
REGIONALNA GAZETA OGŁOSZENIOWA •  REGIONALNA GAZETA OGŁOSZENIOWA

"T>.

G I E Ł D A

D O L N O S L A S K A
W r o c ł a w  ~ k  J e l e n i a  G ó r a  k  W a ł b r z y c h  - k  L u b i n  k  L e g n i c a  k  Z i e l o n a  G ó r a  ^  K a l i s z  k  L e s z n o  k  O p o l e  

Nr37/2001 (766,ROK1Q) •  WROCŁAW 11.05.2001 (piątek) •  120STRON •  NAKŁAD 69.767 •  18.570 OFERT •  ISSN 1231-7268 •C E N A  2,90zł (wtym7%VAT)

AUTO - IMPORT
Wrocław, ul. Rybacka 13 
tel. 071/355-12-59, 373-56-90 
części do aut zachodnich

p n - p t  8  - 1 8
sobota 8 -1.5o w w w k u  w  OP0034"

tel. (071) 339 76 25 '•/.
Y* (071) 362 89 88 A T 1 
ul. Karkonoska 36 (parking przy czołgach) 

sprzedaż części do  au t francuskich

ul. Przyjaźni 2/4 
'Of. tel. (071) 339 71 50 - 0

s ^ 5 e r w is R 0 2 S ^

L O M B A R D  " W A L O R "

nieruchomości, auta, RTV, złoto ^ 
2 %  tygodniowo g

Wrocław, ul. T raugutta 107 g 
tel. 343-56-35, 0-501 66 42 59 °

0601 707645,0601 788284

Z A W S Z E  A K T U A L N E  -  2 4 H  !!!

INAJWIĘCEJ PŁACIMY]
Tel/fax 071/ 348 2611
T R A N S P O R T  G R A T I S ! I I J

powypadkowe
N A J W Y Z S Z l ?  C E N Y  
0 -6 0 1  7 9  3 0  1 4 , 0 7 1 /3 4 8 -4 2 -1 6 .  3 7 2 -8 7 -6 0

K U R I Ę  A U T O  | 
P O  W Y P A D K U

t e l .  0 - 6 0 5 - 6 2 0 - 0 1 4

i i

KUPIĘ
AUTA

» WYPADKU 
22 Z SALONU

N A J L E P I E J  P Ł A C I M Y  
t e l .  0 - 6 0 7  6 5 9  9 0 0

CUPIĘ AUTA USZKODZONE tel./fax 065/573-02-77 
IADZWOŃ - SPRAWDŹ CENĘ tel. 0-605 72 56 22

0 A U T O
P o ż y c z k i  p o d  z a s t a w  a u t ,  '  

n i e r u c h o m o ś c i ,  e l e k t r o n i k i  i t p .
*% tygodniowo, faktury VAT 

Wrocław, pf. Powsł. Śl. 5 (rondo) 
tal. 071/361-52-50,0-601 552051 
0*01 79 96 75. 0-601 55 2045

t r

WmBHLE e > E lrin g

CZĘŚCI S ILN IKÓ W
PPM6042 P a trz  str. 51

OP006741

BLOKADY 
SKRZYNI BIEGÓW

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

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

| g $ ł | p A P Ę D O W E  p

R E G E N E p C J A f y

W ym iana  w ie loy/ypustów , w y w a ia n le ^ y :

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

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

tel. 071/336-59-28 OP002684

LOMBARD EURO - P.A.
NATYCHM IASTOW E PO ŻYCZKI PO D  ZASTAW: 

AUT, RTV, AGD , TEL. KOM., ZŁOTA

Wrocław, ul. Piłsudskiego 92 
tel. 341-75-48 OP010895

LOMBARD
J S C G f O PO H 597

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

Wrocław, ul. Przyjaźni 111 °
IL lilJ te l.  071/339-88-11, 339-71-16

Natychmiastowe pożyczki 
pod zastaw aut, złota, nieruchomości

2% tygodniowo
Wrocław, ul. Pułaskiego 48/50 

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

CMWM  1
części 

do aut francuskich
Wrocław, ul. Czarnieckiego 

071/354-45-61,359-54-64,0-501 746 406 
sprzedaż wysyłkowa

Iw
Hel.

•MOCJA*
ŝzczegóły 

na str 
nr 99

A  Naprawdę korzył tnlall

urwwai
(  UNIWER AUTO )

^KUPUJEMY WSZYSTKIE^

IFIATY 126|
R O K  I S T A N  T E C H N IC Z N Y  O B O JĘ T N Y  j

.WYPŁATA GOTÓWKI W 20 MINUT III J
WROCŁAW 

TEL/FAX 071342 92 64
0501403 135
CZYNNE CAŁĄ DOBE

O P E L - © - '
■  części

HURT-DETALK R U K
Wrocław, ul. Utomska 25 

tel. 071/355-82-18, 
kom. 0>602 66 95 41: fax 071/373-52-34 

w godz. 9.00-17.0Ó, sob. 9.00-14.00

No r m s t a h \
®

BR A M Y  G A R A ŻO W E

BRAMY
GARAŻOWE, OGRODZENIOWE, 
AUTOMATYKA, SZLABANY

bingo Wrocław
HEFAJSTOS Kłodzko
GRAMP0L Leszno
automatyka Bolesławiec 
ARCADI0 Lubin
b-m Jelenia Góra
kamex Wałbrzych
ewba Legnica

Ostrów Wlkp. 
well Łagiewniki

071/372-67-33
074/868-73-15
065/52-66-333
075/734-52-24
076/844-48-59
075/764-99-99
074/847-86-81
076/854-34-28
062/591-89-79
071/39-39-444

UŻYWANE 
CZĘŚCI ZAMIENNE 

DO AUT
A U T O  M A R P O JAPOŃSKICH

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

Z a p ra s z a m y  o d  9 .0 0  d o  1 7 .0 0

K U P IM Y  AU TA  U SZ K O D Z O N E
N A J W Y Ż S Z E  C E N Y  -  Z A D Z W O Ń ,  S P R A W D Ź  
te l.  0 -603  9 7  31 96 , te l./ fa x  065/572-08-02

OKULARY
PRZECIW SŁO NECZNE (1500 modeli) 
C S , L , M X, E , B B

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

PANEWKI, PIERŚCIENIE, 
USZCZELKI, 

TŁOKI, GŁOWICE I INNE 
00 AUT EUROPEJSKICH 

I JAPOŃSKICH.

PATRZ STR. 58
, OPOOIMO

RADIA, GŁOŚNIKI, NAWIGACJA SATEUTARNA 
zestawy głośno mówiące, montaż c 

S U P R A L ,  W ro d a w ,  a l.  K a s p r o w ic z a  111 I 
v  te l. 071/325-33-93. 326-01-15 \

KUPIĘ AUTA 
POWYPADKOWE

tel. 0604 99 74 22,0603 76 79 91

; i ia  " S l ę Ź f t f e t '
KACZOROWSCY

c z ę ś c i  -  a k c e s o r i a  
d o  s a m o c h o d ó w ,  

H R O r O  P E L - V W |  
A U P I - P A E W O O l
W r o c ł a w ,  u l .  Ś / ę ż n a  1 8 5  

t e l . / f a x  3 7 3 - 2 3 - 2 0
c z y n n e  o d  8**-17**, w  so b o ty  4M

oferuje części zamienne 
do aut włoskich 

(również na zamówienie) 
Wrocław, ul. Lwowska 9  
tal. 3 6 1 -8 6 -7 0  op9?6&4o

RABATY DLA WARSZTATÓW

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

SERWIS 
SAMOCHODÓW

GM • FORD

B&P AUTO SERYICE
CHRYSLER • JEPP

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

TEznych skrzyń biegów •  silników •  układów zawieszenia 
I klimatyzacji S  blacharsko-laklemlcza oraz części I diagnostyka silników

SKUP AUT PO WYPADKU
SKUPUJEM Y RÓWNIEŻ AUTA CAŁKOWICIE ROZBITE 

PŁATNE GOTÓW KĄ tel. 0-603 502 452 I

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


■ psy i ludzie czyli reguły
życia w grupie _________________
fotoreportaż ze święta konia j dział □  z w ie r z ę t a  h o d o w l a n e  □  z w ie r z ę t a  d o m o w e

■ hipoterapia 
czyli terapia z koniem B I

A W NIM o
porady lekarza weterynarii 
2000 ogłoszeń prywatnych 
znani o zwierzętach 
kurs mówienia dla papużek 
zdjęcie miesiąca 
krzyżówka z nagrodami 
a także... 208462 #IAf 3

I i kupie I 1 sprzedam O  zamienię *własciwąkratkęza2naczyćsymbołemx I B H B
I ZWIERZE: RASA:
C z ę ś ć  w y tłu sz c zo n a  o g ło s ze n ia  -  s ło w a  k lu c zo w e  (w  p o lu  ra sa  w p isu je m y  n ie  w ię ce j n iż  5 0  zn a k ó w  łą c z n ie  z e  sp ac jam i).

| treść ogłoszenia..

I

Cena Zamienię na

Imię I nazwisko Miejscowość Kod

Gmina
Dane oznaczone  kolorem  wyłączn ie  do  w iadom ości redakcji

Powiat UKca

Kierunkowy

Kierunkowy

Kierunkowy

Tel. Uwagi

Tel. Uwagi

Tel. Uwagi

A dres redakcji: i
50-440 Wrocław, ul. Kośc iu szk i 135 
tel. 071/342-18-14, fax 071/372-56-541 
e-mail: stymar@planetazwierząt.pl ■

Nie zamieszczamy ogłoszeń bez cenyl Kupon prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami!

Już dziś wypełnij kupon i przyślij nam swoje ogłoszenie. A może masz ciekawe zdjęcie 
§§ zwierzaka? Przyślij je wraz ze swoimi danymi, a weźmie udział w konkursie z nagrodami.

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

h ~ -ćM A U T O K O M IŚ
AUTA NOWE - WYBÓR: 

D A E W O O

AUTA UŻYW ANE - W YBÓR:

r  . 
' I I I

M I M
M m  K m m

M D  w
B K S  W H  T II I .k i  '  -  W y m y w a n e  z  9 * f s l s E B L

m  a u ta  now e (każda  m arK  i H B BBB BB bm
NOW OŚĆ i  Kredyty

Wrocław, róg Komandorskiej i Swobodne!
§|el. (071) 3 3 6  99; 00 , 3 3 6  9 0  101

I w w w .v ip e rsc .p l

cena 23800,- rata 379,- 1
•■>t$AkÓŚ V cena 30100,- rata 478,- ;

POLONEZ cena 22700,- rata 361,-
cena 35300,- rata 562,-

B H B h B
g S N M H ś m mtJi^ife.cena 20900,- rata 332,- :

UNO SD
cena 20800,- 
cena 22400,*

i rata 331,- f 
: rab 356,- I

cena 31300,- rata 498,-
■  1 cena 27700,- rata 441,- ^

a j^ Ł lO W E E K E N D
BiRWb ;» Wceńa42600/r~J

rata 489,- 
1 rata 610,- |

FELICJA i

P  S K O D A

<< 'cena 27870,- : rata 443,-
S U M v§-cena 31190,7 . rata496,-

FABIA KOMBI ■ 1 1 1 1  39290,- ? rata 625,- 5
5SiOt&AVIA ‘  cena 45790,- rata 656,- |

P O L Ó ^ ^ ^ ^ t i c e n a S ^ O O . - rata 567,- j
0 0 L F  m V V ^ f 5 se n a 5 2 7 « ł« ?* rafa 755,- j

cena 56000,?!'r rata 713,-
cena 67000,- rata853,-

. Marta i typ t .'. . * Rokpr. kolor Cena Rata
- ALFA ROMEO H M  Ą  j < czeraior^ i 23000 410
B w w i i ś  W rnm -.-1995 granatowy 29000 646

m m  * grafitowy met 23900 2133
; .  s m w 5?.i  , l i i i # ;,1997 V czarny meL 74000 1320

W ~ $ W ’
m m  - bonfewymet 43500 

r  srebrny met. 3500
969

§ łtW ŚV T O O H * IlZ JQ Y  'L 19991 riebiesidineŁ 19700 314
S W S i i& t t l n B O .  ’ „ 111 1998 zielony meL 13900 229
f e i w J w w A i , ł s *  \  ■. 151997,;: zloty met 26100 466

FIAT MAREA WEEKEND 1.6 1997 biały 25900 462
1 B $ S 18000 563
m jm czarny 10900

m JB $P tE rEXXX?k iA '[1  „  *|
'0$8ŚM
^1988v -

zielony met 
reebieski met

15900
8800 ą

HW DI-tEST/f i  1 U źŹ f e l  niebieski ' 
. bordowy

9900
11200 999

.FOTO SpRSACCW B11.8 TOm s m biały 10900
|  HOWOAACCOjiD O O m W iiW S 1 < niebieski met 

m. czarny
18500
9300

921

M ERCEDES 190 Z 0  .
^1990 i ^ f e - b f a ly  •

grafitowy m el
10900
11400

: «  « ® c iB e s . c a o iD i  * ' j « 9 - " zfekmyroet 79000 1262
W SSANTERRANO 3.0 P m m m p i  i 29900

F i ó l W i i b w d S f e w v!99t biały 20000
. 0 P £ L  CAŁ18RA 21) W Ę M 1»© cw w ony 16900
j., .O PC .C A U 3W V2C l'> .  ;  :..1995 srebrny met. 28900 643

; o r a .  c o r s a e c o w & m biały 18800 342

r P E U G e S r w  • ■
C «89 < grafilowy met 

2iełonymet
6900
19100 I k ”

-  « r^ iq r roet^ 
’   ̂ Łwi*iwy

6800
6900

209
216

RENAULT 19 17 1995 mebteski met 12400 617
M H H H n i p S l r  biały 19900 361
‘ . R E S w a f  i t W K  ! ■ 1990/ Wały 12800
i  SKO)AFAVORIT 1.3 . 1991 biały £500
1  V W G 0ŁF  W T O i srebrny met 27600 614

. . m e m w d l f c m m ' czemvony 11400

AUDI 80,1900,1600b,
DAEWOO NEX1A SEDAN, 1997.1500b .14.'
FORD ESCORT COMBI, 1995.1800TD. 234)00 Jtł 
FORD E8CORT GLX, 1990/9516001 b. 9.500 zł!
FORD SCORPIO COMBI, 1996.25OOTDI.3*O0O 
HONDA C M C . 1992/96,1500,18V. 15.000 *ł
MERCEDES 124.1992m3.3000TD.PDW. 50.000 zł| 
MERCEDES 124,1965.2000b ♦ 90Z, 14.000 <1 
NIS8AN SUMY, 1993.1400.16V, salon,
NISSAN PRIMERA, 1997.1600b,
OPEL KADETT, 1990/94.1600b. 3*4,
O PEL KADETT, 1991.1400b. 5-d.
OPEL CAUBRA, 1993.2000b.
O PEL CAUBRA. 1991,2000b,
OPEL VECTRA 1989. 1600b,
PONT1AC TRAN SPORT, 1992. 3200b.
RENAULT 19,1993,1700.
RENAULT LAGUN A,1995,2000b,
VW  PASSAT 85,1997,1800T. PDW.
VW  PASSAT. 1993/94,1900TD.
VW  PASSAT COMBI, 1994.2000b,
VW GARBUS, 1970.

V O L V O  S  40, 
1 9 9 7 / 1 7 0 0 1 ) ,  P D W ,  

f 25.000 z ł

59-300 Lubin, ul. Śc inawska 49 
' tet./fax(0«76)8<*2 1183 ,"
0502 686 352, 0606 277 812
e-mail:autovers@poczta.wp.pl

MAN 19.362.1990/97, 49.000 xł ♦  VAT
SCANIA Pa4x2,1986.750 tyB/km, 30.000 Zł *  YAT
SCANIA R 142 H4 X  2,1984,420KM. 22.000 Zł + VAT
R e n a u lt  R  385 m a jo r .  1990 3sooozł

NACZEPA EYLERT SG 220, 1971.13,3lV). 15.000 Zł 
NACZEPA LAGENDORF WYWROT.78, 22.000zł+VAT
NACZEPA WYWRÓT KARNEL, 1994/95.82.000 Zł * VAT 
NACZEPA BRANDYS, 1984,12«40m,;iv ,$*7.500 x ł, 
PRZYCZEPA KAESSBOHRER V12B. 10.000 zł

■  KRED YTY G O TÓ W KO W E

Skupujemy i przyjmujemy w komis 
samochody powypadkowe: 

osobowe i ciężarowe j j j l

| ŁADOWARKA Ł200,1984. SW400, 
■ŚMIECIARKA JELCZ, 1983, SW 680,
I AUTOBUS AUTOSAN H 1011,01,1986.:

4 2 L0 0 ft« W r 
23.000z» « W  
25.000 zł

PRZYCZEPA CAMP1NG.IFAHP 400-83,1978, 2.500 zł

ILUBUN CHŁODNIA, 1998.2500D, 1150*8, 38.000 zł
1 LUBUN CHŁODNIA,1997.2S00D, tSMÓld -
■ TOYOTA MACE, 1982, łBOOb. 18001(0, ■■ 4.900Zł
IVW  T4,1995,1900 TD. 8os, S6.fi00*»
|VWT4,199S, 2400 D. MJMO zl

P r z y j m u j e m y  d o  » p r***d U a iy  w s z y s t k i e  s a m o c h o d y  FORD C A R G 01014,1983, chłodnia. 4500*8, 27.000 z*
b « Z  ż a d n y c h  o p ł a t .  RENAULT MAJOR R  38 TJ, 1993 89.000 z l ♦  VAI

CP005810 G w a r a n t u j « m y  s z y b k ą  « p f 2 « d a i .  SCANIA93M210,1993, kort»o«f, 7800ko. 65.000 zł ♦ VAT

'AUTO KOMIS SEAT,
m

PTHW Wrocław Sp. z 0.0.
50-203 Wrocław ul. Dmowskiego 7 tel. (071) 345-39-28 
 (przy giełdzie samochodowej i salonie Seat)_____
CITROEN XANT1A 1996 1800 29UM0,- RENAULT C U O 1991 1400 12.100,-
CITROEN XA R A 1997 1600 27^00,- RENAULT C U O 1993 1400 12.700,-
DAEW OO ESPERO 1998 150016Y 19.500,- RENAULT R  21' 1991 1700 9.900,-
DAEW OO ESPERO 1996 150016V 15300,- RENAULT R  21 1993 2200 12300,-
DAEW OO LANO S 1999 150016Y 18300,- SEAT  CO RD O BA 1996 1400 21300,-
DAEW OO T1CO 1997 800 10.900,- SEAT CO RDOBA 1999 1900 (Bs m I 33300,-
FIAT BRAYO 1996 1700 25300,- SEAT IBIZA 1988 1200 4300,-
FIAT CINOUECENTO 1996 700 11.000,- SEAT  TOLEDO 1996 1800 23300,-
FIAT PUNTO 1998 1100 21300,- SEATTO LED O 1996 2000 28.000,-
FIAT UNO 1994 900 8300,- SKO D A  F A B U 2001 1400 30.990,-
FORD ESCO RT 1995 1800 14300,- SKO D A  FABIA COMBI 2001 1400 39.090,-
FORD MONDEO COMB11994 1800 TDI 24300,- SKO D A  FELIC JA  LX1 1998 1300 21.000,-
HONDA CIVIC IS 1998 1400 36300,- SKO D A  FELIC JA 2000 1300 26.490,-
M ERCED ES 123D 1980 2000 5300,- SUZUKI BALEN O 1995 160016Y 22300,-
NISSAN PRIM ERA S LX  1994 2000 20300,- TOYOTA C O R O LLA 1992 1300 10300,-
O P E L  A STR A 1996 1600 18300,- VOLVO  740 1983 2500 9.000,-
O P E L  VECTRA 1995 1700TD 25300,- YOLYO  850 1995 2400 41300,-
O P E L  VECTRA 1997 180016Y 32300.- YW  G O LF  I  3d 1990 1600 12.000,-
PEUGEOT 205 1994 1800 dtoaal 13.900,- YW  POLO 1995 1400 18.900,-

BIURO KREDYTOWE
PREFERENCYJNI! KREDYTY DEWIZOWE * MAX NA I  LAT * DO lł łS  WARTOŚCI SAMOCHODU

DO KAŻDEGO SAMOCHODU BLOKADA SKRZYNI GRATIS Ul
CZYNNE CODZIENNIE: Pon iedzia łek do Piątku 9.00 do 17.00, Sobota 9.00 do 15.00, Niedziela 11.00 do 14.00 M  K R E D Y T U J E M Y  S A M O C H O D Y  N O W E  I U Z Y W A Ń

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 2 sp is treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 11.05.2001

http://www.vipersc.pl
mailto:autovers@poczta.wp.pl


O  H e g e m o n
f  A U T O K O M I S

HEGEMON AUTOKOMIS
Wrocław, ul. Borowska 2, Róg Suchej i Stawowej (vis a vis dworca PKS) 
tel. (071) 369-53-96 lub 369-56-89 
Zapewniamy kompleksową usługę przy udzielaniu kredytów 
mieszkaniowych, gotówkowych, i samochodowych.

RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻEŃ, BUSINES-PLANY
U W A G A ! !!!!  P  rzyjmu jemy do sprzedaży wszystkie marki samochodów, 
niskie prowizje, szybka sprzedaż. 
Wyceniamy i sprawdzamy legalność pojazdów - wystawiamy certyfikaty legalności IATA.

AUTO SALON „GOSIA'
AUTA NOWE & UŻYWANE

MARKA POJAZDU_________

SKÓRA,ELSZYBY,LUST.
SKÓRA,ELSZYBY,LUST.

.. 75000,00ZL 
41500,00ZL

2,3 DIESEL ... 30 000,00 ZL 
15000,00 ZLM —--- 1995.... SREBRNY

1 3---- ..21000,00 ZL
60000.00ZL

2,0 TURBO X SKÓRA,ELSZYBY,LUST. ... 32 000,00 ZL ABSAIRBAGJU________ 20 500,00ZL

1 | 1,6 GAZ _. PO WINDYKACJI______

13 000,00 ZL
3,8 V6_____

LANCIA KAPA___ ________ 15 V6_____ 1995 ....ZELONY___ OKAZJA___________ .. 28 700,00 ZL VW GOLF II ____________ I J ---- .. . NIEBIESKI ... PO WINDYKACJI______ DOUZGODN

WROCŁAW, ul. Nabycińska S i H M M
S A M O C H O D Y  U Ż Y W A N E

marka sam. rok prod. poj. sil. cena marka sam. rok prod. poj. sil. cena
AUDI 80 B4 1992/97 2.3 17.200,- O P E L  A STR A  coubitd 1994/96 1.7 19.700,-
AUD1100 1987/94 2 2 9.000,- O P E L  C O R SA 1996 1 2 17200,-
BM W  3161 1992 1.6 24.000,- O P E L  KADETT SEDAN 1988 1.5 9.000,-
DAEW OO T1CO S X  1997 800 12.300,- O P E L  KADETT SEDAN 1990/93 1.6 4200,-
DAEW OO TICO SXDLX1998 800 15.500,- O P E L  KADETT 1991 1.3 9.000,-
FIAT 126p 1993 650 2.900,- O P E L  O M EG A  COMB11992 2-6 DUM. RMI114.900,-
FIAT 126 E L  1996 850 6.000,- O P E L  VECTRA 1995 1.8 22.900,-
FIAT CMOUECENTO 1995 900 13.900,- O P E L  VECTRA 1998 1.6 38.800,-
FIAT CINOUECENTO VAN1996 700 9.000,- PEUG EOT 309 X L 1987 1 2 6.700,-
FIAT CINOUECENTO 1996 900 ' 12.000,- RENAULT C U O 1996 1 2 17.000,-
FIAT PUNTO S X  1997 1.1 18200,- SEAT CORDOBA* 1999 1 4 28200,-
FIAT UNO 1994 1 4 12.500,- SKO D A  FAVORIT 1992 12+ gaz 8200,-
FORD  ESCO R T  X R  311988 1.6 6.000,- SKO D A  FELIC JA  UQ 1997 1.3 19.700,-
FORD  ESCO RT bouro 1998 1.3 22.600,- VW  G O LF 1995 1 2 19.500,-
FORD  ESCO RT boudio1998 1.6 26.900,- VW  G O LF 1997 1.6 22.000,-
FORD MONDEO combi 1995 12+gaz 27.500,- YW  G O LF  II 1991/96 1 2 9200,-
FSO  PO LONEZ TRUCK1994 1.6 5.000,- VW  G O LF  TDI 1995 1.9 32.000,-
HONDA C M C  1991/97 1 4 13.500,- VW  PASSAT 1997 1 2 45.100,-
HONDA C M C  1991/97 1.5 14400,- VW  PO LO  C LASS IC 1998 1 4 28200,-
M AZDA 626 CO UPE  1988 2200 6.500,- VW POLO 1997 1 4 24.600,-
M ERCED ES  124 250D1986 900 12.000,- VW  PASSAT 1990 2.0 16.800,-
NISSAN PRIM ERA G T 1991/96 2.0 13200,- VW  SHARAN 1996 2 2  VR6 49.900,-
O P E L  A S TR A  1993 1 4 16.600,- VW  TRANSPO RTER 1981 2.0 5.500,-
O PEL  A STR A  1995 1.4 18200,- MOTOR: APR ILLA 1990 125 6200,-
O PEL  A S TR A  1999 1 4 28.000,- MOTOR: SUZUKI A R 1998 250 9200,-

A U T O K O M I S
Wrocław, ul. Krakowska 180, tel. 071/342-21-32, 0 601 78 26 61 lub 0 601 79 88 07 

Biuro Kredytowe, tel. 781-56-64, 0-601 78 26 61_______________
‘ Nisko oprocentowane kredyty na samochody nowe i używane (również spoza komisu) 

.‘ Promocyjny pakiet ubezpieczeń (z możliwością skredytowania)
‘ Procedury uproszczone (bez zaświadczeń o zarobkach)

‘ Kredyty dla firm i rolników 
‘ LEASING NA SAMOCHODY NOWE I UŻYWANE - RÓWNIEŻ PROCEDURA UPROSZCZONA 

‘ MOŻLIWOŚĆ POZOSTAWIENIA AUTA W ROZLICZENIU

SAM OCHODY NOWE: PUN KT SPRZEDAZY
FIAT

AKCJA ZŁOMOWANIA! 
FIAT SEICENTO OD 19.900,-

SKODA
SKODA FABIA od 31.190,- 

UBEZPIECZENIA GRATIS +.

MARKA ...................... P0J.................ROK........... CENA
ALFA ROME0145 ............ 1400i............. 1999  33 600 zl
BMW 5/H a u to m a t ic.......... 2500i 24 V ........1993 ......  36 000 zl
DAEWOO NUBIRA............ 1600i............ 1998......  19 000 zł
DAEWOO LEG ANZA CDX 2000i...........  1998......  38 800 zł
FIATDUCATO  .............. 2500D............. 1997 ... 29 000 + VAT
FIATTEMPRA ......1600 .....  1995    14 500 zł
FIAT MAREA.................. 2000i 16V.........1997   24 500 zł
FORD M0NDE0............... 1800i 16V.........1998  38 000 zł
FORD M0NDE0 KOMBI.......2500i............. 1999 ... 58 800 + VAT
FORD SIERRA SEDAN........ 2000i.........1990/94 ........ 7 900 zł
HYUNDAI ACCENT............ 1350i.............1995   15000 zł
IVEC0 49-10V  ............. 2800TD........... 1997 ... 36 900 + VAT
IVEC0 440E 38T ciągnik siod.. 9500D...  1994   55 000tVAT
LIAZ ciągnik siodłowy........ 11940TD.... 1997 skł........ 16 000 zł
MAZDA 626 KOMBI...........2000I............. 1993   17 900 zł
MERCEDES 124 .............. 2000i......... 1988/95......  19 600 zł
MERCEDES 124   .........2300i............ 1986....... 15 500 zł
MERCEDES 609 D-KA........ 4000D.............1992 ... 33 200 + VAT
OPEL ASTRA..................1400i............. 1993   16 500 zł
OPEL ASTRA KOMBI..........14001............. 1998  25 000 zł

OPEL ASTRA KOMBI..........1400i.............1996......  21 000 zł
OPEL COMBO................. 1700D............ 199Z......  17 900 zł
OPEL OMEGA................. 2300D............ 1992......  16 000 zł
OPEL VECTRA.................1800i......... 1991/96......  12 000 zł
OPEL VECTRA................ 1800i.............1991 ......  12 500 zł
OPEL VECTRA automatic 2000i.1994 .......... 14 400 zł
PEUGEOT B0XER skrzynia 2500D............1999 ... 39 500 + VAT
POLONEZ CARO  ..................................... ..:......4100 zł
POLONEZ CAR0............:... 1600 ....i...:......1993.......  3 000 zł
POLONEZ CARGO .... 1600i............. 1996 .......  8 500 zł
RENAULT 19.........1 8 0 0 i    1994 ................  15400zł
RENAULT MAGNUM AE 385.... 12028D  1992 ... 45 000 + VAT
SKODA FAV0RIT............. 1300 ........   1991  6 500 zł
SUZUKI X-90...... ........... 1600i..............1997   39 900 zł
TRAILOR NACZEPA...........-   ........ :....1986... 14 8001VAT
TOYOTA COROLLA  1332i............ 1996... :... 23 200 zł
T0Y0TAC0R0LLA.... :...... 1332i............ 1998... 31 800 zł
V0LV0 440.................... 2000i.............1996 ......  26 500 zł
VW GOLF I I I ............... ?.... 1800i..... :.... 1992/96......  16 900 zł
VW GOLF I I I ........... ....... 1600i............  1995...  21 900 zł
VW POLO ............1600i............. 1998 ......  27 000 zł

BEZPŁATNA EKSPOZYCJA SAMOCHODU DO SPRZEDAZY - NISKA PROWIZJA KOMISU 
_________ZAPRASZAMY pn.-pt. 9 -18 , Sobota 9" -16", niedziela 11" -15” 0G977956

BIURO KREDYTOW E tel. 359 11 51
1*DÓ 100% WARTOŚCI SAMOCHODU * NOWE I UŻYWANE *MAXNA8ŁAT | ALFA ROMEO

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

używanych P T i r T W l  1
tel. 0-501 452 416 
tel. 0-501 106 072WROCŁAW 

STADION OLIMPIJSKI

p —  - o i t w i  w  t o z U c i e n u M
_amochody * -astawów ■

TANIE KREDYTY SAMOCHODOWE - RATA 150 zł 
POŚREDNICTWO KREDYTOWE, UBEZPIECZENIA

A U T O K O M I S

O  „ABC-AUTO" dobrze płaci za auta mniej lub bar
dziej rozbite, także po pożarze lub na części, je
że li ch cesz dobrze sprzedać zadzwoń i sprawdź, 
transport oczyw iśc ie  gratis, także busy. tel. 
071/311-39-61,0602/12-51-35 01025201

ALFA ROME0 145,1997 r., 1400 ccm, wtrysk 93 KM, kupiony 
w-salonie, - 23.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/843-27-20, 
0602/79-07-52
ALFA ROMEO 145,1997 r., 39 tys. km, 1600 ccm, 16V, Twin 
Spark, czerwony, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, RO, nie eks
ploatowany w Polsce, oclony, po przeglądzie, stan b. dobry, - 
19.500 zl. Wrocław, tel. 071/351-83-43 
ALFA ROME0 146,1995f., 1600 ccm, benzyna, granatowy me- 
talic, pełne wyposażenie oprócz skóry, • 18.500 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-73-37
ALFA ROME0 146,1996 r., 107 tys. km, 2000 ccm, 16V, czar
ny, centr. zamek, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie, el. otw. szyby (4), el. reg. lusterka, alum. felgi, atrakc. 
wygląd, immobilizer, - 28.000 z ł.., tel. 0605/96-17-83 
ALFA ROMEO 146, 1996 r., 104 tys. km, 2000 ccm, czarny, 
ABS, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektryczne, wspom. kie
rownicy, alum. felgi, spryskiwacze reflektorów, sportowy ukl. wy
dechowy, spoiler tylny, halogeny, RM, 2 poduszki powietrzne,

bez wypadku, centralny zamek, alarm ♦ pilot, stan idealny, - 
29.500 zl. Świdnica, tel. 074/853-37-90,0605/65-74-20 
ALFA ROMEO 146,1998 r., 2000 ccm, TO, niebieski metalic, 
centr. zamek, el. otw. szyby. alum. felgi, atrakc. wygląd, spoile- 
ry, * 37.000 zł lub zamienię, może być uszkodzony. Sierosław, 
tel. 061/813-47-02
ALFA ROMEO 146, 1999 r., 3 tys. km, 1600 ccm, 16V Twin 
Spark, czarny, wersja Junior, wspomaganie kier., ABS, 2 po
duszki powietrzne, el. reguł, lusterka, aluminiowe felgi, central
ny zamek, książka serwisowa, przegląd do 2003 r., klimatyza
cja, • 34.000 zł. Oława, tel. 071/313-65-84 po godz. 19 
ALFA ROME0155,1994 r., 114 tys. km, 2500 ccm, TDi, czarny 
metalic, centralny zamek, el. otwierane szyby, wspomaganie 
kier., aluminiowe felgi, radio z RDS, el. reguł, lusterka, - 21.500 
zł. Leszno, teł. 065/518-51-87,0601/55-46-47 
ALFA ROMEO 155, 1994 r„ 1700 ccm, czerwony, centr. za
mek, wspomaganie kier., el. otw. szyby, alurti. felgi, sportowy 
wydech, • 17.800 zl lub zamienię. Leszno, tel. 065/527-12-86 

a ALFA ROMEO 156,1998 r., 105 tys. km, 1800 ccm, ts, kolor 
grafitowy metalic, kiimatronic, skóra, ABS, 2 pod. powietrzne, 
halogeny, pełna opcja, alarm, Mul-T-Lock, kpi. dokumentacja, 
stan b. dobry, • 39.500 z L  Oleśnica, tel. 0501/71-40-40, 
0502/08-13-37
ALFA ROMEO 156,1998 r., 30 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
wiśniowy metalic, klimatyzacja, skóra, ABS, centr. zamek, alarm, 
alum. felgi, stan b. dobry, • 52.000 zł., tel. 0607/34-02-40 
ALFA ROMEO 156, 1998 r., 35 tys. km, 2000 cćm, czarny, I 
Właściciel, kupiony w salonie, immobilizer, serwisowany, alarm 
♦ pilot, bez wypadku, zadbany, • 47.000 zł. Bogatynia, tel. 
0606/49-03-17,0608/16-35-77

ALFA ROME0 156,1998 r., 1800 ccm, srebrny metalic, kupio
ny w salonie, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, el. otw. 
szyby, alum. felgi, - 42.000 zł lub zamienię, może być uszko
dzony. Sierosław, tel. 061/813-47-02 
ALFA ROME0 156,1998 r., 115 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
II właściciel, kupiony w salonie, wyposażenie standardowe, -
39.000 zł. Wrocław, tel. 0608/25-85-30
ALFA ROME0 156,1998/99 r., 10 tys. km. 2500 ccm, 6V 24V, 
czerwony, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., 4 poduszki 
pow., aluminiowe felgi 16”, regulowana kierownica, radio, •
59.000 zl. Wrocław, tel. 071/789-46-95,0603/68-62-78

m  ■ ■  ■  OP012001Autokom is
www.odracar.gratka.pl

(przy pl. Powstańców Wielkopolskich, okolice Dworca Nadodrze).
Czynne codziennie: poniedziałek - piątek 9-18, sobota - niedziela 10-17. 

KREDYTY GOTÓWKOWE!
M ARKA........................ . ROK ....POJ.............CENA FORD ESCORT......... .... 98 .... ....1,3 ...... .....27.900 OPEL OMEGA............. .. 88.... ......2,0...... ..... 10.600

FORD ORION............ .... 91 .... ....1,4...... .....10.650 OPEL OMEGA KOMBI . .. 95.... ......2 ,0 ...... .....35.850
AUDI A 4 ....................... . 96.... 1,9 TD I..... .....45.600 FORD MONDEO........ .... 98 .... ....1,8 ......

..... 2 ,0 .....
...... 37.950 OPEL V EC T R A ........... .. 95.... ......1,8...... ..... 23.950

AUDI 8 0 ......... ............. . 88 ....... 1,8 G ..... .....13.500 HONDA ACCO RD ...... .... 93..... ...... 21.950 PEUGEOT 405 ............ .. 88........ 1.9D... ...... 8.950
AUDI 8 0 ....................... . 90.... ......1 ,8 ...... .....16.550 KIA SHUMA............... .... 00 ... ....1,5...... .....35.450 PEUGEOT 406 ............ .. 98.... ......2 ,0 ...... .....42.400
AUDI 8 0 ....................... . 90.... ......1 ,8 ...... .....17.750 MAZDA 626 COUPE ... .... 89 .... ....2,2 ...... ...... 8.850 POLONEZ CARO ........ .. 92........ 1,6G..... ...... 5.490
BMW 318..................... ......1 ,8 ...... .....22.000 MAZDA 626............... .... 9 1 .... ....2,2 ...... .....12.350 POLONEZ C A R O ........ .. 94.... .....1,6...... ...... 5.600
DAIHATSU A PPLA U SE . . 92.... ......1 ,6 ...... .....11.950 MITSUBISHI COLT..... .... 96 .... ....1,6...... .....23.950 RENAULT LAGUNA..... .. 95..........1,8...... ..... 26.950
FIAT 126p.................... .....650 ...... ......6.090 NISSAN PRIMERA..... .... 94 .... ....1,6...... ...... 20.400 RENAULT M EGANE.... .. 97.... ... 1,9 D ..... .....29.670
FIAT CINOUECENTO.... . 95.... .....700 ...... ...... 10.900 NISSAN SUNNY........ .... 89 .... ....1,8...... .......9.200 TOYOTA CARINA........ .. 93..........2 ,0 ...... .....24.800
FIAT U N O .................... . 90.... ......1 ,1 ...... ...... 7.450 NISSAN TERRANO.... .... 9 7 .... ....2 ,4 ...... .....48.900 VW G O LF ............. ...... .. 89 ..........1,8 ..... 11.100
FIAT U N O .................... . 92.... ......1 ,0 ...... ......9.300 OPEL ASTR A ............ .... 9 3 .... ....1,6...... .....15.980 VW G O L F ................... .. 90 ..........1,6...... .....12.300
FIAT PUNTO................. . 97.... ......1 ,1 ...... .....17.900 OPEL C O R SA ........... .... 92 .... ....1,2...... ...... 9.200 v w g o Lf  ............ . .. 93........... 1,8..... .....19.550
FORD FIESTA.............. . 88 ..........1,1...... ......6.420 OPEL CORSA ........... .... 96 .... ....1,2...... .....19.350 VW G O LF ............. . .. 93..........1,6...... .....18.950
FORD ESCORT............ . 91 ..........1 ,4 ...... .....12.350 OPEL KADETT.......... .... 87 .... ....1,6...... ...... 7.750 VW PASSAT KOMBI.:... .. 93..........2 ,0 ...... .....19.550
FORD ESCORT............ . 98.... ......1 ,3...... .....26.350 OPEL OMEGA........... .... 87 .... ....1,8...... ......7.350 VOLVO 440................. ......1,6...... .....15.600

Doradztwo kredytowe - proponujemy kredyt stosowny do Twoich możliwości Wszelkie formalności związane z kredytem I ubezpieczeniem załatwiamy na miejscu
Raty do 7 lat bez p ie rw e j wpłaty U nas możesz kupić samochód z giełdy, ogłoszenia lub od sąsiada
Pakiet ubezpieczeniowy • AC, OC, NW w racie kredytu  ____________________- _______________ _________ ___________________________ ____________ r _  __________   3  i

Pierwsza rata po miesiącu użytkowania samochodu J G S T G Ś fllV  RH RVD H U OD 6  L.RT Pewność i komfort zakupu

KLIM ATYZAC JA SAMOCHODOWA
montaż, napełnienia, naprawy, 

wykrywanie nieszczelności
AUTO SERWIS 

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

OPOH741

ALFA ROME0 164,1989 r., 177 tys. km, 3000 ccm, V6, grana
towy, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan dobry, - 9.300 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/843-37-15
ALFA ROMEO 33 S, 1988 r., 1400 ccm, boxer, czerwony, el. 
otw. szyby, ciemne szyby, spoiler, sportowy ukł. wydechowy, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, dzielona tylna kanapa, reg. kie
rownica, atrakc. wygląd, • 7.500 zł lub zamienię, z dopłatą. 
Świdnica, tel. 0606/10-00-83
ALFA ROMEO 33,1988/92 r., 1400 ccm, czerwony, centr. za
mek, alarm, stan dobry, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 0608/12-94-13 
ALFA ROMEO 33,1990 r., 160 tys. km, 1700 ccm, 16V boxer, 
czerwony, model 1991 r., el. otw. szyby, centr. zamek, wspoma
ganie, atrakc. wygląd, inst. gazowa, 111 gazu /100 km, alum. 
felgi, bez korozji, katalizator, składak, - 7.500 zl. Nowa Sól, tel. 
068/355-42-60,0605/03-56-69
ALFA ROMEO 33 SPORT WAGON, 1991 r., 190 tys. km. 1700 
ccm, zielony metalic, bogate wyposażenie, kpi. dokumentacja, 
• 8.600 zł lub zamienię na inny, w tej cenie. Wałbrzych, tel. 
074/664-21-70
ALFA ROMEO 33,1991 r., 120 tys. km, 1400 ccm, boxer, gra
natowy, wspomaganie, el. otw. szyby, reg. kierownica, nowa 
szyba przednia, łożyska, piasty tylne, paski rozrządu, tłumik 
ostatni, - 9.000 zl. Wilków, gm. Głogów, tel. 0606/51-90-28 
ALFA ROMEO GIULIETTA, 1984 r., 1600 ccm, czarny, el. otw. 
szyby, centr. zamek, immobilizer, alarm, 5-drzwiowy, • 4.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/734-27-48,732-12-99

AUDI
O  AUTON sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

samochody, oferta (ok. 800 aut) i zd jęcia w Inter
necie: www.auton.pl. Co tydzień wyjazd do Be l
g ii. K ilka  tys ięcy  aut do obejrzenia. Fachowa po
m oc . IN F O R M A C JA :, te l. 071/353-26-37, 
0601/70-67-46 01022951

AUD1100,1978 r., 1600 ccm, benzyna, beżowy, inst. gazowa, 
obrotomierz, ekonomizer, 5-biegowy, stan b. dobry, • 2.200 zl. 
Niemodlin, tel. 077/460-73-18 lub, 0604/82-52-39 
AUD1100,1978 r., 2000 ccm, diesel blacharka do małego re
montu + 2 błotniki i kpi. drzwi, opłacony, zarejestrowany, • 1.800 
zł. Ręszów, gm. Ścinawa, tel. 0606/31 -89-96 
AUD1100,1979 r;, 1600 ccm, czerwony, do remontu blacharki, 
stan silnikaJ podzespołów b. dobry, - 600 zł. Nowa Ruda, tel. 
0606/60=36-27
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AUTOHAN DEL, KOMIS, LOMBARD
' W ro c ła w , u l. P u ła s k ie g o  48/50
J V | f /  te l. 071/372-49-25, 344-40-26 w . 318

OFERTY  W RAZ Z E  Z D JĘ C IA M I na naszej stronie: www.oscar.gratka.pl 
Chcesz kupić, sprzedać, zam ien ić sam ochód? Przyjdź do nas! Leasing, raty - form alności załatwiamy ekspresowo na m iejscu.
A U T O .......................................... .......P O J . . R O K .... C E N A . JA G U A R  X J R .... .................... .......4000 E . 95 .... ...... 120000
AUDI 80  - B 4 ............. ................ ....2000 E . M A Z D A  6 2 6 ............................ .......2000 E . 90/94 .......... 9500
AUDI A -4  TDI .......................... 1900 TD I. . 9 6 ........ ....42000  f ‘ M E R C E D E S  1 23 -240D ......... ...... 2400 D . 80 .... .......... 7600
AU D I A - 8 ................ ............... ...28000  E  . 9 5 ........ .... 63000 M E R C E D E S  123-200 D ........ ...... 2000 D . 81 .... .......... 5800
AU D I 80 - B 4 ............................. .... 2000  E . 9 2 ........ .... 21000 M E R C E D E S  1 2 4 .................... .......3000 E . 92 .... ........44500
B M W  525 ............................ ..... 90/96 ... .... 12900 M E R C E D E S  1 4 0 -S E C .......... .......4200 E . 95 .... ........ 99000
B.M .W .730 ....................... .. .... 3000 E . . 9 2 ........ .... 32700 M E R C E D E S  E  k la s ............... .... 3000 T D . 97 .... ...... 97000
B M W  728 i ............................... .... 2800  E . . 9 5 ........ .... 68500 ’ M E R C E D E S  C L K  200 cabrio .......2000 E . 2000 ...... 175000
B M W  730 ................................... ....  2 9 8 6 E . 90/97 ... .... 21000 M E R C E D E S  M L -2 3 0 ............. .......2300 E . 98 .... 110000+vat

.... 2000  E . 9 5 ........ .... 13700 M E R C E D E S  140-4,2.............. .......4200 E . 92 .... ........ 57000
D A E W O O  M A T IZ ...................... ..... 800  E . 9 9 ........ .... 18000 M ITSUBISHI LA N C ER -com b i .......1600 E . 93/97 ........ 18000
C H R Y S L E R  TO W N  C U N T R Y ,......3800 E . 96 ........ . . ..6 5000 N IS SA N  300 Z X  .'.......... .... 3000 T E . 90 .... ........ 28000
C H R Y S L E R  L E  B A R O N ........... .... 2200 E . 8 8 ........ .... 11000 N S S A N  P R IM E R A ................. .......1600 E . 95 .... ........ 25000
FIAT M A R E A ..........................  1600 E  1 6 V .
FIAT P U N T O  gaz, k lim a tyzaqa .... 1600 E .

98  .. 25000-okazja 
95  .............  19500

O P E L  O M E G A  z  g a ze m ........
O P E L  K A D E T T .......... ........

2000 E + g a z . 
........1 8 0 0 E .

88 .... 
95  ....

7800-okazja 
..........  8300

F O R D  F O C U S  g ih ia .................. .... 1800 E . 9 9 ........ .... 48500 O P E L A S C O N A -O K A Z JA .... .......1800 E . 88 ....
F O R D  M O N D E O ....................... .... 1600 E . . 93  ........ .... 19500 P O L O N E Z  C A R O .................. .......1600 E . 96 .... 5700-okazja 

..........  2500F O R D  S C O R P I O ...................... ....2000  E . . 86/97 ... .....  4500 P O L O N E Z .............................. .......1500 E . . 93 ....
F O R D  P R O B E  .......................... ....2000 E . 9 6 ........ .... 24200 P E U G E O T  3 0 6 -S E D A N ........ .......1400 E .
H O N D A  A C O R D ........ .....1 817E . . 87 .....11000 R E N A U LT  M EG A N -ćoupe  .... .......1600 E . 96 .... ........  30000
JA G U A R  X J S  K A B R IO LE T .... .. : .4 0 0 0 E . 9 5 ........ .. 126000 R E N A U LT  M E G A N  c o u p e .... .......1600 E . 96 .... ........  19500
JA G U A R  X J 6 - L A N G .... ............ ....4000 E . 9 6 ........ .. 140000 R E N A U LT  M E G A N ................ . 1700 D is e l. 98  .... ........ 27500

R E N A U LT  M E G A N  c o u p e    1996E ... 96 27900
R E N A U LT  S C E N I C ................  1600 E  16V ... 99  ...............49900
R E N A U L T S A F R A N E  .........2500 E ... 96  ........   35000
R O V E R R S 8 2 7   ,v  ................ 2700 E ... 92/97 ......... 18000
R O V E R R S 8 2 5   ..........  2500 T D ... 92  16000+VAT
T O Y O T A  C O R O L L A  .......1300 E ... 92  ..............  12500
TO Y O TA  C O R O L L A  1600 E ... 86   .............  9900
V W  P A S S A T -co m b l........................ 1800 E ... 91  ...... 18000
V W  P A S S A T  2000 E  ... 90 .........   17800
V W P A S Ś A T -V R 6  ;,.....:........;....V.*2800 E ... 95  ............ 35000
V W  P O LO   ............................. . 1050 E ... 87/96 ....   8000
V W  G O LF  3  K O M B I 1 8 0 0 E ... 94 .......  21900
V W  G O L F  3  K O M B I d is e l    1 90 0 T D ... 93 ............  23100
V W  G A R B U S   . L  1200 E ... 72T.  „ . ‘W K J
V O LV O  940 T u r b o 2300 ET ... 1994 ........ 29000

D O S T A W C Z E  I C I Ę Ż A R O W E
FO R D  T R A N S IT ............ 2 3 ® $  2500 D ... 94 26000 z  vatem
FO R D  TR A N S IT  M AXI oszklon. .. 2500 D ... 89/97 ....... 14500
IV E C O  S - 4 5 ................   S te t fr  2500 T D ... 92 3 15 00 zva tem
P E U G E O T B O X E R  ;.śvi.w.............. 2500 D ... 95  ...... 28500
V O LV O  FH -12  - ciągn ik ....   5................  94 .... 75000 + vat
N A C Z E P A  3os ie  resor  .... ......... . 96 .... 35000 + vat

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

LECH WABNIC

aU to kOm iS D E L T A  C a r AUTO KREDYTY
Rata od 156 z) przy 10.000 kredytu Pakiety OC AC NW od 5,1% Bez poręczycieli 
 Bez zoswiadczeń przy 30% wpłacie Również samochody spoza komisu OPO(

MARKA
AUDI80S-B3."’ 
BMW750 __

.. POI. .. OPtS: ____ ........          i ............... CENA
»1800 162 tys., bety, obrotomierz, atermczne szyty, nowy rozrząd, łożyska tył    _________  8900
... 5000.... 85 tyś., pełne wyposażenie, skóra, automat, kima _________. r ____________ 18500

RAT126ELSX .
FIATCINOUECENTO .. 
RATCIN0UECEOT0 ..
RATR0RIN0____
RATT1P0...

.. XW6 _

RATUNORRE____
FORDESCORT____
FORDESCORT KOMBI .
FORD ORION CLX___
HYUNDAI EXCa GL. _. 
ŁADA SAMARA ..

..650.
.. 1933 ___ 900.
.. 1997___ 70).
. 1992 __1100.
.. 1994 __1400.
. 1996 __ 1000.

- 1992 ___1400
_ 1969 ___1500
.. 1990 ___ 1300

0PŁASC0NA_______________ 1986
OPELKADETTGSI____________  1909   2000
0PEL0MEGAB______________ 1994   2000
0PELVECTRAC0X16V_________  1996   2000
PEUGEOT309 ______  1991____1400
PEUGEOT406______________  1997  1800
POLONEZ CAR0GLE___
POLONEZ CAR0GLE _

. 1995 _

RENAULT 5 LS.........  ...
RENAULT CUO__________

____ 1975 __ 1300... 
.1400

SKODA FATORITL_______
T0Y0TACARINAE_______

. 1991 - 
...... 1994

.1300- 
1600 _

_.... 1985 ...„ 1600...

KEMPINGI -... ...... .......... 1960-92 ......
PT•GLQWACZ, ..... .......... ....... 2001 ...

. 52 tys.. biały. RM-panel. el. regulaqa Świateł...

. 76 tys. szary, dobre opony, pokrowce-------------------------------------

. 54 tyvz»tony. bezwypadkowy. dmucftMa.xtiybne szyty, lotncze krisie .....
: 80ty&.czarny.e) szyby.c zamek, szyberdacn. alami. uchylne szyby .....
. 48 tys. czerwony, blokada skrzyni, zagłówki, ei reg.śwatet  .......... — ...
. 154 tys, biały. 5-txegowy______________;______________ __
. 142 tys, granatowy. 5 drzwi. muW lock. kupiony w salone ---- -------------
. 88tyś.czerwony.5drzwi.Iwtafcioel.serwisowany  _______ _
- 178 tys.. bały. 5 drzwi, szyberdacti.welur.duzo nowych części --------------
.. 186tys, czerwony,uarnek.atarm,reingi .—Z'. ---------------- -----
. 132 tys. borto meLwspom.c. zamek, weijr.szyberdach. reguł ker RM-Tort___
. 85 tys, czarw metzBgar.szyberdach, uchylane szyty. 5 biegowy--—________
_ 124 tys, biały. 3drzwi. haK. pokrowca________________________
. 40 tys, zielony mel. po wymianie silnika, automat, sedan--------------------
.. 135 tys.. czarny, skóra. c. zamek, el szyty, 5 drzwiowy, alu-teigi ______
_ 119tys., morski met ABS, c. zamek, ttmatyzaqa. welur, oryginalny RM--------
_ 60 tys , żetony met 2 xairtag.c. zamek, elektryka. RM, szyberdach.wspom___
, 125 tys., grafit ma. RM, 5 drzwi, 5 biegów, odcięcie zapłonu  ________
, 67 tys. zielony, elektryka, RM, c. zamek, immobilZBr-kod, szyberdach .....
. 75 tys, zielony met, po remoncie silnika, szybenlach  --------------
.. 65 tys, zielony.tap.Welur.alarm. bez wypadku------------ ---- -----------

50 tys. morski, c zamek, wtrysk, pokrowce, mul-t -lock. nowe 4 opony .......
165 tys, na chodzie, zarejestrowany. 3 drzwi __________________
1 0 8 czerwony, katalizator. 5 drżwi. RM--------------------------------
76 tys, baty, mono wtrysk. 5 biegwy------:-----------------------------
74 tys , bordo met. ABS, airtiag.kiima.c. zamek, el 4 szyty, alutełgc_______
110 tys, morskie, zamek, airbag, RM. wspomagane, me sktadak-------------
139 tys. grafil met 5 drzwi, szyberdach. pokrowce------------ — .....
78tys,czerwony.c zamek.wspomagane.RM.dzelonylotei.5drzwi______
146 tys, błękitny met, RM. dzielony totel______________________
143 tys, czerwony, czamek. wspomagane, komputer, RM. dzekjnylotei.rełnj 

CIĘŻAROWE I INNE
1100 ccmJM tys., baty, serwisowany, 5 biegów*----------i----------------
1600ccm, 90 tys, po remoncie sinka, biały, do popr. blach., obud. atarex........
przyczepy kempingowe, małe iduże, 3-5 osobowe 10 szi-  ______—
przyczepu mme-towarowe, z homologacją, rocznk 2000 taniej  ____

 5500
  9600
 11400
  7500
  13200
  14500
 7700
  9900
  13700
 6600
   3850
 5300
  10500
  28500
 31700
 9500
 34900
...____ 5600
  5800
 6900
 1400
  13700
 7500
 21500
  24200
 6900
 17200
  13900
  15700

Wrocław ul. Żmigrodzka 114, tel 352 70 01, tel/fax 352 83 90 
ZAPRASZAMY Pon-Pt 10-17, So 11-16, Ndi 13-16

r„_ AUTOCENTRUM PRESTIŻ 
E j  LUBIN  - Baza PKS
ul. Ścinawska 49, tel./fax 076/844-28-90, tel. 0-601 87 28 78

10 /  P R O W IZ JI  P R Z Y  K R E D Y T O W A N IU  
/O  T R A N S A K C J I  G IE ŁD O W Y C H  |

B E Z  O P Ł A T Y  S K A R B O W E J  §
R E W E L A C Y JN IE  T A N IE  P A K IE T Y  U B E Z P IE C Z E N IO W E  

N A JT A Ń S Z Y  K R E D Y T  D L A  PO D M IO T Ó W  G O S P O D A R C Z Y C H  
N A  C IĄG N IK I S IO D ŁO W E , S A M O C H O D Y  C IĘ Ż A R O W E  I N A C Z E P Y

S A M O C H O D Y  O S O B O W E

AUD1100. SREBRNY MET.. ELEKTR. WYR., KLIMAT., ABS, WSP0M. KIER...................  89/90 ..
AUDI A4, ABS, 2 X  POD. POW.. WSPOM.. C. ZAMEK. EL. REGUŁ LUSTERKA, AUTOMAT.
FFIfil AIUM . IMMdBII I7FR WELUR. CZARNY ..............................................................  95 ..

.. POJ. .. 

.. 2,3 IB .

.. 1,6 B .

.. .. CENA 
.....  13.400

, . 32.800

KREDYT BEZ 
OGRANICZEŃ 
WIEKOWYCH

C M i S M I
AUD1100 C4. DIESEL, ABS. CENTR. ZAMEK. EL. OTW. SZYBY ♦  DACH. NIEBIESKI MET
BMW 525 124V. KLIMAT.. ABS. EL. OTW. SZYBY, PODUSZKA POW., SZARY MET........
CHRYSLER VISIÓN 3.5 V6. CZARNY, SKÓRZANA TAPICERKA, KLIMAT., WYP. ELEKTR. 
DAEWOO LANOS SALON MUL-T-ŁOCK RADIO, CZERWONY.....................................

.. 93.. 
... 91 .. 
... 96.. 
... 97..

.. 2,4 D . 

.. 2,5 IB . 

.. 3,5 IB . 

.. 1,5 IB .

,, 24.900
..... 21.600
..... 48.500
..... 15.900

K r a ą u t

10 000w
FIAT REGATA SELEDYNOWY EL OTW SZYBY, SZYBERDACH. RO ............................. ... 86.. .. 1,9 O . ....... 4.400
FIAT UNO. SALON, E L  OTW. SZYBY, BEZ WYPADKU, BIAŁY........................................ 96/97.. .. 1,4 IB . ..... 14.900 n  1 5 6 1 3 -
FMtn FIFSTA C7ARMY niFSFI ................................................................................. .... 92.. .. 1.8 D . , 11.000
FORD MONDEO. ABS. CENTR. ZAMEK. KLIMAT.. EL. SZYBERDACH. WSPOM.. BORDOWY 95..
FORD MONDEO GHIA KOMBI. PEŁNE WYPOSAŻENE. PDC. KLIMAT. SZARY MET. ........... 97..

Ifo rii f s m r t  ci m n  pnw  s a io n . a l a r m , z ie lo n y  m e t . ..................................... 96..

.. 1.8 TD 

.. 1,8 IB . 

.. 1.3 B .

.. 27.400 
, 37.400 
, 17.900

KRE D YTY 
bez zaświadczeń

FORD SCORPIO, INST. GAZOWA, ELEKTR. WYP., BIAŁY.............................................. ... 90.. .. 2.4 B . 9.900 o dochodach
FORD SIERRA KOMBI, ALARM, HAK, RADIO, BIAŁY.................................................... ... 89.. .. 2,0 B . ....... 5.500 przy 31% 

udziału 
własnego

HONDA CM C  WSPOMAGANIE. EL. OTW. SZYBY, CENTRALNY ZAMEK ...................... ... 93.. .. 1,5 iB . ..... 14.600
JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO, PEŁNE WYP.. INST. GAZ.. CZERWONY...................
IM7IM 3M F KI IMAT PFłMF WYPAS FI FlfTR C7ERW0NY ...................................

... 95.. 

... 95..
.. 4.0 IB . 
..1 ,5  IB.

..... 59.000

..... 26.900
MERCEDES BENZ 300 E 124. WSPOM.. ABS. KLIMAT., C. ZAMEK, RADIO. HAK, GRAFIT.. 87 ..
MITSUBISHI GALANT. ELEKTRYCZNE WYR. WSPOMAGANIE. CZARNY.............................91 ..
OPEL ASTRA 1. CDX 16V. PEŁNA ELEKTR.. KLIMAT.. ABS.
KIIPMHY W f i l i  ONIF IM M l  SCF BAFTT MFT ........................................................  98 ..

.. 3.0 B . 

..1 ,8  IB.

..1 ,8  ....

......  20.600

...... 11.9JN

..... 38.900

Sprowadzamy 
na zamówienie 

ciągniki 
siodłoweOPEL KADETT. ZŁOTY. ALARM, RADIO. ALUM. FELGI .................................. .... 88.. . . M B  . ...... 8.700

OPEL ASCONA DIESEL. BIAŁY ................................................................................. ... 85.. .. 1,6 0  . ....... 5.000 i naczepy
POLONEZ. SILNIK PO REMONCE, BIAŁY ...................................... ............................ .... 88.. .. 1,5 IB . ....... 2.700
POLONEZ CARO GLI. WTRYSK BOSCH. 1 WŁAŚCICIEL. ZIELONY ................................. .... 93.. ..1 ,8 18 . ....... 3.500
RENAULT 5 SILNIK PO WYMIANĘ. BIAŁY ..................... ............................. ............ .... 88.. .. 1,5 B . 7.500 Al. i nc
RENAULT 19. RM. STAN B. DOBRY. 3-ORZWIOWY. BIAŁY.............................. .... 90.. .. 1,4 B . ....... 7.900 n u  I u u
RENAULT 19. CENTRALNY ZAMEK. ALARM. E L  OTW. SZYBY ....................................
SEAT TOLEOO. SREBRNY MET.. WSPOMAG. KIEROWNICY. ALARM. RADIO................
SKODA FORMAN. BIAŁY. ALARM. ORYG. LAKIER. RELINGI........................................ .

.... 92.. 

.. . .9 5 .. 
92/93..

.. 1,4 B . 
... 1,6 IB. 
.. 1,3 B .

10.600 
, . 20.700 

.......  9.500
w kredycie

VW LUPO SOI WSPOMAGANE KER., RADIO .................................  ......... ..... 98.. .. 1,7 D . ,  . 29.900 PrzyjmujemyVW PASSAT KOMBI. WSPOM.. RADIO, ROLETA, BIAŁY...... .... 91 .. ..2 ,0  IB. ..... 14.900
VW PASSAT KOMBI. WSPOM., MUL-T-LOCK. BIAŁY ................................................... ..... 92.. .. 1,9 TD ..... 18.200 do sprzedaży 

autazzastawem 
bankowym

VW PASSAT, MUL-T-LOCK. STAN B. DOBRY. BIAŁY......................................... .... 87.. .. 1,6 B . 8.900
C IĄ G N IK I  S IO D Ł O W E  

OAF 95 ATI 360. BUŁY. PODUSZKI. ZF Z PÓŁBEGAMI------- -------------------------------- .... 92.. 34.500*VAT
RENAULT R 365. BIAŁY, EL. OTW. SZYBY, 365 KM, RESOR ...................................
IVEC0 TURBO STAR 190-36. PODUSZKI. WEBASTO. ZF. BIAŁY ....................................

.... 88.. 

.... 89..
16.000+VAT
29.500*VAT Najtańszy

IYECO EUROTECH. POOUSZKI. HYDRAULIKA. GL0BETR0TTER. BIAŁY........................
RENAULT MIOLINER, 150 KM. RAMA. BOF. POOUSZKI, WSPOMAGANE. BIAŁY...........
VOLVO F16.490 KM. ABS. KLIMAT.. WEBASTO. HY0RAUUKA, POOUSZKI----- ---------
NACZEPA PLANDEKA. 13.60, PODUSZKI, NOWA PODŁOGA................ ........................ .

.... 95.. 

.... 94.. 

.... 92.. 

.... 90..

53.000*VAT
41.0Q0+VAT
49.000*VAT
23.000WAT

kredyt

8,9 %
NACZEPA WYWROTKA, ALUMINIOWA RESOR STAN IDEALNY ... .9 1 .. 43.00Q»VAT

S A M O C H O D Y  D O S T A W C Z E Sprzedaż 
nowych 

przyczep 
towarowych 

i lawet

FORD TRANSIT, DO POŁOWY PRZESZKLONY, BIAŁY ................................................... .... 86.. 1,8 B ... .. 7.000*VAT
VW TRANSPORTER, 5-BEGOWY, BIAŁY..................................................................... .... 84.. 1,6 0  ... ......  33.300
VW TRANSPORTER. ALARM. IMMOBIUZER. WSPOM.. BEZWYPADKOWY. BIAŁY........
VW TRANSPORTER T4. 8 MIEJSC. WSPOMAGANE. RADIO, BIAŁY .............................

.... 96.. 

.... 97..
1,9 T D .. 
2,4 D ....

......  35.900
35.000+VAT

AUD1100, 1980 r, 2000 ccm, diesel, czerwony, szyberdach, 
aluminiowe felgi, hak, części, - 1 .OOOT zł. Leszno, tel. 
0603/07-75-18
AUD1100,1981 r., 1600 ccm, benzyna, złoty metalic, garażo
wany, alum. felgi, hak, RM, 5-biegowy, 2 kpi. felg, kpi. doku
mentacja, stan b. dobry, • 4.000 zł. Nowogrodziec, tel. 
075/731-73-19,0503/51-78-29
AUD1100,1982 f., 169 tys. km, 2000 ccm, diesel, zielony meta
lic, zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji, stan silnika b. do
brym stanie, blacharka do małych poprawek, • 2.700 zł. Lubin, 
tel. 076/749-40-13
AUD1100,1983 r., 2150 ccm, metalic, dużo wymienionych czę
ści, .na chodzie*, ważny przegląd, do wymiany zamki, • 4.500 
zł. Szczawno Zdrój, tel. 074/843-69-79 
AUD1100,1983 r., 2300 ccm, wtrysk, biały, .cygaro', wspoma
ganie kier., RO, 5-biegowy, 4 zagłówki, - 5.500 zł lub zamienię. 
Dobroszyce, tel. 071/314-86-44, 315-01-33 do godz.16, 
0607/32-36-54 —
AUD1100,1983 r., 2000 ccm, diesel .cygaro*, stan dobry, nowy 
akumulator, - 6.300 zł. Wrocław, tel. 0601/76-68-36 
AUD1100,1983 r., 190 tys. km, 1800 ccm, benzyna, złoty me
talic, nowy akumulator, po wymianie pasków, płynów, filtrów, po 
wymianie silnika w 2000 r, • 7.000' zł. Złotoryja, tel. 
0606/14-02-43
AUD1100, 1984 r., 1800 ccm, benzyna, biały, 5-biegowy, na 
białych tablicach, • 1.500 zł. Szklarska Poręba; tel. 
0609/63-96-19
AUD1100,1984 r., 2300 ccm, benzyna, kolor grafitowy metalic, 
.cygaro*, po remoncie silnika i skrzyni biegów, wszystkie el. do
datki, stan techn. b. dobry, - 5.500 zł lub zamienię na tańszy. 
Wisznia Mała, tel. 071/312-42-18 po godz. 19 
AUD1100 CC, 1984/85 r., 2000-ccm, diesel, biały, nowe amor
tyzatory, 5-biegowy, pokrowce, ekonomizer, spoiler tylny, stan 
b. dobry, - 6.500 zł. Nysa, tel. 077/433-10-62,0604/68-43-18 
AUD1100,1984/90 r., 1800 ccm, ciemnozielony, .cygaro*, wspo
maganie, hak, po przeglądzie, • 5.200 zł. Rościszów, gm. Pie
szyce, tel. 0604/73-75-26
AUD1100,1985 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny metalic, inst. 
gazowa, nowe amortyzatory, listwa kierownicza, bez wypadku, 
ocynkowany, stan b. dobry, • 6.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-38-55
AUD1100,1985 r., 225 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, .cy
garo*, nowe opony, centr. zamek, pełny wtrysk, nowy akumula
tor, szyberdach, garażowany, stan b. dobry, • 7.500 zł. Zgorze
lec, tel. 075/775*81-35
AUD1100,1985/86 r., 1800 ccm, złoty, RO, el. wysuwana ante-

1 % tygodniowo \

POŻYCZKI-
Pod zastaw nowych aut, 0-603 999 660

na, 4 zagłówki, stan dobry, - 6.700 zł. Kudowa zdrój, tel. 
074/866-31-87
AUD1100,1986 r., 2000 ccm, diesel, kolor piaskowy, 5-biego- 
wy, wspomaganie, stan dobry, z pełną dokumentacją, -  8.400 
zł. Bolesławiec, tel. 0501/62-43-19 
AUD1100,1986 r., 2000 ccm, diesel, ciemny metalic, sprowa
dzony w' całości, klamki kasetowe, deska nowego typu, 4 za
główki, wspomaganie, centr. zamek, nowe opony, oryg. szyber
dach, atrakc. wygląd, • 8.600 zł. Paczków, tel. 077/431-71-33 
po godz. 15,0602/22-02-69
AUD1100,1986 r., 2000 ccm, diesel, niebieski metalic, centr. 
zamek, wspomaganie, dod. światło .stop*, akumulator na gwa
rancji, alum. felgi, 4 zagłówki, hak, atrakc. wygląd, stan dobry, • 
9.300 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-79-36 
AUD1100,1986 r., 240 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, benzyna, 
granatowy, oznakowany, nowy akumulator (gwarancja), amor
tyzatory i pompa paliwa, po wymianie wielu części, opony zi
mowe, • 7.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-40-05 
AUD1100,1986/91 r., 2000 ccm, diesel, granatowy, po wymia
nie silnika, hak, skórzana kierownica, po przeglądzie, do lakie
rowania 2 elementy, • 8.700 zł. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-07-50
AUD1100,1987 r., 2300 ccm, czerwony, szyberdach, wspoma
ganie, na białych tablicach - 1.100 DEM. Zgorzelec, tel. 
075/775-27-32,0603/60-48-23
AUD1100 CD, 1987 r., 266 tys. km, 2200 ccm, benzyna + gaz, 
bordowy metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, alumi
niowe felgi, bak, inst. gazowa, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, 
el. reguł, lusterka, • 8.900 zł lub zamienię na osobowy, Merce
des 124, VW Passat, Omega. Wrocław, tel. 071/351-54-36, 
0502/29-54-02
AUD1100,1988 r., 250 tys. km, 2000 ccm, benzyna, granatowy, 
szyberdach, ABS, centralny zamek, podgrzewane lusterka, 4 
koła zimowe dodatkowo, • 10.000 zł. Szklarska Poręba, tel. 
0603/46-45-74
AUD1100,1988 r., 188 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czerwony, 
szyberdach, centr. zamek, alarm, wspomaganie, - 9.500 zł. Wro
cław, tel. 071/341-34-35

AUTOKOMIS “GOSIA
_. WROCŁAW, Ul. K le c iń sk a  151 (obok CPN wjazd od ul. Muehoborskiej) 

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

SAMOCHODY (JZYWANE: SPRAWDZONY STAN TECHNICZNY I POCHODZENIE
MARKA SAM. POJ. ROKPROD CENA

AUDI 80 1800 86 6.000,-
AUDI 80 1600 88 9.000,-
AUDI 80 2000 93 19.900,-
AUD1100 1800 87 9.900,-
AUD1100 2000 91/94 19.500,-
BMW 525 2500 91/96 23.500,-
BMW 520 I 2000 91 22.500,-
BMW 7301 (autom.) 3000 92 23.800,-
DAEWOO ESPERO 1800 97 21.900,-
DAEWOO ESPERO 1500 16V 98 21.500,-
DAEWOO NEX1A GLE 1500 96 15.900,
FIAT 126p BIS 700 89 1.800,
HAT BRAVO 12V 1400 97 22.800,
FIAT SEICENTO VAN 1100 2000 18.500,
HAT SIENA 1400 98 14.900,
HAT SIENA 1400 98 18.500,
HAT SIENA HL 1800 12.97 18.500,
HAT PUNTO 1100 95 14.000,-
FIAT PUNTO 3d 1700 dleael 99 22.500,
HAT PUNTO 3d 1200 95 17.000,
FIAT PUNTO 5d 1100 97 18.500,
FORD ESCORT 3d 1800 dloaol 91 12.800,
FORD ESCORT 5d 1300 88 6.500,
FORD ESCORT KOMBI 1300 94 12.500,
FORD ESCORT kombi 1300 94 14.500,
FORD ESCORT 1300 96 19.700,
FORDWINDSTAR (70S0B.) 3500 95 35.000,
FORD MONDEO 1800 93 17.500,
FORD SCORPIO (autom) 2400 92 15.900,
FORD SCORPIO (kombi) 2500 Tdtesd 98 46.500,
FORD SIERRA 2000 91 8.500,
HONDA ACCORD 2000 94 27.900,
HONDA ACCORD 1900 96 30.900,
HONDA ACCORD ILS KUM 1800 98 45.000,

MARKA SAM. POJ. ROKPROD. CENA
HONDA C M C 1400 98 32.500,-
HONDA PRELUDE 2300 92 -25.500,-
MAZDA 323 3d 1400 97 25.700,-
MERCURYTRACER 1900 91 11.400,-
MITSUBISHI COLT 1700 86 3.400,-
OPEL ASTRA COMBI 1700 dlasal 92 16.500,-
OPEL ASTRA COMBI 1700 dlasal94 18.900,-
OPEL CORSA 3d 1200 97 18.500,-
OPEL CORSA 3d 1700 dieaal 96 19.000,-
OPEL KADET aadan 1400 90/97 9.300,-
OPEL KADET 3d 1600 84 4.500,-
OPEL OMEGA (kombi, klim.) 2000 94 29.500,-
PEUGEOT 205 1800 dlaaal 88/96 6.800,-
PEUGEOT 106 1000 95 14.500,-
PEUGEOT 405 1900+gaz 91 7.900,-
POLONEZ CARO 1600 96 8.700,-
RENAULT 19 1700 91/96 8.600,-
SAAB 900 2500 V6 95 25.500,-
TOYOTA COROLLA 1300 91/96 12.000,-
VW GOLF 1400 93 15.500,-
VW POLO 5d 1400 96 20.900,-
VW PASSAT 1600 Tdtoal 89/95 15.500,-
VW PASSAT kombi 1600 dlesol 89/95 15.500,-

SKODA FELICJA 1600 99 19.600WAT

P 0 8 T A W C Z E  
CITROEN C25D (9 osobowy) 2500dl*Ml91 10.900,-
PEUGEOT BOXER(3o«.1400Ko)2500 TdkMl 2000 59.500,-
RENAULT TRAFFIC 2100 diasal 87 9.500,-
RENAULT TOAFFIC pos.«flOOKg) 2100 dlasel 92 17.000,-
VW T4 CARAVELLE 1900 dlessl 95 36.500,-
VW TRANSPORTER 1900+gaz 85 13.900,-

SAMAOCHODY NOWE - PUNKT SPRZED AZY
FIAT - SKODA - SEAT - DAEWOO

UPUSTY + PAKIETY UBEZPIECZEŃ 
odbiór nowych ant w  salonie dealera

B I U R O  K R E D Y T O W E
• kredyt na anta nowe i używane do 100% wartości na okres do 8 lat 
- 0% PROWIZJI ■ kredyt na anta spoza Komisu___________________

S K U P  A U T  Z A  G O T Ó W K Ę

Atestowane HAKI deP w szys tk ich  ty p ó w  sam o cho d ó w  
-  ró w n ie ż  w y czep ia n e

- im m ob ilis e ry  i - ra d lo m o n ta i 1 - zn a ko w an ie
-  cen tra ln e  za m k i

I -  b lo k a d y  sk rzyń  b iegów  1 - ra d io p o w iad o m ie n ia
- m o n ta i te le fo nó w  GSM  

H  - e le k try czne  szyby
OP01096411

Wrocław, u l. R zeczna 20
te l. 071/329-71-64, 324-17-15

[ f a k t u r y  V A T , r a t y |

AUD1100,1988/89 r., 2000 ccm, zielony metalic, centralny za
mek, szyberdach, wnętrze C4, klamki kasetowe, inst. gazowa, 
zadbany, garażowany, -12.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-80-26 
AUD1100 AVANT, 1989 r., 2300 ccm, benzyna, czerwony, inst. 
gazowa, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyber
dach, wspomaganie, alarm + pilot, bez wypadku, relingi dacho
we, ałum. felgi, wnętrze C4, stan b. dobry, - 10.500 zł. Brzeg, 
tel. 077/411-57-90,0602/66-59-74 
AUD1100,1990 r., 2000 ccm, benzyna, biały, inst. gazowa, 
wspomaganie kier., centralny zamek, alarm, el. otwierane szy
by, hak, stan dobry, • 10.800 zł. Kłodzko, tel. 074/867-58-11 
AUD1100 AVANT, 1990 r., 2300 ccm, benzyna automatic, stan 
dobry, -10.900 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51 
AUD1100 C4 ,1990/91 r., 172 tys. km, 2300 ccm, E, kolor grafi
towy metalic, inst. gazowa, ABS, welurowa tapicerka, alum. fel
gi, szyberdach, w kraju od roku, sportowe zawieszenie, stan b. 
dobry, alarm, RO, hak, • 20.500 zl. Jasień, woj. zielonogórskie, 
tel. 0604/80-79-67
AUD1100 AVANT, 1990/94 r.; 170 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
czerwony, 7-osobowy, ABS, el. reg. lusterka, wspomaganie kier., . 
RO, alum. felgi, hak, relingi dachowe, dzielona tylna kanapa * S r" 
koła zimowe, • 21.000 zł. Kłodzko, teł. 0603/13-09-59 
AUD1100,1990/95 r., 188 tys. km, 1800 ccm, benzyna, wtrysk, 
biały, inst. gazowa, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, 
el. otw. szyby, el. reg. reflektory, reguł. wys. mocowania pasów,
- 14.000 zł. Legnica, tel. 0603/11-82-25 
AUD1100 C4, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
zadbany, alarm, blokada skrzyni biegów, centr. zamek, RM, 2 
kpi. kół z oponami letnimi i zimowymi, • 20.500 zł. Wrocław, tel. 
071/338-23-26,0503/31-99-80

KLIM ATYZACJA  
SAMOCHODOW A

- napełnienia 
- naprawy 

|o - regeneracja przewodów 
Wrocław, ul. Szwedzka 8 

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

AUD1100 CA, 1991 r., 150 tys. km. 2000 ccm, El, biały, ABS. 
wspomaganie, RO, alum. felgi, lotka, - 16.800 zl. Góra, tel. 
065/543-29-82,0603/77-50-79
AUD1100 C4, 1991 r., 54 tys. km, 2800 ccm, benzyna, szary 
metalic, Ouattro, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, 
komputer, welurowa tapicerka, drewniane dodatki, alum. felgi, 
kieszeń na narty, kpi. dokumentacja, bez wypadku, sprow. w 
całości, stan dobry, • 22.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/32-22-61 
AUD1100 C 4 ,1991 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czer
wień meksykańska, wspomaganie, ABS, centr. zamek, alarm + 
pilot, blokada skrzyni biegów, alum. felgi (gwiazdy), welurowa 
tapicerka, nowe opony, amortyzatory, tarcze i klocki hamulco
we, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, -18.900 zł lub 
zamienię na inny. Rawicz, tel. 065/546-35-33,0603/68-79-10 
AUD1100 C 4 ,1991 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, c ie r n i  
nozielony, centr. zamek, wspomaganie, alarm, el. otw. szyber
dach, RO, kpi. dokumentacja, nie składak, - 22.000 zł lub za
mienię na tańszy, w cenie do 10.000 zł. Świdnica, tel. 
074/853-01-63.853-41-79
AUD1100 C l, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, biały, centr. zamek, 
alarm, wspomaganie, RO, zestaw głośno mówiący, zadbany, 
kpi. dokumentacja, • 20.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-23-87 
po godz. 17
AUD1100 C 4 ,1991 r., 164 tys. km, 2309 ccm, benzyna, grafito
wy metalic, nie składany, nowy silnik, ABS, wspomaganie, centr. 
zamek,alarm t  pilot, oznaakowany, blokada biegów, alum. feU 
gi, szyberdach, koła zimowe, el. reg. lusterka, • 20.000 zł. Wro
cław, tel. 071/348-08-33
AUD1100 C4 ,1991 r., 2300 ccm, granatowy, pełne wyposaże
nie el., alum. felgi, nowe części, szyberdach, zadbany, atrakć. 
wygląd, - .20.500 złłub zamienię. Złotoryja, tel. 0604/27-14-84 
AUD1100 C4,AVANT, 1991/92 r.t 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, udokumentowane po
chodzenie, stan dobry, • 16.900 z ł , do uzgod.. Wrocław; tel. 
0601/70-76-45,071/348-26-11
AUD1100,1991/97 r., 2300 ccm, benzyna, czerwony, .cygaro', 
aluminiowe felgi, centralny zamek, el. otwierane szyby, el. re
guł. lusterka, ABS, wspomaganie kier., alarm, radioodtwarzacz, 
komputer, po wymianie opony i tylne teleskopy, zadbany, atrak
cyjny wygląd, • 19.500 zł lub zamienię na mniejszy, w tej cenie. 
Wrocław, tel. 071/355-35-68 ,
AUD1100,1992 r., 230 tys. km, 2300 ccm, granatowy, bezwy
padkowy, elektrycznie otw. szyberdach, reg. lusterka, alarm, 
centralny zamek, RO Blaupunkt + CD, opony zimowe, stan b.

KLIMATYZACJA ^ 
SAMOCHODOWA

* napełnianie
- naprawa
- części
- dorabianie węży, 

rurek (spawanie)

montaż nowych

K LIM ATYZAC JA  
W EN TYLAC JA  
POM IESZCZEŃ 

CHŁODNIE
FRATER

Wrocław, ul. Trzebnicka 23 A 
tel./fax 071/321-02-93 

tel. kom. 0-601 74 0418
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■  b e z  p o r ę c z y c ie li
■  b e z  z g o d y  w s p ó łm a łż o n k a

| k r e  d y t y  s a m o c h o d o w e
Wrocław, ul. Świdnicka 19, pole. 221 (wejście w. oficynę od 

g f  U  ul. Świdnickiej lub od ul. Kazimierza Wielkiego), II piętro
tel. (071) 343 60 23, 781 72 40, e-mail: bpk@amnel.pl

TŁUMIKI!
KATALIZATORY I ZŁĄCZA ELASTYCZNE ■ WYMIANA 

 Wrocław Karłowice, ul. K laczki 23. tel. 326-22-50_____

dobry, zwoln. z opłaty skarbowej, • 20.600 zł. Wrocław, tel. 
0605/06-93-93
AUD1100 C, 1992 r., 2300 ccm, czerwony, klimatyzacja, ABS, 
centr. zamek, Muł-T-Lock, oznakowany, RM, welurowa tapicer- 
ka, alum. felgi, zadbany, stan dobry, - 24.500 zł. Wrocław, tel. 
071/325-19-18
AUD1100 C4, 1992/93 r.> 158 tys. km, 2500 ccm, TDI, kolor 
grafitowy metalic, wspomaganie kier., centr. zamek + pilot, el. 
otw. szyberdach, el. reg. świateł, obrotomierz, komputer, welur, 
alarm, inimobilizer, 4 nowe opony, nowy akumulator (gwaran
cja), I właściciel, kpi. dokumentacja, w kraju od 8 miesięcy, RM, 
stan b. dobry, - 27.800 zł. Bolesławiec, teł.-075/734-20-01 
AUD1100 C4 KOMBI, 1992/93 r., 108 tys. km. 2500 ccm, turbo 
D, perłowosrebrny metalic, relingi dachowe, roleta, klimatyza
cja, ABS, soczewki, hak, aluminiowe felgi, RM + głośniki, pod- 
łokietnik, • 28.900 zł lub zamienię na inny. Jelenia Góra, tel. 
0603/61-59-50
AUD1100 C 4 ,1992/93 r„ 160 tys. km, 2400 ccm, diesel, kolor 
grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
sprowadzony w całości, - 25.500 zł. Syców, tel. 062/785-94-95, 
0604/27-78-61
O  AUD1100 C 4 ,1993 r., 2400 ccm , d iesel, n ieb ieski 

metalic, sprowadzony w  ca łośc i, A B S , centr. za* 
mek, wspomaganie, el. otw. szyby, • 24.900 zł. 
Lubin, tel. 076/844-28-90 84014341

AUD1100 C 4 ,1994 r., 104 tys. km, 2600 ccm, benzyna, kolor 
stalowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, klimatronic, 
alum. felgi, książka serwisowa, stan idealny, • 29.000 zł (w roz
liczeniu może być tańszy). Jelenia Góra, tel. 0601/71-48-64 
AUD1100 C 4 ,1994 r., 125 tys. km, 4200 ccm, wrzosowy meta
lic, pełne wyposażenie el., webasto, aluminiowe felgi 17", 6-bie- 
gowy, 4x4, klimatyzacja, rolety, 300 KM, lampy ksenonowe, • 

.49.000 zł. Wrocław, tel. 0501/09-91-97 
AUDI 200,1984 r., 2300 ccm, turbo, granatowy metalic, pełne 
wyposażenie, stan dobry, • 6.300 zł. Zielona Góra, teł. 
0603/80-49-31
AUDI 80,1979 r., 1600 ccm, benzyna, zielony metalic, RO, alum. 
felgi, welurowa tapicerka, hak, 5-biegowy, w ciągłej eksploata
cji, • 1.800 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/17-82-29

LOMBARD EURO -P. A. 
tel. 071/341-75-48

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., 1300 ccm, benzyna, czerwony, zadbany, po 
remoncie blacharki w 2000 r., welurowa tapicerka, nowy aku
mulator, opony, hak, RO Pioneer + 2 głośniki, • 2.500 zł. Świd
nica, tel. 074/853-60-39
AUDI 80,1979 r., 187 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
nowe opony, amortyzatory, klocki i szczęki hamulcowe, po wy
mianie filtrów i oleju, ospoilerowany, RM + 4 głośniki, przegląd 
do 05.2002 r., atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 3.800 zł. Wro
cław, tel. 071/352-67-10 po godz. 16 
AUDI 80,1980 r., 1600 ccm, czerwony, -1.000 zł. Leszno, tel. 
065/520-88-38
AUDI 80,1980 r., 170 tys. km, 1500 ccm, jasnozielony metalic, 
do remontu blacharki, nie opłacony, bez przeglądu, .na cho
dzie', - 1.500 zł lub zamienię na Forda Fiestę 1100 ccm/1300 
ccm, do 89 r.. Sławęcice, tel. 065/543-27-85 
AUDI 80, 1980 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielony, 
5-biegowy, blacharka do poprawek, • 2.000 zł. Szklarska Porę
ba, tel. 075/717-36-48
AUDI 80,1980 r., 1600 ccm, benzyna, zielony metalic, alum.
felgi, spoiler tylny, halogeny w zderzaku, tłumik Remus, ♦ 4 koła
zimowe, -3.300 zł. Świdnica, tel. 0607/55-05-87
AUDI 80,1980 r., 1600 ccm, benzyna, jasnozielony, alum. felgi,
welurowa tapicerka, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 071/316-88-04,
0609/47-07-11
AUDI 80,1980 r., 1600 ccm, srebrny metalic, zadbany, 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy, nowe opony, przegląd do 3.2002 r., atrakc. wy
gląd, kołpaki, spoiler, pokrowce, stan tech. b. dobry, • 3.200 zł 
lub zamienię na Fiata 126p. Złoty Stok, teł. 074/817-50-82 . 
AUDI 80,1980 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, alarm, immobili- 
zer, centr. zamek + 2 piloty, obrotomierz, ekonomizer, plastiko
we nadkola, nowe tablice, zadbana, stan b. dobry, • 3.500 zł. 
Żelazno, woj. wałbrzyskie, tel. 0606/21-47-22

AUTOZŁOM 
AUTOHANDEL i
SKUP SAMOCHODÓW  

CAŁYCH I POWYPADKOWYCH 
SPRZEDAŻ CZĘŚCI 

UŻYWANYCH 
Wrocław, u L  T ę c z o w a  8 5

tel.342-83-08 
tel. kom. 0-90 340 711 

0-502 340 711 
Czynne od S°° do xs°° 
sobota od 8°° do 1 500

AUDI 80 GLI, 1980/81 r., 135 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zie
lony metalic, sprowadzony w całości, I właściciel w kraju, bez 
korozji, RM, zadbany, szyberdach, garażowany, stan technicz
ny b. dobry, - 3.700 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/324-10-18, 
0603/77-90-48
AUDI 80,1981 r., 1600 ccm, srebrny metalic, alum. felgi, bez 
korozji, zadbany, ekonomiczny, zawieszenie nowe. Lubin, tel. 
0601/44-95-30
AUDI 80,1981 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, szyberdach, 5-bie
gowy, ekonomiczny, 51/100 km, RO Philips, kpi. dokumentacja, 
nowy akumulator, kpi. opon zimowych, stan b. dobry, • 4.800 zł. 
Głogów, tel. 076/833-97-22,0602/12-45-42 
AUDI 80,1981 r., 208 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebieski, 
garażowany, w ciągłej eksploatacji, • 1.900 zł. Pawłów, gm. 
Brzeg, tel. 077/416-56-35
AUDI 80,1981 r., 317 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebrny meta
lic, po remoncie silnika, garażowany, hak, zarejestrowany do 
04.2002 r, • 3.600 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-20-36 
AUDI 80 COUPE, 1981 r., czarny metalic, 5-biegowy, szyber
dach, atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 4.500 zł lub zamienię na 
VWGolf I. Wilków Sredzki 3,, woj. wrocławskie, gm. Kostomło
ty, tel. 0603/45-00-14
AUDI 80,1981/85 r„ - 3.500 zł. Głogówek, woj. opolskie, tel. 
0603/81-31-37
AUDI 80 CL, 1982.r., 1470 ccm, E ♦ gaz, czerwony, stan bla
charki idealny, stan techn. b. dobry, nowe opony, hak, szyber
dach, ekonomizer, inst. gazowa Lovato (1.5 roku) 8 1 gazu/100

MIAŁEŚ WYPADEK 
W KRAJU LUB ZA GRANICĄ 
M A SZ  P R O BLEM  Z  O D ZY SK A N IEM  
NALEŻNEG O  Cl ODSZKO DO W ANIA  
N A SZ A  K A N C E L A R IA  P O M O Ż E

OP012016
TEL. 071/348-24-32 

0-503 082 190

!

m  Rok 
szalonych

f a n i  r o k ....

-  w  d e w iz o w y m  k r e d y c ie  s a m o c h o d o w y m

Promocja obejmuje wszystkie modele DAEWOO, W pierwszym roku 
kredytowania płacona jest tylko rata odsetkowa, a spłata kapitału 
rozpoczyna się po 12 miesącach trwania umowy kredytowej. 
Zaszalej w te wakacje,,,

•  procedura uproszczona
•  oprocentowanie kredytu - od 7,5 do 8,9%
• okres kredytowania do 96 miesięcy
•  możliwość wykupienia pakietihubezpieczeniowego PZU 

(AC, OC, NW) od5 %  wartości pojazdu
•  moźl̂ Ę^zm iahy samochodu w trakcie spłaty kredytu 

'̂ l^ ^ o ^ ^ tĘ a e n la źe  wszystkimi promocjami Daewoo
•  natychmiastowy odbiór samochodu

Polskie Towarzystwo 
Finansowe SA

zadzwoń na bezpłatną infolinię O 800 266 166 
albo zajrzyj w Internecie na stronę www.ptf.pl

WROCŁAW; p i Solny 16; te i 0-71/372-34-63, 374-85-29,72,73 •  WROCŁAW; uL Karkonoska 45;teL 0-71/339-84-97, 339-85-66 •  WROCŁAW; ui Ruska 47/48; 
te i 0-71/781-70-65, 781-70-67 •  GŁOGÓW; Rynek 17; tei 0-76/83-40-552 •  GORZÓW WLKP.; uL Łokietka 32/33 (Kaskada); te i 0-95/736-76-86, 736-76-85
• JAROCIN; aL Niepodległości 23; te i 0-62/747-83-84 •  JELENIA GÓRA; uL Solna 5; teL 0-75/76-76-048 •  KALISZ,- ui Górnośląska 5; tel 0-62/767-70-11
• KŁODZKO; ui Armii Krajowej 7; tel. 0-74/865-81-90, 865-81-91 • LEGNICA; ui Parkowa 1; te i 0-76/852-40-56, 862-10-17 •  LESZNO; uL Świętokrzyska 2; 
teL 0-65/529-59-94 •  LUBIN; uL Niepodległości 20; teL 0-76/841-52-10, 841-52-11 •  NYSA; u i Grzybowa 7; teL 0-77/433-91-94 • OLEŚNICA; 
uL Wrocławska 15; te i 0-71/398-61-95, 314-28-27 •  OŁAWA; ul. Chrobrego 17/17; teL 0-71/303-79-69 •  OPOLE; uL Ozimska 15/1; teL 0-77/44-12-121, 
44-12-122 •  POZNAŃ; u i Reymonta 15; teL 0-61/867-64-67 •  POZNAŃ; ul. Zeylanda 1; teL 0-61/848-01-21 •  ŚWIDNICĄ; ul Pułaskiego 13; 
teL 0-74/85-69-220, 85-69-221 •  WAŁBRZYCH; Rynek 5; teL 0-74/84-24-919, 84-29-443 •  WĄGROWIEC ui Opacka 23; teł. 0-67/262-80-13 •  WIELUŃ; 
uL Głowackiego 3; teL 0-43/843-15-07 •  ZGORZELEC; uL Warszawska 9/2; teL 0-75/77-50-451 •  ZIELONA GÓRĄ; uL Dr Pieniężnego 23c; te i 0-68/325-75-16

to nie system argentyński, 
bez czekania, bez losowania 

„samochód od ręki S J
\ pierwszych 12 rat od 67 Zł l O O O O z ł  o d 6 7

km, obrotomierz, • 4.400 zł lub zamienię. Ząbkowice śląskie,
tel. 074/815-66-87,0608/82-13-93
AUDI 80,1982 r.. 1300 ccm, benzyna, wiśniowy, odcięcie zapł,
• 3.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/323-26-08,0607/35-33-04 
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, diesel, zielony, po remoncie silni
ka, stan b. dobry, - 4.300 zł. Bolesławiec, tel. 075/735-19-43 
AUDI 80 GLE, 1982 r., 168 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, radio, halo
geny, 5-biegowy, ekonomizer, dodatkowe światło stop, nowy 
wydech, po remoncie zawieszenia, nowe opony i amortyzatory, 
garażowany, Mul-T-Lock, przegląd do 04.2002 r., stan idealny,
• 2.500 zł. Chojnów, tel. 0603/84-85-32
AUDI 80,1982 r., 1500 ccm, diesel oszczędny, - 3.200 zl. Wro
cław, tel. 0503/30-41-75

AUDI

DIAGNOSTYKA ELEKTRONICZNA
MECHANIKA OPO12027

BLACHARSTWO, LAKIERNICTW0 
52-232 Wrocław, ul. Grota-Roweckiego 91 

te l./fax  364-88-98

k w o t a  k  r e d y t u  r  m f e s t  e c  z n a  r a t  a

AUDI 80,1983 r., 1600 ccm, benzyna, zielony metalic, inst. ga
zowa, po wymianie oleju, filtrów i klocków, oszczędny, ekono- 

" mizer, obrotomierz, jasne wnętrze, sportowa kierownica, alum. 
felgi, • 5.200 zł lub zamienię na busa, osobowy, kombi, E + gaz. 
Dębowa Łęka, tel. 065/540-33-10 
AUDI 80,1983 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny metalic, 4-drzwio- 
wy, garażowany, zadbany, przegląd do 01.12002 r, - 4.600 zł. 
Legnica, tel. 076/721-79-52
AUDI 80,1983 r., 1600 ccm, benzyna, zielony metalic, RO, we
lurowa tapicerka, hak, sprowadzony w całości, zarejestrowany,
- 3.200 zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-35
AUDI 80,1984 r., 18 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony,
4-drzwiowy, RO, szyberdach, obrotomierz, roleta tylnej szyby, 
bez korozji, garażowany, zadbany, oszczędny, kpi. dokumenta
cja, -4.700 zł. Nysa, tel. 077/433-94-63,0603/10-90-19 
AUDI 80,1985 r., 1600 ccm, diesel, szary, centr. zamek, 4 za
główki, po remoncie silnika, - 7.900 zl. Dąbrówka, tel. 
077/466-61-95 po godz. 19,0502/65-85-67
AUDI 80,1985 r., 1600 ccm, diesel po remoncie silnika, alum. 
felgi, ekonomiczny, zadbany, szyberdach, eksploatowany przez 
osobę niepalącą, • 7.200 zł. Jedlina Zdrój, teł. 074/845-54-42 
AUDI 80,1985/86 r., 180 tys. km, 1600 ccm, złoty metalic, inst. 
gazowa, oszczędny, 5-biegowy, model przejściowy, alum. felgi, 
alarm, centr. zamek, 4 zagłówki, hak, stan b. dobry, • 6.900 zł 
lub zamienię. Bolesławiec, tel. 0602/63-54-25 
AUDI 80,1985/86 r., 1600 ccm, diesel, złoty metalic, stan do
bry, - 6.300 zł. Niwnice, tel. 075/784-42-11.075/782-21-32 
AUDI 80 TD, 1985/95 r., 1600 ccm, diesel, kolor grafitowy, hak, 
model przejściowy, lampy przednie zespolone, nowe opony,
5-biegowy, przegląd do 01.2002 r, • 8.000 zł. środa Śląska, tel. 
0605/73-50-85
AUDI 80 GT, 1986 r., 20 tys. km, 1800 ccm, biały, dużo dodat
ków, stan b. dobry, - 6.500 zł. Domasław, tel. 071/311-91-91. 
0501/34-42-12
AUDI 80, 1986 r., 1800 ccm, czerwony metalic, model przej
ściowy, wszystkie części z demontażu, • 1.200 zł. Ostrów Wiel
kopolski, tel. 062/734-91-12
AUDI 80,1986/87 r., 2000 ccm, wtrysk, czerwony, stan blachar
ki b. dobry, nowe kilocki i tarcze hamulcowe, 4-drzwiowy, kpi. 
dokumentacja, - 7.200 zł lub zamienię na tańszy. Leszno, teł. 
0502/61-39-54
AUDI 80 B3 ,1987 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, 
szyberdach, alum. felgi, centr. zamek, el. reg. lusterka, spoiler,
- 9.500 zł. Legnica, tel. 076/722-48-68,0601/84-47-11
AUDI 80 B3 ,1987 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, kolor grafi
towy metalic, • 12.900 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-63-34, 
0502/53-41 -30
AUDI 80 B3,1987 r., 1800 ccm, benzyna, morskozielony, wspo
maganie, centr. zamek, zadbany, kpi. dokumentacja, 5-biego
wy,-techn. sprawny -11.000 zł. Mirsk, tel. 075/781-76-11 
AUDI 80,1987 r., 1800 ccm, benzyna, biały, katalizator, szy
berdach, fotele Recaro, stan techn. b. dobry, • 10.800 zł. Wał
brzych, tel. 074/843-32-48
AUDI 80 B3,1987/88 r., 155 tys. km, 1800 ccm, benzyna, złoty 

. metalic, immobilizer, kubełkowe fotele, alum. felgi, nowe opo
ny, RM, stan techn. b. dobry, • 10.500 zł lub zamienię. Prusice, 
tel. 071/312-63-31,0604/36-35-85 
AUDI 80 B3 ,1987/88 r., 163 tys. km, 1800 ccm, biały, atermicz- 
ne szyby, obrotomierz, nowy rozrząd, kpi. dokumentacja, moż
liwe raty, • 8.900 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/352-83-90 w 
godz. 10-17
AUDI 80 B3,1987/96 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, beżo
wy metalic, szyberdach, hak, RO, alum. felgi, zderzaki w kolo
rze nadwozia, spoiler, odcięcie zapł., stan dobry, • 9.500 zł. 
Jawor. teł. 0605/10-45-43
AUDI 80 B3.1988 r., 1800 ccm, wtrysk, czarny, obniżony, kata
lizator, szyberdach, alum. felgi, centr. zamek, roleta, ciemne 
szyby, reguł, pasy i siedzenia, tylna szyba ogrzewana, -12.300 
zł lub zamienię, z dopłatą. Głuchołazy, tel. 077/439-28-48 
AUDI 80 B3,1988 r., 1800 ccm, wtrysk, czerwony, AB.S, szyber
dach, el. reg. lusterka, kubełkowe fotele, wspomaganie, hak, 2 
zabezpieczenia, zderzaki w kolorze nadwozia, atrakc. wygląd, 
dużo nowych części, stan dobry, • 9.400 zł. Złotoryja, tel. 
0504/93-89-63
AUDI 80,1988 r., 192 tys. km, 1600 ccm. turbo D, srebrny me
talic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, alarm + pilot, 
alum. felgi 15”, nowe opony, • 14.500 zł. Głogówek, woj. opol
skie, tel. 0600/26-05-09
AUDI 80 B3 ,1988 r., 163 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czarny, 
wtrysk, obniżony, I właściciel w kraju, szyberdach, alum. felgi, 
centr. zamek, katalizator, przyciemniane szyby, roleta, RM, reg. 
fotel kierowcy, reg. pasy, tylna szyba ogrzew., garażowany, kpi. 
dokumentacja, • 12.300 zł lub zamienię z dopłatą. Głuchołazy, 
tel. 077/439-28-48
AUDI 80, 1988 r., 200 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czerwony, 
szyberdach, alarm, centralny zamek, alum. felgi gwiazdy, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, stan b. dobry, - 11.000 zł. 
Krzeszów, tel. 075/742-31-98
AUDI 80,1988 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czerwony, 
stan b. dobry, nowy model, szyberdach, sprowadzony w cało
ści, welurowa tapicerka, zderzaki w kolorze nadwozia, radio, 
hak, halogeny, • 9.900 zl lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-61-91,0606/39-29-31
AUDI 80,1988 r., 210 tys. km, 1800 ccm, benzyna, granatowy, 
reflektory soczewkowe, spoiler tylny, szyberdach, centralny za
mek, alum. felgi, po remoncie kapitalnym silnika, RO + zmie
niacz CD. -18.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-87-27 
AUDI 80, 1988 r., 248 tys. km, 1600 ccm, dieseł, granatowy, 
alum. felgi, RO, szyberdach, centr. zamek, alarm, • 14.400 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-36-95. 0606/82-87-57 
AUDI 80 B3 .1988 r., 180 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, malinowy 
metalic, centr. zamek, alarm, szyberdach, katalizator, 4 zagłówki, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, sportowy tłumik, po wy
mianie oleju i klocków hamulcowych, • 12.500 zł lub zamienię 
na VW Passata, z 1992/92 r.. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/817-34-16
AUDI 80,1989 r.. 183 tys. km, 1800 ccm, benzyna, szary meta
lic, inst. gazowa, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, 
alarm, sportowy układ wydechowy i  wlot powietrza, alum. felgi 
15" + komplet zimowych opon, hak, halogeny, procon-ten, stan
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DOBRE SAMOCHODY I
DOGODNE KREDYTY - KORZYSTNE UBEZPIECZENIA I  

- ATRAKCYJNE CENY- NAJLEPSZE WARUNKI -

"CHRYSLER V0YAGER”, 1997 R, 3800,4x4, PEŁNE WYPOSAŻ.
“MERCEDES 500 SLE” 1991 R, PEŁNE WYPOSAŻENIE  ___
“MERCEDES VitOl08D” 1999 R, 2200 Cdi. MIXT WjgM
“MERCEDES 124” 1993 R, 2,5D, 20V, BEZ KUMY, SKÓRY | £ t a
“HONDA LEGEND” 1992 R, 3.2 »6, PEŁNE WYPOSAŻ. E g l
“MITSUBISHI GALANT, 1994 R, PEŁNE BEZ SKÓRY § j | l
“OPEL OMEGA COMBI” 1995 R, 2.0 E, PEŁNE BEZ SKÓRY M
“ PEUGEOT 406” 1997 R, 1,9D, BEZ KLIMY, SKÓRY 
“TOYOTA AVENSIS” 1998 R, 1,8 16V, Z SALONU, PEŁNE BEZ SKÓRY 
“VW CADDY” 1996,1.9 D, KUPIONY W SALONIE

POLECAMY RÓWNIEŻ WIELE INNYCH SAMOCHODÓW  
RÓŻNYCH MAREK, NIEDROGICH I W  DOBRYM STANIE TECH.

BEZ ZALICZEK I PRZEDPŁAT REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA NA DOWOLNIE 
WYBRANY POJAZD NA MIARĘ PAŃSTWA POTRZEB I OCZEKIWAŃ

“AUTO-BIZNES-CENTRUM” - “MOTO-EXPO”
W R O C Ł A W , U L . P O W S T . Ś L . 5/7 (P R Z Y  H O T E L U  “ W R O C Ł A W ” )  

TEL. 0-71/781 84 69, KOM. 0-603/422 949,0-501 755 481

J  . N IE  M U S IS Z  J E C H A Ć  D O  C E N T R l/M '

r  R  E D Y  T  Y  !
SAMOCHODOWE- GOTÓWKOWE - UBEZPIECZNIA

IN V EST-AG ENT W R O C Ł A W ,  u l. S ie n k ie w ic z a  7 6  
TELEFONY: 0-601 701 7 9 1 , 071/322-42-22 OPÓ10953 I

lic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, -25.700 zł. Ostrów Wlkp., AUDI 80 B 4 ,1994 r., 120 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, zielony
tel. 062/738-36-98 , ' metalic, bez wypadku, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestro-
AUDI 80 B 4 ,1993 r., 139 tys. km, 2000 ccm, kolor wiśniowy wany- kj f  dokumentacja, pełne wyposażenie, klimatyzacja, 2 ;
metalic, wspomaganie, centr. zamek + pilot, alarm, el. otw. sży- i  poduszki powietrzne, podgrzewane fotele, oryg. RO, I właści- , 
berdach, el. reg. lusterka, spoifer, RM, blokada skrzyni biegów, Cl®1- stan idealny, -23.900 zł (możliwe raty) łub zamiana. Ka-
sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, - 21.900 zl lub za- mienna Góra, tel. 0605/55-48-22
mienię na tańszy, (możliwe raty). Syców, tel. 062/785-35-03’, AUDI 80 B 4 ,1994 r., 110 tys. km, 1900 ccm, turbo D, srebrny ..
062/785-90-05 metalic, el. szyberdach, wspomaganie kier., poduszka pow., cen-
AUDI80 B4,1993 r„ 140 tys. km, 2300 ccm, benzyna, srebrny tralnV f 3™*- soczewkowe lampy, kierunkowskazy w zderza- ‘
metalic, sprowadzony w całości, garażowany, kpi. dokumśnta- ,ku, lakierowane listwy, aluminiowe felgi Borbet 16". atrakcyjny 
q’a, I właściciel, alum. felgi, RM z CD, szyberdach, wspomaga- wygląd, pełna dokumentocja, 1 właściciel w_kraju,- 311.500 zł
nie, Spoiler, obniżony, drewniane dodatki,, wszystkie el, dodat- zam|0niS- Kowary, tel. 075/761-34-51,0501/36-14-59 
ki, - 23.500 zł. Wrocław, tel. 071/392-61-94,0606/88-43-07 AUDI 80 B4,1994 r., 97 tys. km. 2000 ccm, benzyna, czerwony, .
AUDI 80 B4,1993/94 r., 120 tys. km, 1900 ccm, TDI, perłowo- R0 - ABS- Pod- powietrzna, klimatyzacja, centr. zamek, wspo-
zielony, sprowadzony w całości, bez wypadku, w kraju od tygo- |"f9anie,do sprowadzenia z Niemiec, - 22.300 zł. Piotrowice,
dnia, kpi. dokumentacją  ̂szyberdach, wspomaganie, centr. za -. *e*- 0608/23-76-74

9 ttiftk, el. reg; reflektory, slan b. dobry, -£8.Q00 zł. Dzierżoniów, AUDI 80, 1994 r., 130 tys. km, 1900. ccm, TDi, srebrny, ABS,
" tel. 074/831-00-51,0604/88-95^95 * * - ‘̂ wspomaganie, centr. zamek, alarm, el. reg. szyberdach, alum.

AUDI 80 B4,1993/94 r., 79 ty $  km. 2000 ccm, benzyna, biały, mie8, ' 29 700 A
stan idealny, klimatyzacja, el. reguł, lusterka, el. otwierane szy- Poznań, tel. 061/812-49-33,0603/65-49-30
by, aluminiowe felgi, RM Grundig + głośniki, wspomaganie kier., o  -AUDI 80,1994 r., 1900 ccm, TDi, srebrny metalic,
lusterka i zderzaki w kol. nadwozia, - 23.900 zł lub zamienię. poduszka Dow., klimatyzacja, ABS , serwo, alum.
lalA>iiV ła l nfin iffi1 .CQ .CO  ~  r  ’ ' . 1 ‘  ’Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50 
AUDI 80 B4, AVANT, 1993/94 r., 2000 ccm, zielony metalic, kpi. 
dokumentacja, I właściciel w kraju. ABS, centr. zamek, szyber
dach, alum. felgi, relingi, el. reg. lusterka, hak, • 23.000 zł. Oła
wa, tel. 071/301-50-91,303-27-69 AUDI 80 B4,1994 r., 130 tys. km, 2800 ćcm,V6, benzyna, zie-

felgi, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, 
s ta n  b. do b ry , • 25.900 z ł. W ro c ław , te l. 
0601/70-59-53 02021471

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

„W PRI-EKO” Sp. z o.o.
53-611 Wrocław, ul. Strzegom ska 55 

oferuje do sprzedaży następujące samochody, maszyny i urządzenia:
1. Samochód skrzyniowy STAR  A-29 (Leyland)  1973 r.............1.800 zl
2. Samochód dostawczy. ŻUK A -13M ..............    1974 r. .1.000 zl
3. Samochód JELCZ 317D  ...............................   1982 r.  .5.000 zl
.4. Ciągnik samochodowy JELCZ 3 1 7 D ....... 7.......   1988 r..........7.500 zł
5. Samochód JELCZ 323, skrzyniowy, 8 t  .......  1988 r........... 10.000 zf
6. Naczepa wywrotka NW-180, 18 t  ................. „. 1988 r............. 4.500 zl
7. Naczepa skrzyniowa SK O D A  N1981 V N  ...........  1972 r............ 5.000 zl
8. Samochód wywrotka ST A R  200 i . . . .............  1978 r   5.000 zl
9. Samochód do przewozu osób Ó S IN O BU S  ......... 1987 r. ....... 4.000 zl
10. Samochód do przewozu betonu STAR-BET A-29 .... 1974 r..........  fO.OOO zl
11. Praściarka do drutu X-52, 2 szt. . ...........   1973 r . .... . 700 zt/szt.
12. Dźwig samochodowy ZSH -6 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 7 7 ,  r. ......6.000 zł
13. Koparka K-606, 2 szt. .................. 1986 i 88 r. ,17.000 zl/szt.
14. Samochófi dostawczy ŻUK A -06 ... ....:..............   1988 r.   1.300 zł

Oferowane ww. jednostki oglądać m ożna w dni robocze, w  godzinach 
7.00-15.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55.
Informacji dodatkowych udzielają pracownicy Zakładu Sprzętu i Transportu 
W PR I-EKO , Wrocław, ul. Strzegomska 55, tel. 071/780-32-61.
Ponadto oferujemy części zamienne do spycharki S-100. opoio9o4i

b. dobry, zadbany, obniżony, - 12.500 żł łub zamienię na inny. 
Głogów, tel. 0605/03-25-27
AUDI 80,1989 r., 200 tys. km. 1800 ccm, benzyna, czerwony, •
11.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/754-17-59
AUDI 80,1989 r., 165 tys. km, 1800 ccm, biały, wspomaganie,
alarm (+ inne zabezpieczenia), centr. zamek, ABS, dodatkowe
światło .stop"; RO + dodatki, • 12.200 zł. Leśna, tel.
075/721-15-70
AUDI 80 B3,1989 r., 90 tys. km, 1800 ccm, szary metalic, kata
lizator, radio, aluminiowe felgi, składak, -12.500 zl. Opole, tel. 
077/455-72-63
AUDI 80 B3 ,1989 r., 180 tys jem, 1600 ccm, TO, czarny meta
lic, wspomaganie, szyberdach, immobilizer, alum. felgi, kpi. do
kumentacja, • 15.000 zł. Paczków, tel. 077/431-60-32, 
0604/31-23-98
AUDI 80 B3 ,1989 r., 206 tys. km, 1600 ccm, diesel, granatowy, 
bez wypadku, garażowany, pełna dokumentacja, alarm, immo
bilizer, oznakowany, RM, kpi. kół z  oponami zimowymi, zadba
ny, stan b. dobry, • 15.200 zł lub zamienię na Audi 80 B 4 ,1.9 
TDi. Szklarska Poręba, tel, 0501/29-76-90 
AUDI 8083, SKŁADAK, 1989 r, 202 tys. km, 1800 ccm, grana
towy, gażnik, immobilizer, 4-biegowy, RO SonyzRDS, -12.000 
zl lub zamienię na droższy. Ścinawa, tel. 076/843-67-23 
AUDI 80,1989 r., 100 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, kolor morski 
metalic, wspom. kierownicy, centralny zamek, szyberdach, 
alarm, I właściciel, kpi. dokumentacja, nowy akumulator, tarcze 
hamulcowe, stan b. dobry, - 11.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-03-50
AUDI 80 B4 COUPE, 1989 r., 2800 ccm, V6,24V, żółty, 200 KM, 
ABS, el. otwierane szyby i szyberdach, eł. reguł, lusterka i re
flektory, podgrzewane fotele, dzielona tylna kanapa, sportowa 
kierownica,-pedały i wydech, aluminiowe felgi, spoilery, stan b. 
dobry, -17.000 zł. Wambierzyce, teł. 074/871-90-53 
AUDI 80,1989 r., 200 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebrny me
talic, immobilizer, - 12.500 zł. Wrocław, tel. 071/367-49-93, 
0608/08-73^20
AUDI 80,1989 r., 195 tys. km, 1600 ccm, turbo D intercooler, 
granatowy metalic, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, zie
lone szyby, przód B4, wspomaganie kier., centralny zamek, el. 
reguł, lusterka, el. otwierane szyby, - 16.500 zł> Wrocław, tel. 
0609/26-37-06
AUDI 80,1989/90 r., 195 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwony, 
szyberdach, RO ♦ CD, zadbany, garażowany, stan tech. b. do
bry, oszczędny, dużo nowych części, • 14.800 zł (możliwe raty). 
Sokolica, gm. Nowa Ruda, tel. 074/872-91-26,0606/66-91-74 
AUDI 80, 1989/90 r., 139 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, morski 
metalic, garażowany, centralny zamek, wspomaganie kier., szy
berdach, hak, halogeny, schowek na narty, podłokietnik, reg. 
fotela, stan b. dobry, -12.900 zł. Szprotawa, tel. 068/376-20-57, 
0601/05-60-87 .

CITROEN XANT1A _ ____ 1600-----  1995 .  Zielony maUBc _  20 S00

DOOGE CARAVAN -  MM _ 1992/96 — Bordo mtUSc _  20 600
FIAT 12f p
FIAT CMOUECENTO .... 900 ___ 1995 Biało-cnrarany _  12950

FORD SCORPIO ____ 2900 ___ 1995 _____NiabiatU___9 300

HOffflA CMC  ____________  1500----1992--------czorwony _  17 600
HONDA CMC . . . ___    1600-----  1992 — —  phUeji _  11100
HONDA CMC ■   1400-----  1998 —  C a r a  parta — 36 500
LADA 21072

MERCEDES S 350 TD- .......  3500 TD___ 1996___ Polna opcja .  117 000

MERCEDES E 220 CM . ......2200 CDI___  1999 Granatowa porta _  95000

MERCEDES 124 - ___ 2300 -  1986/96 Zloty maUfc _  19 600

NISSAN 200 SX 1900 1993 Wiśniowy maUSc _  22 600

OPELASCONA 1600 D 1966 Człfwony __a ooo

OPEL VECTRA____ 1900 -  1992/96 Ciamny zi»L mat _  12600

OPEL CORSA _ 1000 19M Bordo metalic _  26100

AUDI 80 SKŁADAK, 1989/96 r., 1800 ccm, czerwony metalic, 
stan dobry, -11.500 zł. Wrocław, tel. 0607/10-87-08 
AUDI 80,1990 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
stan b. dobry, sprowadzony w całości, wspomaganie, szyber
dach 2-stopniowy, RM, I właściciel, • 12.900 zł. Oborniki Ślą
skie, tel. 0605/43-19-42. .
AUDI 80 B3 ,1990 r., 1600 ccm, wtrysk, szary metalic, stan b. 
dobry, garażowany, szyberdach, wspomaganie, RM, przód B4, 
alum. felgi, kpi. dokumentacja, I właściciel, mało eksploatowa
ny, nowy akumulator i opony, - 13.300 zł. Paczków, teł. 
077/431-71-94
AUDI 80,1990 r., 120 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czarny meta
lic, automatic, szyberdach, alarm ♦ centr. zamek na pilota, ra
dio CD, alum. felgi, zadbany, 100% sprawny, koła zimowe gra
tis, • 12.900 zł (możliwe raty przez autokomis). Pleszew, tel. 
0501/48-36-77,062/742-43-28
AUDI 80 E , 1990 r., 111 tys. km, 2000 ccm, benzyna, wtrysk, 
złoty metalic, automatic, ABS, wspomaganie, klimatyzacja, el. 
otw. szyby, podgrzewane fotele i lusterka, wzmocnienia bocz
ne, radio + alarm ♦. zabezpieczenie, centr. zamek + pilot, stan 
b. dobry, • 14.500 zł. Środa Śląska, tel. 071/3-17-29-76, 
0603/07-18-62
AUDI 80,1990 r., 160 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czarny, inter
cooler, alum. felgi, RM, wspom. kierownicy, alarm, stan dobry, • 
15.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-96-54 
AUDI 80,1990 r., 152 tys. km, 1800 ccm, zloty metalic, wspo
maganie, szyberdach, eł. reg. reflektory, podłokietnik, kompł. 
dokumentacja, stan b. dobry, -. 13.800 zl. Wrocław, tel. 
0602/86-45-97
AUDI 80 B3 ,1990 r., 195 tys. km, 1800 ccm, biały, zderzaki w 
kolorze nadwozia, szyberdach, immobilizer, b. zadbany, pfzód 
B4, -13.800 zł lub zamienię na diesla, np. Renault Clio, forda 
Escorta. Wrocław, tel. 0607/44-05-52 
AUDI 80 B3 SKŁADAK, 1990 r., 167 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, wtrysk, biały, szyberdach, centr. zamek, alarm + pilot, RO,. 
el. reg. reflektory, spoilery, - 13.500 zl lub zamienię. Wrocław, 
tel:071/784-50-79
AUDI 80 B3 ,1990/91 r., 2000 ccm, benzyna, turkusowy meta
lic, klimatyzacja, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
podgrz. fotele, alum. felgi, stan b. dobry, -15.900 zł. Świdnica, 
tel. 0601/67-21-85
AUDI 80,1991 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zloty meta
lic, automatic, wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach, 
spoiler, dodatkowe światło .stop", garażowany, -14.000 zł. Kro
toszyn, tel. 062/725-36-34,0606/47-68-03 
AUDI 80 B3 ,1991 r., 1800 ccm, bordowy metalic, wspomaga
nie, alum. felgi, szyberdach, immobilizer, - 13.900 zł (możliwe 
raty lub zamiana). Legnica, tel. 0605/28-37-83 
AUDI 80 B3,1991 r. automatic, centr. zamek, stan b. dobry, na 
białych tablicach - 2.700 DEM. Lubań, tel. 0602/83 2̂3*92 
AUDI 80 B3, 1991 r., 101 tys. km, 1800 ccm, ciemnozielony,

RENAULT LAGUNA 2200 TDI  1996 _  Szaiy mataSe _  15 000
RENAULT MEGANE CLASSJC 1600 LPG  1997  Cama perta — 31000
RENAULT SAFRANE  ___  2200----- 1993Granatowy matafie _  19 600
SKODA FEUCIA - 1100 —  2000Granatowy metalic .  26600
WARSZAWA - - - •-....2120_________1971------- Czerwona w  2100
VOLKSWAQEN GOLF I  -- - 1600- 1990/97 Czerwony _  10100
VOLKSWAGEN GOLF ■ ______ 1900----  1992------- Czerwony -  17600
VOLKSWAGEN PASSAT combi 1900 TD -  1992/96------------ Biały _  19 600
VOLK8WAGEN SHARAN  2000----  1996 . Srebrny mataSe „41600
wnri/rm ń- 1900 _ 1992/96____  Cumy — 14900

DOSTAWCZE
CITROENC 25.  2500 D   1992------------ Biały -  13000
IBII7II lim   Wflflp----- 19to---- --------Blaty — 13000

NYSA S22 Towos _ _ _ _ _ _ _  2120 _  1996 Granatowy —  1 400
HAN Spec pomoc drogowa,Bogate oprzyrządowanie, platforma, UaOca, dźwig133 000
MERCEDES WTO _ _  110 t in a l 1997 Bordowy _  56 000
MERCEDES SPRINTER MAXi _  29000---- 199S------------- iółty -  50 000
MERCEDES SPRINTER 309---  23000-----  1995 _ _ _  Bordowy — 49.000
RENAULT TRAFK________  21000-----  1991  Biaiy _  10 900
RENAULT MAGNUMjtlma, webaito, eL izyb. i rolety, biały----- — _  52 000
VOLGSWAGEN LT 21 ___  2400 TD —  1995  Zielony _  29 000
FORD FIESTAKURER______  1300----- 1996------------- Biały _  13600
FORD TRANSIT__________  25000___ 199S-------Granatowy _  17600
VOLGSWAGEN TRANSPORTER .  1600___ 198* -  Pomarańczowy —  6700
VOLGSWAGEŃ TRANSPORTER 1700 O  1992 . J - _ _  Żółty _  14 600
VOLVO F 401  ________  3600 D ___  1989 ____ Kontener _  21000
CAMPMG ADRIA420TL -  .......  1991 — —  Biały _  9 600
NACZEPA MSKOPODWOZIOWA _ 1999-------wciągarka _  19000

AUTA Z WINDYKACJI • ATRAKCYJNE CENY

w&ny, wspomaganie kier., szyberdach, centr: zamek, alarm, RO 
♦ g ło śn i' sprowadzony w całości, stan b. dobfy,M 17-.000’ zł. ' 
LegmcSfłe!. 076/857-0342.0601/7^73-59 
AUDI 80,19^1/92 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy, kataliza
tor, Szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, ABS, el. reg. re
flektory, radio Audi, kpi. dokumentacja, stań b. dobry, garażo- 
wany,.- 14.800jSi(możliwe raty lub zamiana). Paczków, te r  
077/431-6446,0602/67-58-3^..- 
AUDI 8083,1991/96 r., 140 tys. km, T800 ccnubenzyna, gra
natowy,. monowtrysk, I właściciel w kraju, alarm ̂ pilot, immc î- 
lizer, centr. zamek, wspomaganie, Szyberdach, el. reg. reflekfó-' 
ry, hydrauliczne sprzęgło, halogeny, reguł, fotel kierówcy, hak, 
RO, obrotomierz, kffl. kół z oponami zimowymi, serwisowany, - 
14.800 zł. Polkowice, tel. 076/847-97-76, 0605/31-03-53 . 
AUDI 80 B4 ,1992 r., 2000 ccm, niebieski, wspomaganie, ukł. 
kierów., szyberdach, inst. gazowa, zadbany, I właściciel w kraju 
-16.500 z ł.., tel. 077/411-11-25, 0607/42-7743 
AUDI 80 B 4 ,1992 r., 110 tys. km, 2000 ccm. zielony metalik, 
wspomaganie, klimatyzacja, poduszki powietrzne, alum. felgi, 
elektryka, ABS, radio, alarm, centralny zamek, • 15.000 zł. Bo
lesławiec, tel. 0603/86-55-60
AUDI 80 B4 ,19921., 158 tys. km,1900,ccm, biały, ABS, wspo
maganie, szyberdach, dzielona tylna kanapa, alarm, centr. za
mek, RO, - 2.200 zł; Kamienna Góra, tel: 0603/42-24-75 
AUDI 80 B4 ,1992 r., 137 tys. km, 2300 ccm, benzyna, biały, 
sprowadzony w całości, wspomaganie kier., centr. zamek, el. 
reg. lusterka, alum. felgi, kup. zwolniony z opł.-skarbowej, - 
17.000 zł lub zamięnię r̂ a samocód-z automatyczną-skrzynią 
biegów. Krotoszyn, tel..062/588-00-31.0603/7146-66 •
AUDI 80 B4 ,1992 r., 107 tys. km, 19Ó0 cćm, biaiy, TÓf, alum'. 
felgi, hak, centr. zamek, wspomaganie, welurowa tapicerka, 
drewno, hak, • 27.000 zł. świba, tel. 062/781-92-10 
AUDI 80 B 4 ,1992 r., 2000 ccm, niebieski, wspomaganie, szy
berdach, inst. gazowa, zadbany, I właściciel w kraju, -16.500 
z ł.., tel. 077/411-11-25,0607/42-7743 
AUDI 80 B4,1992 r., 2000 ccm, benzyna, wtrysk, srebrny meta
lic, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, szyberdach, el. 
otw. szyby, w kraju od 3 dni, do małych poprawek lakierniczych, 
halogeny, -16.000 z ł.., tel. 065/534-09-00,0605/40-95-96 
AUDI 80 B4 ,1992 r.,.167 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, 115 KM, alarmi 2 piloty, wspomaganie kier., welurowa 
tapicerka, szyberdach, obrotomierz, el. reg. reflektory, central
ny zamek, dzielona tylna kanapa, dodatkowe światło .stop", 
atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 16.500 zł. Bogatynia, tel. 
075/773-2640,0608/41-69-27
AUDI 80 B3,1992 r., 100 tys. km, 1800 ccm, perłowowiśniowy, 
sprowadzony w całości, bez wypadku, w kraju od tygodnia, kpi. 
dokumentacja, nowy przegląd* wspomaganie, szyberdach, el. 
reg. reflektory, stan idealny, - .16.500 zl. Dzierżoniów, tel. 
074/831-00-51,0604/88-95-95
AUDI 80 B4,1992 r., 150 tys. km, 2000 ccm, benzyna, zielony, 
ABS, wspomaganie, szyberdach, alum. felgi, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, bez wypadku • 6.500 DEM * do, w ofercie ok. 15 
szt. Audi B4, bez wypadku (znam j. niemiecki, załatwię tablice i 
ubezpieczenie). Jelenia Góra, tel. 0601/94-08-71 
AUDI 80 B4,1992 r., 120 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, bez wypadku, w kraju od 2 tygodni, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka i szyberdach, wspomaganie, radio, stan techn. b. 
dobry, - 21.000 zł. Kłodzko, tel. 074/Ś67-12-06,0601/55-26-06 
AUDI 80 B4,1992 r„ {45 tys. km, 1900 ccm, turbo D, ceglasty 
metalic, el. reg. szyberdach, serwo, centr. zamek, el. reg. re
flektory, el. reg. lusterka, hak; welurowa tapicerka, dzielona tyl
na kanapa, bez wypadku, w kraju ód 2 dni, kpi. dokumentacja, 
zadbany, • 23.500 zł. Nowa Ruda, tel. 0604/46-3842 
O  AUDI 80 B 4 ,1992 r., 2000 ccm, czerwony, bez wy

padku, centr. zamek, alarm, reg. pasów, alum* 
felg i, stan b. dobry, serw isowany, w kraju od 2 
dn i, kupujący zw oln iony z op łaty skarbowe], « 
19.500 z ł (możliwe raty). Tel. 065/572-24-74 lub 
4607/38-00-09 01024721 '

AUDI 80 B4 ,1992 r., 200 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, 
ABS, wsponukierownicy, Procón-Ten, oclony w całości, ( wła
ściciel w kraju, centralny zamek, szyberdach, - 21.500 zł. Wał- 
brzych.tel. 074/841 -05-83,0042/06-06-5^21-88 Czechy 
AUDI 80 B4,1992 r:, 174 tys. km, 2000 cćifi, benzyna, biały,et 
otw. szyberdach, el. reg: lusterka; centralny zamek, RQ, książ
ki serwisowe, katalizator, termometr, nie eksploatowany w kra
ju, -18.500 żł. Wałbrzych, tel. 074/84347-35,0504/9647-19 ~ 
AUDI 80 B 4 ,1992 r., 18 tys. km, 1900 ccm, turbo D, zielony 
metalic, do sprowadzenia z Francji, etan b. dobry, • 18.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/845-04-08
AUDI 80 B4, 1992 r., 170 tys. km, 1900 ccm, turbo D centr. 
zamek, wspomaganie, dzielona tylna kanapa, radio, książka ser
wisowa, tydzień w kraju, bez wypadku, - 23.900 zł. Wrocław, 
tel. 071/399-0841.0501/41.-74-00 f  
AUDI 80 B4 ,1992 r., 80 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebrny. 
metalic, nowe opony, RO, wspomaganie, centr. zamek, szyber
dach, nie zarejestrowany w kraju, • 19.000 zł. Wrocław, tel. 
071/329-24-25,0501/19-38-86
AUDI 80 B4,1992/93 r., 109 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, centr. zamek, alarm, wspomaganie kier., el. otw. szy
berdach, RO, oznakowany, Mul-T-Lock, Proco-Ten, kpi. doku
mentacją, stan b. dobry, - 20.500 zł. Głogów, tel. 076/833-9040 
AUDI 80 B 4 ,1992/93 r., 80 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, 
el. otw. szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, ABS, el. reg. 
reflektory, welurowa tapicerka, dzielone tylne siedzenia, podło
kietnik, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, w kraju od mies., 
stan b. dobry, • 17.500 zl. Rakowice, gm. Bolesławiec, tel. 
075/644-92-50,0608/62-5748
AUDI 80 B4,1993 r., 130 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony meta
lic, w kraju od tygodnia, welurowa tapicerka, centr. zamek, szy
berdach, el. reg. lusterka, stan b. dobry, • 27.000 zl (zwolnienie 
z opłaty skarb.). Dzierżoniów, tel. 074/831-98-86,0603/27-04-21 
AUDI 80 B4 ,1993 r.,'111 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czarny 
metalic, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, el. reguł, i pod
grzewane lusterka, centralny zamek, alarm + p.ilot, immobilizer, 
oznakowany, aluminiowe felgi 15”, spoiler z  dodatkowym świa
tłem .stop*, zielone szyby, RO Pioneer, dzielona tylna kanapa, 
- 28.000 zł. Opole, tel. 077/456-81-34 
AUDI 80,1993 r., 100 tys. km, 1900 ccm, turbo D, zielony meta-

AUDI 80 B4,1993/94 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, • 22.500 
zl lub zamienię na dostawczy/do 10.000 zl. Poznań, tel. 
061/847-37-21
AUDI 80 B4,1993/94 r., 109 tys. km, 2000 ccm, perłowobordo-' 
wy, el. reg. reflektory, el. reg. szyberdach, wspomaganie, oryg. 
RM, centr. zamek * pilot, blokada skrzyni biegów, immobilizer,
I rej. w 94 r, sprowadzony w całości na mienie przesiedleńcze, 
zadbany, stan idealny, • 20.500 zl. ścinawka Średnia, teł. 
074/871-52-51
AUDI 80 AVANT, 1993/94 r., 120 tys. km, 1900 ccm, TDI, zielo
ny metalic, alum. felgi, hak, • 26.900 zl. Wrocław, tel. 
071/328-74-76 po godz. 19
AUDI 80 B4,1994 r., 97 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czerwony, 
centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, klimatyzacja, ABS, po
duszka pow., RM • 22.200 zł. Piotrowice, tel. 0503/58-27-07 
AUDI 80 AVANT KOMBI, 1994 r.,,105 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
ciemnozielony metalic, I właściciel, w kraju od 3 miesięcy, cen
tralny zamek, relingi dachowe, roleta, el. reguł, lusterka, wspo
maganie kier., aluminiowe felgi 15", welurowa tapicerka, drew
no, stan b. dobry, - 25.800 zł lub zamienię, może być uszkodzo
ny. Jelenia Góra, tel. 0606/97-58-11 '
AUDI 80 B4 ,1994 r., 126 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby (4), ABS, 
klimatyzacja, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, szyberdach, 
RM, bez wypadku, zarejestrowany, miesiącw kraju, halogeny, 
podgrzewane fotele, 2 pod. powietrzne, stan idealny, - 23.900 
zł. Kamienna Góra, tel. 0603/77-93-71

lony metalic, ABS, klimatyzacja, pod. powietrzna, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, alum. felgi, stan b. 
dobry, • 29.900 zł lub zamienię. Złotoryja, tel. 076/878-58-23, 
0502/62-88-01
O  AUDI 80 B4 KOMBI, 1994 r., 1900 ccm, TDI, ciem 

nozie lony metalic, klimatyzacja, ABS , skórzana 
tapicerka, wspomaganie, centr. zamek, pełne wy
posażenie elektr., podgrzewane fotele, relingi da
chowe, roleta, ałum. fe lg i * komplet kół zim o
wych, stan idealny, • 37.500 z ł lub zamienię. Żary, 
ul. O krze i 9, tel. 068/374-27-97, 0602/7949-88 
87020451

AUDI 80 B4 ,1994/95 r., 160 tys. km, 1900 ccm, TDI, srebrny, 
4-drzwiowy, 5-biegowy, ABS, wspomaganie, centr. zamek, szy
berdach, alum. felgi, pod. powietrzna, sprowadzony w całości, 
w kraju od 2 miesięcy, stan b. dobry, - 31.000 zł. Bolesławiec, 
tel. 0602/72-53-98
AUDI 80 B 4 ,1994/95 r., 98 tys. km, 1900 ccm, TDi, grafitowy 
metalic, radioodtwarzacz, 5-biegowy, szyberdach, katalizator, 
ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, hak, aluminiowe felgi, 
alarm, poduszka pow., sprowadzony w całości, I właściciel, pełna 
dokumentacja, - 37.000 zł. Wrocław, tel. 071/36340-37, 
0601/72-79-53
AUDI 90 OUATTRO, 1987/94 r., 2300 ccm, benzyna, beżowy 
metalic, pełne wyposażenie elektryczne, inst. gazowa; central
ny zamek, alarm * pilot, zadbany, oznakowany, -12.000 zł. Wał
brzych. teL 074/847-58-03,0503/84-38-35 
AUDI 90,1989 r., 160 tys. km, 2300 ccm, benzyna, czarny me- 

- talio, automatic, alarm, RM, stan b. dobry, pełne wyposażenie, - 
15.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/75249-96 
AUDI 90, 1990 r., 187 tys. km, 2300 ccm, benzyna, srebrny, 
wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyjfj 
alum. felgi, RO, I właściciel, stan b. dobry, • 13.000 zl. Doru
chów, tel. 062/731-55-10, 0605/41-33-87 _
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. 
0605/0747-04

POLONEZ -  - - - 1600___ 1967 .  Pomarańczowy____700
PEUGEOT 106_______ ____  1500 D  1996-------------Biały _  23000

T Ł U M I K I
KATALIZATORY, ZŁĄCZA ELASTYCZNE

OSOBOWE DOSTAWCZE CIĘŻAROWE

TRZEBNICKA 31 (TEREN GAZOWNI) T E U .  0 5 0 2  3 2 6  9 0 9

T Ł U M I K I
katalizatory, złącza giętkie 

sportowe układy wydechowe 
fe lg i s ta lo w e , a lu m in io w e , o p o n y

HURT- DETAL - MONTAŻ - GWARANCJA
Wrocław: M A R G O  S.C., ul. Długopolska 10, tel./fax 071/363-61-56, 3 73 -10 -0 5 , 0 -605  73 23 20  ą 

M A R G O  - B IS , ul. Pułaskiego 4 8 , tel. 071/344-40-26 w. 340 , httjn//w w w .m areo .n et.p i 
DPM0372 M A R G O  -  D U O , ul. Sulmierzycka 15, tel./fax 071/352-90-31 e-m ail: m argo»m argo.n et.p l

TICO -  20.900 z ł 
MATIZ • 26.800 z ł ' 
i LANOS • 32.800 z ł M  

NUBIRA -45.300 xf®m 
TACUMA - 73.000 z ł 

LEGANZA- 77.000izł 
POLONEZ CARO PLUS 24.200 z l 
POLONEZ ATU PLUS 25.100

Wrocław, ul. Strzegom ska 201 \

® 354-59-53, 354-59-72 
fax. 354-58-45 

w w w .Jako.hom e.p l e-m all:Jako@ honw .p l

FABIA - 32.990 zł 
FEUCIA  i - 29.690 zł 
- FEUCIA KOMBI - 31.690 zł 

OCTAVIA - 45.590 zł 
OCTAV(A KOMBI - 53.090;

l e a s i n g  n a  n o w e  v a n y  d l a  f i r m

CITROEN XANTIA-

_ Zloty maUlc _  5600 RENAULT CUO _  
_ _  Srabmy _  37000 
 Biały _  23 000

W D  - 1999 . Srabmy mataSc _  29 600

skup, sp rzedaż, zam iana - pełna oferta kredytów dostępnych na rynku -  kredyt be z pierwszej wpłaty 
be z poręczycie li - b e z Ą C  - i r ó t a  o d  1 5 6  ż ł  p r z y  1 0 . 0 0 0  z ł  -ĄC+ O C+ NW  od 3% - bez ograniczeń 

w iekowych auta - w szystk ie  formalności na m iejscu i

AUTO GIEJlDA. DOLNOŚLĄSKA 6 sp is treści - patrz ątrona 61 (rozkładowa) 11.05.2001

http://www.mareo.net.pi
http://www.Jako.home.pl
mailto:Jako@honw.pl


SENSACYJNA SPRZEDAZ 
SAMOCHODOW NA RATY

a u t o k r e d y t
k w o t a  k r e d y t u  m i e s i ę c z n a  r a t a10.000 zł P> 148,00 zł

■ kredytujemy auta nowe i używane
■ do 100% wartości pojazdu
■ max. okres spłaty 8 lat
■ preferencyjny pakiet ubezpieczeń od 5%
■ uproszczona procedura

(przyznanie kredytu bez zaśw iadczeń o zarobkach)

i 9

RENAULT
thalia 563 zł/m-c
clio 556 zł/m-c
megane 695 zł/m-c

Dzwoń! tel. 0601-566-537

h i p o t e c z n y
k w o t a  k r e d y t u  m i e s i ę c z n a  r a t a

np.100.000 zł k  od 696,00 zł
■ na zakup m ieszkania lub budowę domu
■ oprocentowanie od 7 , 4 5 %
■ m ożliw ość kredytowania

b e z  w p ł a t y  w ł a s n e j

■ okres kredytowania nawet d o  3 0  l a t
■ m ożliw ość spłaty kredytu h ipotecznego 
-zaciągniętego w innym banku

A SSHin
■ B M H I

i  ■
EXTRA kredyt gotówkowy

" 7  n n n ^ l  ■ bez poręczycieliQO im UUUZł ■ m in. form alności

D.H. "Kameleon" parter,
Wrocław, ul. Szewska 6/7, I *  ,  « I
tel. 071/78 51 908 ‘ | /\U lO  |
Hipermarket "Carrefour"pasaż handlowy BIB
Wrocław, ul. Hallera 52 ' ■
tel. 071/78 31 727
M akro Cash &  CarryBielany Wrocławskie (nie wym agana  
karta Makro) tel. 0 608 19 26 36

Centrum Handlowe "Kórona"ul. Krzywoustego 126,
Wrocław tel. 071/350 11 90

CENTRALA WROCŁAW ul.Ruska 47/48, tel. (071) 781-70-63, 781-70-65; tel./fax (071) 781-70-61 
ODDZIAŁ GŁOGÓW, ul. Rynek 17 (Stare Miasto), tel./fax (076) 834-05-52, tel.kom. 0605 242129 
ODDZIAŁ OPOLE, ul. Ozimska 15 lok. 1, tel. (077) 44-12-121, 44-12-122, tel/fax (077) 44-12-123 
FILIA NYSA, ul. Grzybowa 7, tel./fax (077) 433-91-94
FILIA OŁAWA, ul. Chrobrego 17/17 III p., tel./fax 303-79-69, tel. kom. 0606-417-669 
FIUA BRZEG, ul. Mleczna 4A, tel./fax (077) 444-30-33
FILIA JELENIA GÓRA, ul. Solna 5, tel./fax (075) 767-60-48 ™
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automatic, wspomaganie, obrotomierz, szyberdach, weluro
wa tapicerka, el. reg. reflektory, i właściciel w kraju, kpi. doku- 
ir-dfltgcja, garażowany, • 15.500 zł. Radwanice, woj. wrocław
sk i!te l. 0603/20-63-71
AUDI 80 B 3 ,1991 r., 121 tys. km, 1800 ccm, benzyna, perło- 
wobordowy, automatic, 3 zabezpieczenia przed kradzieżą, 2 
komplety kół (zimowy, letni), na aluminiowych felgach, przód 
B4, spoiler z dodatkowym światłem stop, centralny zamek + 
pilot, RM, • 16.000 zł lub zamienię na samochód prod. japoń
skiej, automatic. Dzierżoniów, tel. 074/831-01-01 
AUDI 80, 1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, s, kolor grafitowy 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, Mul-T-Lock, 
hak, garażowany, -15.500 zł. Głogów, teł. 076/834-15-51 
AUDI 80 B3 ,1991 r., 160 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, grafitowy 
metalic, inst. gazowa na gwarancji, alarm, el. otwierane szy
by, el. reguł, i podgrzewane lusterka, welurowa tapicerka, stan 
b. dobry, -14.800 zl. Kłodzko, tel. 074/647-17-69 
AUDI 80 B3, 1991 r., 160 tys. km, 200Ó ccm, wtrysk, złoty 
metalic, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, nowy aku
mulator, welurowa tapicerka, aluminiowe felgi 205, garażowa
ny, centralny zamek, hak, 115 KM, spoiler, blokada zapłonu, 
radio, -15.500 zł. Leszno, tel. 065/526-33-70 
AUDI 80, 1991 r., 110 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, 
wspomaganie kier., radioodtwarzacz, nowy akumulator, wer
sja Trend Edition, spoiler, sprowadzony w całości, I właściciel 
w kraju, -15700 zł. Leszno, tel. 065/526-70-09,0601/97-03-14 
AUDI 80,1991 r., 1800 ccm, srebrny metalic, cehtr. 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, alum. fel
gi, spoiler, radio, kpi. opon zimowych, alarm, -18.500 zł. Lu- 
bań Śl , tel. 0600/46-19-68 po godz. 17 
AUDI 80 B 3 ,1991 r., 177 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwo
ny, 2 zabezpieczenia, alarm + piloty, szyberdach, ABS, czar
ny welur, alum. felgi ♦ komplet kół zimowych, zadbany, kupio
ny w salonie w Polsce, kpi. dokumentacja, • 19.000 zł lub za
mienię na Opla Tigrę 1.4 i, z 1995/96 r., z  dopłatą. Niemodlin, 
tel. 077/460-77-47,0602/23-53-09, 0601/94-67-31 
AUDI 80, 1991 r., 1600 ccm, srebrny metalic, szyberdach, 
Mul-T-Lock, stan b. dobry, -13.800 zł lub zamiana. Oleśnica, 
teł. 0604/88-52-31
AUDI 80, 1991 r., 1800 ccm, benzyna, zielony, - 16.000 zł. 
Otmuchów, tel. 077/431-30-20
AUDI 80,1991 r., 100 tys. km, 1600 ccm, turbo D, złoty, wspo
maganie, centr. zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, RO, CD, el. 
wysuwana antena, garażowany, szyberdach, • 10.000 zl. Piła
wa Górna, woj. wałbrzyskie, tel. 0602/60-19-47 
AUDI 80, 1991 r., 124 tys. km, 1800 ccm, bordowy metalic, 
wspomaganie, szyberdach, kompl. dokumentacja, zadbany, - 
15.500 zł. Szamotuły, tel. 061/292-59-09 
AUDI 80,1991 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, ciemno
zielony metalic, alum. felgi + kpi. kół zimowych, centr. zamek

+ alarm, Mul-T-Lock, szyberdach, RO, garażowany, serwiso
wany, zadbany, stan idealny, - 18.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/97-99-44
AUDI 80,1991 r., 201 tys. km, 1800 ccm szyberdach, radio,

bez wypadku, na białych tablicach - 4.600 DEM lub 14.000 zł. 
Wrocław, tel. 0602/57-00-90
AUDI 80, 1991 r., 198 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czarny, 
centr. zamek, alarm, Mul-T-Lock, el. reg. lusterka, el. reg. re
flektory, szyberdach, RO, wspomaganie kier., alum. felgi * kpi. 
kół zimowych, kubełkowe fotele, - 13.500 zL Zielona Góra, 
tel. 068/451-94-82, 0602/39-91-56 
O  AUDI 80,1991 r., 1800 ccm , sreb rny  m eta lic, 

w spom agan ie , cen tr. zam ek, s zyb e rd a ch , - 
14.700 zł lub zam ienię. Żary, u l. O krze i 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87020701

AUDI 80,1991/92 r., 136 tys. km, 1800 ccm, benzyna, kolor 
platynowy metalic, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, garażo
wany, nowe amortyzatory (na gwarancji), zadbany, oryg. szy
berdach, wspomaganie, centr. zamek, alarm, odcięcie zapło
nu, RM, atrakc. wygląd, • 13.500 zł. Kamienica Nyska, 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, 1991/92 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy, katali
zator, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, ABS, el. reg. 
reflektory, radio Audi, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, gara
żowany, -14.800 zł (możliwe raty lub zamiana). Paczków, tel. 
077/431-64-46, 0602/67-58-35 
AUDI 80 B3 ,1991/96 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, gra
natowy, monowtrysk, I właściciel w kraju, alarm + pilot, immo- 
bilizer, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, el. reg. re
flektory, hydrauliczne sprzęgło, halogeny, reguł, fotel kierow
cy, hak, RO, obrotomierz, kpi. kół z oponami zimowymi, ser
wisowany, - 14.800 zł. Polkowice, tel. 076/847-97-76, 
0605/31-03-53
AUDI 80 B4 ,1992 r., 2000 ccm, niebieski, wspomaganie, ukł. 
kierów., szyberdach, inst. gazowa, zadbany, I właściciel w kraju 
- 16.500 z ł . .. tel. 077/411-11i25, 0607/42-77-43 
AUDI 80 B4 ,1992 r., 110 tys. km, 2000 ccm, zielony metalik, 
wspomaganie, klimatyzacja, poduszki powietrzne, alum. fel
gi, elektryka, ABS, radio, alarm, centralny zamek, • 15.000 zl. 
Bolesławiec, tel. 0603/86-55-60 
AUDI 80 B4,1992 r., 158 tys. km, 1900 ccm, biały. ABS, wspo
maganie, szyberdach, dzielona tylna kanapa, alarm, centr. za
mek, RO, • 2.200 żł. Kamienna Góra, tel. 0603/42-24-75

AUT0CENTRUM MAZUR
KOMIS SAMOCHODOWY 

LUBIN, ul. Ścinaw ska 49 (baza PKS), tel./fax 076/844-35-40
# tanie kredyty samochodowe

oprocentowanie od 8,9% oraz ubezpieczenia AC, OC, NWjuż od 5%  wartości auta
* możliwość sprawdzenia stanu technicznego wybranego samochodu 
O możliwość pozostawienia auta w rozliczeniu

NASZA OFERTA
M ARKA_______________
AUDI A 4   ...............
CITROEN B X ..................
DEWOO LA N O S ............
FIAT U N O .......................
FIAT REGATA.................
FORD MONDEO ............
HONDA CIV rC................
HONDA C M C ................
HYUNDAI PO NNY ..........
NISSAN ALM ERA...........
MERCEDES 190.............
PEUGEOT 306 ...............
RENAULT M EGANE........
RENAULT CLIO ..............
RENAULT T25 BACCARA
TOYOTA COROLLA........
VW PASSAT KOMBI ......
VOLKSWAGEN GOLF III .
RENAULT CLIO ..............
RENAULT 19  ...............
RENAULT 19 ............ ......
PEUGEOT 405 ...............
FORD ESCORT...............
FORD ESCORT KOMBI...
SEAT TOLEDO...............
FORD ESCORT  ......
NISSAN SUNNY..............
VOLVO 460.....................
FIAT SEICENTO..............

>RD FIESTA................
520 ........................

BMW 520........................
KIA SUMA.......................
FORD ESCO RD  .........

ROK PROD..
199 5............
1986/1992 ....
1996 salon.... 
1996 salon....
1986...........
1996...........
1995 sedan
199 2...........
199 4...........
1997. .........
1990 ..........
199 6............
1998 salon...
199 5............
1989/1996 ... 
1991/1996 ...
1993 salon ...
199 6............
1999 ..........
1995 ..........
1992/93 ......
1993/97 ......
1992 ..........
1996 ..........
1992 ..........
1990/96 ......
1991 ..........
1994 ..........
2000 ...........
1999 ..........
1990 składak
1992 ..........
1999 ..........
1992 ...........

KOLOR   POJ ....
czerwony  1600tjenz. ..
srebrny  1400 benz ...
srebrny  1500 benz. ..
bordowy  1400 benz...
popielaty ..... 1700 diesel .
niebieski.....  1800 T D .....
zielony........ 1500 benz. ..
niebieski .... 1500 benz. ..
czerwony..... 1500 benz. ..
b ia ły ...........2000 diesel.
granatowy ... 2000 benz...
b iały   1600 benz...
czerwony..... 1400benz. ..
b ia ły ..........  1200 benz...
zielony........2900 benz...
b ia ły..........  1300 benz...
b ia ły..........  1800 benz. ..
srebrny.......  1600 benz. ..
srebrny....... 1600 benz...
b ia ły ..........  1700 benz...
b ia ły ..........  1900 diesel .
zielony........ 1600 benz...
niebieski..... 1800 benz. ..
b ia ły ..........  1800 diesel .
niebieski.....2000 benz...
czerwony....  1600 benz...
czerwony....  1600 benz...
niebieski.....  1800 benz...
czerwony....  900 benz.....
niebieski.....  1300 benz. ..
b ia ły .......... 2000 benz. ..
b ia ły .......... 2000 benz. ..
niebieski.....  1600 benz. ..
srebrny....... 1300 benz...

PRZEB......CENA
59 ty s    32.900
168 tys...... 5.500
39 tys 25.900
60 tys V 13.700
168 tys........6.600
86 tys 27.900
42 tys 28.900
183 tys 13.800
130 tys 11.900
80 t y s . 27 900 
120 tys..... 21 900
66 t y s . 20.800
38 tys   29.000
32 tys......15.700

230 tys 15.800
98 tys 12.600
79 tys 23.800
50 tys. .... 26.800

21 tys 34.300
67 tys 15.900
130 tys  12 800
142 tys 13 800
120 tys  14 600
118 tys 21500
162 tys  16 300
 - ................9 700
166 tys 10 700
139 tys..... 17 800
22 tys  18 900
35 tys 22 900
 - .............  17 500
80 tys 25400
 - .............. 26 900
98 tys  12 600

M M M M I
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RATA
165 zł/m-c

Kredyt bez 
zaświadczeń o 
dochodach przy 

35% wpłaty 
własnej

Prowadzimy skup 
aut po 90 roku 

Płacimy 
natychmiast 

gotówką

NAJNIZSZA PROWIZJA!
Ina transakcje spoza komisuJ

www.grupafota.com.pl W

grupa fota

c z ę ś c i

do samochodów 
zachodnio-europejskich

i japońskich
Bogatynia, p.H. NODI, ul. Daszyńskiego 22, tel. 075/774 21 20 
Bolesławiec. PPHU Alpa, ul. Wojska Polskiego 14, tel. 075/ 732 82 46 

Jelenia Góra, Auto Hale, ul. Piłsudskiego 47, tel. 075/ 764 72 58 

Olszyna, Sklep Motoryzacyjny, ul. Wolności 1b, tel. 075/ 721 23 65 

Oława. PBH ALBIT S.C., ul. Opolska 42, tel. 071/ 313 20 97 

Wrocław. PH FOTA, ul. Kamienna 145,tel. 071/369 7616  
Trzebnica, PHU Autocraft s.c., ul. Milicka 11, tel. 071/ 387 02 66 

Wałbrzych, Kromex, ul. Wieniawskiego 82, tel. 074/ 841 90 01
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stan idealny, - 5$.000.zł lub zamieniana większy. Piechowi-/ 
ce, woj. jeleniogórskie, te i 0603/78-36*06 ~ ' r: i, v ^  .y; 
AUDI A3, 1998/99 r., 33 tys. km, 1600 ccm, srebrnopefi&wy, | i  
ABS, 4 pod. powietrzne, elektr. otw. szyby, elektr. reg. luster
ka i szyberdach, RM ♦ bass, wspomaganie, centr. zamek, 
alum. felgi, kierownica obita skórą, komffl. dokumentacja, •
43.000 zl. Ostrzeszów, tel. 0602/26-80-23
O  AUDI A4, 1994 r., 1600 ccm , benzyna, czarny 

metalic, AB S , 2 pod. pow ietrzne, wspomaganie, 
k limatron ic, centr. zamek, immobilizer, karta ko
dowa, b lokada skrzyn i biegów, alum . fe lg i, el. 
reg. lusterka, 5-biegowy, rad io Beta, g łośn ik i 
A lp ina, • 33.000 z ł lub zam ien ię na VW  Passata, 
Vento (modele p rze jśc iow e  TDI. d iese l), W ro
cław, tei. 0502/41-11-25 02020781

AUDI A 4 ,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 zl. Lubin, tel. 076/846-73-50, 0601/27-11-31 
AUDI A4 OUATTRO, 1995 r., 69 tys. km, 2800 ccm, V6, gra
natowy metalic, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
szyberdach, alum. felgi 16", klimatronic, komputer, ABS, I wła
ściciel, - 39.500 zl. Wałbrzych, tel. 074/664-90-60, 
0607/52-77-24
AUDI A4,.19^5^ 170 tys. km* 16fi0 ecm, fcenzyna, srebrny 
qiąlatic,jvspoma'game kióri" certlfT zairiek, af.Trtwieraffy-szy*-- 
berdach, el. reg! lusterka.immobUizer, ala'rm fSbń, komputer, , 
ABS, 2 pod. powietrzne, nowe opony, dodatk. zimowe opony,> 
stan idealny -14.000 DEM + cło. Kargowa, tel. 068/352-62-40, 
0601/73-69-22
AUDI A 4 ,1995 r., 54 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony, klimaty
zacja, el. otw. szyby, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, ABS, 
alarm, alum. felgi, kpi. dokumentacja, • 37.000 zł. Wrocław,' 
tel. 071/316-26-76 .
AUDI A 4 ,1996 120 tys. km, 1900 ccm, turbo D, srebrny
metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, el. 
otw. szyby, wspomaganie, bez wypadku, zadbany; - 40.500 
zł. Legnica, tel. 0503/66-18-92,0503/58-27-07 :
AUDI A4, 1996 r., 118 tys. km, 1900 ccm, turbo D, srebrny 
metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, RO, alum. felgi, el. otw. szy
by, klimatyzacja, stan b. dobry, bez wypadku, -41.000 zł. Pio
trowice, tel. 0608/23-76-74
AUDI A4 OUATTRO, 1996 r„ 96 tys. km, 180Ó ccm, benzyna, 
pertowoczarny metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, -
45.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-51-11,0601/71-49-25 
AUDI A 4 ,1996/97 r., 92 tys. km, 1900 ccm, TDi, seledynowy, 
110 KM, klimatronic, 2 poduszki powietrzne, pełne wyp. elektr., 
alum. felgi, system .Bose*, stan idealny, • 44.900 zł. Inowro
cław, tel. 0603/59-66-76, 0601/64-61-57
AUDI A 4 ,1997 r., 86 tys. km, 1900 ccm, TDi. biały, 110 KM, 4 
pod. powietrzne, Cłimatronik, automatic, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, podgrzewane siedzenia, centr. zamek + pilot, alarm, 
alum. felgi + kpi. opon zimowych, garażowany, stan idealny, 
sprawny, komputer, CD Kenwood + wzmacniacz * 6 głośni
ków, - 65.000 zl. Legnica, tel. 0601/87-11-50 
AUDI A 4 ,1997 r., 101 tys. km, 1900 ccm, TDI, srebrny, 110 
KM, ABS, 2 poduszki pow., centr. zamek, wspomaganie kier., 
klimatronic, el. otw. szyby. el. reg. lusterka, alum. felgi, 2 pod- 
łokietniki, drewniane wykończenia, stan b. dobry, • 48.000 zł. 
Lubin, tel. 076/846^73-18, 0603/42-76-13 
AUDI A 4 ,1997 r., 1900 ccm, TDi, czarny, pełne wyposażenie, 
atrakcyjny wygląd, • 52.700 zł. Racibórz, tel. 032/418-97-04 
AUDI A4 AVANT, 1997 r., 94 tys. km, 1800 ccm, 20 VT, czarny, 
tiptronik, klimatronik, alum. felgi, pełne wyposażenie, - 56.000 
zł. Wrocław, tel. 0606/85-59-78 
AUDI A 4 ,1998 r., 111 tys. km, 1900 ccm, TDi, szary metalic, 
centr. zamek, immobilizer, szyberdach, alum. felgi, pełne wy
posażenie elektr., I właściciel, ABS, - 51.000 zł. Wałbrzych, 
teL 074/664-90-60,0607/52-77-24 •/
AUDI A4, 1998 r., 60 tys. km> 1800 ccm, benzyna, biały, 2 
pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, 125 KM, szyberdach, 
alum. felgi, spoiler, zadbany, - 47.000 zł (możliwe raty lub za
miana na tańszy). Wrocław, teł. 0501/92-42-62.
AUDI A 4 ,1998/99 r., 39 tys. km, 1900 ccm, TDi, pertowogra- 
netowy, ABS, klimatronic, 2 poduszki pow., alum. felgi, el. otw: 
szyby, el. reg. lusterka, drewniane dodatki, RM, - 51.000 zł. 
Bucz, teł. 065/549-82-93 .
AUDI A4 AVANT, 1999 r., 14 tys. km, 1800 ccm, benzyna, V5, 
zielony metalic, reg. kierownica, centr. zamek ♦ pilot, atum. 
felgi, el. otw. szyby i reg. lusterka, ECP, klimatronic, radio Con- 
cert relingi dachowe, halogeny, roleta i inne, kpi dokumenta
cja, • 70.000 zł. Mąkoszyce 149, gm. Kobyla Góra, tel. 
062/731 -69-23,' 0607/53-63-10 
AUDI A4 AVANT, 1999 r., 30 tys. km, 2500 ccm, turbo D, czar
ny metalic, centr. zamek, wspomaganie, klimatyzacja, ABS, 
RO, alum. felgi, el .otw. szyby, el. reg. lusterka, bez wypadku,
- 100.000 zł. Męcinka, woj. legnickie, tel. 0608/23-76-74 
AUDI A4AVANT, 1999 r., 30 tys. km, 2500 ccm, turbo D, czar
ny metalic, centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, RM, 6-bie- 
gowy, klimatyzacja, el. otw. szyby, ABS, podgrzew. fotele, el. 
reg. lusterka • 100.000 zł. Piotrowice, tel. 0503/58-27-07 
AUDI A 4 ,2000 r., 1900 ccm, TDi, ciemnogranatowy, kupiony 
w salonie, bogata wersja, • 100.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0504/90-51-14
AUDI A 6 ,1993/94 r., 190 tys. km, 2600 ccm, V6, czerwony, 
alum. felgi, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, kli
matyzacja, alarm * pilot, RM, opony zimowe, kpi. dokumenta
cja, - 32.500 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/789-64-69, 
783-68-45
AUDI A 6 ,1994 r., 160 tys. km, 2600 ccm, granatowy metalic, 
klimatyzacja, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, szyber
dach, immobilizer, serwo, ABS, centralny zamek + pilot, regu
lowana kierownica, 2 poduszki powietrzne, • 37.000 zł. Bole
sławiec, tel. 075/732-22-80, 0605/35-72-10 
AUDI A6 AVANT OUATTRO, 1994 r., 190 tys. km, 2800 ccm, 
V6, pertowoczarny, pełne wyposażenie oprócz skórzanej ta- 
picerki, - 36.000 zł. Leszno, tel. 065/520-81-01,0607/64-13-16 
AUDI A 6 ,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, tel. 0605/07-47-04
AUDI A6, 1994/95 r., 160 tys. km, 2500 ccm, TDI, 140 KM, 
pertowozielony, klimatronic, 6-biegowy, wszystkie el. dodatki, 
poduszka pow, - 43.500 zł. Lubań, tel. 0603/71-92-95 
AUDI A6 TDI, 1995 r., 1900 ccm, srebrny metalic, klimatyza
cja, 2 pod. powietrzne, serwo, pełne wyposażenie etekr., alum. 
felgi, bez wypadku, • 41.000 zl. Wieruszów, tel. 062/784-25-73, 
0601/72-08-77
AUDI A 6 ,1995 r., 98 tys. km, 2600 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, Idimatronic, 2 poduszki powietrzne, ABS, szyberdach, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, radioodtwarzacz 
oryginalny, alarm, ks. serwisowa, siedzenia ortopedyczne, stan 
b. dobry, - 36.800 zł. Kalisz, tel. 062/764-55-33,0601/74-55-33 
AUDI A6, 1995 r., 117 tys. km, 2800 ccm, srebrny metalic/ . 
automatic, klimatyzacja, el. otwierane szyby, el. reguł, luster
ka, poduszka pow., alarm, immobilizer, atrakcyjny wygląd, •
38.000 zł. Kłodzko, tel. 0601/58-97-76,0605/72-31-06 
AUDI A 6 ,1995 r., 88 tys. km, 2600 ccm, V6, srebrny, automa
tic, 2 pod. powietrzne, RO, klimatyzacją, regulacja foteli, reg. 
kierownica. I właściciel w Polsce, drewno, -46.000 zl. Oleśni- • 
ca, tel. 0605/68-81-77
AUDI A6 OUATTRO, 1995 r., 150 tys. km, 2300 ccm, butelko
wa zieleń, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, reg. kierownica, 
centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm, 
alum. felgi, inst. gazowa, RO, 4WD, garażowany, - 44.000 zł.- 
Gorzów Wlkp., tel. 095/762-12-89,0602/36-21-18 
AUDI A6AVANT, 1995 r., 2600 ccm, V6 pełne wyposażenie, -
44.000 zł. Wrocław, tel. 0601/95-30-56
AUDI A6 KOMBI, 1995/96 r., 220 tys. km, 1900 ccm, TDI, kre
mowy, automatic, el. otw. szyby, el. otwierany dach, el. reg. 
lusterka, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, relingi da
chowe, roleta, RO, reguł, fotel kierowcy, reg. kierownica, centr. 
zamek, bez wypadku, sprowadzony w całości, hak holowni
czy, kpi. dokumentacj, • 35.000 zł. Kamienna Góra, tel. 
0604/26-12-31
AUDI A6 TDI, 1996 r., 82 tys. km, 2500 ccm, kolor ciemnogra- 
fitowy, kombi, 140 KM, 6-biegowy, klimatyzacja, ABS, reg. kie
rownica, podgrzewane siedzenia, podłokietniki, wspomaganie, 
centr. zamek ♦ pilot, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg.

. reflektory, roleta, siatka, RM, - 50.000zł. Syców, woj. kaliskie, 
, te1.'0601/71^47-57' * *  v;—

AUt)l A6*1996r', 18ti0 ccm, 20V pełne wyposażenie opróćz 
skórzanej tapicśrki, - 46.000 zł. Grodków, tel. 077/415-59-02, 
0604/67-57-15
AUDI X 6 .1996 r., 55 tys. km, 2500 ccm, V6, ciemny metślfic, 
klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, ABS, aluminiowe felgi, 
wspomaganie kier., el. reguł, i podgrzewane lusterka, el. otwie* 
rane szyby i szyberdach, immobilizer, centralny zamek + pi
lot, pełna dokumentacja, RO, - 45.000 zł lub zamienię na tań
szy samochód. Opole, teł. 0607/51 -64-41 
AUDI A 6 ,1996 r., srebrny metalic, klimatyzacja, wszystkie el. 
dodatki, pełne wyposażenie, stan b, dobry, - 54.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/64-07-44
AUDI A 6 ,1996 r., 94 tys. km, 2500 ccm, turbo D, ciemny me
talic, 2 poduszki pow., klimatyzacja, el. reguł, lusterka, el. 
otwierane szyby, podgrzewane fotele; RM oryginalny, regulo
wana kierownica, książka serwisowa, • 49.500 zl. WrocłaW, 
tel. 0600/10-42-35
AUDI A6 KOMBI, 1997 r., 2600 ccm, V6 klimatronic, 2 pod. 
powietrzne, ABS, pełne wyposażenie elektr., alum. felgi, RO,

• - 52.000 zł. Wieruszów, tel. 062/784-25-73,0601/72-08-77 a 
AUDI A 6 ,1998 r.; 95 tys. km, 2500 ccm, turbo D, złoty meta
lic, serwisowany w Niemczech, pełne wyposażenie oprócz 
skóry + webasto • 110.000 zł. Lubin, tel. 0607/26-34-44 
AUDI A 6 ,1999 r., 90 tys. km, 1900 cćm; TDI. czarny, pełne 
wypoąażflńie oprócz skóry i nawigacji, stan idealny, • 95.000 
.zł.JayyoG ' ̂  4
AUDI A6 TDI, 1999 r., 1900 ccm, biały, eutomalic.^ez wypad
ku, klimatronic, 4 pod. powietrzne, ABS, pełne wyposażenie 
elektr., pilot, centr. zamek, alum. felgi, w kraju od 2 dni, • 88.000 
zł. Wieruszów, tel. 062/784-25-73,0601/72-08-77 
AUDI A8, 1995 r., 130 tys. km, 2800 ccm, benzyna, zielony 
metalic, welur, klimatyzacja, stan b. dobry, • 63.000 zł. Wro
cław, tel. 0605/05-33-05,0601 /70-50-71 
AUDI A8 OUATTRO, 1997/98 r., 45 tys. knv3700jccm, benzy
na, granatowy metalic, beżowe skóry, aluminiowe felgi, pełne 
wyposażenie dodatkowe, drewno, I właściciel w kraju, -
129.000 zł. Wrocław, tel. 0502/30-09-71 
AUDI COUPE, 1991 r., 150 tys. km, 2300 ccm, 20V. niebieski, 
pełne wyposażenie, • 16.000 zł. Wrocław, tel. 0607/22-32-32 
AUDI S2 ,1993 r., 103 tys. km, 2200 ccm, turbo E, perłowozło- 
ty, skórzana tapicerka, klimatronic, szpera, przód RS 2, pełne 
wyposażenie el., 6-biegowy, RM Alpine Bose System, sporto
wy układ wydechowy, 270 KM, • 36.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/24-38-08
AUDI S 8 ,1997/98 r., 4200 ccm, brązowo-fioletowy, pełne wy
posażenie (skórzana tapicerka, tempomat, telefon, solar szy
berdach, skrzynia Tip-Tronic i inne), b. zadbany, stan idealny, 
• 140.000 zl. Wrocław, tel. 0603/99-80-50 (zdjęcia do tej ofer
ty można zobaczyć w internecie pod numerem - AC0206 
www.autogielda.com.pl)
O  AUDI TT, 1999 r„  1800 ccm , turbo, błękitny me

ta lic, 4 poduszki pow., AB S , TSC, eł. otw. szy
by, el. reg. lusterka, centr. zamek, wspom aga
nie, k limatyzacja, el. tapicerka, skórzana tapi
ce rka , RM  ste reo , s tan  idea lny , • 99.000 zł. 
„AUTO  P L U S ” , Św idn ica , tel. 074/666-60-50, 
0601/85-15-55 01025611

AUDI V8 OUATTRO, 1989 r., 3600 ccm, V8, czarny, pełne wy
posażenie, alum. felgi 18 + inst. gazowa - 22.000 zł lub za
mienię na mniejszy osobowy, lub dostawczy. Środa śląska, 
tel. 071/317-45-96, 0603/56-95-29

AUSTIN
AUSTIN MINI MORRIS. 1985 r.. 50 tys. km, 100Ó ccm, benzy
na, zielony metalic, stan dobry, /• 5.400 zł. Nowa Sól, tel. 
0502/15-44-14

BMW

O  BMW  316,1993 r., 45 tys. km, 1600 ccm r wtrysk, 
czerw ony, k lim atyzacja , w yposażen ie  elektr., 
w spom aganie, AB S , centr. zamek, n ie  zareje
strow any w kraju, - 22.900 zł. W ilczków , tel. 
0501/85-00-87,071/316-52-66 02020801 

BMW 316, .1993/., czarny, AB& centr. zamek, wspomaganie 
kier., el. otw. szyby, halogeny, ałun}, felgi, koła zimowe, RO 
Bawaria + 6 głośników, kupiony w salonie, stan idealny, •
25.000 zł. Zielona Góra, tel. 0604/60-91-32 
BMW316TOURING, 1993/94 r., 96 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, ABSa poduszka powietrzna, alum. felgi BMW, 
RO BMW, podgrzewane fotele i lusterka, pełne wyposażenie 
elektryczne, szyberdach, wspom. kierownicy, podwójny alarm, 
zadbany, stan idealny, - 21.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/664-44-20, Ó603/28-36-60 
BMW 316 COMPACT, 1994 r., 98 tys. km, 1600 ccm, biały, 
ABS, szyberdach el., 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. 
zamek, * 27.500 zł lub zamienię na inny. Wolsztyn, tel. 
068/384-38-01, 0603/78-77-20 
BMW 316 M-43,1994 r., 90 fyś. km, czerwony, wersja Com
pact, poduszka pow., ABS, pełne wyposażenie el., wspoma
ganie kier., centralny zamek, alarm, szyberdach el. otwiera
ny, aluminiowe felgi Borbet 16", sportowy tłumik, pełna doku
mentacja, garażowany, * 26.900 zł. Nowa Ruda, tel. 
0604/36-60-35
BMW 316 E-36, 1994 r., 84 tys. km, srebrny metalic, Com- - 
pact, pełne wyposażenie elektryczne, ARB, ABS, wspomaga
nie kierownicy, klimatyzacja, stan b. dobry, • 25.000 zł. Obor
niki ŚląŚkie, tel: 0601/05-25-46 
BMW 316 E-36,1994 r., 87 tys. kni, 1600 ccm! E-43, wtrysk, 
czerwony metalic, oryg. alum. felgi, el. reg. reflektory, el. reg. 
lusterka, immobilizer, wspomaganie, ABS, 4-drzwiowy, podusz
ka pow., oryg. RM kodowany + 6 głośników, opony 205x60, 
atrakc. wygląd, ekonomiczny, zderzaki w kolorze nadwozia, 
stan b. dobry, cena - 27.500 zł lub zamienię na nowy BMW, 
Vólvo V40, diesel z dopłatą 20.000 zł. Wrocław, tel. 
0606/31-01-43
BMW 316 COUPE, 1994 r., 125 tyś. km, 1600 ccm, biały. ABS,
2 poduszki powietrzne, el. otwierane szyby, el. reg. lusterka, 
szyberdach, centralny zamek, alarm, aluminiowe felgi 15", 
wspomaganie kier, - 35.500 zł. Wrocław, tej. 0605/27-61-12 
BMW 316 COMPACT, 1994/95 r., 99 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, 
ciemnofioletowy, ABS, wspomaganie kier., I właściciel w kra-
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BMW 315, 1981/93 r.. 1500 ccm, czerwony, el. otw.-szyby, 
nowe sprzęgło kpi., nowe łożyska w kołach przednich, zadba
ny. - 3.600 zl lub zamienię na Forda Escorta w tej cenie. Nowa 
Sól. teł. 068/387-33-88
BMW 316,1976 r., 1600 ccm, benzyna inst. gazowa, -1.500 
zł. Wschowa, tel. 0607/73-65-50 
BMW 316,1979 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, silnik z 82 
r, eksploatowany, - 3.900 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/785-18-30 
BMW 316,1981 r., 1600 ccm, czerwony, 5-biegowy, stan do
bry, zadbany, tylny spoiler, • 3.900 zł. Jelenia Góra, tel. 
0502/08-18-04
BMW 316,1981 r., 1600 ccm, srebrny metalic, inst. gazowa, 
alum. felgi, - 1.500 zł. Przemęt, tel. 065/549-84-34 
BMW 316,1981 r.. 1600 ccm, czerwony, alum. felgi, szyber
dach, stan dobry, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 071/344-32-81, 
0609/53-39-39
BMW 316,1981/82 r., 170 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, sprowadzony w całości w 1991 r., oryg. la
kier, zadbany, dobrze utrzymany, stan techniczny b. dobry, -
4.200 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/784-34-41, 
0608/28-66-30
BMW 316,1982 r., 1600 ccm, czerwony, 5-biegowy, II właści
ciel w kraju, stan techn. b. dobry, • 3.900 zł. Jelenia Góra, tel. 
0502/08-18-04
BMW 316 E-21,1983 r., 115 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, .rekin1, oryginalny przebieg, z urzędu celnego, w 
kraju od 1995 r., aluminiowe felgi 15" z rantem, sportowa kie
rownica Raid, sportowy wydech, zadbany, stan idealny, kpi. 
felg stalowych z oponami, -  4.500 zł. Wrocław, tel. 
0607/60-82-00
BMW 316, 1986 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, jasny 
metalic, inst. gazowa, pełne ospoilerowanie Rieger, alum. fel
gi ATS 15", 4-drzwiowy, centr. zamek, el. reg. lusterka, ciem
ne szyby, atrakc. wygląd, oszczędny, • 9.000 żl. Wałbrzych, 
tel, 0604/92-25-67
BMW 316, 1987 r., 1600 ccm, niebieski metalic, • 1.800 zł. 
Leszno, teł. 0607/44-23-14
BMW 316,1990 r.. 140 tys. km, 1600 ccm, zielony metalic, 
szyberdach, alum. felgi, na białych tablicach -1.500 DEM. Zgo
rzelec, tel. 075/775-27-32,0603/60-48-23 
BMW 316,1990 r., 154 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, granatowy,
4-drzwiowy, szyberdach, blokada skrzyni biegów, stan b. do
bry, • 13.400 zł łub zamienię. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-27-58,0604/29-43-8.3 
BMW 316 j, 1991 r., 1600 ccm, czarny metalic, wspomaganie, 
centr. zamek, el. otw. szyby, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, możl. raty, kompl. dokumentacja, alum. felgi, - 10.800 

. zł. Trzebnica, tel. 071/312-18-87,0607/40-20-17 . .
BMW 316 I E-36,1991/92 r.. ,150 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
biały, alum. felgi, ABS, poduszka pow., centr. zamek, wspo
maganie, szyberdach, sprowadzony w całości, kpi. dokumen
tacja, • 22.000 zł lub zamienię. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-11 -78,0602/12-09-68 
BMW 316 E-36,1991/95 r., 1800 ccm, wtrysk, perlówozielo- 
ny, 4-drzwiowy, pełne wyp. elektryczne, Mul-T-Lock, alum. 
felgi, obniżony, półsportowe zawieszenie, sportowy ukł. wy
dechowy, zadbany, garażowany, stan b. dobry, - 22.500 zł. 
Lądek Zdrój, tel. 074/814-65-02 po godz. 20 
BMW 316,1992 r., 130 tys. km, 1600 ccm, pertowoczarny, 
ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie kier., alarm, 
centr. zamek + pilot, alum. felgi, zadbany, atrakc. wygląd, kpi. 
kół zimowych, • 20.500 zl. Legnica, tel. 0608/36-66-52 
BMW 316 i, 1992 r.. 140 tys. km, 1600 ccm, bordowy metalic, 
wspomaganie kier., wszystkie el. dodatki, ABS, radio, szyber
dach, alum. felgi, centr. zamek, alarm, sprowadzony w cało
ści, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, halogeny, - 21.700 
zł. Lwówek Śląski, tel. 0606/25-43-28 
BMW 316,1992 r., 140 tys. km, 1600 ccm, niebieski metalic, 
ABS, otwierany dach, - 19.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/665-85-03

ju. kpi. dokumentacja, 2 poduszki pow., centr. zamek, alum. 
felgi, el. reg. lusterka, oryg. radio, zadbany, garażowany, •
30.000 zł lub zamienię na tańszy, lekko uszkodzony, tańszy, 
ew. w tej cenie, Ostrzeszów, tel. 062/730-71-04 
BMW316 COMPACT, 1995 r., 126 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. 
zamek, wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, szyberdach, książ
ka serwisowa, • 32:000 zł. Wrocław, tel. 071/357-09-87, 
0607/08-81-80
BMW 316 i, 1996 r., 72 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, zielony, 
ABS, 2 pod. powietrzne, szyberdach, el. otw. szyby, radio, 
zadbany, - 35.000 zł. Kiełczówek, tel. 071/398-39-98, 
0608/19-21-92
BMW 316 COMPAKTl 1996. r.,75 tys. km. 1600 ccm, czarny 
metalic, pełne wyposażenie, poduszka pow., alum. felgi, I wła
ściciel, garażowany,:-'33.500 zł.' Ostrów'W lkp., tel. 
062/734-65-45.0602/50-38-63; > \  j? .,.,v 
BMW 316 COMPACT, 1997-ł . 38 tys: km, 1600 ccm. wtrysk, 
granatowy metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatyza
cja, tapicerka w.kołorze nadwozia, ABS. - 20.000 zł. Oleśnica, 
tel. 071/3.14-47-86,0601/53-51-65 (zdjęcia do tej oferty moż
na zobaczyć w internecie pod numerem - AC0093 www.auto- 
gielda.com.pl)'
BMW 316,1998/99 r„ 45 tys. km, 1600 ccm kompakt, el. otw. 
szyby, el. reg. luśterka, centr. zamek, klimatyzacja, ABS, ASC, 
PDC, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, białe kierunkowskazy, pa
kiet M-Technic, jasna skórzana tapicerka, stan idealny, •
47.000 zł lub zamienię na tańszy. Opole, tel. 0608/57-47-77 
O  BMW  316 E -4 6 ,1999 r., 44 tys. km, 1900 ccm ,

czarny metalic, nowy model, serw isowany, I wła
śc ic ie l w  Po lsce , 6 poduszek pow., A B S , A SC , 
wspom aganie kier., centr. zamek, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, szyberdach, alum. fe lg i, k li
matyzacja, alarm, im m obilizer, RM stereo, we
lu row a ta p ice rka , s tan  idea lny , - 69.900 zł. 
„AUTO  P L U S ” , Św idn ica , te l. 074/666-60-50, 
0601/85-15-55 01025441

BMW 318,1981 r., 180 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, złoty, techn. 
sprawny, stan silnika b. dobry, • 2.200 zł. Wrocław, tel. 
0602/49-86-68
BMW 318,1982 r., szary metalic, nowy akumulator, alum. fel
gi, sportowa kierownica, inst. gazowa na gwarancji, części do 
Renault 9, - 3.600 zł. Gostyń, tel. 0608/77-81-42 
BMW 318 i, 1982 r., 1800 ccm, El, bordowy, po przeglądzie 
do 2002 r., nowe szczęki hamulcowe, wydech, cylinderki, koń
cówki drążków, konserwacja, oryg. lakier, lotka, hak, • 3.200 
zł lub zamiana na Ritmo, 1.1E, Escort. Kłodzko, tel. 
074/867-50-36
BMW 318 i, 1982 r., 1800 ccm, wtrysk, zielony, aluminiowe 
felgi, • 2.700 zł. Oława, tel. 0607/49-44-47 
BMW 318 i, 1982 r., 120 tys. km, 1800 ccm, czerwony, stan 
idealny, szyberdach, na białych tablicach • 1.500 DEM. Wro
cław, tel. 0501/53-37-78,0503/96-79-19 
BMW 318 i E-30, 1986 r.. 159 tys. km, 1800 ccm, wiśniowy 
akryl/nowy akumulator, na białych tablicach - 2.300 zł. Wro
cław, tel. 0607/48-29-83
BMW 318, 1987 r.,’ 1800 ccm, czarny, immobilizer, el. reguł, 
lusterka, aluminiowe felgi, 2-drzwiówy, komplet opon zimo
wych, odcięcie zapłonu, stan dobry, - 9.000 zł. Kamieniec Ząb
kowicki, tel. 074/817-39-51
BMW 318 i, 1987/88r.; 167 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, Szyberdach, immobilizer, we
lurowa tapicerka, RO + 4 głośniki, halogeny, dwa komplety 
opon;po wymianie ukł. wydechowego, klocków, szczęk, aku
mulatora i świec, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, zadbany, 
sprowadzony w całości, • 8.800 zł. Kłodzko, tel. 074/867-37-87 
O  BMW  318 1 ,1987/93 r., 175 tys. km , 1800 ccm, 

w trysk składak, stan b lachark i b. dobry, stan 
techn. Idealny, zadbane wnętrze, automatic, e l. 
reg. lusterka, wspom aganie, CD  Kenwood, gło
śn ik i 150 W, aktualny przeg ląd i OC, p ilne. Wro
cław, tel. 0608/26-51-89 02021331

BMW 318 i, 1988/94r, 160 tyś. km, 1800 ccm, benzyna, gra
natowy, 4-drzwiowy, alum. felgi, obniżony, el. reg. lusterka, 
stan dobry, - 10.500 zł lub zamienię na większy, Opla Omegę, 
Mercedesa 126 D. Wałbrzych, tel. 074/847-37-59 po godz. 15, 
0607/45-21-91 do godz. 15
BMW 318 i KOMBI, 1989/90 r., 140 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
czerwony, RO, szyberdach, centr. zamek, el. reg; lusterka, ro
leta, 5-biegowy, atrakc. wygląd, kpi! dokumentacja, stan ide
alny, -11.100 zł lub zamienię. Wykroty, woj. jeleniogórskie, 
tel. 0604/95-61-54
BMW 318 i, 1990 r., granatowy metalic, obniżony, alum. felgi, 
szyberdach, sportowe fotele, dokumentacja, • 13.000 zł lub 
zamienię na tańszy. Dzierżoniów, tel. 0608/13-18-47 
BMW 318 KOMBI, 1990 r., 1800 ccm, benzyna, zielony meta
lic, stan b. dobry, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaga

nie, ABS, centr: zamek + alarm, RO, automatię, 136 KM, 
5-drzwiowy, • 12.200 zł: Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
0602/72-53-59. i  r  . n j 
BMW 318,1990 149 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, perłowo-
czarny, 4-drzwiowy, wspomaganie kier., szyberdach, el. reg. 
reflektory, el. reg. lusterka, hak, stan b. dobry, • 12.500 zł. 
Opole, tel. 0601/50-79-37
BMW 318IS, 1990 r., 150 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czerwo
ny, alum. felgi 17”, nowe opony, kubełkowe fotele, zadbany, 
stan b. dobry, -14.000 zł. Wrocław, tel. 0603/58-24-72 
BMW 318 iS, 1990/95 r., 165 tys. km, grafitowy metalic, stan 
idealny, • 11.500 zł. Wrocław, tel. 350-84-44,0601/85-75-74 
BMW 318 i, 1991 f., 138 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, wiśniowy 
metalic, 4-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek. el. reg. lu
sterka, szyberdach, ABS, alarm, serwisowany, stan b. dobry, •
16.000 zl lub zamienię. Wrocław, tel. 0607/30-64-96 
O  BMW  318 E36, 1991 r., czarny, wspom aganie, 

centr. zamek, k limatyzacja, - 21.900' z ł lub za
m ienię. Żary, ul. O krze i 9, tel. 068/374-27^7, 
0602/79-49-88 87020471

BMW 318 E-36,1991/92 r., 1800 ccm, wtrysk zadbany, gara
żowany, atrakc. wygląd, możliwe raty. Wrocław, tei. 
0601/41-85-88
BMW 318 E-36,1992 r., 125 tys. km, 1800 ccm, metalic, bez 
wypadku, 6 mies. w kraju, I właściciel, alum. felgi, zderzaki, 
lusterka, progi, .brewki* w kolorze nadwozia, ABS, centr. za
mek, wspomaganie kier., żaluzja, szyberdach, dzielona tylna 
kanapa, zagłówki, RO + 6 głośników, el. otw. szyby, el. reg. 
luster, - 27.000 zł. Gubin, tei. 068/359-58-98 
BMW 318 i, 1992 r., 100 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czarny 
metalic, alarm, wspomaganie kier., RM BMW, szyberdach, cen
tralny zamek, ABS, el. reguł, lusterka, • 23.500 zł. Leszno, tel. 
065/518-64-92,0604/59-60-94 
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 E-36,1992/93 r., 124 tys. km, wtrysk, czarny meta
lic, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, el. reg, lusterka' 
el. otw., szyby, szyberdach, alarm, halogeny, RO + 6 głośni
ków, nowe opony, stan idealny, - 24.500 zl łub zamienię. Zło
toryja, tel. 076/878-22-57 po godz. 17. 076/878-71-29 do 
godz. 17
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 hadwo- 
zia, stan idealny, możl. raty, • 27.200 zl. Trzebnica, tel. 
071/312-18-87,0607/40-20*17 
O  BM W  318 CO UPE  IS, 1993/94 r., czerwony, stan 

b. dobry, ABS , el. reg. lusterka i szyby, w sp o -. 
maganie, alum. felgi, RO, • 28.500 zł. Raw icz, tel. 
065/546-46-86; 0605/62-65-34 01025351

BMW 3181 KOMBI, 1994 r., biały, składak, -18.500 zł. Męcia- 
ka Nowa, lęi. 076/870-83-11
BMW 318 E-36, 1995 r., 1800 ccm, czerwony, szyberdach,
centr. zamek, zadbany, garażowany, dokumentacja, - 21.900
zł (możliwe raty). Wrocław, tel. 0601/41-85-88
BMW 318 TDS, 1995 r., 110 tys. km, 1800 ccm, zielony, 2
poduszki pow., klimatyzacja, - 34.000 zł. Wrocław, tel.
0502/36-12-56
BMW 318 TDS, 1996 r., 110 tys. km, 1700 ccm, zielony, ABS, ‘ 
klimatyzacja, szyberdach, el. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, 
komputer, RO, nowe opony; • 35.000 zl. Jordanów, tel. 
071/393-33-53 po godz. 19.0601/96-43-99 
BMW 318 i, 1996 r., 85 tys. km, 1781 ccm, granatowy metalic,
2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, el. otwierane szyby, stan 
b. dobry, sportowy wygląd, • 36.500 zł. Borów, woj. wrocław
skie, tel. 0604/60-73-84
BMW 318 KOMBI, 1996 r„ 134 tys. km, 1800 ccm., turbo D, 
pertowoczarny, TDS, stan b. dobry, klimatyzacja, el. otw. szy
by i szyberdach, termometr zewnętrzny, ABS, 2 pod. powietrz
ne, relingi dachowe, roleta, siatka, • 35.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/64-31-75 _
BMW 318 TDS! 1996/97’ r., 74 tys. kmi; 1800 cćm, turbo D. 
srebrny metalic, pełne wyposażenie, ABS, SRS, klimatronic,
2 poduszki pow., et. reg. lusterka, el. otw, szyby, el. reg. re
flektory, alum. felgi, roleta bagażnika, relingi dachowe, RM >
4 głośniki, 4 zagłówki, alarm, centr. zamek + pilot, I właści
ciel, w kraju od 2 mies, - 43.700 zł. Strzelce Opolskie, tel. 
077/461-46-66
BMW 318 i, 1997 r., 66 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czarny . 
metalic, klimatronic, 4 pod. powietrzne, wspomaganie kier., 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, immobilizer, 
ABS, alarm, RO, kompletna dokumentacja, I właściciel w kra
ju, garażowany, • 45.000 zł. Wrocław, tel. 354-23-03 
BMW 320,1978 r., 2000 ccm 6-cylindrowy, szyberdach, alum. 
felg], el. reg. lusterka, • 2.700 zł. Śrem, tel. 061/283-49-53- 
BMW 320,1979 r., 1600 ccm, zielony, po remoncie w 99 r., 
alum. felgi, zadbany, • 1.550 zł lub zamienię na Fiata 126p. 
Wrocław, tel. 0501/40-31-54
BMW 320 i, 1984 r., 2000 ccm, delfin metalic, 4-drzwiowy, el. 
reg. lusterka, centralny zamek, szyberdach, aluminiowe felgi 
15'. komputer, welurowa tapicerka w kolorze nadwozia, fotele 
kubełkowe, 4 zagłówki, skórzana kierownica M. Power, stan 
b. dobry, • 7.300 zł. Świdnica, tel. 074/853-08-66 
BMW 320 E 30, 1985 r., 2000 ccm, jasnobrązowy metalic,
4-drzwiowy, centr. zamek, RO, szyberdach, el. reg. lusterka, 
nowe opony, alum. felgi, sportowe siedzenia i kierownica, tyl
ny spoiler ze .stopem*, dużo nowych części, atrakc. wygląd, 
stan idealny, • 2.800 źł. Gorzów Wlkp, tel. 0606/92-17-52 
BMW 320 i, 1986 r., 2000 ccm, czerwony, 2-drzwiowy, szyber
dach, el. reg. lusterka, silnik 6-cylindrowy, na białych tabli
cach, • 2.300 zł. Jawor, tel. 0607/20-95-06 
BMW 320 i, 1986 r., 2000 ccm, wtrysk, czarny, obniżony, alum. 
felgi, na białych tablicach, - 3.100 zł. Wrocław, tel. 
0605/40-30-03
BMW 320,1990 4 * 137 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, kolor grafi
towy metalic, wspomaganie kier., el. ótw. szyby, el. reg. lu? 
sterka, alum. felgi, RO, reg. fotele, szyberdach, centr. zamek,
4-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, zadbany,
• 14.300 zł lub zamienię na młodszy, w podobnej cenie. Pola
nica Zdrój, tel. 074/869-01-47
BMW 320 KOMBI, 1990 r., 2000 ccm, czerwień meksykańska, 
bogate wyposażenie, alum. felgi, alarm, immobilizer, szyber
dach, I właściciel. - 12.300 zł. Wałbrzych, tel. 0605/09-05-48 
BMW 320 i, 1991 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czerwo
ny, el. otw. szyby i szyberdach, alarm, immobilizer, Mul-T-Lock 
E-36, el. reg. lusterka, wspomaganie, welurowa tapicerka, 
alum. felgi, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 0502/17-08-02 
BMW 320, 1991/92 r.. 2000 ccm, benzyna, czarny metalic, 
ABS, centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, Mul-T-Lpck. wspo
maganie, piodgrz. fotele, alarm, 1 właściciel, stan idealny, 150 
KM, • 25.000 zl. Wrocław, tel. 071/349-40-86.0604/41-35-45 
BMW 320 I E-36, 1992 r., 168 tys. km, 2000 ccm, R6, 24V, 
czarny, bogata wersja, sprowadzony w całości w 93 r, - 27.600 
zł. Wrocław, tel. 071/310-65-25 
BMW 320 i. 1995 r., 130 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 24V, 
zielony metalic, kpi. dokumentacja, bogate wyposażenie, 
wszystkie el. dodatki, alum. felgi, ospoilerowany, sportowy ukł. 
wydechowy, halogeny, obniżony, CD, stan b. dobry, - 44.000 
zł. Wałbrzych, tel. 0606/24-13-84 
BMW 320,1999 r., 28 tys. km, diesel, srebrny metalic, el. otw. 
szyby, c. zamek, ABS, 6 poduszek powietrznych, klimatronic, 
skóra, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 71.500 zł. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 0607/54-36-98 
BMW 323 i, 1982 r. stan idealny, na białych tablicach -2.100 
DEM. Wrocław, tel. 0501/53-37-78,0503/96-79-19 
BMW 323,1984 r., 187 tys. km, 2300 ccm, R6,24V, M-Power, 
zielony metalic, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka i 
wys. anteny, 2 x alum. felgi, reflektory soczewkowe, oryg. przy
ciemniane (zielone), komputer, kobelkowe fotele, 5-biegowy,
3-drzwiowy, odcięcie zapłonu, RM, nie składany, stan b. do
bry, • 6.500 zł. Ziębice, tel. 074/819-07-62,0502/16-92-08 
BMW 323 Tl, 1998 r., 70 tys. km, błękitny, pełne wyposaże
nie, stan b. dobry, • 58.000 zł. Wrocław, tei. 0601/55-26-55 
BMW 324 SKŁADAK, 1986 r., 260 łys.km, 2400 ccm, diesel, ' 
bordowy, garażowany, po lakierowaniu, nowe pokrowce, el. 
otw. szyberdach, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, hak, haloge
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ny, wspomaganie kier., kpi. dokumentacja, spoiler na tylnej 
klapie, przyciemiane światła, bez OC, zadbany, stan dobry, •
6.700 zł. Nowe Skalmierzyce, tel. 062/762-19-32 
BMW 324 D, 1988 r., 270 tys. km, 2400 cćm, diesel, biały; 
alum. felgi, el. reg. lusterka, Mul-T-Lock, • 8.500 zł. Wrocław, 
tel. 0601/58-81-35 .
BMW 324,1988 r., 2400 ccm, diesel, biały, alum. felgi, szy- 
berdaćłi; stan dobry - 9.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-93-17 
BMW 324,1988/89 r., 12Ó tyś. km, 2400 ccm, diesel, biały, 
stan b. dobry, centralny zamek, szyberdach, el. reguł, luster
ka, aluminiowe felgi, ABS, skóra, RM Geihard + głośniki,
4-drzwiowy, lusterka i zderzaki w kol. nadwozia, --11.900 zl 
lub zamienię na uszkodzony Jelenia Góra, tel. 0603/44-65-57, 
0609/26-96-78
BMW 324 KOMBI, 1989 r., 153 tys. km, 2400 ccm, turbo D. 
srebmy, elektryka, alum. felgi, centr. zamek + pilot, zabezp., 
hak * 16.000 zł. Bielawa, tel. 074/833-48-36,0601/55-22-52 
BMW 324,1989 r., turbo DI właściciel, sprowadzony w cało
ści, ABS, klimatyzacja, • 14.500 zł lub zamienię na Fiata 126p. 
Nysa, tel. 077/435-75-64, 0602/53-92-60 
BMW 325 E, 1986 r., 156 tys. km, 2500 ccm, benzyna, mor%> 
metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, obniżony, szyberdach, centr. 
zamek, wspomaganie kier., komputer, alum. felgi 15*, RO, stan 
dobry, na zachodnich tablicach -1.650 DEM. Ostrzeszów, tel. 
062/730-49-33 wieczorem
BMW 325,1987 r., 168 tys. km, 2494 ccm, benzyna, srebrzy- 
stonieb. metalic, aluminiowe felgi, kpi. opon zimowych, kom
puter, halogeny, garażowany, zadbany, - 8.200 zł. Wrocław, 
tel. 0503/93-79-80
BMW 325 E-30,1989 r., 150 tys. km, 2500 ccm, benzyna, czar
ny, szyberdach, 4-drzwiowy, ABS, alum. felgi, stan b. dobry, •
11.000 zl. Świdnica, lei. 074/852*21-44, 0605/76-80-01 - 
BMW 325, 1990 r., 69 tys. km, 2450 ccm, wtrysk, popielaty 
metalic, ABS. komputer, otwierany dach, • 19.000 zl. Biel
sko-Biała, tel. 0602/24-15-89
BMW 325 TDS, 1995 r., 134 tys. km, pertowoczarny, udoku
mentowany przebieg, klimatyzacja, ABS, tempomat, 2 pod. po
wietrzne, pełne wyposażenie elektr.; welurowa tapicerka, 4 za
główki, dzielone tylne siedzenia, RM, alum. felgi, I właściciel 
w kraju, stan b. dobry, - 39.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
0502/52-73-19
BMW 325,1995 r., turbo D, czarny, wspomaganie kier., ABS, 
poduszka pow., centralny zamek * pilot, 2 x alarm, 120 KM, 
ekonomiczny, - 28.500 zł. Wrocław, tel. 0605/62-00-14 
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- 
kai alarm, klimatyzacja, komputer pokładowy, sprowadzony w 
całości, I właściciel, - 53.000 zl lub zamienię. Zielona Góra, 
tel. 068/325-83-61,0601/78-65-60 (zdjęcia do tej oferty moż̂  
na zobaczyć w internecie pod numerem • AG0188 www.auto- 
gielda.com.pl)
BMW 328 i, 1996 121 tys. km, 2800 ccm, R6,‘ ciemnozielo
ny metalic,.! właściciel, komputer, klimatyzacja, 2 pód. po
wietrzne, RO BMW, wbudowane 6 głośników, koła ziemowe 
15*. alum. felgi 17", el. otw. szyby, el. reg. lusterka, podgrze
wane' fotele, sten b: dobry, - 48.000 zł. Wrocław, tel 
0604/58-23-98
BMW 516,1978 r., zloty metalic, aluminiowe felgi, obrotom#^ 
chromowane lusterka, stan b. dobry, zadbany, pó remm jb  
blacharki; wymieniony silnik, -  2.200 zł. Wrocław, "tel. 
0601/77-87-40
BMW 520, 1978 r., 2000 ccm, benzyna, żółty metalic, inst. 
gazowa, wspomaganie kierownicy, hak, • 2.000 zl. Śwjdnica, 
tel. 074/853-90-44 po godz. 15 
BMW 520,1980 r.. 2000 ccm stan techn. dobry, w ciągłej eks
ploatacji, • 2.000 zl. Księgnice, gm. Trzebnica, tel. 
071/312-32-09
BMW 520 E-28,1982 r., 2000 ccm, benzyna, ciemnogranato
wy, wspomaganie kier., aluminiowe felgi, nowy akumulator, sil
nik z 1985 r., nowe pokrowce, nowe opony, po remoncie bla
charki, po remoncie silnika, konserwacja, nowy lakier, po wy
mianie płynów, filtrów, zadbany, atrakcyjny wygląd, stan b. do
bry, - 6.000 zł. Głogów, tel. 0503/32-77-18 
BMW 520 i, 1983 r., 2000 ccm, wtrysk, jasnozłoty metalic, 
alum. felgi gwiazdy z rantem, szyberdach, obniżone zawie
szenie, sportowe tłumiki, czarne szyby, centr. zamek, wspo
maganie, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 7.000 zl lub za
mienię. Wrocław, tel. 0504/96-08-55 
BMW 520 i, 1984 r., 206 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, c. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, reg. kierowni
ca, komputer, stan b. dobry, właściciel niepalący, wspomaga
nie, alum. felgi, • 6.800 zł lub zamiana na motocykl. Janków 
Zaleśny, tel. 062/763-85-04
BMW 520 i, 1985 r., 190 tys. km, 2000 ccm ABS, ceńtr. za
mek, szyberdach, el. reg. lusterka, z urzędu celnego, nieek- 
sploatowany w kraju, stan b. dobry, bez wypadku, oryg. lakier,
- 8.500 zł. Prusice, tel. 071/312-62-07
BMW 520,1988 r. klimatyzacja, el. otw. szyby, instalacja ga
zowa, zadbany, -15.000 zł. Gorzów Wlkp., tel. 095/722-03-19, 
0607/75-62-05
BMW 520, 1988 r., 186 tys. km, wtrysk, granatowy metalic, 
szyberdach, el. reguł, lusterka, II właściciel, • 14.000 zł. Mir
ków, tel. 071/315-14-56,0601/79-31 -45 
BMW 520,1990 r., 2000 ccm, benzyna, czarny metalic, 
maganie kierownicy, centr. zamek, klimatyzacja, alarm, 
Mul-T-Lock, -19.900 zł.-Bolesławiec, tel. 075/734-72-65, 
0604/67-86-93
BMW 520 i, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, 16V, biały, stan techn. 
b. dobry, alum. felgi, centr. zamek, szyberdach, wspomaga
nie, el. reg. lusterka, ABS, garażowany, kpi. dokumentacja, •
16.900 zł lub zamienię. Paczków, tel. 0606/99-50-29 
BMW 520, 1992 r., 160 tys. km, 2000 cem, V6, granatowy, 
garażowany, I właściciel, udokum.. pochodzenie, stan idealny,
- 20.000 zl. Legnica, tel. 0607/04-07-51
BMW 520 i, 1994 r., 260 tys. km, 1991 ccm, 24V, biały. 2 pod. 
powietrzne, ABS, SRS, stan b. dobry • 4.500 DEM * cło i trans
port. Wrocław, tel. 342-21-88,0605/0946-26 
BMW 520 i, 1996 r., 100 tys. km, 2000 ćcm, 24V, czarny meta
lic, ciemne szyby, centralny zamek, ABS, ASC, regulowana 
kierownica, telefon, aluminiowe felgi, bez wypadku, oryginal
ny lakier, ei. szyberdach, el. otwierane szyby, el. reguł, luster
ka, el. reg. reflektory, stan idealny, • 55.500 zł. Leszno, tel. 
065/520-36-60,0601/74-38-19 
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 i, 1997 r.. 181 tys. km, biały, 2 pod. powietrzne, 
klimatyzacja, RO, ABS, halogeny, automatic, • 72.000 zł. Wro
cław, tel. 0607/15-30-04
BMW 520,1997/98 r. ASD, ABS, klimatronic, parktronic, 4 pod. 
powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, 2 x alarm, szyber
dach i inne dodatki, - 67.000 zł lub zamienię na tańszy. Jele
nia Góra, tel. 075/764-79-50,0600/21 -55-74 
BMW 520,1998 r., 2000 ccm. benzyna, czarny metalic, pome 
wyposażenie elektr., 6 pod. powietrznych, oryg. RO z pilotem
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w kierownicy, skóra, bez wypadku, sprowadzony 12.2000 r, • 
J9.000 zł. Wrocław, tel. 0605/33-09-00 
%*1W 524 E-28, 1987/88 r., 110 łys. km, 2450 ccm, diesel, 
kolor platynowy metalic, sprowadzony w całości, serwisowa
ny, ekonomiczny, 71/100 km, 5-biegowy, wspomaganie, centr. 
zamek, szyberdach, alum. felgi, po remoncie zawieszenia, 
nowe opony, stan b. dobry, możliwe raty przez komis, • 12.500 
zł. Wrocław, tel. 071/372-47-88 
BMW 524,1989 r., 240 tys. km, turbo 0, ciemnoniebieski, ABS, 
wspomaganie, szyberdach, el. reg. lusterka, hak, • 18.000 zł. 
Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/482-31-03 
BMW 524 td, 1989 r., 170 tys. km, 2400 ccm, kolor grafitowy 
metalic, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, alum. 
felgi, alarm + pilot, centr. zamek, immobilizer, RM, ABS, ospo- 
ilerowany, roleta, hak, stan b. dobry, - 22.500 zł. Wrocław, tel. 
0603/30-63-29
BMW 524 TD, 1990 r., 260 tys. km ABS, klimatyzacja, elektry
ka, alum. felgi, I właściciel, bez wypadku, serwisowany - 21.000 
zł. Grodków, tel. 0604/78-35-93 
BMW 524 td, 1990 r., 191 tys. km, błękitny metalic, centr. za
mek, wspomaganie kier., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. 
felgi, szyberdach, podg. siedzenia, - 19.800 zł. Legnica, tel. 
076/854-97-60, 0601/17-06-01
BMW 524,1990 r., 11 tys. km, 2443 ccm, turbo D, czarny, do 
remontu, 2 kpi. kół alum., koszt naprawy ok. 6000 zł, • 9.000 
zł. Szprotawa, tel. 068/376-31-67,0607/25-41-86 
BMW 524 TD, 1990 r., 210 tys. km, 2400 ccm, turbo D, szary 
metalic, alarm + pilot, centr. zamek, immobilizer, automatic, 
pod. powietrzna kierowcy, el. otw. szyberdach, el. reg. luster
ka, ABS, stan blacharki dobry, drzwi kierowcy do malowania, - 
17.900 zł lub zamienię na mniejszego, diesel, VW Passat, Golf, 
itp.. Zgorzelec, tel. 075/771-83-39 po godz. 20,0605/91-54-77 
do godz. 20
BMW 524,1991 r., 2400 ccm, turbo D, kolor grafitowy metalic, 
alum. felgi, pełne wyposażenie oprócz skóry, dynamiczny, 
oszczędny, stan b. dobry, - 25.000 zł lub zamienię na busa, z 
dopłatą. Sieniawka, gm. Łagiewniki, tel. 071/393-81-13 
BMW 525 E-28,1981/87 r., 160 tys. km, 2500 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, hak, 
el. reg. lusterka, alum. felgi, szyberdach, reg. kierownica, au
tomatic, skórzana kierownica, rolety, tempomat, insL gazowa, 
stan b. dobry, • 9.000 zł. Lubin, tel. 076/749-68-70 wieczorem 
BMW 525,1988 r., 2500 ccm, benzyna, czarny, klimatyzacja, 

jfckjP- felgi, dużo wyposażenia oprócz skóry, -14.900 zł. Wro- 
9R§w, tel. 0601/71-37-00 

BMW 525,1991 r., 180 tys. km, 2500 ccm, czarny, pełne wy
posażenie, - 26.000 zł lub zamienię na mniejszy. Pleszew, tel. 
062/742-78-17, 0604/50-29-38 
BMW 525 i. .1991 r., 2500 ccm, benzyna, 24V, czerwony, z 
urzędu celnego, bez wypadku, pełne wyposażenie, alum. fel
gi BBS 17”, stan b. dobry, zadbany, - 23.500 zł lub zamienię. 
Wałbrzych, tel. 074/844-16-41,0606/33-85-06 
BMW 525 i, 1992 r., 167 tys. km, 2500 ccm, 24V, zielonoper- 
łowy, oryginalny RO BMW, oryginalne alum. felgi BMW, ABS, 
wspomaganie kierownicy, elektrycznie regulowane światła, 
elektrycznie reg. lusterka, elektryczne sterowanie szyb, elek
trycznie otw. szyberdach, elektrycznie pompowane fotele, 
centralny zamek, • 25.900 zł. Głogów, tel. 0601/21-16-19, 
076/833-57-73
BMW 525,1992 r., 152 tys. km, 2500 ccm, wtrysk, 24V, perjo- 
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 opłaty 
skarb.). Rawicz, tel. 065/546-52-76,0605/40-95-94 
BMW 525,1992 r., 2500 ccm, benzyna, srebrny metalic, wspo
maganie, ABS, centr. zamek, alarm, • 18.500 zł. Świebodzice, 
tel. 074/854-50-70
BMW 525 TDS, 1992/93 r., 143 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
srebrny metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, poduszka 
pow., el. reg. lusterka i szyberdach, podgrzewane fotele, we
lurowa tapicerka; kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 27.000 
zł. Sobótka, teł. 0602/55-43-77 
BMW 525,1992/93 r., 130 tys. km, 2500 ccm, TDS. kolor gra
fitowy metalic, sprowadzony w całości, książka serwisowa, szy- > 
berdach, poduszka pow., automatic, tempomatic, ABS, hak, 
wszystkie el. dodatki, RM BMW, zadbany, stan b. dobry, • 
29.200 zł. Żórawina, tel. 071/316-50-54,0600/19-93-28 
BMW 525,1993 r., 139 tys. km, 2500 ccm, diesel, TDS, srebr
ny metalic, centr. zamek, wspomaganie, ABS, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka i szyberdach, alarm, automatic, tempomat, 
spoiler ze światłem .stop*, - 27.500 zł lub zamienię. Paczków, 
^606/64-16-92
BMW 5?5 TD, 1994 r.t 105 tys. km, 2500 ccm, TD, srebrny 
metalic, ABS, klimatyzacja, skóra, tempomat, poduszka, RO 
Sony, alum. felgi, stan silnika, opon i ogólny bardzo dobry, 
oszczędny, alarm, centr. zamek, el.szyby, - 40.500 zł. Bole
sławiec, tel. 075/735-19-74 po 15, Warta Boi., tel. 
076/818-94-61 do 14
BMW 525 KOMBI. 1994 r., 170 tys. km, 2500 ccm, TDS, male- 
diwe blu, klimatyzacja, ABS, szyberdach x 2, tempomat, peł
ny pakiet M5, ciemne lampy Helia, 2 pod. powietrzne, centr. 
zamek, alarm, komputer, wspomaganie, telefon GSM • BMW, 
blokada skrzyni biegów, zadbany, stan b. dobry, • 43.000 zł. 
Głogów, tel. 076/835-29-07,0607/09-97-51 
BMW 525 TDS KOMBI, 1994 r., 125 tys. km, 2500 ccm, czar
ny metalic, ABS, 2 x SRS, skórzana tapicerka, wykończenia w 
drewnie, sportowe fotele, wszystkie el. dodatki, alarm, immo
bilizer, komputer, szyberdach, halogeny, radio, I właściciel, » 
37.800 zł. Legnica, tel. 0600/41-98-16 
BMW 525 i, 1994 r., 150 tys. km, 2500 ccm, 24V, biały, ABS. 
SRS, automatic, klimatyzacja, el. reg. lusterka i szyby, el. reg. 
reflektory, - 36.500 zł. Wrocław, tel. 0607/85-18-18 
O  BM W  525,1998 r., 38 tys. km, TOS, czarny me* 

ta lie, pełne wyposażen ie  elektr., A B S , 6 podu
szek pow., k limatyzacja, centr. zamek, wspom a- 
ganię kier., k ierow n ica w ie lofunkcyjna, tempo* 
mat, skó ra czarna, A SD , komputer, stan b. do
bry, kpi. dokumentacja, • 80.000 z ł lub zam ienię 
na inny. Lub in, tel. 0608/81-94-54 84014481

BMW 528 i, 1983 r., 2800 ccm, benzyna, srebrny metalic, inst. 
gazowa na gwarancji, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, el. 
reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie, reg. kierownica, 
ABS, skóra, alum. felgi, dużo nowych części, zadbany, RM, 
stan b. dobry, • 5.900 zł. Wrocław, tel. 071/781-29-88 
BMW 530, 1988 r., 3000 ccm, czarny diament, ABS, centr. 
■flfcak. wspomaganie, el. otw. szyby x4, et. reg. lusterka, spor- 
to^wydech, alum. felgi 17', obniżony, poszerzony, klimaty
zacja, ciemne szyby z atestem, - 20.000 zł. Leszno, tel. 
065/527-12-86
BMW 535,1990 r., 160 tys. km, zielony metalic, bogate wypo
sażenie, - 21.000 zł. Kępno, tel. 062/782-37-72 
O  BM W  540,1992/93 r., 147 tys. km, 4000 ccm , V8, 

czarny, bogate wyposażenie, atrakcyjny wygląd, 
w  kraju od  5 m iesięcy, - 34.900 zł. W ilczków , tel. 
0501/85-00-87,071/316-52-66 02020811

BMW 635 CSI, 1980 r., 3500 ccm, benzyna, zielony metalic, 
inst. gazowa, I właściciel, nie składak, kpi. dokumentacja, dużo 
dodatków, bez klimatyzacji, - 12.900 zł lub zamienię na do
stawczy lub osobowy, również droższy. Dzierżoniów, tel.

' 0604/50-67-17
BMW 725,1996 r., 130 tys. km automatic, skórzana tapicer
ka, pełne wyposaż., bez nawigacji, stan idealny, - 90.000 zł 
lub zamienię na tańszy. Oława, tel. 071/313-96-22 po godz. 20, 
0603/12-74-46
BMW 728,1995 r., 2800 ccm, benzyna, niebieski metalic, kli
matyzacja, skórzana tapicerka, telefon, stan b. dobry, - 68.500 
zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05,0601/70-50-71 
BMW 730 I E32, 1990 r., 195 tys. km, 3000 ccm, benzyna, 
błękitny metalic, włoska instalacja gazowa, pełne wyp. elektr., 
ABS, komputer, centr. zamek, wspomaganie, alarm ♦ pilot, 
podgrzewana przednia szyba, CD rds, drewno, bezwypadko
wy, stan b. dobry, • 23.500 zł lub zamienię na tańszy. Ostrów 
Wlkp., tel. 0502/60-79-49
BMW 730, 1992 r., srebrny metalic, pełne wyposażenie • 
29^0 zł lub zamienię na VW Passata do 93 r. Rawicz, tel. 
065/545-49-79
BMW 730 i, 1992 r., 138 tys. km. 3000 ccm. V8,32V, perłowo-
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wiśniowy, pełne wyposażenie, klimatyzacja, skórzana tapicer
ka, 2 pod. powietrzne, stan idealny, - 28.600 zł (możliwe raty 
przez komis). Ząbkowice Śląskie, tel. 0601/91-87-56 
BMW 735,1981/85 r., 223 tys. km, 3500 ccm, złoty metalic, 
automatic, ABS, komputer, tempomat, klimatyzacja, skóra, alu
miniowe felgi, oryginalny lakier, centralny zamek, hak, prze
gląd do 02.2002 r., stan b. dobry, • 9.500 zł. Wrocław, tel. 
351-43-37
BMW 735,1985 r., zielony, inst. gazowa, po remoncie, pełne 
wyposażenie oprócz klimatyzacji, • 10.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/55-26-55"
BMW 735 i, 1991 r., 20 tys. km, 3500 ccm, granatowy, instala-
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cja gazowa, ABS, ASC, klimatyzacja, alum. felgi, el. reg. fote
le, el. reg. lusterka i szyberdach, podgrzewane fotele, 2 kom
putery, pełne wyposażenie oprócz skóry, • 17.500 zł. Wrocław, 
tel. 0606/16-75-61
BMW 735 i, 1991 r., 20 tys. km, 3500 ccm, granatowy, inst. 
gazowa, ABS, ASC, klimatyzacja, alum. felgi, el. reg. fotele i 
lusterka, el. reg. szyberdach, 2 x komputer, pełne wyposaże
nie oprócz skóry, -19.800 zł. Wrocław, tel. 071/339-72-50 
BMW 735 i, 1993 r., 183 tys. km, 3500 ccm, granatowy, inst. 
gazowa, automatic, RM, ABS, ASC, EPS, poduszka pow., 
wspomaganie kier., regulowana kierownica, tempomat, cen
tralny zamek, inst. głośno mówiąca, • 35.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/641-39-47, 0604/62-97-38
O  BM W  740 i, 1994 r., 190 tys. km, 4000 ccm , V8, 

czarny, alum. fe lg i 18", pełne wyposażenie, ja 
sn a  skó ra , ga rażow any, bez w ypadku ., tel. 
0602/44-33-00 02020631

BMW 740 i, 1996 r., granatowy, pełne wyposażenie, stan ide
alny, - 94.000 zł. Pleszew, tel. 0601/53-57-43 
BMW 750 i, 1992 r., 150 tys. km, 5000 ccm, V12, czarny, peł
ne wyposażenie, klimatyzacja, webasto, ABS, ASC, EDC, skó
ra, fotele Recaro, tempomat, żaluzje, immobilizer, alarm, RM 
♦ zmieniarka Sony, kpi. dokumentacja, I właściciel w kraju, 
stan b. dobry, • 33.000 zł lub zamienię na inny, może być uszko
dzony. Lubin, tel. 076/749-51-98,0600/38-49-43 
BMW 750 SKŁADAK, 1994 r., 5000 ccm, benzyna, szary me
talic, pełne wyposaż., skórzana tapicerka, klimatyzacja, peł
ne wyposażenie elektr., stan b. dobry, - 17.500 zł. Wrocław, 
tel. 0501/54-49-58
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)

BUICK
BUICK REGAL SPORT COUPE, 1979 r., 3800 ccm, turbo V6, 
biały, instal. gazowa, 2-drzwiowy, obniżony, jasne wnętrze, wspo
maganie, regulowany el. fotel, udokum. pochodzenie, - 7.900 
zł. Nowa Sól, tel. 068/356-16-90,0608/88-68-52

CADILLAC
CADILLAC SEN/ILLE, 1990 r., 160 tys. km, 4500 ccm, czarny, 
pełne wyposażenie, • 37.000 zł. Legnica, tel. 076/862-79-71, 
0604/94-32-12
CADILLAC SEVILLE, 1995/96 r., 208 tys. km, 4560 ccm, Wi
śniowy metalic, pełne wyposażenie, skórzana tapicerka, auto
matic, • 26.000 zł. Leszno, tel. 0608/51 -02-92 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • AK0220 
www.autogielda.com.pl)

C H EVR O LET
CHEYROLET LUMINA, 1991/92 r., 115 tys. km, 3100 ccm, APV, 
perłowogranatowy, wersja 6-osobowa, automatic, klimatyzacja, 
RM, szerokie felgi, atrakc. wygląd, stan techn. b. dobry, -16.500 
zł. Żary, tel. 0502/61-32-36,0602/11-52-37 
CHEVROLET LUMINA, 1995 r., 105 tys. km, 3800 ccm, benzy
na 7-osobowy, inst. gazowa, klimatyzacja, centr. zamek, immo
bilizer, przyciemniane szyby, el. otw. szyby, alum. felgi, ABS, - 
34.000 zł. Olszyna, tel. 075/721-21-31

CH R YSLER
CHRYSLER CIRRUS, 1995 r., 103 tys. km, 2500 ccm, wtrysk, 
kolor wiśniowy, automatic, klimatyzacja, pełne wyposażenie, za
dbany, garażowany, - 33.500 zł. Wrocław, tel. 0601/41-85-88 
O  CH RYSLER  GRAND VOYAGER, 1997 r., 115 tys. 

km, 3300 ccm, V6, zielony, re lingi dachowe, alum. 
felgi, klimatyzacja, pełne wyposażenie, nie uszko
dzony, garażowany, I w łaścicie l, m ożliw ość wy
s ta w ie n ia  fa k tu ry  VAT, - 55.000 z ł., te l. 
0602/44-33-00 02020641
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CHRYSLER LE BARON CABRIO. 1988 r., 2200 ccm, turbo, gra- 
fitowoniebieskl, metalic, skórzana tapicerka, pełna elektryka, 
stan b. dobry, • 10.500 zł. Wrocław, tel.
071/361-52-50,0601/55-20-45,55-20-51 
CHRYSLER STRATUS, 1997 r., 2000 ccm pełne wyposażenie, 
kupiony w salonie, książka serwisowa, • 33.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/56-10-73
CHRYSLER VOYAGER, 1988 r., 3000 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, inst. gazowa, czarne szyby, 7-osobowy, tani w eksplo
atacji, stan dobry, • 11.500 zł lub zamienię na inny. Oborniki 
Śląskie, lei. 071/310-15-56 do godz. 18. 071/310-15-94 po 
godz. 18

M E C H A N I K A  P O J A Z D O W A  
N A P R A W A

CITROEN
W ro cław , ul. O ży n o w a  46  

tel. 339-69-1S

]
CHRYSLER VOYAGER VAN, 1992 r„ 151 tys. km, 3300 ccm, 
V6, śliwkowy metalic, 7-osobowy, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, • 21.500 zł lub zamienię. Lubin, tel. 076/844-19-27, 
0607/71-42-56
CHRYSLER VOYAGER, 1996 r., 78 tys. km, 3300 ccm, zielony 
metalic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, centr. za
mek, el. reg. siedzenia, tempomat, ASR, automatic, -46.000 zł 
lub zamienię na mniejszy. Wrocław, tel. 0601/79-88-89 
CHRYSLER VOYAGER LE, 1998 r., 120 tys. km. 1500 ccm. tur
bo D, srebrny, metalic, I rej. w 1998 r., pełne wyposaż., brak 
skórzanej tapicerki, kupiony i serwisowany w salonie, - 62.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/55-45-42
CHRYSLER VOYAGER, 1999 r., 70 tys. km, 2400 ccm, benzy
na, ciemny, klimatyzacja, el. otw. szyby, 7 miejsc, hak • 20.900 
DEM + cło. Wrocław, teł. 0607/43-90-77

CITROEN
O  AUTON sprowadzam y całe I lekko uszkodzone 

samochody, oferta (ok. 800 aut) i zd jęcia w  inter
necie: www.auton.pl. Co tydzień wyjazd do Be l
gii. K ilka tys ięcy  aut do obejrzenia. Fachowa po
m oc. IN F O R M A C JA :, te l. 071/353-26-37, 
0601/70-67-46 01022961

CITROEN AX, 1987 r., 1000 ccm, niebieski, - 5.500 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/451-87-61
CITROEN AX, 1988 r., 1180 ccm, benzyna, grafitowy, 4-biego- 
wy, 2-drzwiowy, stan dobry, na białych tablicach, • 1.700 zl. Pod
górzyn, tel. 075/761-04-57 po godz. 18 
CITROEN AX, 1990 r., 85 tys. km, 1100 ccm, czarny, 3-drzwio- 
wy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, na białych tablicach, stan 
idealny, - 2.000 zł. Zgorzelec, tel. 0603/11-16-91 
CITROEN AX, 1991 r., 130 tys. km, 1100 ccm, benzyna, grana
towy, na białych tablicach, • 3.500 zl. Chojnów, tel. 
0606/33-12-45
CITROEN AX, 1991 r., 1400 ccm, diesel, czarny, 3-drzwiowy, - 
8.500 zł. Wrocław, tel. 0600/34-49-06 
CITROEN AX, 1992 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, • 9.500 zł (możliwe raty). Prusice, tel. 
071/312-53-41,071/312-63-41
CITROEN AX, 1992 r., 115 tys. km, 1400 ccm, diesel, czarny, 
5-biegowy, 3-drzwiowy, bez wypadku, w kraju od 5 m-cy, szy-
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K R E D Y T Y  G O T O W K O W E

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

C A n - k a - u m  R a t a l n e j  S p r z e d a ł y

| Wrocław, ul. P iłsudskiego 74, budynek NOT-u, II p., pok. 312A

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

berdach, I właściciel, kpi. dokumentacja, stan idealny, -11.500 
zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-05-22 
CITROEN AX, 1992 r., 150 tys. km, 1400 ccm, diesel, czarny, 
szyberdach, 3-drzwiowy, 5-biegowy, I właściciel, stan b. dobry, 
• 8.400 zł. Jawor, tel. 0606/52-58-49 
CITROEN AX, 1992/93 r., 1400 ccm, diesel, czerwony, 5-biego
wy, spoiler, nowe opony, stan b. dobry, • 11.800 zl. Strzegom, 
tel. 0601/57-86-65
CITROEN AX, 1994 r., 85 tys. km, 954 ccm, benzyna, granato
wy, 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, 1996 r., 90 tys. km, 956 ccm, czerwony, 3-drzwio
wy, kupiony w salonie, bez wypadku, immobilizer, RO, stan b. 
dobry, -14.000 zł. Wrocław, tel. 0601/08-44-57 
CITROEN AX, 1997 r., 40 tys. km, 1000 ccm, benzyna, grana
towy, oszczędny (51/100 km), kupiony w salonie w Polsce, alarm, 
odcięcie zapłonu, RO, zadbany, stan idealny, • 14.500 zł. Wro
cław, tel. 786-74-72, 0501/97-99-44 
CITROEN BX, 1983 r., 136 tys. km, 1470 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, centralny zamek, el. otwierane szyby, szyberdach, 
przegląd do 04.2002 r, - 2.500 zł lub zamienię na Fiata 126p. 
Ząbkowice śląskie, tel. 074/818-13-84 
CITROEN BX, 1984 r., 1400 ccm, czerwony, el. otw. szyby, - 
1.800 zl. Kalisz, tel. 062/751-33-55 
CITROEN BX KOMBI, 1986 r., 208 tys. km, 1900 ccm, benzy
na, czerwony, alum. felgi, klimatyzacja, wspomaganie, serwo, 
el. otw. szyby, nowe sprzęgło, pokrowce, przegląd do 02.2002 
r., stan techn. b. dobry, zadbany, • 5.000 zł. Szczodre, gm. Dłu
gołęka, tel. 0602/52-24-23
CITROEN BX, 1987 r., 1900 ccm, diesel, srebrny metalic, stan 
b. dobry. - 4.500 zł. Zielona Góra, tel. 0607/32-49-43 
CITROEN BX, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, el. otwie
rane szyby, centralny zamek, - 3.700 zl. Wrocław, tel. 
071/328-93-37,0602/28-24-87
CITROEN BX, 1988 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, central
ny zamek, el. otwierane szyby, • 4.500 zł lub zamienię. Góra, 
tel. 065/611-22-30
CITROEN BX, 1988 r., 1400 ccm, bordowy, katalizator, eł. otw 
szyberdach, po wymianie sprzęgła i rozrusznika, nowy ukł. wy
dechowy (na gwarancji), • 4.500 zł. Żary, tel. 0606/44-91-43 wie
czorem
CITROEN BX GTi, 1989 r., 1900 ccm bogate wyposażenie, • 
3.500 zł. Wrocław, teł. 0607/42-36-55 I  
CITROEN BX, 1989 r„ 150 tys. km, 1400 ccm, benzyna, grafi
towy metalic, po remoncie silnika i hydrauliki zawieszenia, • 
7.900 zł lub zamienię na Fiata 126p. Leszno, tel. 0601/85-37-24 
CITROEN BX GTi, 1990 r. bogate wyposażenie, - 3.500 zł. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-50-74
CITROEN BX, 1991 r., 110 tys. km, 1900 ccm, GTI, czerwony, 
5-drzwiowy, 4 el. otw. szyby, centr. zamek, serwo, alum. felgi, 
stan b. dobry, na zachodnich tablicach • 700 DEM. Zgorzelec, 
tel. 0608/12-26-98
CITROEN CX, 1985 r., 165 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
techn. sprawny, zarejestrowany, • 5.950 zł. Wrocław, tel. 
071/357-38-24,0603/31-62-05
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 miesięcy w kraju, poduszka 
pow., stan b. dobry, • 43.000 zł. Góra, tel. 0601/17-14-30 
CITROEN EVASION, 1997 r., 63 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, gra
natowy, 7-osobowy, klimatyzacja, ABS, alarm, el. otw. szyby, 
radio, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapicerka, radio, - 
34.700 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
CITROEN GSA SPECIAL, 1982 r. ważny przegląd, • 500 zł. Wro
cław. tel. 071/789-11-39
CITROEN SAXO, 1996 r., 56 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, do lakierowa
n i  3 ||ementy, • 14.500 zł. Kępno, tel. 062/782-49-58 
CITROEN^ AXO, 1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 4-drzwiowy, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. 
zamek, -17.500 zł. Syców, tel. 062/785-94-95,0604/27-78-61 
CITROEN SAXO, 1997 r., 62 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer
wony, kupiony w salonie, serwisowany, kompletna dokumenta
cja, garażowany, immobilizer, halogeny, radio + 4 głośniki, do- 
datk. 4 opony zimowe, katalizator, -18.000 zł. Czernica Wrocł., 
tel. 071/318-01-38
CITROEN SAXO, 1997 r.,' 60 tys. km, 1100 ccm, granatowy, 
stan b. dobry, wspomaganie, centr. zamek, zapłon code, el. otw. 
szyby, regulacja świateł, - 17.000 zl. Krotoszyn, tel. 
062/722-65-22
CITROEN SAXO, 1997 r., 24 tys. km, 1000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kierownicy, centr. zamek, 
immobilizer, garażowany, w kraju od 1.5 roku, • 18.300 zł. Lesz
no, tel. 065/526-60-62,0602/79-11-87 
CITROEN SAXO, 1997 r., 54 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, ABS, immobilizer, ko
dowany zapłon, radio, • 18.500 zł lub zamienię na busa lub inhy. 
Leszno, tel. 065/520-26-38,0601/94-69-62 
CITROEN SAXO, 1997/98 r., 60 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, poduszka pow., immobilizer, kupiony w 
salonie, halogeny, stan b. dobry, • 18.500 zł. Oleśnica, tel. 
071/798-17-15
CITROEN SAXO, 1999 r., 40 tys. km, 1500 ccm, diesel 3-drzwio
wy, sprowadzony, 2 elementy do lakierowania, kupujący zwol
niony 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, 
perłowobordowy, ABS, eł. otw. szyby, wspomaganie, centr. za
mek ♦ pilot, RM, blokada skrzyni biegów .Tytan', welurowa ta
picerka, zadbany, serwisowany, nowe tarcze i klocki hamulco
we, -15.700 zł. Wrocław, tel. 071/365-54-91,0501/25-96-46 
CITROEN XANTIA, 1994 r.. 63 tys. km, 1800 ccm, srebrny me
talic, kupiony w salonie we Wrocławiu, bez wypadku, I właści
ciel, • 22.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-32-26 
CITROEN XANTIA, 1995 r., 1600 ccm, benzyna, ciemnozielo-
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Wrocław, ul Borowska 252, tel. 336-81-01
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CITROEN ZX 1.4 1993- 12.900 zł
.;; W sp o m a g a n ie  k ierow n icy, s zy b e rd a ch  -

CITROEN XSARA BREAK 1.6 1998- 31,700 zł ■ /
W spom aganie, centra lny zam ek, alarm , RM , zakup  w  marcu 1999 \

CITROEN C-15 1,8 D 1996- 15,900 zł z VAT
' 2 osobowy /

CITROEN XSARA 1.41998- 30,40Ó;2ł .%£
W sp o m a g a n ie  k ie row n icy, ce n tra ln y  za m e k , A B S ,  la k ls r  m eta lik ,'is tan  bd b  • >

FORD ESCORT: 1.4;1991 - 13:400,zła.;:# t ;# i M ^ p ^
. C e n tra ln y  ża m e k /e le k try c zn e  s zyby , a la n t i -

DAEWOO NEXlA 1 -51996V l
■■ S a lo n , a la rm . R M  z  p ilo tem ,"5  d rzw io w a  .

^ 7 p Y Q T A Ć A R I N & 2 . 0 1 9 9 3 - , 1 :5 , 9 P f e z l ^
W sp o m a g a n ie  k ierow n icy, cen tra lny  zam ek , e le k tryczne  sŚybjr, R M ■"'■*

FORD KA 1.3 1997- 19i900! z ł % ł l f M l ^ ® ^ ^ ^ ^ P
> '- i w ła śc ic ie l, s a lo n ;  R M  .p o d u s z k a  p o w ie trzn a  'V

FIAt CINOUECENTO 7001996- i^Żbofzłlę
1 w łaśc ic ie l, srebny m eta lik  >. i  ' i '  §  ... „V;v„ ‘l'-  Z-;:

yklA SHUMA 1.8,1999- 25,700 zł, i as! 1
1 w łaścic ie l, salon, w spom aganie, centra lny zam ek, e lektryczne szyby,2 poduszki pow ietrzne, R M

*OPELCOMBO i *  1998-.21i400 ẑ
;/ V a n c ię ż a r o w y .2 o sobo w y  \  ^ „ *•' A ‘

RENAULT MEGANE 1.4 1996- 23,400 zł A
? W spom agan ie , cen tra lny  zam ek , 1 w łaśc ic ie l, A B S ,  w e l i ir , sa lo n  ’

RENAULT  M EG AN E  1.6 1996- 23,900 źł, "  v  ^ ,
' S a lo n , w spom agan ie , cen tra lny  zam ek , e le k tryczne  s zy b y  I lu sterka , welur* M V  < ’ ^

AUDI 80 1.8 1990- 12,900 zł * V  ^
A iu fe lg i, R M , 5  b iegow y |

TOYOTA COROLLA 1.4 1998- 29,900 zł ■ • » -
; Wspomaganie, centralny zamek, poduszka powietrzna, alarm, RM. salon •

POSIADAMY W OFERCIE WIELE INNYCH SAMOCHODÓW W-ATRAKCYJNYCH CENACH

Vega Car
Marek Chojwa & Jarosław Kowalski

W A Ł B R Z Y C H  
Wrocławska 89
salon (074) 840-20-06 
serwis/łrax 840-20-09 
częśc i 840-20-16 
k o m i s  8 4 2 -55 -50  
SKU P-SPRZEDAŻ-ZAM IAN A
Profesjonalny serwis, przeg lądy techniczne 
r o b o t y  b la c h a r s k o -  l a k i e r n i c z e  
b e z g o tó w k o w e  r o z l ic z e n ia  s z k ó d

Z a m ie ń  s w ó j  s t a r y  
s a m o c h ó d  n a  

n o w e g o  C i t r o e n a !
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ny metalic, klimatyzacja, pełne wyposażenie, stan b. dobry, y„ 
14.900 Zł. Źąry, tel. 068/374-9741:0604/60-38^82 N- 
O  CITROEN XANTIA, 1996 r., 1600 ccm, bordowy, 

kup iony w salon ie  w Po lsce , serw isowany, I wła- 
- śc ic ie l, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaga

n ie kier., alarm, immobilizer, welurowa tapicer
ka, stan idealny, - 21.900 zł. „AUTO PLU S ”, Św id
n ica , te l. 074/666-60-50, 0601/85-15-55 
01025531

CITROEN XANTIA, 1996 r., 94 tys. km, 1800 ccm, benzyna,, 
grafitowy metalic; kombi, ABS, 2 poduszki powietrzne,, napina
cie pasów, regulowana kierownica, el. otwierane szyby, klima
tyzacja, welurowa tapicerka, I właściciel, stan b. dobry, - 26.500 
zł. Wrocław, tel. 321-23-86, 0600/13-52-27 
CITROEN XANTIA, 1996 r., 110 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, centralny za
mek, wspomaganie kierownicy, • 21 >500 zł. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 0607/10-56-92
CITROEN XANTIA, 1997 r., 41 tys. km, 1800 ccm, 16V, srebrny 
metalic, klimatyzacja, komputer, el. otw. szyby, ABS, immobili
zer, kodowane radio, hak, centr. zamek, alarm + pilot, wspoma
ganie kier., aktywne zawieszenie, 2 pod. powietrzne, stan b. 
dobry, - 34.700 zl. Bielawa, tel. 074/833-70-64 
CITROEN XANTIA, 1997 r., 59 tys. km, 1800 ccm, 16V, butel
kowy metalic, welurowa tapicerka, schowek na narty, immobili- 
zer, RO* wspomaganie, el. otw. szyby/halogeny, relingi dacho
we, stan idealny, - 21.800 zl. Trzebriićf, tel. 071/387-12-55, 
0604/8046-38
CITROEN XANTtA, 1997 r., 74 tys. km, 2000 ccm, turbo E, gra
natowy metalic, kupiony w kraju, el. otwierane szyby (4), el. re
guł. lusterka, klimatyzacja, ABS, centralny zamek, alarm, hy
drauliczne zawieszenie, aluminiowe felgi, kodowany zapłon, •
26.000 zł. Wrocław, tel. 0601/77-67-66
CITROEN XM, 1990 r., 2000 ccm, inst. gaz., zloty, el. otw. szy
by, zadbany, • 9.000 zl. Gorzów Wlkp., tel. 095/722-03-19, 
0607/75-62-05
CITROEN XM, 1990 r., 2000 ccm, benzyna ABS, klimatyzacja, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka i fotele, dodatkowo kpi. opon 
zimowych, komputer, alarm, RM sterowany z kierów. - 9.000 zł. 
Poznań, tel. 0601/05-03-24
CITROEN XM, 1990 r., 85 tys. km, 2000 ccm, benzyna, szary 
metalic, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, • 11.700 zł. 
Świebodzin, tel. 0601/58-30-70

O  CITROEN XM, 1990 r., 2100 ccm , d iesel, srebrny 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS , - 9.900 
z ł lu b  z a m ien ię . Ż a ry , u l. O k rz e i 9, te l. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87020621

CITROEN XSARA, 1997 r., 60 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, biały, 
kupiony w salonie, bez wypadku, poduszka powietrzna, wspo
maganie kier., el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, radio, ha
logeny, • 28.500 zł. Oława, tel. 071/31345-75 
CITROEN XSARA, 1997 r., 1900 ccm, diesel, biały, 5-drzwio- 
wy, I właściciel w kraju, dużo dodatków, - 28.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/88040-20
CITROEN XSARA, 1997 r., 72 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, 2 poduszki po
wietrzne, ABS, aluminiowe felgi + opony zimowe, el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, centralny zamek + pilot, alarm, radio 
+ 6 głośników, - 26.900 zł. Wrocław, tel.- 071/373-69-59, 
0503/62-58-68
CITROEN XSARA, 1997t, 45 tys. km, 1900 ccm, diesel, kolor 
wiśniowy, poduszka powietrzna, wspomaganie kier., immobili
zer, centr. zamek, RO z panelem ściąganym, el. otw. sżyby, el. 
reg. lusterka, garażowany, kompletna dokumentacja, I właści
ciel w kraju, - 28.200 zł. Zarów, tel. 074/858-9747 
CITROEN XSARA KOMBI, .1998 r., 1600 ccm, ciemnozielony, 
centr. zamek, wspomaganie, eł. otw. szyby, halogeny, blokada 
skrzyni biegów, homologacja na ciężarowy, - 29.000 zł brutto. 
Prusice, teł. 0603/63-13-20
CITROEN XSARA, 1999 r., 26 tys. km, biały, ABS, centr. za
mek, alarm, wspomaganie, immobilizer, reg. kierownica, RO, • 
27,500 zł. Legnica, tel. 076/850-64-23 
CITROEN XSARA, 1999 r., 32 tys. km, 1900 ccm, diesel, gra
natowy metalic, wspomaganie, alum. felgi, - 30.000 zł lub za
mienię na buśa. Bralin, tel. 062/781 -26-27,0607/35-01-30 
CITROEN XSARA COUPE, 1999 r., 31 tys. km, 1900 ccm, die
sel, granatowy, 4 poduszki powietrzne, aluminiowe felgi, wspo
maganie i regulacja kierownicy, welurowa tapicerka, pełne wy
posażenie elektroniczne, halogeny, dzielona tylna kanapa, -
33.000 zł. Oława, tel. 071/303-33-89,0607/74-00-68
O  CITROEN XSAR A , 1999 r., 1600 ccm, ko lo r srebr

ny, kup iony w sa lon ie  w  Po lsce , serw isowany, I 
w łaścicie l, 2 pod. powietrzne, AB S , wspomaga
n ie kier., e l. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, welurowa tapicerka, stan idealny, - 33.900 
zł. „AUTO  PLUS", Św idnica, tel. 074/666-60-50, 
0601/85-15-55 01025641 

CITROEN XSARACUPE, 1999/00 r., 38 tys. km, 1800ccm, 16V, 
wtrysk, granatowy metalic, ABS, 4 pod. powietrzne, wszystkie 
el. dodatki, centr. zamek, alum. felgi, halogeny, spoilęr, tylne 
szyby uchylane, welurowa tapicerka, CD, kpi. dokumentacja, •
29.000 .zl. Milicz, tel. 0603/86-83-58
CITROEN XSARA, 1999/00 r.. 28 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
perłowobordowy, pełne wyposażenie elektryczne, ABS, klima
tyzacja, 4 pod. powietrzne, immobilizer, serwo, wykończenia w 
drewnie, welurowa tapicerka, kpi. dokumentacja, • 32.500 zł. 
Milicz, teł. 071/384-62-73,0606/37-8549 
CITROEN ZX, 1991 r., 150 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
w kraju od 4 lat, zadbany, • 9.500 zl. Wrocław, teł. 071/325-3843 
CITROEN ZX, 1991 r., 135 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, po przeglądzie 
♦ tłumaczenie, 5-drzwiowy, oryg. RÓ, stan b. dobry, • 8.900 z ł, 
kup. zwoln. z opł. skarbowej. Rawicz, tel. 065/545-24-99, 
0601/79-05-39
CITROEN ZX, 1992 r., 85 tys. km, 1400 ccm, wtrysk,ciemnowi- 
śniowy, w kraju od tygodnia, sprowadzony w całości, bez wy- . 
padku, szyberdach, wentylator na baterię słoneczną -10.300 
zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 076/866-33-33, 
0602/71-07-00 ■
CITROEN ZXAVANTAGE, 1992 r., 99 tys. km, 1400 ccm, czer
wony, 5-drzwiowy, el. reg. reflektory, szyberdach, hajc, reg. kie
rownica, RO. - 9.900 z l. ., tel. 0603/10-71-69 
CITROEN ZX, 1992 r., 117 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, grafitowy 
metalic, stan b. dobry, sprowadzony w całości 02.2001 r., pełna , 
dokumentacja, centralny zamek, el- otwierane szyby,, radiood
twarzacz Blaupunkt, hak, 5-drzwiowy, - 9.800 zł. Szprotawa, tel. 
068/376-74-84
CITROEN ZX, 1992/93 r., 97 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, czer
wony, 4-drzwiowy. alarm, centralny zamek, kupiony w kraju, po 
remoncie zawieszenia, po wymianie paska rozrządu, po uszczel
nieniu silnika, -10.000 zł. Wrocław, tel. 0601/77-67-66 
CITROEN ZX, 1993 r., 80 tys. km, 1600 ccm, srebrny, klimaty
zacja, wsp. kierownicy, elektr. otw. szyby i reg. lusterka, alum. 
felgi, halogeny, • 10.000 zł. Wrocław, tel. 0603/64-36-86 
CITROEN ZX, 1993 r., 1800 ccm. wtrysk, czerwony, 5-drzwio
wy, pełnewyposażenie, stan b. dobry, -13.000 zł lub zamienię. 
Ostrzeszów, tel. 062/730-81-36 
CITROEN ZX REFLEX, 1993 r., 1400 ccm, wtrysk, biały, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, RO, tylne szyby uchylane, - 8.800 zł. 
Wrocław, tel. 355-61 -19 wieczorem, 330-19-29,0608/8446-03 
CITROEN ZX, 1994 r., 89 tys. km, 1400 ccm, granatowy, 
5-drzwiowy, wspomaganie, dzielona tylna kanapa, centr. zamek, 
zadbany, • 14.000 zł lub zamienię. Oleśnica, tel. 071/398-56-10 
CITROEN ZX, 1995 r., 58 tys. km, 1400 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, el. blokada, wspomaganie, reg. kierowni
ca, poduszka pow., RM + głośniki, 2 miesiące w kraju, kpi. do
kumentacja, serwisowany, - 14.500 zł. Strzelin, tel. 
0609/47-84-73,0604/31-33-89
CITROEN ZX, 1995 r., 70 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czerwony, 
Wspomaganie, immobilizer, 3-drzwiowy, r 15.300 zł. Wąszosz, 
tel. 065/543-83-51, 0605/2248-17 
CITROEN ZX, 1995/96 r., 70 tys. km, 1100 ccm, benzyna, bu
telkowa zieleń, 5-drzwiowy, 5-biegowy, oryg. lakier, • 17.200 zl 
(możliwe raty). Prusice, tel. 071/312-5341,071/312-6341 
CITROEN ZX, 1996 r.. 65 tys. km, 1400 ccm, srebrny, 3-drcwio-

. wy. wspomaganie kier., radio, immobilizer. - 15.500 zLSule- 
l chów, tel. 0605/08,-8140

DACIA
DACIA 1310,1988 r., 1289 ccm, wiśniowy: techn. sprawny + 
dodatkowo błotniki i drzwi, - 1.000 zł. Środa Śląska, tel. 
071/317-22-86

DAEWOO
O  Mechanika i dagnostyka podwozia, sk lep moto

ryzacyjny, kom pleksow a naprawa ząw ieszeń, 
geometria kół - 4 stanowiska, komputerowe ba
danie amortyzatorów, regeneracja zwrotnic, Fiat 
126p, Daewoo Nubira, regeneracja  w ahaczy  
przednich, przeg lądy okresowe Daewoo, Fiat. 
Wrocław, ul. Trawowa 8, Muchobór W ielki, tel. 
071/357-25-25 81010081 

O  Au to  Centrum - kupujemy sam ochody Daewoo 
Nexia, Espero, Lanos, Tico, Matiz, Nubira * ko
rzy s tn e  ceny. W rocław , ul. Rakow a 16, teł. 
071/325-38-30, 0502/56-92-65 81010131

O  Auto Centrum poleca samochody Daewoo z  1997, 
1998,1999, 2000 i 2001 r. Korzystne ceny, raty, 
zam iana . W roc ław , u l. R ako w a  16, te l. 
071/325-38-30,0502/56-92-65 81010141

DAEWOO ESPERO, 1995 r., 1800 ccm, benzyna,'zielony, kli
matyzacja, el. lusterka, el. szyby, stan b. dobry, • 12.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/361-62-50,0601/55-2045,55-20-51 
DAEWOO ESPERO GUC, 1995/96 r., 75 tys. km, 1500 ccm, 
16V, bordowy metalic, I rej. w 01.96 r, bez wypadku, el. otw. 
szyby i antena, el. reg. lusterka, klimatyzator, centr. zamek, - 
13.700 z ł , możliwe raty, kup. zwoln. z opł. skarbowej. Wro
cław, tel. 071/372-9545,0606/21-01-20 
DAEWOO ESPERO, 1996 r., 92 tys. km, 2000 ccm, OHC, czar
ny metalic, immobilizer, alarm, centr. zamek + pilot, oznakowa
ny, reg. kierownica, ABS, poduszka pow., klimatyzacja, • 14.000 
zł. Lubin, tel. 076/846-82-06
DAEWOO ESPERO CD, 1996 r., 94 tys. km, 1800 ccm, OHC, 
zielony metalic, klimatyzacja, alum. felgi, RO ♦ CD, inst. gazo
wa, wszystkie el. dodatki, • 17.800 zl. Lubin, tel. 076/844-77-65, 
0601/73-62-95
O  DAEW OO ESPERO , 1997 r., 1500 ccm , szary me

talic, in s t  gazowa, wspomaganie, centr. zamek, 
el. reg. lusterka i szyby, alum. felgi, bez wypad
ku, -19.800 z ł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/7949-88 87020551

O  DAEWOO U N O S , 1997 r., 61 tys. km, 1500 ccm, 
czerw ony, I w ła ś c ic ie l,  g a ra io w an y , rad io , 
Mul-T-Lock, stan idealny, -15.900 zł. Lubin, tel. 
076/844-28-90 84014331

DAEWOO LANOS SEDĄŃ, 1998 r., 70 tys. km, 1500 ccm, czer
wony, inst. gazowa, 1 właściciel, kpi. dokumentaqa, serwisowa
ny, wspomaganie, immobilizer, RO ♦ panel, listwy boczne, tapi
cerka, dzielona tylna kanapa, garażowany, stan b. dobry, bez 
wypadku, • 21.400 zl lub zamienię. Legnica, tel. 076/850-62-64, 
0606/13-9348 .
DAEWOO LANOS, 1998 r., 40 tys. km, niebieski metalic, I wła
ściciel, -16.000 zł. Bielawa, tel. 0602/74-34-71

NUBIRA NEXIA MATIZ ESPERO I
PRZEGLĄDY OKRESOWE 

GEOMETRIA KÓŁ 
NAPRAWA ZAWIESZEŃ

reg. wys. mocowania pasów, el. wys. antena, 4 głośniki, RM, 
przyciemnione szyby, immobilizer, - 21.500 zł. Wrocław, tel. 
071/784-36-03,0606/70-22-73
DAEWOO LANOS HB, 1998 r., 36 tys. km, 1500 ccm, czerwo
ny, na gwarancji, -18.000 zł. Wrocław, tel. 071/326-20-97 
DAEWOO LANOS, 1998 r., 15 tys. km, 1500 ccm, zielony me
talic, wspomaganie kier., 5-drzwiowy, poduszka pow., klimaty
zacja, RM, kupiony w salonie,, na gwarancji, • 25.500 zł. Wro
cław, tel. 788-88-66
DAEWOO LANOS, 1998/99 r., 90 tys. km, 1500 ccm. ciemno- 
grafitowy. ABS, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektryczne, ’ 
instalacja gazowa, --25.00021; Legnica, tel. 076/862-27-98 
DAEWOO LANOS, 1999 r., 32 tys. km, 1500 ccm, 16V, czerwo
ny, na gwarancji, kpi. dokumentacja, wspomaganie, immobili
zer, el. otw. szyby, centr. zamek, immobilizer, halogeny, • 21.500 
zł (możliwe raty). Bolesławiec, tel. 075/732-86-23, 
0601/87-12-54
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., 91 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
biały, zadbany, zarejestrowany na 2 osoby, 3-drzwiowy, homo
logacja na ciężarowy, wspomaganie, RM, zestaw głośników, na 
gwarancji, • 11.000 zł. Wrocław, tel. 0602/40-0447 
DAEWOO LANOS, 1999 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, instal. gazowa, wspomaganie, centr. zamek,. 
el. otw. szyby, 2-drzwiowy, • 22.000 zł. Ziębice, tel. 
074/819-31-30...
DAEWOO LANOS, 2000 r., 10 tys. km, 1.400 ccm, wtrysk,.platy- 
nowy metalic, centr. zamek, kupiony w salonie, I właściciel, - ‘ 
25.300 zł lub zamiana na Poloneza lub Skodę. Jarocin, tel. 
062/747-33-83,0605/6248-80
DAEWOO LANOS, 2000 r., 1500 ccm, zielony, 5-drzwiowy, • 
26.000 zł lub zamienię na Poloneza. Wrocław, tel. 0502/24-5342 ,

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

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

OPOM744I# D O E W O O  / INNE
W rocław , u l. T raw ow a 8 

(M u ch ob ó r W ie lk i), te l. 357 25 25
1 T I C O  L A N  O  3  P O L O N E Z  I

DAEWOO LANOS, 1998 r., 29 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, wspomaganie kier., regulowana kierownica, el. otwie- 

, ranę szyby, el. reguł, lusterka, lusterka i zderzaki w kol. nadwo
zia, I właściciel, serwisowany, stan idealny, - 24-000 zl lub za
mienię na mniejszą pojemność. Lubin, tel. 076/848-56-50 w 
godz. 7-15,076/846-56-28 po godz. 17 
DAEWOO LANOS, 1998 r., 75 tys. km, 1500 ccm, srebrny me
talic, na gwaranqi, stan b. dobry, inst. gazowa, pokrowce, hak, 
• 18.000 zl lub zamienię na Stara 200 w dobrym stanie. Nowa 
Śól, tel. 068/388-62-27
DAEWOO LANOS SX, 1998 r., 54 tys. km. 1600 ccm, 16V, 106 
KM, ciemnozielony metalic, I właściciel, sedan, poduszka po
wietrzna, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, halogeny, regulowany fotel kierowcy,

OP011817

DAEWOO MATIZ JOY,.1999 r„ 29 tys. km. 800 ccm, srebrny 
metalic, listwy boczne, el. otw. szyby, alarm, centr. zamek ♦ 
pilot, immobilizer, wspomaganie, ciemne szyby, zadbany, gara
żowany, zderzaki w kolorze nadwozia, RO z panelem, kpi. do
kumentacja, dodatkowe światło .stop*, -18.000 zł. Legnica, tel. 
0604/66-24-03
DAEWOO MATIZ LIFE, 1999 r., 30 tys. km, 800 ccm, biały me
talic, I właściciel, kupiony w salonie, serwisowany, alarm, centr. 
zamek + pilot, zegar, tylna wycieraczka, zderzaki w kolorze nad
wozia, 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., 19 tys. km, 800 ccm, czerwony, ku
piony w salonie, I właściciel, RM, immobilizer, • 17.000 zł. Wał
brzych, tel. 0503/67-89-08
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 26 tys. km, 800 ccm, czerwony, zde
rzaki srebrne, na gwarancji, RM, owiewki na szyby, Mini-Lock, 
opony zimowe, zadbany, stan b. dobry, -18.500 zl lub zamienię 
na większy, może być diesel. Wałbrzych, tel. 074/848-24-77 
DAEWOO MATIZ JOY;. 1999 r., 22 tys. km, 800 ccm, niebieski 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, radio, za
dbany, • 18.500 zł. W isznia Mała, tel. 071/312-74-13, 
0603/99-94-11 i*
DAEWOO MATIZ JOY, 1999 r., 13 tys. km, 900 ccm, złoty me
talic, centr. zamek, ęł. otw. szyby, dodatkowe światło „stop", zde
rzaki w kolorze nadwozia, wspomaganie kier., el. reg. światła, •
17.900 zł. Zawadzkie, teł. 077/46342-02,0608/81-33-25 
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 14 tys. km, 800 ccm, zielony meta
lic, serwisowany, alarm ż immobilizerem, listwy drzwiowe, RM, 
stan b. dobry, - 17.500 zł. Zawonia, tel. 071/312-91-79 
DAEWOO MATIZ LIFE, 1999 r.. 29 tys. Km. 800 cćm, wtrysk, 
niebieski, zderzaki w kolorze nadwozia, el. reg. reflektory, RO ♦ . 
panel, immobilizer, welurowa tapicerka, spoiler tylny, garażo
wany, I właściciel, bez wypadku, serwisowany, stan idealny, •
16.900 zł lub zamienię. Złotoryja, tel. 076/878-63-77, 
0604/83-2646
DAEWOO MATIZ JOY, 1999/00 r., 14 tys. km, 800 ccm; wtrysk, 
złoty metalic, stan b. dobry, zadbany, wspomaganie kier., el. 
otwierane szyby, centralny zamek, alarm, immobilizer, 4 nad
kola plastikowe, listwy boczne, zegarek, pełna dokumentacja, 
radioodtwarzacz, serwisowany, na gwarancji, -19.900 zł. Wro
cław. tel. 071/343-78-08.071/343-52-88 wewn. 41 
DAEWOO MATIZ, 2000 r.. 6 tys. km, 800 ccm, srebrny metalic, 
zadbany, stan idealny, serwisowany, centr. zamek, dodatkowe 
światło .stop1, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, oryginal
ny przebieg, kpi. dokumentacja, możliwe raty przez komis, -
18.900 zl. Brzeg Opolski, tel. 0501/58-14-66 po godz. 15 
DAEWOO MATIZ JOY, 2000 r., 21 tys. km. 800 ccm, czerwony, 
kupiony w salonie, I właściciel, kpi. dokumentacja, serwisowa-

ZAPRASZAMY
DO PROMOCJI PRZYGOTOWANEJ NA NAJBLIŻSZE 

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

PŁACIŁ NAJNIŻSZE RATY NA RYNKU 
BEZ ODSETEK.

Przykładowe raty: opoi2os9

SKODA FABIA o d 2 3 2 z v m - c  

SKODA FABIA GOMBI o d 3 1 1 z V m -c

PEUGEOT 206 od31U,'m-c
WV POLO od  2 3 2  zł/m-c 

WV GOLF IV 3 8 7 zi/m-c 

FIAT SEICENTO 1 5 5  zł/m-c

A u t o
PLAN

Oferta obejmuje wszystkie marki i modele samochodów.^ 
Tylko w dniach 11-13.05 mogą państwo skorzystać z 
najtańszej oferty ratalnej na rynku. Mało tego, do 
zawarcia umowy wystarczy zaledwie dowód osobisty i 
niewielki wkład finansowy. Zapraszamy państwa do 
naszych salonów, informacji lub do dokonania rezerwacji 
samochodu pod numerami telefonów:

(0 7 1 )32 9  31 46 E .Leclerc  ulZakładowa 2-4 Wrocław 
(0 7 1 )3 2 7  61 83 M arino ul. Paprotna 7 Wrocław

ny, na gwarancji, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, 
zderzaki w kolorze nadwozia, halogeny, listwy boczne, immobi-. 
lizer, dodatkowe światło .stop', halogeny, welurowa tapicerka, • 
21.800 zł. Legnica, tel. 076/850-62-64,0606/13-9348 
DAEWOO MATIZ FRIEND, 2000 r., 11 tys. km, 800 ccm, srebr
ny metalic, immobilizer, 4 zagłówki, ogrzewana tylna szyba. I 
właściciel, zadbany, stan b. dobry, • 18.700 zł. Wotów, tel. 
071738948-06
DAEWOO MATIZ JOY 2000 r., niebieski, elektr. otw. szyby, 
wspomaganie, centr. żamek, bezwypadkowy, zadbany, I wła
ściciel, 2.5 roku gwarancji i bezpłatnego serwisu, • 21.500 zł. 
Wrocław, teł. 0606/7540-94
DAEWOO MATIZ, 2001 r., 800 ccm nowy, kolor do wyboru, od
biór w czerwcu, - 9.500 zł + raty. Jelenia Góra, tel. 
075/75142-50,0601/96-63-79
DAEWOO NEXIA, 1995 r., 81 tys. km, 1500 ccm, czerwony, 
ABS, poduszka pow., wspomaganie, 5-drzwiowy, I właściciel, 
garażowany, zadbany, • 15.300 zł lub zamienię. Bojanowo, tel. 
065/545-6745
DAEWOO NEXIA SEDAN GLE, 1996 r., 78 tys. km, 1500 ccm, 
wtrysk, zielony metalic, bez wypadku, kupiony w salonie, cen
tralny zamek, 4 el. otw. szyby, wspom. kierownicy, RM, haloge
ny, kpi. dokumentacja, stan idealny, - 15.800 zl (możliwe raty 
lub zamiana). Kamienna Góra, tel. 0605/5548-22 
DAEWOO NEXIA, 1996 r., 78 tys. km, 1500 ccm, 16V, zloty 
metalic, katalizator, kupiony w salonie, 5-drzwiowy, ABS, wspo
maganie, nowe opony letnie+kpi. zimowych, klimatyzacja, alum. 
felgi, RO, el. otw. szyby, światła przeciwmgielne, centr. zamek, 
immobilizer, garażowany, reg. kierownica, -16.000 zł. Rydzyna 
k. Leszna, tel. 0607/06-46-04

DAEWOO NEXIA GLE, 1996 r.. 95 tys. km, 1500 ccm, srebrny 
metalic, kupiony w salonie, wspomaganie kierownicy, immobili
zer, alarm, blokada skrzyni biegów, halogeny, el. otw. szyby, el. 
wys. antena, instalacja gazowa Lovato (oszczędny), garażo
wany, zadbany, bez wypadku. -  19.500 zl. Wrocław, tel. 
071/31146-87
DAEWOO NEXIA, 1996 r., 55 tys. km, 1500 ccm, ciemnozielo
ny metalic, alarm, aradio, garażowany, stań b. dobry, -14.000 
zł. Wrocław, tel. 071/348-57-00 
DAEWOO NEXIAGL. 1996/97 r.. 80 tys.km, 1500 ccm. benzy
na, wtrysk, żółty słonecznikowy, bez wypadku, oryg. lakier, I 
właściciel, faktura zakupu z  salonu w Polsce, homologacja, 
książka serwisowa, katalizator, immobilizer, oznakowany, owiew
ka, napinaęze pasów, konserwaqa, RO Daewoo + 4 głośniki, 
garażowany, stan idealny, -13.300 zł (możliwe raty). Wałbrzych, 
tel. 074/846-50-97, 0606/2649-99
DAEWOO NEXIA GL. 1997 r., 35 tys. km, 1500 ccm, wtfj 
zielony metalic, 5-drzwiowy,.garażowany, konserwacja, kpi. do
kumentacja, I właściciel, stan b. dobry, - 14.900 zł. Oleśnica, 
tel. 071/314-35-01,0601/7049-87 
DAEWOO NEXIA SEDAN. 1997 r., 53 tys. km. 1500 ccm, srebr
ny metalic, wspomaganie, 4 x el. otw. szyby, centr. zamek ♦ 
pilot, alarm, blokada skrzyni biegów, • 13.800 zl. Turek, tel. 
063/279-9346 w godz. 8-18,0600/32-11-44 
DAEWOO NEXIA, 1997 r., 44 tys. km, 1500 ccm, granatowy 
metalic, I rejestr, w 1998 r., centr. zamek, wspomaganie, halo
geny, el. otw. szyby x 4, el. wysuwana antena, reg. reflektory, I 
właściciel, kupiony w salonie, wszystkie przeglądy, kpi. doku
mentacja, • 16.500 zl. Wałbrzych, tel. 074/66540-68 
DAEWOO NEXIA, 1997 r., 31 tys. km, 1500 ccm, OHC, kolor 
wiśniowy metalic, wspomaganie kier., ABS, alarm, centr. zamek,

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

TERAZ RATY GRATIS !
Zakup lub zamianę samochodu w obecnych czasach staje się nie lada problem. 
Większość z nas nie stać na zakup za gotówkę, a zdolności kredytowej nie ma
co drugi z nas. W najbliższych dniach tj. 11,12,13 maja jest możliwość ominięcia 
tych wszystkich skomplikowanych procedur i płacenie najniższych na rynku rat.
Mamy do zaoferowania bardzo korzystny plan ratalny, nawet do 100 miesięcy
oraz najniższy koszt obsługi finansowej. Oferta dotyczy szerokiej gamy
modeli wszystkich marek. Obowiązują upusty, rabaty, bezpłatne pakiety ubezpieczeń.

uwaga ! Dla pierwszych klientów
specjalne warunki- raty gratis !

Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej umów promocyjnych.

Przykładowe raty miesięczne w zł:

SKODA FELICJA 
-DAEWOO MATIZ 
ftPEIi CORSA 
M at  ciNQUEeENTO

SJCODA FABIA 
§DAEWOOLAŃOŚ 
praillGEOTr2Ó6$ 
yWPOLO-

3 1 4

Auto
PLAN

LEGNICA, reul. ul. Fabryczna 3, tel. (076) 856-28-69 
WAŁBRZYCH, real. ul. Kusocmskiego 4, tel. (074) 840-30-64 
ZIELONA GÓRA. Bohaterów Westerplatte 13, tel. (068) 322-10-30 
OPOLE, real. ul. Sosnkowskiego 16, tel. (077) 458-15-54 
JELENIA GÓRA, echo, ul. Jana Pawła II, tel. (075) 764-33-22 ^
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Dołącz do zadowolonych!!! 
Sprawdź atrakcyjne ceny 

Modeli roku 2001

S E

Spolmot-5 Spółka z o.o. 
56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 34 

tel.: 071 398-30-88, fax: 314-21-04 
czynne: pon.-piątek 8,oo -18.oo, sobota 7.oo -15.oo

w o n n i

Autoexpert SAM OCHODY UŻYW ANE
Prowadzimy skup używanych: Cinquecento, Seicento, Punto, Uno 
takie i  nierozliczonym kredytem Fiat Bank Polska

Z a  p o z o s t a w i e n i e  u ż y w a n e g o  a u t a  w  r o z l i c z e n i u  ^

p ł a c i m y  d o  3 . 0 0 0  z ł

P Ł A C I M Y  H A T Y C H M I A S T !

OFERTĄ WAŻNA TYLKO DO 14 MAJA 1
m a rka  poj. siln ika rok c e n a  P L N

b ^ t m ^ r e a s  i s s i  m  i 1800 1 997 2 4 .9 0 0
F IA T  M A R E A  S X  W E E K E N D 1600 1997 2 7 .000

■ M a r e a  v V e e k e ń 0  1 :6  ś x  % i - I e o o l S U  19 .900
F IA T  P U N T O  1.1 S O L E  3 D 1100 1999 2 1 .900

■ f ó r d £ ś c o b t c l  ' K I U H AdOO i’: ® i i i 9 ó 6 ^
P O L O N E Z  1500  G L E . 1500 1993 3.000

O T O C ó ^ e z t iA R d ' i S b o  % w A  \  i P P ■ ■ £ 1 9 9 6 ; m i w ®
L A N C IA  K A P P A  2 .4  L X 2 40 0 1998 4 9 .900

■ ® 5 1 k ś \Wa g e n  G O L F - ir ■ m I M 1 1 m m m m
F S O - P O L O N E Z  C A R O  1 .6  G L I 1 6 0 0 1 9 9 5 4 .4 1 0

’ ' F Ś O - V \ ^ S ^  H i B i l l \ I  1  1 9 9 7  i ■ P $ K & 6 WM
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el. otw. szyby, alum. felgi, tylny spoiler, koła zimowe, zielone 
szyby, 3-drzwiowy, RO, zadbany, książka serwisowa, bagażnik 
dachowy, -16.500 zł. Wrocław, tel. 362-17-33 
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1998 f., 61 tys. km, 1500 ccm, biały, 
el. reg. reflektory, reguł. wys. mocowania pasów, dzielona tylna 
kanapa, RM, zadbany, stan idealny, • 14.000 zł. Strzelin, tel. 
071/392-06-55
DAEWOO NUBIRA, 1997/98 r., 38 tys. km, 1600 ccm, 16V, ECO- 
TEC, zielono-czarny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, ser
wo, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, poduszka 
pow., welurowa tapicerka, bez wypadku, I właściciel, zadbany, 
• 21.800 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
DAEWOO NUBIRA CDX, 1998 r., 56 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, bordowy metalic, el. otw. szyby x 4, el. reg. lusterka i reflek
tory, immobilizer, książka serwisowa, RM Blaupunkt + 6 głośni
ków, alum. felgi • gwiazdy, moc 133 KM, stan b. dobry, - 22.500 

t f^ z l lub zamienię na dostawczy. Wałbrzych, tel. 074/841-81-46 
^ D A E W O O  NUBIRA SX, 1998 r., 58 tys. km, 1600 ccm, zielo- 

no-granatowy metali, I właściciel, serwisowany, stan idealny, 
opony letnie, alum. felgi ♦ opony zimowe, - 25.000 zl. Wrocław, 
tel. 343-47-89 w godz. 8-16,785-76-72 po godz. 18 
DAEWOO NUBIRA II CDX, 1999 r. klimatyzacja. ABS, 2 pod. 
powietrzne, serwo, wspomaganie, el. reg. lusterka i szyby, RO, 
alarm. Mul-T-Lock, - 33.000 zl. Lubin, tel. 076/844-53-84, 
0603/17-97-27
DAEWOO NUBIRA SX, KOMBI, 1999 r.. 18 tys. km, 1600 ccm, 
16V, niebieski metalic, ABS, RO, el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, poduszka pow., centr. zamek, wspomaganie, garażowany, 
homologacja na ciężarowy, na gwarancji, Mul-T-Lock, • 30.000 
zł. Milicz, tel. 0602/58-31-73
O  DAEW OO NUBIRA KOMBI, 1999 r., 1600 ccm , 

czarny, kupiony w  sa lon ie  w  Po lsce , serw isow a
ny, I w łaścicie l, wspomaganie kier., ABS , podusz
ka pow., eł. reg. lusterka, centr. zamek, stan ide
alny, - 23.900 zł. „AUTO  P LU S ” , Św idnica, tel. 
074/666-60-50,0601/85-15-55 01025551

O  DAEW OO NUBIRA SEDAN, 1999 r., 1600 ccm , 
bordowy metaiic, kupiony w  sa lon ie  w  Po lsce , 
serwisowany, I w łaściciel, wspomaganie kier., po
duszka pow., A B S , el. otw. szyby, e l. reg. luster
ka, centr. zamek, inst. gazowa, stan idealny, - 
22.900 z ł. „A U T O  P L U S ” , Ś w id n ic a ,  te l. 
074/666-60-50,0601/85-15-55 01025561

DAEWOO NUBIRA SEDAN, 1999 r., 18 tys. km, 1600 ccm, bor
dowy metalic, auto alarm, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, RM, wspomaganie, pod. powietrzna, • 28.000 zł lub 
zamienię na ta fiszy. Świdnica, tel. 074/853-58-14 
DAEWOO NUBIRA. 1999 r.. 96 tys. km, 1600 ccm, srebrny me- 

.^ talic, wspomaganie, el. otw. szyby, immobilizer, poduszka pow., 
/ffeautoalarm, RO Panasonic, książka serwisowa, • 23.200 zl. Wro

cław. tel. 071/782-88-68,0501/01-47-40 
DAEWOO NUBIRA II KOMBI. 2000 r„ 26 tys. km, 2000 ccm, 
16V, granatowy metalic, bez wypadku, nowy model, pełne wy
posażenie, bezpłatna obsługa i gwarancja do końca 2002 r.i 
klimatyzacja, ABS, 2 poduszki powietrzne, z  salonu, pełna do
kumentacja, stan idealny, • 39.800 zl lub zamienię na tańszy 
samochód. Jelenia Góra, tel. 075/752-63-48,0602/34-29-40 
DAEWOO TICO, 1995 r., 65 tys. km, 800 ccm, srebrny, serwi
sowany, zadbany, • 10.500 zl. Lubin, tel. 076/846-08-91, 
0502/34-66-83
DAEWOO TICO, 1996 r., 29 tys. km. 800 ccm, bordowy, immo
bilizer, el. otw. szyby, blokada skrzyni biegów, kpi. opon zimo
wych, • 12.000 zł. Krzepice, tel. 034/318-68-24 
DAEWOO TICO, 1996 r., 75 tys. km, 800 ccm, wrzosowy meta
lic, I właściciel, serwisowany, garażowany, nadkola, blokada 
skrzyni biegów, radio, stan b. dobry, -10.500 zl. Strzelin, tel. 
071/392-13-40,0606/26-47-57
DAEWOO TICO SX, 1996/97 r., 800 ccm, fioletowy metalic, ga
rażowany od nowości, I właściciel, faktura zakupu, kupiony w 
salonie, bez wypadku, oryg. lakier, przegląd do 04.2002 r.. 4 
nowe opony, alarm * 2 piloty, serwisowany, zadbany, konser
wacja, nadkola, stan techn. i blacharki b. dobry, -10.600 zł lub 
zamienię na Fiata 126p (możliwe raty). Złoty Stok, tel. 
074/817-50-85
DAEWOO TICO, 1997 r., 45 tys. km, 800 ccm, srebrny metalic, 
stan techn. b. dobry, I właściciel, faktura zakupu, książka serwi
sowa, bez wypadku, nadkola z przodu i z  tyłu. alarm ♦ pilot, 
oznakowany, garażowany, stan idealny, • 11.800 zl. Chałupki 
14, tel. 074/819-91-47 

(^DAEWOO TICO, 1997 r., 42 tys. km, 800 ccm, zielony metalic, 
kupiony w salonie w Polsce, immobilizer, RM, i właściciel, ser
wisowany, stan b. dobry, • 11.600 zł. Lubin, tel. 076/846-95-64

DAEWOO TICO, 1997 r., 35 tys. km, 800 ccm, bordowy, RO, 
plastikowe nadkola, immobilizer, garażowany, • 12.000 zl. Kąty 
Wrocławskie, tel. 071/316-77-93,0609/47-98-33 
DAEWOO TICO SX, 1997 r., 36 tys. km, 800 ccm, srebrny me
talic, dokumentacja, el. otw. szyby, centr. zamek, RO panel, 
spoiler, światło .stop”, bagażnik dachowy, katalizator, oznako
wany, • 15.300 zł. Legnica, tel. 076/721-94-16 
DAEWOO TICO SX, 1997 r., 35 tys. km, 800 ccm, bordowy, I 
właściciel, blokada skrzyni biegów, alarm, RO, oznakowany, nad
kola, konserwacja, sygnalizator wyłączonych świateł, stan b. 
dobry, -11.300 zł. Wrocław, tel. 071/364-26-85 
DAEWOO TICO, 1998 r.. 10 tys. km, 800 ccm, kolor wiśniowy, 
stan b. dobry, blok. skrzyni biegów, alarm, oznakowany, I wła
ściciel, garażowany - 13.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-50-45 
DAEWOO TICO, 1998 r., 55 tys. km, 800 ccm, bordowy meta
lic, centr. zamek, el. otw. szyby, blokada skrzyni biegów, książ
ka serwisowa, zadbany, bez wypadku, • 12.500 zł. Lisowice, 
woj. legnickie, tel. 0603/45-99-24 
DAEWOO TICO, 1998 r., 22 tys. km, 800 ccm, biały, zadbany, 
stan idealny, serwisowany, książka serwisowa, udokum. pocho
dzenie i przebieg, blokada skrzyni biegów, po wymianie pły
nów, możliwe raty, -11.800 zł. Brzeg Opolski, tel. 0501/58-14-66 
po godz. 15,0608/18-60-67
DAEWOO TICO, 1998 r., 12 tys. km, 800 ccm, zielony, centr. 
zamek1, el. otw. szyby, zadbany, nowe opony, mało eksploato
wany, faktura VAT, • 12.000 zł (w tym VAT). Dzierżoniów, tel. 
0600/60-86-09
DAEWOO TICO, 1998 r., 30 tys. km, 800 ccm, bordowy, alarm,
centralny zamek, owiewki, RO, • 14.000 zł. Jedlina Zdrój, woj.
wałbrzyskie, tel. 0606/72-40-67
DAEWOO TICO, 1998 r., 45 tys. km, 800 ccm, benzyna, biały,
garażowany, I właściciel, bez wypadku, serwisowany, • 12.300
zł. Pieszyce, tel. 074/645-45-10
DAEWOO TICO, 1998 r., 800 ccm, benzyna, zielony metalic,
kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, - 12.900 zł. Świdnica,
tel. 074/853-31-10
DAEWOO TICO, 1998 r., 30 tys. km, 800 ccm, biały, kupiony w 
salonie, centralny zamek, el. otw. szyby, alarm, spoiler tylny, 
stan idealny, • 12.500 zł. Świebodzice, tel. 074/854-20-54 
DAEWOO TICO, 1998 r , 30 tys. km, 800 ccm, zielony metalic, 
kupiony w salonie, I właściciel, garażowany, bez wypadku, blo
kada skrzyni biegów, -12.500 zł. Wrocław, tel. 071/354-10-23, 
0503/53-17-32
DAEWOO TICO NEW SX, 1998/99 r., 33 tys. km, 800 ccm, ben
zyna, bordowy metalic, Mul-T-Lock, zderzaki w kolorze nadwo
zia, nadkola, konserwacja, el. reg. reflektory, • 11.900 zł. Gło
gów, tel. 076/835-44-70,0601/55-20-95 
DAEWOO TICO SX, 1999 r., biały, • 13.500 zł. Góra. woj. lesz
czyńskie. tel. 0603/77-50-41
DAEWOO TICO, 1999 r., 26 tys. km, bordowy, immobilizer, nad
kola, konserwacja, RO, I właściciel, bez wypadku, • 13.500 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/642-07-98

DAIHATSU
DAIHATSU CHARADE, 1983 r., 125 tys. km, 988 ccm, diesel, 
złoty metalic, po remoncie silnika (5 tys. km), stan techniczny 
b. dobry, do drobnych poprawek blacharsko-lakiemiczych, nowy 
akumulator Bosch (gwarancja), przegląd do 04.2002 r, oszczęd
ny, • 2.800 zł. Tyniec Mały, gm. Kobierzyce, tel. 071/311-91-24 
DAIHATSU CHARADE, 1983/84 r., 110 tys. km. 993 ccm. ben
zyna, kolor wiśniowy metalic, silnik z 87 r., sprowadzony w ca
łości, przegląd do 05.2002 r., obrotomierz, nowe amortyzatory i 
inne części, 5-drzwiowy, 5-biegowy, ekonomiczny, • 3.500 z ł.., 
tel. 0502/03-65-20
DAIHATSU CHARADE, 1986 r., 1000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic. • 5.000 zl. Wołów. tel. 071/389-20-44 
DAIHATSU CHARADE. 1987 r., 1000 ccm. diesel, szary, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, sprawny, • 4.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/880-11-31
DAIHATSU CHARADE G-102 S, 1990 r., 1300 ccm, 16V, perło- 
woczamy, EFi, 5-drzwiowy, 5-biegowy, dzielona i rozkładana ka
napa, niskie opłaty, oszczędny, • 8.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/87-25-65
DAIHATSU CHARADE, 1991 r., 100 tys. km, 1000 ccm, diesel, 
kolor grafitowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, nowe paski roz
rządu i tłumik, przegląd do 07.2001 r., kupiony w salonie, I wła
ściciel, kpi. dokumentacja, garażowany, stan b. dobry, • 11.500 
zł. Legnica, tel. 076/857-45-62
DAIHATSU CHARADE. 19911, 110 tys. km, 993 ccm. diesel,

kolor grafitowy metalic, 5-drzwiowy, bez wypadku, kupiony w 
salonie, serwisowany, ekonomiczny, RM, alarm, • 11.500 zł. Wro
cław, tel. 071/783-25-47,0603/74-53-25 
DAIHATSU CUORE, 1987 r., 110 tys. km, 850 ccm, biały, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, dzielona tylna kanapa, fabrycznie ospo- 
ilerowany, tylne szyby uchylne, ekonomiczny, nie uszkodzony, 
szyberdach, • 5.500 zl. Wrocław, tel. 0606/71-45-99 
DAIHATSU CUORE, 1989 r., jasnoniebieski, stan b. dobry • 800 
DEM. Lubań. tel. 0602/83-23-92

DODGE
DODGE CARAVAN, 1991 r., 3000 ccm, biały, centr. zamek, we
lurowa tapicerka, inśt. gazowa, 7-osobowy, przyciemniane szy
by, stan dobry, - 16.500 zł. Wrocław, tel. 0503/72-58-66, 
342-62-34
DODGE CARAVAN, 1992 r., 3000 ccm, V6 automatic, tempo
mat, klimatyzacja, radioodtwarzacz, welurowa tapicerka, zare
jestrowany jako ciężarowy - uniwersalny, stan dobry, • 13.500 
zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
DODGE CARAVAN, 1995 r., 107 tys. km, 3300 ccm, ciemnozie
lony, centralny zamek, el. otwierane szyby, 7-osobowy, klimaty
zacja, bez wypadku, 2 poduszki powietrzne, • 62.000 zł lub za
mienię. Szklarska Poręba, tel. 075/717-22-14,0601/55-22-49 
DODGE CARAVAN, 1996 r., 130 tys. km, 2900 ccm, morski me
talic, pełne wyposażenie, ABŚ, szyberdach', centr. zamek, we
lurowa tapicerka, -  39.000 zł. Wrocław, tel. 0608/30-37-66, 
0503/83-92-97
DODGE CARAVAN, 1996 r., 160 tys. km, 3000 ccm, V6, morski 
metalic, RO, automatic, el. otw. szyberdach, wspomaganie kier., 
centr. zamek, hak, el. reg. lusterka, komputer pokł., klimatyza
cja, 2 poduszki pow., sprowadzony w całości, kpi. dokumenta
cja, zarejestrowany jako ciężarowo-uniwersalny, boczne przy
ciemniane szyby, - 42.000 zl. Wschowa, tel. 065/540-03-51, 
0603/92-34-81 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - AG0190 www.autogielda.com.pl) 
DODGE GRAND CARAVAN, 1988 r., 225 tys. km, 1500 ccm, 
benzyna, wtrysk, bordowy metalic, inst. gazowa, klimatyzacja, 
wspomaganie, hak, relingi dachowe, welurowa tapicerka, •
13.000 zł. Wrocław, tel. 071/328-27-31
DODGE GRAND CARAVAN VAN, 1992 r., 200 tys. km, 3300 
ccm, benzyna, fioletowy metalic, ABS, klimatyzacja, centr. za
mek, el. otw. szyby, katalizator, poduszka pow., RO, • 23.000 zł. 
Brzeg, tel. 077/444-15-96,0606/80-02-48 
DODGE GRAND CARAVAN, 1993 r., 200 tys. km, 3300 ccm, 
benzyna, zielony, automatic, 7-osobowy lub 800 kg ład., szyby 
przyciemniane, tempomat, klimatyzacja, centralny zamek, el. 
otw. szyby, poduszka powietrzna, RM, relingi dechowe, hak, -
26.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-85-60
DODGE GRAND CARAVAN, 1993 r., 121 tyś. km, 3300 ccm, 
błękitny metalic, pełne wyposażenie elektryczne, poduszka po
wietrzna, klimatyzacja, aluminiowe progi, stan b. dobry, • 29.500 
zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/343-01-70 
DODGE NEON, 1995 r., 53 tys. km, 2000 ccm, szary, 5-osobo- 
wy, centr. zamek z pilotem, alarm, 2 pod. powietrzne, RO, •
18.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/841-06-48

FIAT
O  Auto Centrum - kupujemy samochody Fiat Cinqu- 

ecento, Bravo, Brava, Marea - korzystne ceny. 
W rocław , ul. Rakow a 16, te l. 071/325-38-30, 
0502/56-92-65 81010151

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

FIAT 125p, 1977 r., 1500 ccm, zielony, przegląd do 03.2002 r.. 
stan dobry, • 800 zł. Jelenia Góra, tel. 0608/76-59-17 
FIAT 125p, 1978 r., 1500 ccm, czerwony, sprawny technicznie.,
1 właściciel, kpł. dokumentacja, przegląd od końca 2001 r, • 300 
zł. Korfantów, tel. 077/431-23-75
FIAT 125p, 1981 r., 68 tys. km, 1500 ccm, benzyna, pomarań
czowy, szyberdach, alum. felgi, fotele od Opla Kadetta, lampy 
H4, nowy akumulator, ukł. wydechowy, drugi kpi. kół z oponami 
zimowymi, lampa .stop*, RO + drugi na części, -1.000 zł. Biela
wa, tel. 074/833-92-09 po godz. 20.0602/51-29-91 
FIAT 125p, 1981 r., 125 tys. km, 1500 ccm, benzyna, pomarań
czowy, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 04.2002 r., po re
moncie silnika 10 tys. km, gażnik nowego typu, elektroniczny 
zapłon, nowe felgi, opony bezdętkowe, ♦ kpi. kół i inne części, 
• 1.200 zl. Bolesławiec, tel. 075/735-17-37 
FIAT 125p, 1982 r., 1500 ccm, kość słoniowa, po remoncie sil
nika, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, • 1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/363-93-60 po godz. 16
FIAT 125p, 1983 r., 1500 ccm, benzyna, beżowy, stan dobry, 
nowe filtry, przegląd do 08.2001 r., brak OC, • 320 zl. Lubin, tel. 
0503/54-38-57
FIAT 125p, 1983 r., 85 tys. km, 1500 ccm, pomarańczowy, sil
nik z 1987 r., stan b. dobry, nowy akumulator (gwarancja), kloc
ki hamulcowe, felgi, układ wydechowy, nadkola przednie, ra
dioodtwarzacz, obrotomierz, hak, • 1.400 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-38-26 wieczorem
FIAT 125p KOMBI, 1985 r. .na chodzie*, • 600 zł lub zamienię 
na przyczepę bagażową. Jelenia Góra, tel. 0608/76-59-17 
FIAT 125p, 1985 r., 1500 ccm, kość słoniowa, stan b: dobry, -
1.500 zł. Leszno, tel. 065/527-08-17 
FIAT 125p, 1985 r., 1500 ccm, zielony, garażowany, nowy aku
mulator, opony, po remoncie silnika, stan b. dobry, • 1.400 zł. 
Szalejewo, gm. Piaski, tel. 065/573-05-32 
FIAT 125p, 1985 r., 1500 ccm, benzyna, biały, przegląd do
07.2001 r., brak OC, alarm, RO, części, stan dobry, • 520 zl. 
Wałbrzych, tel. 0607/75-66-00
FIAT 125p, 1985 r., czerwony, na chodzie, cena 700 zl. Wilka- 
nów, tel. 074/813-60-94
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, benzyna, pomarańczowy, po re
moncie silnika, stan b. dobry, • 1.000 zł.' Bolesławiec, tel. 
075/735-19-83
FIAT 125p, 1986 r. • 1.200 zl. Lazy, tel. 071/389-80-97 
FIAT 125p, 1986 r., 77 tys. km, 1500 ccm, benzyna, niebieski, 
silnik Poloneza, 5-biegowy, stan silnika i podzespołów b. dobry, 
oryg. lakier, I właściciel, przegląd do 01.2002 r. -1.500 zł. Oła
wa, tel. 071/313-77-29
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, pomarańczowy, karoseria do po
prawek, - 600 zł. Oława, tel. 0602/78-05-54 
FIAT 125p, 1986 r., 30 tys. km, 1500 ccm, siwy, stan dobry, 
silnik po kapit. remoncie, karoseria po małej poprawce, podło
ga po wymianie, konserwacja, garażowany, • 1.100 zł. Polkowi
ce, tel. 076/749-35-12
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, popielaty, silnik do remontu, 5-bie- 
gowy • 300 zl. Wojnarowice, tel. 071/391-20-47 
FIAT 125p, 1986 r., 76 tys. km, 1500 ccm, zielony, po remoncie 
hamulców, nowe kpi. sprzęgło, 2-letni akumulator, techn. spraw
ny, stan dobry, nie wymaga napraw, I właściciel, silnik wymie
niony, - 800 zł. Zgorzelec, tel. 0602/18-44-47 
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, czerwony, inst. gazowa, hak, 
nowe opony, nowy akumulator (gwarancja), 5-biegowy, okrągłe 
zegary, stan dobry, pilnie, - 1.600 zł. Jordanów Śl., tel. 
071/316-13-53,0607/81-18-14
FIAT 125p, 1987 r., 28 tys. km, czerwony, w ciągłej eksploata
cji, przegląd ważny do 2002 r., nowe opony, akumulator, stan 
dobry, • 1.400 zł. Kamienna Góra, tel. 075/742-54-69 po godz. 20 
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, pomarańczowy, po remoncie bla
charki i lakierowaniu, czarne wnętrze, stan dobry, brak przeglą
du, • 500 zł. Bystrzyca Oławska, tel. 071/303-08-99 
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, kolor kremowy, stan b. dobry, • 
950 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-36-89,0601/08-78-58 
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, czerwony, techn. sprawny, po

remoncie kapitalnym (3 tys. km), po wymianie silnika, karoserii,
• 1.600 zł. Legnica, teł. 076/721-95-65 
FIAT 125p, 1987 r., 74 tys. km, 1500 ccm, biały, I właściciel, 
garażowany, oryg. lakier, nowe opony, przegląd do 2002 r., stan 
techn. idealny, • 1.900 zł. Wałbrzych, teł. 074/844-27-80 
FIAT 125p, 1987 r„ 1500 ccm, popielaty, do remontu blacharki, 
po remoncie silnika, • 700 zł. Wrocław, tel. 0600/38-73-72 
FIAT 125p, 1987 r., 90 tys. km, 1500 ccm, benzyna, popielaty, I 
właścicielm bez korozji, nowe opony Akumulator, zadbany, ga
rażowany, stan techniczny b. dobry, • 1.300 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 071/324-10-18,0603/77-90-48 
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, kolor stalowy, 5-biegowy, inst. 
gazowa, • 1.500 zł. Wrocław, tel. 0607/10-874)8 
FIAT 125p, 1987 r., biały, silnik Poloneza, po wymianie paski, 
świece, filtry, gażnik, olej, opony 4-roczne, hak, aktualny prze
gląd, stan techniczny dobry, zadbany, • 1.600 zl (do uzgodnie
nia). Wrocław, tel. 0503/65-77-00 
FIAT 125p KOMBI, 1988 r., 1500 ccm, beżowy, 5-biegowy, okrą
głe zegary, elektron, zapłon, stan b. dobry, • 1.600 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/845-20-87
FIAT 125p, 1988 r., 1500 ccm, kolor - kość słoniowa, po remon
cie silnika, stan blacharki b. dobry, - 1.800 zl. Wrocław, tel. , 
071/336-74-74 po godz. 18
FIAT 125p, 1988 r. po remoncie kapitalnym, -1.100 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0607/52-74-19
FIAT 125p, 1988 r., 105 tys. km, 1500 ccm, biały, hak, nadkola, 
pokrowce, kołpaki, 4 zagłówki, 3 światło .stop*, przegląd do
04.2002 r., zadbany, -1.550 zł lub zamienię na inny o mniejszej 
pojemności. Świdnica, tel. 074/852-18-63 
FIAT 125p, 1988 r., 1500 ccm nowy akumulator, po remoncie 
silnika, zawieszenia, sprzęgła i ukł. hamulcowego, tylna szyba 
ogrzewana, hak, stan opon dobry, radio, techn. sprawny, po
krowce, • 750 zł. Wrocław, tel. 071/787-89-68,0603/55-70-31 
FIAT 125p KOMBI. 1988 r.. 1500 ccm, kość słoniowa, • 1.200 
zl. Złotoryja, tel. 076/878-68-79
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FIAT 125p, 1988 r. techn. sprawny, zarejestrowany, • 950 zł. 
Żmigród, tel. 071/385-31-57 po godz. 20 
FIAT 125p KOMBI, 1990 r., 54 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
cytrynowy, po remoncie blacharki i lakierowaniu, okrągłe zega
ry, stan b. dobry, dużo nowych części, -1.500 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/641-39-56
FIAT 125p ME, 1990 r., 115 tys. km. 1500 ccm, biały, 5-biego
wy, hak, stan dobry, - 1.100 zł. Legnica, tel. 076/854-79-38 
FIAT 125p KOMBI. 1990 r.. 1500 ccm. biały, stan dobry. 5-bie- 
gowy, okrągłe zegary + nowe opony • 2.000 zł. Śliwice, tel. 
071/315-37-52,071/315-37-66
FIAT 125p, 1990 r., 82 tys. km, 1500 ccm, kolor • kość słonio
wa, I właściciel, garażowany, fabryczny lakier, silnik Poloneza, 
5-biegowy, welurowa tapicerka, stan tech. idealny, - 2.700 zl. 
Wałbrzych, tel. 074/844-27-80
FIAT 125p, 1990 r., 106 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bordowy, 
silnik i skrzynia biegów od Poloneza, 5-biegowy, sprawny, w 
ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 1.450 zl. Wałbrzych, tel. 
074/841-88-37,0608/67-72-88
FIAT 125p, 1990 r., 99 tys. km, 1500 ccm, biały, przegląd do
11.2001 r., okrągłe zegary, tylna szyba ogrzewana, hak, alarm, 
I właściciel, stan dobry, • 1.800 zł. Wrocław, tel. 373-74-14 
FIAT 125p, 1990/91 r., 87 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czerwo
ny, silnik Poloneza, 5-biegowy, okrągłe zegary, tapicerka i fote
le Poloneza (czarne), RM, garażowany, stan techniczny b. do
bry, -1.900 zł. Wrocław, tel. 071/324-10-18,0603/77-90-48 
FIAT 125p, 1991 r., 1500 ccm, biały, 5-biegowy, welurowa tapi
cerka, obrotomierz, stan dobry, hak, - 1.500 zl. Legnica, tel. 
0603/07-30-64
FIAT 125p KOMBI, 1991 r.. 58 tys. km, 1500 ccm, żółty, przy
ciemniane szyby, inst. gazowa (gwaranta), okrągłe zegary, sil
nik Poloneza, 5-biegowy, RM, mało eksploatowany, stan b. do
bry. - 2.300 zł. Świdnica, tel. 0607/10-67-84.0603/56-54-46 
FIAT 125p ME, 1991 r.. 1500 ccm, czerwony, silnik Poloneza, 
5-biegowy, pokrowce, hak, centr. zamek + pilot, alarm, stan b.

dobry, - 1.700 zł lub zamienię na motocykl MZ ETZ 250/251 
albo Fiata 126p. Wrocław, tel. 787-89-87 
FIAT 125p, 1991 r., 27 tys. km, 1500 ccm, granatowy, pokrow
ce, bez rdzy, 5-biegowy, silnik Poloneza, mało używany, stan 
techn. idealny, okrągłe zegary, • 3.700 zł. Wrocław, tel. 
071/368-18-35
FIAT 126p, 1977 r., • 400 zl. Jelenia Góra, tel. 075/713-46-61
FIAT 126p, 1977 r., 600 ccm, zielony, przegląd do 10.2001 r.,
blacharka wersji el, silnik w stanie idealnym, • 800 zł. Wałbrzych,
tel. 074/840-04-55,0603/17-57-58
FIAT 126p, 1978 r., 600 ccm, żółty, zarejestrowany, w ciągłej
eksploatacji, • 300 zł. Minkowice, gm. Jelcz-Laskowice, tel.
071/318-61-90
FIAT 126p, 1978 r., 650 ccm, niebieski, zarejestrowany, prze
gląd do 12.2001 r, - 300 zl. Polanka, gm. Ruja, tel. 
076/858-02-11,0608/40-21-54
FIAT 126p, 1978 r. stan silnika b. dobry, przegląd do 2002 r., 
nowe szczęki ham., bębny i alternator, stan dobry, • 650 zl. 
Radwanice, tel. 071/311-73-25
FIAT 126p, 1978/84 r., 79 tys. km, 650 ccm stan dobry, garażo
wany, • 300 zl lub zamienię na rower, radioodtwarzacz, inne 
propozycje. Bielawa, tel. 074/645-30-25 
FIAT 126p, 1978/89 r., 650 ccm, biały, lotnicze fotele, alterna
tor, szerokie zderzaki, deska rozdz. nowego typu, ważny prze
gląd, • 2.000 zl. Polkowice, tel. 0604/69-65-53. .
FIAT 126p, 1979 r., 650 ccm, czerwony, lotnicze fotele, szeroka 
deska rozdzielcza i zderzaki, gruba kierownica, atrakc. wygląd, 
• 700 zł. Godziszowa, tel. 076/873-85-50 
FIAT 126p, 1979 r., • 500 zł. Lubin, tel. 0602/74-07-02 
FIAT 126p, 1980 r. po remoncie blacharki i po lakierowaniu, 
nadwozie nowego typu, po remoncie zawieszenia, zapłon w sta
cyjce, deska rozdzielcza nowego typu, -1.200 zl. Nowa Karcz
ma 16, gm. Lubań Śląski, tel. 075/721-73-38 
FIAT 126p, 1980 r., 650 ccm, czerwony, stan b. dobry, skrzynia 
biegów z 1996 r., silnik po remoncie, nowe bębny, techn. spraw
ny, dużo nowych części, • 1.100 zł. Oława, tel. 071/303-85-82 
po godz. 18,0603/39-68-14
FIAT 126p, 1980 r., 650 ccm, czerwony, po remoncie silnika, 
plastikowe zderzała, żarówki H4, przegląd do 11.2001 r., bla
charka w dobrym stanie, • 700 zł. Uniejowice, gm. Zagrodno, 
tel. 076/877-32-09
FIAT 126p, 1980 r., 650 ccm, biały, dodatkowo kpi. silnik 650 
ccm, koła, kołpaki, przegląd do 2002 r, • 850 zl. Wałbrzych, tel. 
074/665-74-15
FIAT 126p, 1981 r., 100 tys. km, 600 ccm, niebieski, nowy aku
mulator, 2 nowe opony, uchylne szyby, • 600 zl. Mariusz Bur- 
ban, 46-146 Domaszowice 5. woj. opolskie 
FIAT 126p, 1982 r.. 650 ccm, pomarańczowy, pokrowce, do czę
ściowego remontu, brak przeglądu, .na chodzie*, - 400 zl. Kije, 
tel. 068/385-66-53
FIAT 126p, 1982 r., 600 ccm nowy akumulator, alternator, gaż- 
nik, amortyzatory, -1.400 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-76-72 
FIAT 126p, 1982 r., 600 ccm, żółty, II właściciel, odcięcie zapło
nu, po częściowym remoncie, oryg. lakier, dodatkowo drzwi na 
wymianę, • 900 zl. Legnica, tel. 076/721-77-18,0602/29-38-09 
FIAT 126p, 1982 r., 600 ccm, pomarańczowy, do małego re
montu, przegląd do 05.2001 r., po wymianie skrzyni biegów, 
sprawny - 500 zł. Parzyce, tel. 075/736-32-30 
FIAT 126p, 1982 r. .na chodzie*, brak przeglądu, stan dobry, • 
850 zł. Wrocław, tel. 0606/39-06-57 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm przegląd do 04.2002 r., stan b. 
dobry, -1.000 zł. Domaszków, tel. 071/389-01-49 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, biały, po remoncie skrzyni bie
gów, nowe tablice, stan dobry, • 650 zł. Wrocław, tel. 
071/359-29-59
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, piaskowy, zadbany, alternator, 
ciemne szyby, nie wymaga napraw, stan dobry, nowy aparat 
zapłonu, gruba kier., zawieszenie n. typu, • 750 zl. Bielawa, tel. 
074/645-73-08
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, czerwony, alarm, stan dobry, al
ternator, • 1.100 zl. Góra, tel. 065/543-48-19 
FIAT 126p, 1983 r., 75 tys. km, 650 ccm, zielony, stan dobry, 
nowy akumulator, halogeny, przegląd do 11.2001 r, • 1.800 zł. 
Granowice, gm. Wądroże Wlk., teł. 076/887-45-94 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm aktualny przegląd, blacharka w 
dobrym stanie, szerokie zderzaki, • 1.200 zł. Jabłów, tel. 
074/845-03-27
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, pomarańczowy, po remoncie bla
charki, lotnicze fotele, po wymianie zwrotnic, nowe opony, pla
stikowe zderzaki, gażnik po regeneracji, po wymianie oleju (Ca- 
strol), garażowany, przegląd do 04.2002 r, • 1.100 zl. Jugów, 
gm. Nowa Ruda, tel. 074/872-28-66 ,

11.05.2001 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 11

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


FIAT 126p, 1983 r., 78 tys. km. 652 ccm, beżowy, stan dobry; 
nowe opony, alternator, - 1.000 zł. Lubin, tel. 076/842-75-98, 
0608/29-65-72
FIAT 126p, 1983 r., 65 tys. kra. 650 eon, benzyna, zielony, sze
rokie zderzaki, pasybezwł, do remontu slnfc, w ciągłej eksplo
atacji, -600 d. Lubin, tel. 0608/58-26-56 
FlATf26p, 1983 r., 20tys. km, 650 cćm, pomarańczowy, I wła- 
ścicieL bez wypadku, poremonde sinika, zawieszeń i nadwo
zia, nowe opony; alternator, szerokie zderzaki, atrakc. wygląd, 
stan b. dobry. - 2.100 zł. Lubnów, gm. Ziębice, tel. 074/819-91-41 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, niebieski, szerokie zderzaki w 
kolorze nadwozia, lotnicze fotele, nowa deska rożdz:, atrakc. 
wygląd, - 850 zł. Miłkowice, woj. legnickie, tel. 0606/46-69-15 
po godz. 15
FIAT 126p, 1983 r., zielony, stan tech. dobry, w ciągłej eksplo
atacji, po wymianie rozrządu, szczęk ham.. pompy ham., nowy 
akumulator, nowe opony, dodatkowe świaBo .stop’ , tylne za
główki, tylne szyby uchylane, - 800 zł- Nowa Ruda, tel. 
0607/04-00-56 po godz. 18
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, benzyna, srebrny metalic, ospo- 
ilerowany, dodatkowe światło .stop', kierownica sportowa, lot
nicze fotele, halogeny przednie, po remoncie sinika i  blachar- 
ki, stan b. dobry, - 1.400 zł. Olszyna, woj. jeleniogórskie, teL 
0607/40-96-84
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, bordowy, alternator, zapłon w sta
cyjce. lotnicze fotele, tylna szyba ogrzewana, wycieraczka, za
dbany, garażowany, stan b. dobry, -1.100 zLStarczówek, gm. 
Ziębice, teł: 0604/65-71-42 .
FIAT 126p, 1983 r., 75 tys. km, 650 ccm, ćzerWony, I właściciel, 
garażowany, oryg. lakier, nowe opony, lotnicze fotele, stan techn. 
idealny, -1.700 zł. Watorzych, tel. 074/844-27-80 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, brzoskwiniowy; po malowaniu w 
2000 r., bez przeglądu, - 500 zl. Wrocław, tel. 071/363-23-61, 
788-14-04
FIAT 126p, 1983 r., 600 ccm, zielony; po remoncie silnika, wy
mienione sprężyny i amortyzatory, po lakierowaniu w 2000 r, -
1.500 zł. Wrocław, tel. 780-84-23 
FIAT 126p, 1984 r., 650 cćm. żółty, przegląd do 06.2001 r., po 
częściowym remoncie blacharki, nowy lakief, ąlpmator, nie wy
maga napraw, stan sinika b. dobry, -1.100 zł lub zamienię. 
Korfantów, teł.077/431-96-55,0603/3^3-17 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, pomarańczowy; zarejestrowany; 
nowe opony, po remoncie sinika, alternator, hak, b. dużo czę
ści, - 800 zł. Kunice, teł. 076/857-53-64 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, szałwiowy, 4 opony zimowe .koni- 
czynkT. pasy bezwł., szerokie zderzaki, halogeny, tylna szyba 
ogrzewana, nowy regulator napięcia, prądnica, rozrusznik po 
regeneracji nowa pompka paliwa, przegląd do 112001 r., nowe 
łożyska kół tylnych, -1.400 zł. Polanica Zdrój, lei. 074/868-15-83 
FIAT 126p, 1984 r., czerwony, alternator, po remoncie zawie
szenia przedniego i ukł. hamulcowego, nowy akumulator (gwa
rancja), aktualny przegląd, techn. sprawny, -1.300 zł. Radwa
nice, teł. 0609/49-96-15
FIAT 126p, 1984 r.. 60 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan sinika 
dobry, stan blacharki dobry, szerokie zderzaki, zadbany, bez 
wypadku, - 600 zł. Wrocław, ul. Gliniana 66/12, wieczorem 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, pomarańczowy, bez przeglądu, 
stan dobry. - 800 zł. Chwalów. teł. 071/390-63-28 
FIAT 126p, 1984 r . 650 ccm, pomarańczowy, stan ogólny do
bry, stan sinika b. dobry, po wymianie ścianki, beki, zastrza
łów oraz resoru, lotnicze fotele, stan opon dobry, - 1.500 zł. 
Długopole Dolne, gm. Bystrzyca Kłodzka, teł. 074/813-92-68, 
0603/13-91-78
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm. zielony, po remoncie sinika, pro
gi i przednie błotniki do wymiany, - 400 zł. Dzierżoniów, tel. 

'  074/831-52-48
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, niebieski, nowa tapicerka, zapłon 
w stacyjce, garażowany, RM, stan idealny,-1.400 zł. Jawor, toL 
076/870-70-69 po godz. 18
FIAT 126p, 1984 r., 90 tys. km, 650 ccm, turkusowy, nie wyma
ga napraw, RM, nowe półosie, stacyjka, nowe opony, po remon
cie zawieszenia przedniego, garażowany, - 1.500 z t Jelenia 
Góra. tel. 075/643-89-93
FIAT 126p, 1984 r. stan dobry, techn. sprawny, przegląd do
07.2001 r, - 700 zł. Księgienice, gm. Trzebnica, tel. 
071)312-32-09

<- FIAT 126p, 1984 r., 600 ccm, brązowy, sprawny technicznie - 
600 zł. Nysa. tel. 077/433-12-70 
FIAT 126p, 1984 r., 75 tys. km, 650 ccm, zielony, po remoncie 
blacharki, alternator, -1.100 zł. Paczków, tel. 077/431-71-43 
FIAT 126p, 1984 r., 115 tys. km, 650 ccm, brązowy, alternator, 
dużo nowych części, bez śladów korozji, ważny przegląd, stan 
dobry. • 1200zł. Rakowice. gm. Bolesławiec. teL 075/644-92-50, 
0608/32-08-17
FIAT 126p. 1984 r.. żółty, stan dobry, przegląd do 012002 r. -
1.000 zł. Strzegom, tel. 074/855-52-96 po 15
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm. zielony, lotnicze fotele, sportowy
tłumik i kierownica, obniżony, do lekkich poprawek blacharskich,
alternator, - 800 zl. Strzegów, gm. Strzelin, teł. 071/392-68-34,
0607/42-68-30
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, po malowa
niu i konserwacji podwozia, po remoncie skrzyni bieaów, hak, 2 
nowe opony, - 1.500 zł. Witków, gm. Jaworzyna Śląska, teł. 
074/858-85-05
FIAT 126p. 1984 r., pomarańczowy, - 300 zł. Wrocław, tel. 
0501/15-15-11
FIAT 126p, 1984 r., 27 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, po 
remoncie blacharki, lakierowaniu w 99 r., rejestracja do X. br. -
1.650 zł. Wrocław, teł. 071/3434)7-12 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, szary, szeroki licznik, felgi od BMW 
z  nowymi oponami z  tylu, alternator, stan dobry, - 550 zł. Wro
cław, tel. 0501/40-31-54
FIAT 126p, 1984/90 r., 75 tys. km, pomarańczowy, stan idealny, 
-1.100 zł. Sobótka, teł. 071/316-24-75 
FIAT 126p, 1985 r., 70 tys. km, 650 ccm, bordowy, ważny prze
gląd do 2002 r, lotnicze fotele, pełny lifting, RO, stan tech. do
bry, -1.600 zł. Czarny Bór, tel. 074/8454)6-15 
FIAT 126p, 1985 r.. 650 ccm. żółty, ospoiłerowany. sportowy 
wygląd, lotnicze fotele, alum. felgi, techn. sprawny, zarejestro
wany, opłacony, alternator, do małych poprawek lakierniczych, 
• 1200 zł lub zamienię na Simsona (skuter). Domaszków. tel. 
074/813-21-15,0607/47-79-32
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, niebieski, deska rozdz. nowego 
typu, lotnicze fotele, wersja eksportowa, - 1.900 z t  łOje, teł. 
068/385-66-53
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, brązowy, oszczędny, zarejestro
wany, bagażnik dachowy, - 1.500 zł. Mikoszowa, tel. 
074/858-90-52
FIAT 126p, 1985 r., żółty, po tuningu, szerokie zderzaki, kubeł
kowe fotele, felgi 13a, alternator, garażowany, zadbany, stan b. 
dobry. - 2200 zł. Wrocław, teł. 0601/73-20-98 
FIAT 126p, 1985 r., zielony, stan dobry, przegląd do 05.2002 r, 
-1200 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-54-90.0604/31-72-76 
FIAT 126p, 1985 r., 50 tys. km, 650 ccm, brązowy, oryginalny 
lakier, szerokie zderzaki, hak, lotnicze fotele, radioodtwarzacz, 
stan b. dobry, -1.500 zł lub zamienię na Poloneza, w tej cenie. 
Brzeg Dolny, woj. wrocławskie, tel. 0607/52-47-94 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, czerwony, w ciągłej eksploatacji 
- 1.000 zł lub zamienię. Ciechów, gm. Środa śląska, tel. 
071/317-47-24,0606/394)7-95
FIAT 126p, 1985 r. po remoncie, -1.500 zł. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-32-01,0608/67-21-64 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm amortyzatory na gwarancji, kpi. 
kół zimowych, alternator, szeroka deska, po wymianie sprzę
gła, szczęk hamulcowych, • 1.500 żł. Jemielno, tel. 
065/544-72-47
FIAT 126p, 1985 r., biały, po remoncie kapitalnym. -1.500 zł 
lub zamienię na większy. Kiełczów, teł. 071/3984)1-86 
FIAT 126p, 1985 r., 98 tys. km, 652 ccm, orzechowy, do remon
tu kapitalnego, - 500 zł. Legnica, tel. 076/862-03-74 
FIAT 126p, 1985 r„ 650 ccm, benzyna, zielony, po remoncie 
blacharki i po lakierowaniu, stan b. dobry, -1.300 zł. Leszno, 
tel. 065/520-71-66
FIAT 126p, 1985 r.. 650 ccm, niebiesko-szary. stan b. dobry 
sinika, stan dobry blacharki, przegląd do 2002 r., nowy ukł. ha
mulcowy, w dąglej eksploatacji, nie wymaga napraw, -1250 zL 
Lubań. teł. 075/722-66-71,0605/43-55-79

FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, kolor piaskowy, lotnicze fotele, 
alternator, tylna szyba ogrzewana, nadkolarćtan blacharki b. 
dobry, • 1.100 zl. Nysa, tel. 077/431-25-68,0606/604)4-52 

. FIAT 126'p. 1985 r., 65 tys. km, 6% ććm, czerwony, pó remon
cie blacharki i malowaniu, po remonae^Sflnłka, łojfiięge fotele, 
pasy bezwładnościowe, alternator, sportowa kierownik, RO 
Pioneer. 2 głośniki, kołpaki. -1.500 zł. Raciborowice, gm. War
ta Bolesławiecka, teł. 076/818-97-10 
FIAT 126p, 1985 r. deska nowego typu; po remoncie, alterna
tor. brak przeglądu, do drobnych poprawek lakierniczych, - 950 
zl. Rogów Sobócki. teł. 071/390-40-34 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, czerwony, szerokie zderzaki, czę- 
Sd, - 650 zl. Ścinawa, lei. 076/843-7549 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, zielony, akumulator na gwarancji, 
fotele lotnicze ż tyłu, zagłówki, opony w b. dobrym stanie, stan 
b. dobry. • 1.200 zł. Wałbrzych, tel. 0608/07-65-78 
FIAT 126p. 1985 r., 650 ccm, benzyna, biały, szeroka deska 
rozdzielcza, stan dobry. - 800 zł. Wrocław, tel. 071/325-35-37 
wewn. 21.0501/70-49-55
FIAT 126p, 1985 r„ 69 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, kon
serwacja i lakierowany w 99 r, II właściciel, alternator, lotnicze 
fotele, RO Blaupunkt, tylne szyby uchylane, stan techn. b. do
bry, nówe amortyzatory 2000 r., po remoncie sinika i skrzyni 
biegów, do malowania tylne prawe nadkole (pokryte minią), -
1.500 zł. Wrocław, teł. 330-03-22.0602/18-29-01 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, biały, szeroki licznik, alternator, 
standobry, - 600 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
'FIAT 126p, 1985 r.,80 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, oryg. 
lakier, spoiery, alternator, żarówki H4, lotnicze fotele, zapłon w 
stacyjce, przegląd do 12.2001 r, -1280 zl. Zbaków Górny, tel. 
065/5434)8-17 po godz. 18
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, szaro-niebieski, lotnicze fotele, 
szeroka deska rozdz, -1.100 zl. Złotoryja, teł. 0606/13-38-45 
FIAT 126p, 1985 r. brak przeglądu, techn. sprawny, - 900 zł. 
Żary; tel. 0604/26-54-53
FIAT 126p, 1985/86 r., biały, duża deska rozdzielcza, nowy aku
mulator. stan dobry, -1.200 zł. Wrocław, teł. 071/345-78*54 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm,. benzyna, bordowy, noweopony. 
nowy lakier, stan b. dobry, - 1.800 zl. Bolesławiec, teł. 
075/734-73-69
FIAT 126p, 1986 r., niebieski, lotnicze fotele, szerokie zderza
ki, alternator, zapłon w stacyjce, liczniki nowego typu, opony, 
stan dobry, -  1.350 zł. Chwałków, gm. Marcinowice, fol. 
074/850-43-87
FIAT 126p, 1986 r., 106 tys. km, 650 ccm, Zielony, szeroka de
ska rozdz., alternator, żarówki H4, zapłon w stacyjce, lotnicze 
fotele, konserwacja * nadkola, stan b. dobry, -1.950 zł. Mości
sko, tal. 074/832-91-44
FIAT 126p, 1986 r., 39 tys. km, 650 ccm, czerwony, alternator, 
nowe opony, blacharka do małych poprawek, lotnicze fotele, 
nowe amortyzatory; -1250 zł. Twardogóra, teł. 071/315-82-31 
po godz. 17 -
FIAT 126p FL. 1986 r., 650 ccm, benzyna, niebieski, stan b. 
dobry; lotniczB fotele, dmuchawa, żarówki H4, tylna szyba ogrze
wana, pełny lifting, - 1.450 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/815-38-27
FIAT 126p, 1986 r., pomarańczowy, stan dobry, - 2.000 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/762-17-53
FIAT 126p, 1986 r., 86 tys. km, 650 ccm, bordowy, szeroka de
ska rozdzielcza, alternator, zapłon w stacyjce, RM, stan b. do
bry. -1.650 zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-45-25 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, kremowy, zapasowy alternator, - 
800 zl lub zamienię na Poloneza. Leszno, tel. 0600/60-71-94 
FIAT 126p, 1986 r.. 652 ccm, niebieski, stan dobry, -1.100 zł. 
Ligota Wlk.. gm. Łagiewniki, tel. 0609/40-33-49 
FIAT 126p, 1986 r., 80 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, sze
roka deska rozdz., aktualny przegląd i OC, garażowany, lotni
cze fotele, stan opon dobry, alternator, nowy tfu mik, stan techn. 
b. dobry, - 1.340 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-37-26, 
0600/65-22-26
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, benzyna, niebieski, szeroka de
ska rozdz., lotnicze fotele, dodatkowe światło .stop’ , po remon
cie sinika, szerokie zderzaki, stan b. dobry. -1.500 zł. Olszyna, 
woj. jeleniogórskie, tel. 0607/40-96-84 
FIAT 126p, 1986 r„ 650 ccm, pomarańczowy, garażowany, bez 
korozji, stan b. dobry, - 1.350 zl. Oława. tel. 071/3034)7-91, 
0607/724)2-46
FIAT 126p, 1986 r. nowy lakier, po remoncie sinika, blacharki, 
-1.800 zł. Paczków, tel. 077/431-50-98,0608/78-63-18 
FIAT 126p, 1986 r., niebieski, obniżony, kubełkowe fotele, spor
towe dodatki, hamulce tarczowe, do poprawek, -1.000 zł. Pie
szyce, teł. 0604/44-98-47
FIAT 126p, 1986 r.. 650 ccm, czerwony, lotnicze fotele. RO, 
nowy akumulator, 2 nowe opony, gruba kierownica, dmuchawa, 
przegląd do 022002 r., do renowacji lakiemicznych, stan do
bry. -1200 zł. Polanica Zdrój. tel. 074/868-23-37 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, kość słoniowa, alternator, zapłon 
w stacyjce, nowe przednie opony, akumulator na gwarancji, po 
remoncie sinika i układu kierowniczego, lotnicze fotele, -1.600 
zL Strzegom, tel. 074/649-32-34,0607/55-394)5 
FIAT 126p, 1986 r.. biały, alternator, nowe wahacze, bak, wy
mieniony przód i progi, - 850 zł. Watorzych, tel. 074/842-49-77 
do godz. 20,074/849-1346 po godz. 20 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, czerwony, nowy ukł. hamulcowy i 
resor, szeroka deska rozdzielcza, rozkładane siedzenia, nowy 
akumulator, stan dobry, brak przeglądu, -1.150 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/842-28-58.0602/35-61-24 
FIAT 126p, 1986/87 r., 76 tys. km, 650 ccm, szary, szeroka de
ska, zapłon w stacyjce, alternator, szerokie zderzaki, lotnicze 
fotele, stan dobry, -1.600 zl. Bielawa, tel. 074/833-75-92 
FIAT 126p, 1986/87 r., 650 ccm, benzyna, biały, stan dobry, 
lotnicze fotele, pełny lifting, -1.650 zł lub zamienię. Sulisławi- 
ce. tel. 074/815-43-19
FIAT 126p, 1986/87 r. stan techn. b. dobry, deska rozdz. nowe
go typu, alternator, blacharka do małych poprawek, -1.190 zl. 
Wrocław, tel. 34542-97,0501/97-59-59 
FIAT 126p, 1986/94 r., 50 tys. km, 650 ccm, czerwony, karose
ria wymieniona w 1994 r., stan idealny, szeroka deska rozdziel
cza, nowe opony, zapłon w stacyjce, I właściciel, • 2.400 zł. 
Wrocław, teL 0501/93-33-16
FIAT 126p, 1987 r.. 650 ccm, czerwony, stan dobry, nowe tabli
ce rejestracyjne, -1.300 zł. Brzeg, tel. 0608/57-38-92 
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., 80 tys. km, 650 ccm, czerwony, deska rozdz. 
nowego typu, szerokie zderzaki, nowy akumulator (gwarancja), 
do poprawek lakieru, stan dobry, - 800 zł lub zamienię na Fiata 
125p. Nowogród Bobrzański, teł. 0607/34-91-56 
FIAT 126p, 1987 r., 60 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwony, 
alternator, szeroka pólka, wysokie fotele, pasy bezwł., nowy 
lakier, po remoncie blacharki i sinika, - 2.000 zł. Wrocław, teł. 
0501/03-794)0
FIAT126p, 1987 r., 650 ccm, niebieski, po remoncie blacharki
w 99 r., mała deska, prądnica, stan sinika idealny, nowe opony,
jasna tapicerka, zadbany, nie wymaga napraw, stan b- dobry, •
1.450 zl. Złoty Stok, tel. 074/817-58-77
FIAT 126p, 1987 r., 76 tys. km, 650 ccm po remoncie blacharki
i lakierowaniu, remont silnika, -1 .100 zl. Chroślice, tel.
076/870-84-15
FIAT 126p, 1987 r. alternator, nowa deska rozdz.. dmuchawa, 
halogeny, szerokie zderzaki, zapłon W stacyjce, brak OC, prze
gląd do 092001 r, - 1.500 zł lub zamienię na busa, osobowy, 
kombi, E + gaz. Dębowa Lęka. tel. 065/540-33-10 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, niebieski, hak, alternator, po re
moncie skrzyni biegów, stan dobry, zapłon w stacyjce, lotnicze 
fotele, nowa deska, -1.800 zl. Góra, tel. 065/544-11-80 
FIAT 126p FL, 1987 r., 90 tys. km, 650 ccm, groszkowy, wyso
kie fotele, RO, głośniki, zadbany, - 2.200 zł lub zamienię na 
Fiata Cinquecento, Opla Kadetta z dopłatą. Jelcz-Laskowice, 
teł. 071/318-234)8 po godz. 16
FIAT 126p, 1987 r., 94 tys. km. 650 ccm. niebieski. -1.600 zl. 
Jacek Miewski, 48-370 Kamienica 97, gm. Paczków 
FIAT 126p, 1987 r., 67 tys. km, 650 ccm, benzyna, granatowy, 
alum. folgi, szyberdach, zapłon w stacyjce, szeroka deska ro- 
dziełcza, RM, stan b. dobry, - 1.350 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/744-45-25
FIAT 126p FL, 1987 r., 652 ccm, benzyna, beżowy, II właści

ciel, alternator, dmuchawa, nowego typu deska rozdzielcza, sze
rokie zderzaki. lotnicze fotele, stan b. dobry, -1.900 4  .Kłodz
ko. tel. 074/867-77-30,0605/32-69-00 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm przegląd do 10.2001 r.> stan do
bry, -1.200 zł. Legnica, tel. 076/721-58-18 
FIAT 126p, 1987 r., 89 tys. km, 650 ccm, stalowy metalic, bla
chy po remoncie kapit., nowe opony • 2.500 zł. Lubań, tel. 
075/722-34-34 ; ,>
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, czerwony,'garażowany, nowe opo
ny, zapłon w stacyjce, halogeny, tłumik sportowy; zadbany -
1.900 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-48-72,0603/46-52-51 
FIAT 126p, 1987 r., 650 Ccm, czerwony, stan dobry, nowe tabli
ce, -1.200 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-38-26
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, czerwony, deska rozdz. nowego 
typu. stan dobry. -1250 zł. Michałów, tel. 077/469-70-51 
FIAT 126p, 1987 r., czerwony, stan b. dobry, alternator, zapłon 
w stacyjce, szeroka deska rozdz, -1.700 zł. Nowa Wieś Niem- 
czańska, tel. 074/837-52-67
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, bordowy, deska rozdzielcza no
wego typu, nowe opony, tylna szyba ogrzewana, pp remoncie 
silnika, garażowany, przegląd do 10.2001 r., w ciągłej eksplo
atacji, stan dobry, nowe tablice rej, • 2.000 zł. Pieszyce, tel. 
0608/03-86-47
FIAT 126p, 1987 r., 30 tys.. km, 650 ccm, seledynowy, stan do
bry, silnik po kapit. remoncie, karoseria po małej poprawce, 
podłoga po wymianie, przegląd do 30.01.2002 r, -1.100 zł. Po
lkowice, tel. 076/749-35-12
FIAT 126p, 1987 r.. 650 ccm, granatowy, alternator; 2 nowe opo
ny, nowy akumulator, pó remoncie silnika, skizyni biegów, bla
charki i ukł. jezdnego w 2000 r., tylna szyba ogrzewana, dodat
kowe światło .stop’ , lotnicze fotele, żarówki H4, halogeny, atrak
cyjny wygląd, garażowany, - 1.900 zł. Rakowice Wlk., tel. 
075/782-32-73 po godz.17
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, czerwony, bagażnik dachowy, po 
remoncie blacharki, konserwacja, stan b. dobry, • 1.650 zł. 
Szklarska Poręba, tel. 0607/70-63-50 
FIAT 126p FL, 1987 r., 22 tys. km, 650 ccm, zielony, po remon
cie sinika i nadwozia, pasy bezwł., lotnicze fotele, aktualny prze
gląd, szeroka deska rozdzielcza, zapfon w stacyjce, stan b. 
dobry, nie wymaga napraw, -1.600 zł. Walim, tel. 074/845-754)5 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, niebieski, po remoncie kapital
nym blacharki i silnika, nowe opony, lotnicze fotele, przegląd 
do 04.2002 r, - 1.650 zl. Wałbrzych, tel. 074/847-89-03, 
0604/31-50-50
FIAT 126p, 1987 r., 66 tys. km, 650 ccm, kolor wiśniowy, stan 
dobry, lotnicze siedzenia, plastikowe szerokie zderzaki, zapłon 
w stacyjce, alternator, szeroka deska rozdzielcza, dmuchawa -
1.400 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35
FIAT 126p FL, 1987 r., 56 tys. km, 650 ccm, biały, szeroka de
ska rozdzielcza, kubełkowe fotele, alternator, dmuchawa, za
płon w stacyjce, pasy bezwł., miękka kierownica, przegląd do 
16.04.2002 r, -1.600 zł. Wrocław, tel. 071/372-32-65 
FIAT'126p, 1987 r., 650 ccm, srebrny metalic, lotnicze fotele, 
tylna szyba ogrzewana, alternator, nowe przednie zawieszenie, 
halogeny, nowa deska, hak, bez korozji, nie wymaga wkładu 
finansowego, stan idealny, - 1.550 zl. Wrocław, tel. 
071/352-30-97,0503/66-96-49
FIAT 126p, 1987 r., 60 tys. km, 650 ccm, czerwony, I właściciel, 
wersja eksportowa, garażowany, stan b. dobry, -1.600 zł. Wro
cław, tel. 071/352-854)2 wieczorem 
FIAT 126p, 1987 r., 82 tys. km, 650 ccm alternator, dodatkowe 
światło .stop1', odcięcie zapłonu, lotnicze fotele, RO, nowy aku
mulator, przegląd do 03.2002 r., szeroka deska rozdz., szero
kie zderzaki, wersja eksportowa, stan b. dobry, - 2.600 zł łub 
zamienię na większy. Wykroty, gm. Nowogrodziec, tel. 
0502/33-76-60
FIAT 126p, 1988 r„ 80 tys. km, 650 ccm, benzyna, niebieski, 
nowy akumulator i opony, pełna konserwacja, garażowany, -
2.400 zł. Domaszków. teł. 074/813-21-68
FIAT 126p FL, 1988 r.. 650 ccm, niebieski, alternator, zapłon w 
stacyjce, szeroka deska rozdz., tylna szyba ogrzewana, prze
gląd do 2002 r. - 850 zł. Lubin, tel. 076/846-77-12 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, biały, stan techn. dobry, pełny 
lifting, pokrowce, tylna szyba ogrzewana, - 2.300 zł lub zamie
nię. Otmuchów, tel. 077/431-35-37 
FIAT 126p, 1988 r., 74 tys. km, 650 ccm, piaskowy, stan b. do
bry, pełny lifting, zapłon w stacyjce, pasy bezwł., przegląd do 
2002 r, - 2.200 zł. Ruszowice 13, gm. Kłodzko, tel. 
074/867-92-98,0607/18-24-35
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, niebieski, lotnicze fotele, tylna 
szyba ogrzewana, zapłon w stacyjce, plastikowe nadkola, po 
przeglądzie, nowy łańcuszek rozrządu, nowy aparat zapł., za
dbany, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-95-17 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, czerwony, II właściciel, alternator, 
zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, pasy bezwładnościowe, pla
stikowe nadkola, tylna szyba ogrzewana, po remoncie silnika, 
stan dobry, - 2.000 zł lub zamienię na Forda Escorta, Opla Ka
detta (z dopłatą). Bolesławiec, tel. 075/734-53-56, 
0502/374)4-38
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, biały, stan b. dobry, alternator, 
rozruch w stacyjce, szeroka deska, garażowany, • 1.700 zł. 
Bułaków, gm. Pogorzela, teL 065/573-56-55 po 18 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, biały, • 1.400 zł. Leszno, teł. 
065/520-88-38
FIAT 126p E, 1988 r., 650 ccm, czerwony, nowa deska rozdziel
cza, zapłon w stacyjce, alternator, pasy bezwładnościowe, ha
logeny, siedzenia lotnicze, dmuchawa elektryczna, ogrzewana 
tylna szyba, RM-RDS, zadbany, bez korozji, przegląd technicz
ny do 03.2002 r, • 2.300 zł. Lubin, tel. 0603/17-79-30 
FIAT 126p/19881, czerwony, alternator, zapłon w stacyjce, stan 
średni, -1.300 zł. Oleśnica, tel. 0600/35-36-53 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, jasnozielony, nowe opony, po prze
glądzie, kubełkowe fotele, stan techn. b. dobry, - 2.400 zł. Pacz
ków, teł. 077/431-79-64
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, niebieski, kubełkowe fotele, 
zadbany, alarm, stan techn. b. dobry, - 2.300 zł. Paczków, tel. 
077/431-69-94
FIAT 126p, 1988 r., czerwony, lotnicze fotele, do remontu Ma- 
charka, przegląd do 03.2002 r., OC do 08.2001 r; - 1.000 zł. 
Piechowice, tel. 075/761-20-36
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, zielony, zarejestrowany do
08.2001 r., ciemne szyby, halogeny, pełny lifting, stan dobry, -
1.350 zł lub zamienię na inny samochód. Polanica Zdrój, tel. 
0603/16-55-95
FIAT 126p, 1988 r , 652 ccm, benzyna, jasnozielony, stan do
bry, zadbany, pasy bezwł., nowe opony, RO, lotnicze fotele, al
ternator, plastikowe nadkola, nowy typ ham., przegląd do
04.2002 r, - 2.100 zł. Radków, tel. 074/871-24-60
FIAT 126p, 1988 r., 115 tys. km, 652 ccm, biały, nadwozie z 
1990 r., sinik z  1993 r., stan blacharki i ogólny dobry, - 2.100 zł. 
Świdnica, tel. 074/852-50-30
FIAT 126p, 1988 r.. 650 ccm, benzyna, czerwony, przegląd do 
052002 r, - 1.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-11-87, 
0600/63-68-06
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, żółty, nowe 4 amortyzatory, 2 opony
na gwarancji, szeroka deska rozdzielcza, zapłon w stacyjce,
lotnicze fotele, alternator, tylna szyba ogrzewana, • 1.700 zł.
Wałbrzych, tel. 074/843-65-31,0603/05-59-16
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, po remoncie
hamulców, nowy akumulator (gwarancja), garażowany, lotnicze
fotele, techn. sprawny, przegląd do 2002 r, -1.800 zł. Wrocław,
tel. 071/372-72-73,0605/65-58-22
FIAT 126p, 1988 r., 70 tys. km, 650 ccm, czerwony, alternator,
dmuchawa, zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, stan b. dobry, -
1.900 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/784-34-41, 
0608/28-66-30
FIAT 126p FL, 1988 r.. 67 tys. km, 650 ccm, biały, lotnicze fote
le, -1.300 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p FL, 1988 r., 74 tys. km. 652 ccm, błękitno-szmarag- 
dowy, wygłuszony, lotnicze fotele, atrakcyjny wygląd, alterna
tor, zapłon w stacyjce, tylna szyba ogrzewana, szeroka deska, 
- 2.450 zł. Wrocław, tel. 0605/78-41-85 
FIAT 126p, 1988 r.. 34 tys. km, 650 ccm, biały, I właściciel, stan 
dobry. • 1.900 zł. Wrocław, teł. 071/339-82-06,0601/054)2-84 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, benzyna, jasnozielony, oryginal
ny lakier, pełny lifting, I właściciel, garażowany, bez korozji, -
2.250 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-92-32,815-33-43 
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, czerwony, bez korozji, duża

deska, zapłon w stacyjce, -1.450 zl lub zamienię na większy i 
droższy. Złoty Stok^teL 0603/64-69*25 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, biały, po wymianie progów, alter
nator, szeroka deska rozdz., zapłon w stacyjce, zadbany, RO + 
głośniki, 2 nowe opony, plastikowe zderzaki, III właściciel, koł
paki, stan b. dobry, - 2.200 zł. Żeliszów, gm. Bolesławiec, tel. 
075/734-14-01
FIAT 126p, 1988/89 r., czerwony, stan b. dobry, lotnicze fotele, 
alternator, szeroka deska, po remoncie blacharki i podłogi, ba
gażnik dachowy, ogrzewana szyba, atrakcyjny wygląd, - 2.200 
zl. Jelenia Góra. tel. 0607/48-30-13 
FIAT t26p.FL, 1988/89 r.„650 ccm, benzyna, czerwony, zapłon 
w stacyjce, tylna szybą ogrzewana, deska rozdz. nowego typu, 
kubełkowe fotele, alternator, nowe opony, teleskopy, wahacze, 
drążki, nakładki na progach, zadbany, atrakc. wygląd, - 2.500 
zł lub zamienię. Kozielno, woj. opolskie, teł. 0608/17-00-95 
FIAT 126p, 1988/89 r., 650 ccm, niebieski, garażowany, pasy 
bezwł., nowe opony, przegląd do 05.2002 r., faktura zakupu, 
stan b. dobry, -2.700 zl. Paczków, tel. 077/431-69-82 'm  
FIAT 126p, 1988/89 r., 650 ccm, czerwony, nowy akumulator, 2 
opony, stan techn. dobry, lotnicze fotele, szeroka deska rozdz,
• 2.100 zł. Targowica', tel. 074/810-35-72.810-36-94
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, zielony, przegląd do 04.2002 r., 
zapłon w stacyjce, pokrowce, RO, kołpaki, nie wymaga remon
tu, stan b. dobry. - 2.150 zł. Korfantów, tel. 077/431-96-55, 
0603/34-53-17
FIAT 12§p FL, 1989 r., groszkowy, stan b. dobry, wersja sporto
wa. • 2.900 zł. -Sobótka, teł. 071/316-20-05 
FIAT 126p, 1989 r.. 650 ccm, pomarańczowy, - 2.300lzł. Biela
ny Wrocławskie, teł. 0603/98-21-35> r - -
FIAT 126p FL, 1989 r., 78 tys. km, 650 ccm, benzyna, biały, 
bagażnik dachowy, RO, przegląd do 04.05.2001 r., lotnicze fo
tele; nowe hamulce i głowica, - 2.600 zł. Bogatynia, tel. 
075/773-83-39
FIAT 126p, 1989 r., 30 tys. km, 650 ccm pełny lifting, fotele 
lotnicze, garażowany, zadbany, stan b. dobry, • 2.250 zł.-Bogu- 
szów-Gorce, tel. 074/844-87-29 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, niebieski, alternator, zapłon w 
stacyjce, dodatkowe światło .stop’ , szeroka deska rożdz., po 
remoncie zwrotnic, nowe opony, po wymianie przegubów, prze
gląd do 2002 r, s 1.900 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-98-20 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, czerwony; pełny lifting, stan b. 
dobry. - 2.200 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-24-73,0602/60-31-76 
FIAT 126p, 1989 r., 96 tys. km, 650 ccm, beżowy, deska roż- 
dzielcza nowego typu z stacyjce, kubełkowe fotele, alternator, 
po wymianie silnika, wału korbowego, panewek i rozrządu, do 
drobnych poprawek blacharki, przegląd do 11:2001i; stan do
bry, • 2.200 zł. Gierałtów 114, teł. 075/736-81-71 po godz.46 
FIAT 126p, 1989 r., 5 tys. km, czerwony, po remoncie sinica i 
lakierowaniu, lotnicze fotele, zadbany, stan b. dobry, - 2 400 zł. 
Giyfów śl.. tel. 0606/26-97-37
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, żółty, lotnicze fotele, pasy bezwł., 
żarówki H4. nadkola, tylna sżyba ogrzewana, RO + głośniki, 
stan b. dobry blacharki i sinika, - 2250 zł. Jakuszowa, teł. 
076/870-12-10
FIAT 126p FL, 1989 r., 650 ccm, biały, oryg. lakier, dmuchawa, 
oryg. nadkola, 2 nowe opony, światło cofania, przeciwmgielne, 
pełny lifting, - 2.100 zl. Kamienica, woj. opolskie, tel. 
0604/56-02-68
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, benzyna, biały, stan techn. b. do
bry, po lakierowaniu, po remoncie kapitalnym sinika, nowe opo
ny ♦ zimowe, nowy akumulator, RO, dodatkowe światło .stop", 
konserwacja, bez wypadku, - 2.000 zł. Karpacz, tel. 
075/761-89-13
FIAT 126p, 1989 r., 60 tys. km, 650 ccm, benzyna, biały, zapłon 
w stacyjce, lotnicze fotele, alternator, dmuchawa, deska roz
dzielcza nowego typu, w ciągłej eksploatacji, stan dobry,  ̂1.950 
zł lub zamienię na Poloneza, Ladę Samarę, z instał. gazową. 
Kępno. tel. 0605/52-79-78
FIAT 126p, 1989 r., 20 tys. km, 650 ccm, niebieski, techn. spraw
ny. - 2.100 zł. Legnica, tel. 076/721-76-45 
FIAT 126p, 1989 r., 76 tys. km, 650 ccm, benzyna, jasnobeżo
wy, po malowaniu, tylna szyba ogrzewana, alternator, nowy aku
mulator, wymienione błotniki, progi, hamulce i silnika, garażo
wany, zadbany, - 2.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/78241-18 
FIAT 126p, 1989 r. po remoncie blacharki, nowy lakier, do drob
nych poprawek, stan b. dobry, - 2.400 zł. Oborniki śląskie, tel. 
0604/77-4960
FIAT 126p FL, 1989 r., 650 ccm, groszkowy, szeroka deska 
rozdz. i zderzaki, zapłon w stacyjce, światła dzienne, wymie
nione 4 łożyska w kołach, szczęki hamulcowe, sprężyny+amor
tyzatory, do drobnych poprawek lakierniczych, brak rozruszni
ka, brak OC. - 1.400 zł. Przemków, teł. 076/8314)0-99 
FIAT 126p, 1989 r., 20 tys. km po remoncie, -1.900 zł. Środa 
Śl., tel. 071/317-22-93
FIAT 126p FL, 1989 r., 18 tys. km, 650 ccm, biały, po remoncie 
kapitalnym silnika, stan blacharki i techniczny idealny, aktualny 
przegląd, lotnicze fotele, hak, bagażnik dachowy, pasy bezwł., 
RM, pełny lifting, - 2.500 zł lub zamienię na tańszy, może być 
Fiat 126p. Walim, tel. 074/845-75-05 
FIAT 126p FL, 1989 r., 650 ccm, beżowy, szeroka deska roz
dzielcza, 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. nowe opony i akumulator, techn. spraw
ny, - 2.100 zł. Wrocław, tel. 071/315-49-52.0607/63-88-48 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, benzyna, żółto-zielony, po remon
cie, karoseria do małych poprawek, nowy akumulator, alterna
tor, lotnicze fotele, przegląd do 02.2002 r., stan sinika b. dobry,
• 2.100 zł. Wrocław, tel. 0502/09-48-76
FIAT 126p, 1989 r., czerwony, pełny lifting, zarejestrowany, ory
ginalny lakier, nowe tablice, -1.650 zł. Ząbkowice Śląskie, teł. 
0603/16-55-95
FIAT 126p BIS. 1989 r., 700 ccm, benzyna, biały, kubełkowe 
fotele, nowy akumulator (gwarancja), - 1.700 zł. Zielona Góra, 
tel. 0501/01-81-68
FIAT 126p BIS, 1989/90 r., 38 tys. km, 704 ccm, jasnobeżowy, 
do poprawek blacharskich, przegląd do 09.2001 r., nowe opo
ny, siedzenia, akumulator, stan b. dobry, - 1.700 zl., tel. 
0603/21-42-10
FIAT 126p FL, 1989/90 r., 650 ccm, czerwony, stan techn. i bla
charki b. dobry, RM, nie eksploatowany w kraju, lotnicze fotele, 
nowy akumulator, garażowany, - 1.950 zł. Lubin, teł. 
076/749-45-56
FIAT 126p, 1989/90 r., 650 ccm, morski, pełny lifting, alterna
tor, zapłon w stacyjce, stan b. dobry, -1.900 zl. Lwówek Śląski, 
teł. 0608/34-51-30
FIAT 126p FL. 1989/90 r., 105 tys. km, 650 ccm. biały, po re
moncie silnika, nowe opony, resor, zwrotnice, stacyjka, tłumik, 
lotnicze fotele, alternator, dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, 
przegląd do 01.2002 r., stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, - 2.400 
zł. Oława, tel. 071/313-99-01
FIAT 126p, 1989/90 r., 650 ccm, biały, 2 nowe opony, bez wy
padku, przegląd do 2001 r., oryg. lakier, pełny lifting, stan techn. 
b. dobry, - 2.700 zł. Paczków, tel. 077/431-79-64 
FIAT 126p, 1989/90 r., 68 tys. km. 650 ccm, czerwony, lotnicze 
fotele, bagażnik dachowy, nowe zwrotnice i teleskopy, koła 13*. 
H-4, RO; 2 nowe opony, rozruch na kluczyk, nadkola, konser
wacja, garażowany, stan b. dobry, - 2.500 zł. Ruszów, gm. Wę
gliniec, tel. 075/771-43-84.
FIAT 126p FL, 1989/90 r., 650 ccm, kolor groszkowy, lotnicze 
fotele, ciemne szyby tylne, halogeny, żarówki H4, duży spoier, 
sport, tłumik i kierownica, bagażnik, dod. światło .stop*, półka 
na głośniki, plastikowe nadkola, garażowany, stan b. dobry, -
3.200 zl. Sobótka, teł. 071/316-204)5 
FIAT 126p, 1990 r., 40 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwony, 
pokrowce, nowe opony i hamulce, aparat zapłonowy, nowy gaż- 
nik, • 2.500 zł. Brzeg, tel. 0603/52-76-15 
FIAT 126p, 1990 r , 47 tys. km, 650 ccm, jasnozielony, po re
moncie kapitalnym, alternator, zapłon w stacyjce, foteje z za
główkami, szerokie zderzaki, pełny lifting, stan b. dobry, - 3.400 
zł. Jawor. tel. 076/871-02-78,0605/41-56-74 
FIAT 126p BIS, 1990 r., 700 ccm, czerwony, - 2.500 zł. Jelcz-La
skowice, tel. 071/3,18-45-35.0606/72-69-47 
FIAT 126p, 1990 r., beżowy, oryg. lakier, nowe opony, nowy aku
mulator, stan b. dobry, - 2.500 zł. Kamiennik, tel. 077/431-24-16 
FIAT 126p BIS, 1990 r., 22 tys. km, 703 ccm, benzyna, biały, 
alternator, uchylane szyby, tylna szyba ogrzewana, nowy aku

mulator i opony, plastikowe nadkola, stan dobry, przegląd do
02.2002 r, • 2.900 zł. Legnica, teL 076/721-80-35 
FIAT 126p, 1990 r.. 46 tys. km, 650 ccm, E, czerwony, zapłon w 
stacyjce, lotnicze fotele, nadkola, konserwacja, po remoncie s i
nika, na dotarciu, 2 nowe opony, akumulator i resor, H-4, - 2.600 
zł. Lubin, tel. 076/844-73-21,0606/61-45-30 
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm, benzyna, niebieski, bez wy
padku, lotnicze fotele, oryg. lakier, stan b. dobry, - 2.500 zł. Lubin, 
teł. 076/749-52-21
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, czerwony, alternator, zapłon w 
stacyjce, lotnicze fotele, stan dobry, - 2.700 zł. Międzybórz, tel. 
062/785-63-80
FIAT 126p, 1990 r., 88 tys. km, biały, zadbany, garażowany, 
nowy przegląd, nowe opony, kubełkowe fotele, nowe tylne wa
hacze, • 2.700 zł. Paczków, tel. 077/431-69-87 
FIAT 126p FL. 1990 r., 60 tys. km. niebieski, 4 nowe opony i 
akumulator, RO, stan dobry, - 2.500 zł. Prochowice; tel. 
076/858-56-14.0604/18-74-12
FIAT 126p FL, 1990 r., 79 tys. km, 650 ccm, czerwony, lifting 

nowy gaźnik, tylne szyby uchylane, ręczny alarm, akumu
lator Bosch, - 2.900 zł lub zamienię na Fiata 126p el, z 95 r. z 
dopłatą. Prudnik, tel.v077/436-05-98
0  FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm  przegląd i ubezpie

czen ie  ważne do 12.2001 r., lo tn icze fotele, tylna 
szyba ogrzewana, po rem oncie alternatora, stan 
b. dobry, - 2.600 z ł , cena do uzgod.. Raw icz, tel. 
0608/05-12-90 02021171

FIAT 126p, 1990 r., 64 tys. km, 650 ęcm, niebieski, lotnicże 
fotele, alternator, zapłon w stacyjce, dmuchawa, szerokie zde
rzaki,, garażowany, przegląd do 11.2001-r, -3.000 zLSobótka, 
teł.071/31643-79  ̂ ~ ‘  „ ...
FIAT 126p, 1990 r., - 1.500 zł. Świdnica, tel. 074/853-47-60, 
0603/99-77-90
FIAT 126p FL. 1990 r.. 650 ccm, biały, garażowany, bez wypad
ku, II właściciel, estetyczny wygląd, - 2.400 zł. Ujeździec, woj. 
opolskie, tel. 0608/81-66-71
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm, biały, nowe drążki kierownicze
1 pompa paliwa, po remoncie silnika, alternator, lotnicze fotele, 
RO, alarm * pilot, przegląd do 03.2002r, stan b. dobry, - 2.800 
zł. Wałbrzych, tel. 074/846-31-40
FIAT 126p, 1990 r., 47 tys. km, 650 ccm, biały, I właściciel, ga
rażowany, fabryczny lakier, lotnicze fotele, nowe opony, stan 
tech. idealny; - 3.200 4  Watorzych, tel. 074/84^27-80 
FIAT 126p FL, 199(^-650 cćm, biały.,pełny łifŚęg, lotnicze 
fotele, pasy bezwł., uchylne szyby, po lakierowaniu i konserwa
cji, przegląddo 04.2002 r.,b. atrakcyjny, garażowany, czysty, 
zadbany, be; wypadku, stan b, dobry, - 3250 zl. Wałbrzych, tel. 
074/666-60-58,0604/60-39-86 •
FIAT 126p, 1990 r., czerwony, - 2.100 izl. Wrocław, tel. 
0601/58-78-13 ;
FIAT 126p BIS FL, 1990 r, 69 tys. km, 703 ccm, kanarkowy, 
stan b: dobry, lotnicze fotele, - 1.450 żł. Wrocław, tel. 
0501/40-31-35
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm, czerwony, stań dobry blachar
ki, lotnicze fotele, kołpaki, ważny przegląd i OC, zadbane wnę
trze, - 2.100 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
FIAT 126p BIS, 1990 r., 75 tys. km, 700 ccm, czerwony, orygi
nalny lakier, nowy akumulator, nowe opony, sprężyny i amorty
zatory, nowy układ kierowniczy, stan b. dobry, nagrzewnica, 
dmuchawa, tylne szyby uchylane, welurowa tapicerka, - 2.200' 
zl. Wrocław, teł. 0601/21-44-25
FIAT 126p FL, 1990 r., 31 tys. km, 650 ccm, żółty, nowy akumu
lator, mało używany, bez wypadku, stan idealny. • 3.200 zł. Wro
cław. teł. 071/342-16-15
FIAT 126p BIS, 1990 r., 80 tys. km, 700 ccm, czerwony, po re
moncie blacharki, po lakierowaniu, po remoncie sinika i zawie
szenia, 4 nowe opony, po przeglądzie, tylne szyby uchylane, 
wskaźnik temperatury, RO, pokrowce, lampy halogenowe, nad
kola, stan b. dobry, - 2.800 zł. Wschowa, tel. 065/540-44-73, 
0605/60-91-98
FIAT 126p FL, 1990 r., 76 tys. km, 650 ccm, czerwony, zadba
ny, garażowany, alternator, lotnicze fotele, szerokie zderzaki, -
2.800 zł. Zbylutów, gm. Lwówek Śląski, tel. 075/784-30-90 
FIAT 126p FL, 1990/91 r., 69 tys. km, 650 ccm, benzyna, nie
bieski, lotnicze fotele, boczne szyby uchylane, tylna szyba 
ogrzewana, pasy bezwł., plastikowe nadkola, 2 nowe opony, 
przegląd do 02.2002 r., garażowany, po remoncie blacharki, po 
lakierowaniu, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 3.000 zl. Grod
ków, tel. 077/415-90-09 po godz. 16 
FIAT 126p, 1990/91 r., 650 ccm, beżowy, nowe opony, kubełko
we fotele, oryg. lakier, stan techn. b. dobry; - 2.800 zł. Paczków, v  
teł. 077/431-79-64 *
FIAT 126p FL, 1990/91 r., 650 ccm nowe opony i akumulator, 
lotnicze fotele, pełny lifting, - 2.650 zł. Strzelin, tel. 
0608/40-49-78
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., 68 tys. km, 650 ccm, benzyna, pomarań
czowy, zapłon w stacyjce, ogrzewana szyba, dmuchawa, hak, 
bagażnik dachowy, garażowany, stan b. dobry, - 3.400 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/752-25-30
FIAT 126p, 1991 r., 89 tys. km, 650 ccm, beżowy, garażowany,
2. właściciel, alternator, zapłon w stacyjce, tylna szyba ogrze
wana, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, przegląd do 02.2002 r,
- 2.800 zł. Jelenia Góra. teł. 075/761-22-00
FIAT 126p, 1991 r.. biały, zadbany, - 2.700 zł. Kąty Wr., tel. 
071/316-74-18
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, zielony, pełny lifting, pasy bezwł., 
przegląd do 03.2002 r., akumulator na gwarancji, stan b. dobry,
- 2.650 zł. Kłodzko, teł. 0606/28-65-73
FIAT 126p, 1991 r., 70 tys. km, 650 ccm, czerwony, po wymia
nie oleju, lotnicze fotele, kołpaki, białe kierunkowskazy, nadko
la, stan b. dobry, - 2.500 zł. Michałów, teł. 077/469-70-51 
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, beżowy, nowe opony, nowy aku
mulator, pełny lifting, książka serwisowa, garażowany, stan 
techn. b. dobry, - 2.800 zł. Paczków, tel. 077/431-79-64 
FIAT 126p, 1991 r., 56 tys. km, 650 ccm, żółty; radio * głośniki, 
tylna szyba ogrzewana, pełny lifting. - 2.600 zł. Pawłów, tel. 
0600/60-78-49
FIAT 126p, 1991 r., 652 ccm, biały, nowe opony i akumulator, 
lotnicze fotele, alternator, dmuchawa, tylna szybą ogrzewana, 
szeroka deska, stan techn. b. dobry, - 3.700 zł lub zamienię na 
Poloneza z  1994 r.. Pielgrzymka, tel. 076/877r57-32 
FIAT 126p, 1991 r., czerwony, siedzenia lotnicze, RM, stan b. 
dobry, - 4.050 zł łub zamienię na młodszy rocznik. Rawicz, teł. 
065/546-33-40,0605/54-24-27 Ą
FIAT 126p BIS, 1991 r., niebieski, wersja włoska, po remoncie 
sinika, hamulców i podzespołów, nowy akumulator, - 2.600 A  
Rogów Sobócki, tel. 071/390-40-34 
FIAT 126p EL, 1991 r., 50 tys. km. 650 ćcm. czerwony, lotnicze 
fotele, alternator, dmuchawa, zapłon w stacyjce, plastikowe nad
kola, nowe łożyska, lampy H4, przegląd do 2002 r, • 3.600 zł 
lub zamienię na Forda Fiestę, Opla Kadetta, Tawriję. Ireneusz 
WalaS, 57-100 Strzelin, ul. Plac 1 Maja 3/1 
RAT 126p, 1991 r., 650 ccm, żółty, - 2.400 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-50-93
FIAT 126p, 1991 r., 71 tys. km, 652 ccm, czerwony, lotnicze 
fotele, przegląd do 12.2001 r., nowy akumulator, dodatkowe 
opony zimowe, po remoncie sinika i zawieszenia, zadbany, -
2.600 zł. Wałbrzych, tel. 0601718-14-91 
FIAT 126p FL, 1991 r., 80 tys. km, czerwony, zadbany, fotele 
lotnicze, pokrowce, pełny lifting, bez korozji, - 2.800 zł lub za
mienię na Poloneza, Fiata Cinquecento, przez komis. Wał
brzych, teł. 074/665-10-68
FIAT 126p, 1991 r., 81 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan dobry, 
tylna szyba ogrzewana, tylne szyby uchylne, dmuchawa, tapi
cerka z materiału. - 2.900 zł lub zamienię na młodszy rocznik. 
Wałbrzych, tel. 074/847-84-43.0606/18-82-24 
FIAT 126p FL, 1991 r., 650 ccm, biały, II właściciel, po remon
cie układu kierowniczego, dmuchawa, alternator, zapłon w sta
cyjce, lotnicze fotele, stan b. dobry. - 2.350 zl. Wrocław, (el. 
071/357-69-81 po godz. 20,0607/82-97-45 
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm kubełkowe fotele, atrakcyjny wy
gląd, stan idealny, -4.900 zł. Wrocław, teł. £605/67-55-50 
FIAT 126p FL, 1991 r., 650 ccm, biały, szeroka deska rozdz, Ą  
zapłon w stacyjce, dmuchawa, alternator, szerokie wtoty powie
trza, tylna szyba ogrzewana, lotnicze fotele, szerokie zderzaki.
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listwy, kołpaki, stan b. dobry, • 2.200 zł lub zamienię. Złoty Stok, 
tel. 074/817-57-93,0608/49-74-01 
FIAT 126p FL, 1991/92 r., 650 ccm rozkł. fotele, 4 nowe opony, 
nowy akumulator, oryg. lakier, garażowany, I właściciel, prze
gląd do 05.2002 r, • 2.900 zł. Strzelin, tel. 0608/40-49-76 
FIAT 126p, 1991/92 r., 80 tys. km, 650 ccm, E, czerwony, za
dbany, stan b. dobry, oryginalny lakier, bez wypadku, lotnicze 
fotele, • 2.600 zł. Wałbrzych, tel. 0602/52-55-51,074/846-55-34 
w godz. 9-17
FIAT 126p FL, 1991/92 r., 650 ccm, biały, oryg. lakier, bez wy 
padku, II właściciel, po remoncie układu kierowniczego, dmu 
chawa, alternator, zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, stan b 
dobry, • 2.750 zł. Wrocław, tel. 071/357-69-81 po godz. 20 
0607/82-97-45
FIAT 126p, 1992 r., 76 tys. km, 650 ccm, czerwony, oryg. lakier 
pełny lifting, stan techn. b. dobry, - 3.150 zł. Lubin, tel 
076/846-06-29
FIAT 126p, 1992 r., 73 tys. km, 650 ccm, czerwony, oryg. lakier 
bez wypadku, lotnicze fotele (kubełkowe), pasy bezwł., dmu 
chawa, plastikowe nadkola, 2 nowe opony, RM, nowy atymula 
tor, - 3.100 zł. Lubin, tel. 076/846-30-99,0603/27-02-09 
FIAT 126p, 1992 r., żółty, pełny lifting, >2:500 zł. Mysłakowice 
tel. 075/713-15-87.0603/804,7r26 
FIAT 126p, 1992 r.r 60 tys. km, 650 ccm. czerwony, stan b. do
bry, alternator, dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, ważny prze 
gląd, lotnicze fotele, ospoilerowany, atrakc. wygląd, • 3.600 z 
Bolesławiec, tel. 0607/13-78-83 
FIAT 126p, 1992 r., 96 tys. km, 650 ccm, czerwony, po malowa 
niu, stan b. dobry, • 2.600 zł. Jedlina Zdrój, woj. wałbrzyskie 
tel. 0606/36-01-64 
FIAT 126p, 1992 r., 65frCćm, zielony, nowe opony, garażowa
ny, plastikowe nadkola, RO + głośniki, lotnicze fotele, tylna Szyba 
ogrzewana, stan dobry, • 3.500 zł. Kłodzko, tel. 074/868-74-17 
FIAT 126p, 1992 r., niebieski metalic, • 3.500 zł lub zamienię 
na Opla Kadetta, Forda Escorta, VW Golfa. Oleśnica, tel. 
0605/83-78-18
FIAT 126p, 1992 r., 650 ccm, zielony, garażowany, dmuchawa, 
RO * głośniki, kpi. opon zimowych, zadbany, • 3.300 zł. Strze
lin, tel. 071/392-21-35

AMICAR/3KKK7
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Specjalne ceny 
na samochody 
rocznik 2000!!!

Akcja złomowania!!! 
<1 odkupu używanego 

samochodu w rozliczeniu) 
trwa nadal!!!

Do 14 maja 
oferujemy następujące upusty:
Seicento, Uno; • 4000 zł (2800 zł) 
Punto: 4000 zł (3000 zł) 
Pozostałe modele • 5000 zł (3000 zł)*

Szczegóły w salonie 
tel. (0-71) 355 45 99

AMICAR-SAMOCHODY
Z PEWNEJ RĘKI

FIAT 126p, 1992 r., 82 tys. km, 652 ccm; czerwony, stan techn. 
dobry, - 3.100 zł. Szalejów Górny, tel. 074/868-71-98 
FIAT 126p FL, 1992 r., 650 ccm, czerwony, po remoncie silnika 
i skrzyni biegów, konserwacja, garażowany, I właściciel, nad
kola, 2 nowe opony i akumulator, oznakowany, lotnicze fotele, 
stan b. dobry, * 3.350 zł. Świebodzice, tel. 074/854-51*61 
FIAT 126p, 1992/93 r., 650 ccm, benzyna, zielony, pełny lifting, 
pokrowce, RO, stan b. dobry, • 3.200 zł lub zamienię na inny, 
może być uszkodzony, Polonez Caro. Wałbrzych, tel. 
074/848-11-28,0605/74-73-41
FIAT 126p, 1993 r., 650 ccm, czerwony, faktura zakupu, książ
ka serwisowa, garażowany, nowe opony, dmuchawa, tylna szy
ba ogrzewana, boczne szyby uchylane, nadkola, lotnicze fote
le, stan b. dobry, oznakowany, *-3.900 zł. Legnica, tel. 
076/722-45-96
FIAT 126p, 1993 r., 65 tys. km stan b. dobry, RM, nowe przed
nie opony, nowy akumulator • 4.000 zł. Pogorzela, tel. 
065/573-45-10
FIAT 126p, 1993 r., 39 tys. km, 650 ccm, czerwony, oznakowa
ny, lotnicze fotele, RO, 2 nowe opony, nowy akumulator, pasy 
bezwładnościowe i tylne, tylna szyba ogrzewana, dmuchawa, 
stan b. dobry, - 4.300 zł. Bralin, tel. 062/781-27-35 
FIAT 126p, 1993 r., 650 ccm nowe opony, akumulator, stan b. 
dobry, • 3.400 zł. Brzeg. tel. 077/416-10-95,0604/82-79-82 
FIAT 126p, 1993 r., czerwony, stan b. dobry, bogata wersja, 
RO, - 3.900 zł. Cieszków, gm. Milicz, tel. 0608/67-58-40 
FIAT 126p FL, 1993 r., 74 tys. km, 652 ccm, czerwony, uchyfne 
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, 1993 r., 73 tys. km, 650 ccm, benźyha, czerwony, 
zapłon w stacyjce, alternator, radio, szerokie zderzaki, lotnicze 
fotele, pasy bezwl., tylna szyba ogrzewana, dmuchawa, nowy 
akumulator, po remoncie silnika, • 2.700 zl. Krosno Odrzańskie, 
tel. 068/383-73-57,0607/74-55-42 
FIAT 126p, 1993 r., 76 tys. km, 650 ccm, czerwony, alternator, 
dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, garażowany, konserwacja, 
tylny spoiler, nakładki na pasy, białe kierunkowskazy, dodatko
we światło stop, pełna dokumentacja, zadbany, stan b. dobry, •
4.200 zł. 57-122 Kuropatnik 65, gm. Strzelin 
FIAT 126p, 1993 r„ 54 tys. km, 650 ccm, czerwony, tylne szyby 
uchylane, RO, bagażnik dachowy, stan b. dobry, II właicicief, •
4.000 zł. Szlichtyngowa, tel. 065/549-22-05 
FIAT 126p, 1993 r., 650 ccm, czerwony, alternator, zapłon w 
stacyjce, tylne szyby uchylane, dmuchawa, tylna szyba ogrze
wana, pasy bezwł., plastikowe nadkola, rozkł. siedzenia, stan 
b. dobry, • 2.950 zł. Wrocław, tel. 0607/47-39-51 
FIAT 126p, 1993 r., 60 tys. km, 650 ccm, kanarkowy, zadbany, 
nowe opony, nowy akumulator, 2 zabezpieczenia antykradzie- 
żowe, • 3.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/32640-80 
FIAT 126p, 1994 r., 65 tys. km, 652 ccm, biały, tylne szyby uchyl
ne, benzyna, pasy tylne, nowy akumulator (gwarancja), dmu
chawa, tylna szyto ogrzewana, po przeglądzie • 3.500 zł. Bo- 
guszów-Gorce, tel. 074/844-9446 
FIAT 126p, 1994 r., biały, nowe opony, drążki, przeguby, • 2.900 
zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-34-69 
FIAT 126p EL, 1994 r., czerwony, stan techn. b. dobry, blachar- 
ki dobry, - 3.500 zł. Oława, tel. 071/313-60-65 
FIAT 126p, 1994 r., czerwony, oryg. lakier, nowe opony, RO, 
stan idealny; • 3.700 zł. Otmuchów, tel. 077/431-24-16 
FIAT 126p, 1994 r., 58 tys. km, 650 ccm, niebieski, blokada 
skrzyni biegów, tylna szyba ogrzewana, oznakowany, boczne 
szyby uchylne, garażowany, • 3.800 zl. Strzelin, tel. 
071/392-61-26,0604/25-95-77
FIAT 126p EL, 1994 r., 30 tys. km, 650 ccm, czerwony, po re
moncie blacharki, po lakierowaniu w 2000 r., tylne szyby uchy
lane, dmuchawa, katalizator, elektroniczny zapłon, nowe opo
ny i fotele, I właściciel, stan idealny, • 4.600 zl. Świebodzice, 
tel. 074/854-16-97,0602/60-64-96 
FIAT 126p CABRIO, 1994 r., 64 tys. km, 650 ccm, czerwony, 

. oryg., fabryczny kabriolet, b. dobrze wyposażony, stan idealny, 
• 7.100 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-13-39 
FIAT 126p, 1994 r., 55 tys. km, 650 ccm, turkusowy, pasy bezwł., 
blokada skrzyni biegów, tylna szyba ogrzewana, I właściciel, 
oryg. lakier, zadbany, konserwacja, aktualny przegląd, • 4.350 
zł. Wrocław, tel. 071/352-63-88 
FIAT 126p FL, 1994 r., 76 tys. km, 650 cćm, niebieski, alarm, 
oznakowany, tylna szyba ogrzewana, pasy bezwł., radioodtwa
rzacz, przegląd do 11.2001 r., do drobnych napraw blacharskich, 
techn. sprawny, - 2.950 zł. Wrocław, tel. 0501/76-03-01 
FIAT 126p, 1994/95 r., 47 tys. km, 650 ccm, czerwony, centr. 
zamek, alarm, blokada skrzyni biegów, • 4.500 zł. Bolesławiec, 
tel. 0503/59-52-39
FIAT 126p, 1994/95 r. nowe opony, aktualny przegląd, • 3.900 
zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/481-63-02 
FIAT 126p CABRIO, 1994/95 r., 65 tys. km, 650 ccm, czerwony 
metalic, lotnicze fotele, elektr. ogrzewanie, konserwacja, ozna
kowany, RO + głośniki, deska rozdz. z Cinquecento, elektr. na
wiew, stan idealny, centr. zamek, • 5.500 zł. Tarnów Opolski, 
tel. 077/464-52-52,0607/53-68-89 
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 EL, 1995 r., 38 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, lotnicze siedzenia, RM, oryg. lakier, bez wypadku, gara
żowany • 4.400 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p el, 1995 r., 42 tys. km, 650 ccm, zielony, pierwsza 
rejestracja w 1996 r., zadbany, - 4.900 zł. Bolesławiec, tel. 
0606/39-59-11
FIAT 126p EL, 1995 r., 49 tys. km, zielony, I właściciel, oryg. 
lakier, garażowany, RO, rozkł. siedzenia, nowy akumulator, kon
serwacja, stan b. dobry, • 5.000 zł. Ciepłowody, tel. 
074/810-35-90
FIAT 126p el, 1995 r., 83 tys. km, 650 ccm, czerwony, - 4.400
zł. Grodków, tel. 0600/37-24-21
FIAT 126p EL, 1995 r., 49 tys. km, 650 ccm, czerwony, blokada
skrzyni biegów, RO, nowe opony, lotnicze fotele, garażowany,
przegląd do 27.01.2002r, do lekkich poprawek lakierniczych, •
4.500 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-6140
FIAT 126p EL, 1995 r., 58 tys. km, 652 ccm, niebieski, książka
serwisowa, zagłówki, stan b. dobry, - 4.400 zł. Nysa, tel.
077/433-10-62,0604/68-43-18
FIAT 126p el, 1995 r., 58 tys. km, 650 ćcm, czerwony, alarm + 
pilot, nadkola, lotnicze fotele, radio, - 4.900 zł. Opole, tel. 
0601/91-89-92
FIAT 126p EL, SX, 1995 r„ 60 tys. km, 652 ccm, biały, 4 nowe 
opony, bogata wersja, lotnicze fotele, RO Philips + głośniki, tyl
ne szyby uchylane, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 4.800 zł. 
Parszowice, tel. 076/843-27-30 
FIAT 126p, 1995 r., 69 tys. km, 650 ccm, zielony, el. dmucha
wa, tylne szyby uchylne, pasy z tyłu, tylna szyba ogrzewana, 
nowe opony, przegląd do 03.2002, - 4.150 zł. Rawicz, tel. 
065/546-28-85
FIAT 126p el, 1995 r., 49 tys. km, 650 ccm, czerwony, - 4.900 
zł. Rydzyna, tel. 065/538-0048 
FIAT 126p ELX, 1995 r., 70 tys. km, 650 ccm. benzyna, czerwo
ny, tylna szyba ogrzewana, tylne szyby uchylane, kubełkowe 
fotele, - 4.800 zl. Świdnica, tel. 074/853-58-14 '
FIAT 126p ELX, 1995 r., 61 tys. km, 650 ccm, czerwony, alarm, 
lotnicze fotele, blokada skrzyni biegów, nadkola, stan b. dobry, 
- 4.700 zł lub zamienię na Audi, VW. Wałbrzych, tel. 
0608/03-85-29
FIAT 126p ELEGANT, 1995 r., 54 tys. km, 650 ccm, czerwony, I 
właściciel, kpi. dokumentacja, garażowany, konserwacja, za
dbany, RO, lotnicze fotele, alarm, stan b. dobry, - 4.850 zl lub 
zamienię na starszy. Wałbrzych* tel. 074/844-28-34, 
0606/17-03-92 /
FIAT 126p el, 1995 r., 50 tys. km, 650 ccm, niebieski, stan do
bry, lotnicze fotele, alarm + 2 piloty, II właściciel (niepalący), -
4.800 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-38-66,0600/38-1845 
FIAT 126p EL, 1995/96 r., 50 tys. km, 650 ccm, benzyna, mo- 
drak, dmuchawa, 2 lusterka, tylna szyba ogrzewana, bez koro
zji, lotnicze fotele w kolorze nadwozia, 4 zagłówki, RO, stan b. 
dobry, • 4.700 A  (możliwe raty). Kępno, tel. 062/78245-83 
FIAT 126p EL, 1995/96 r., 650 ccm, zielony, I właściciel, gara
żowany, serwisowany, alarm, pasy z tyłu, udokum. pochodze
nie, • 4.900 zł. Kłodzko, tel. 074/867-80-57, 0604/89-90-15, 
0604/89-34-28
FIAT 126p EL, 1995/96 r., 53 tys. km, 650 ccm, czerwony, oryg.

lakier, I właściciel, kpi. dokumentacja, oznakowany, stan techn.* 
b. dobry, • 5.000 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/844-27-29, 
0604/18-3547
FIAT 126p ELSX, 1996 r., 35 tys. km, 650 ccm, biały, plastiko
we nadkola, tylna szyba ogrzewana, konserwacja, przegląd do
04.2002 r., garażowany, RM, bez rdzy, stan b. dobry - 5.300 zl. 
Świdnica, lei. 0607/83-08-06
FIAT 126p EL, 1996 r., 50 tys. km, 650 ccm, benzyna, niebie
ski, pasy bezwł., tylne szyby uchylane, dmuchawa, tylna szyba 
ogrzewana, przegląddo 04.2002 r., konserwacja, garażowany, 
lotnicze fotele, nadkola plastikowe, stan b. dobry, zadbany, 
atrakc. wygląd, • 5.300 zł. Kietrz, tel. 077/485-18-31, 
0606/4540-52
FIAT 126p, 1996 r., 54 tys. km, 650 ccm, biały, Elegant, garażo
wany, bez wypadku, zadbany, - 4.800 zł. Kadłub, gm. Środa 
Śląska, tel. 071/317-83-78 po 18 
FIAT 126p EL, 1996 r., 50 tys. km, 650 ccm, czerwony, I właści
ciel, bez wypadku, dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, uchyl 
ne tylne szyby, RO, zadbany, • 5.000 zł. Kamienna Góra, tel 
075/744-38-79
FIAT 126p EL, 1996 r., 52 tys. km, 650 ccm, żółty, alarm., halo
geny, nowe opony, 3 światło .stop*, garażowany, zadbany,
5.000 zł. Kunice Legnickie, tel. 0605/03-97-93 
FIAT 126p FL; 1996 r„ 42 tys. km, 650 ccm, zielony metalic 
garażowany, kierowca niepalący, zadbany, nowe opony, po 
wymianie amortyzatorów, blokada skrzyni biegów, elektrowen 
tylator, rozkł. siedzenia, stan b. dobry, • 5.800 zł. Lwówek ślą 
ski, 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 i z tyłu, zagłówki, 
wentylator, tylna szyba ogrzew., boczne uchylne, akumulator z
11.2000 r., przegląd i PZU do 02.2002 r., plastikowe nadkola, 
konserwacja, nowy tłumik i ukł. hamulcowy, garażowany, stan 
idealny, -6.100 zł. Lwówek śląski, tel. 0603/03-96-61 
FIAT 126p EL, 1996 r., 33 tys. km, 652 ccm, zielony, nowy aku
mulator, ukł. hamulcowy i tłumik, bez wypadku, zagłówki, pła- ‘ 
stikowe nadkola, konserwacja, garażowany, stan idealny, • 5.900 
zl. Lwówek Śląski, lei. 0607/38-73-89, 0605/76-80-01 
FIAT 126p EL, 1996 r., 50 tys. km, 650 ccm, zielony, oryg. la
kier, nadkola, oznakowany, kpi. dokumentacja, Mul-T-Lock, lot
nicze fotele, garażowany, stan idealny, • 5.300 zł. Nysa, teł. 
077/433-12-19,0606/17-34-89
FIAT 126p, 1996 r., 45 tys. km, czerwony, bez wypadku, I wła
ściciel, stan b. dobry, - 5.100 zł. Otmuchów, tel. 077/431-21-79, 
0606/12-83-05
FIAT 126p EL, 1996 r., zielony, nadkola, konserwacja, tylna szy
ba ogrzewana, dmuchawa, tapicerka w kolorze samochodu, -
5.100 zł. Pomianów Dolny, gm. Otmuchów, tel. 0600/16-57-08 
FIAT 126p, 1996 r., 36 tys. km, 650 ccm, czerwony, RO, immo
bilizer, 4 nowe opony, tylne szyby uchylane, kierowca niepalą
cy, - 5.800 zł. Przemęt, woj. leszczyńskie, tel. 0604/15-7946 
FIAT 126p el, 1996 r., 30 tys. km, 650 ccm, żółty, serwisowany, 
garażowany, kpi. dokumentacja, nadkola, konserwaqa, hak, ba
gażnik dachowy, lampa .stop', bez wypadku, • 6.300 zl. Rze- 
szotary, tel. 076/857-02-51
FIAT 126p, 1996 r., 66 tys. km, 650 ccm, chabrowy, rozkładane 
lotnicze fotele, tylna szyba ogrzewana, dmuchawa, tylne szyby 
uchylane, plastikowe nadkola, zadbany, stan b. dobry, - 5.500 
zl. Świdnica, tel. 074/851-34-56,0606/62-34-20 
FIAT 126p EL, 1996 r., 30 tys. km, 650 ccm, benzyna, żółty, 
tylna szyba ogrzewana, tylne szyby uchylane, RM, - 5.900 zł 
lub zamienię na Poloneza. Świdnica, tel. 074/853-58-14 
FIAT 126p EL, SX, 1996 r., 54 tys. km, 650 ccm, zielony, bez 
wypadku, serwisowany, dmuchawa, uchylne szyby, fabryczne 
lotnicze fotele, RM z kieszenią, zadbany, • 5.300 zł. Wrocław, 
tel. 0608/09-31-95
FIAT 126p EL, 1996 r., 34 tys. km, 650 ccm, czerwony, bez 
wypadku, I właściciel, rozkł. siedzenia, blokada skrzyni biegów,
• 5.800 zł. Wrocław, tel. 336-62-19 
FIAT 126p eł, 1996 r., 48 tys. km, 650 ccm, zielony, nowy aku
mulator, nowe opony,) stan b. dobry, • 5.300 zł. Wrocław, tel.

-0604/51-08-03
FIAT 126p el, 1996 r., 24 tys. km, 650 ccm, czerwony, konser
wacja, lotnicze fotele, uchylane boczne szyby, tylna szyba ogrze
wana, pasy bezwładnościowe, nowy akumulator, I właściciel, 
kupiony w salonie, immobilizer, stan b. dobry, • 6.000 zł. Wro

cław, tel. 071/361-37-27
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śniki, zadbany, stan b. dobry, • 6.800 zl lub zamienię na Polo
neza, od 94 r.. Wrocław, tel. 0608/65-93-56 
FIAT 126p, 1997/98 r., 34 tys. km, pomarańczowy, • 6.400 zł 
lub zamienię na VW Golfa II GTI, 16V. Milicz, tel. 0605/0743-33 
FIAT 126p ELX, 1998 r., 40 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwo
ny, I właściciel, książka serwisowa, fakturi zakupu, katalizator, 
uchylne szybki, dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, środek 
materiał, najbogatsza wersja, stan b. dobry • 6.700 zł. Kępno 
FIAT 126p ELX, 1998 r., 39 tys. km, 650 ccm, żółty, wersja Town, 
stan b. dobry, i właściciel, garażowany, pasy z tyłu, RO, bez 
wypadku, kupiony w salonie, immobilizer, nadkola, konserwa
cja, katalizator, - 6.800 zł. Głuszyca, tel. 074/845-66-50 
FIAT 126p, 1998 r., 20 tys. km, zielony, garażowany, stan b. 
dobry, • 6.800 zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-50-93, 
0601/56-08-59
FIAT 126p ELX, 1998 r., 33 tys. km, 650 ccm, ciemnozielony, I 
właściciel, bez wypadku, garażowany, listwy boczne, dmucha
wa, stan b. dobry, • 7.200 zł lub zamienię na Skodę Favorit, 
Felicję. 95/96* 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, oryg. lakier, bez wypadku, dmuchawa, tyl
na szyba ogrzewana, zegarek, tylne szyby uchylane, garażo
wany, stan b. dobry, - 7.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-75-05, 
0607/04-31-76
FIAT 126p LEX, 1998 r., 29 tys. km, ciemnozielony, alarm, roz
kładane fotele, welurowa tapicerka, uchylne tylne szyby, ogrze
wana tylna szyba, dmuchawa, nadkola, konserwacja, stan b. 
dobry, • 7.500 zł. Legnica, tel. 076/854-74-91,0602/39-88-14 
FIAT 126p ELX, 1998 r., 20 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwo
ny, kpi. dokumentacja, zadbany, garażowany, RM, wyłącznik za
płonu, nadkola, • 7.500 zł. Mokrzeszów, tel. 074/850-89-13
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czynne całą dobę
FIAT 126p, 1996 r., 41 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan dobry, 
bez śladów korozji, lotnicze fotele, alarm, nowy akumulator, -
5.100 zł. Wrocław, tel. 321-05-76 po godz. 19 
FIAT 126p SKŁADAK, 1996 r., 7 tys. km, 650 ccm, czerwony, 
zagłówki przednie i tylne, -4.500 zł. Wrocław, tel. 071/373-08-98 
FIAT 126p EL, 1996 r., 47 tys. km, 650 ccm, czerwony, immobi
lizer, tylna szyba ogrzewana, lotnicze fotele, boczne szyby uchy
lane, dmuchawa, pasy bezwł., pokrowce, I właściciel, kupiony 
w salonie, przegląd do 03.2002 r., stan b. dobry, • 5.700 zł. Wro
cław, teł. 071/353-28-73
FIAT 126p EL, 1996/97 r., 29 tys. km, 650 ccm, czerwony, bez 
wypadku, I właściciel, garażowany, nadkola, konserwacja, książ
ka gwarancyjna, oryg. lakier, faktura zakupu, RM, pokrowce, 
zadbany, stan idealny, • 5.450 zl lub zamienię na Fiata 126p, 
starszego, z  dopłatą. Ziębice, tel. 074/819-9141 
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, 1997 r., 45 tys. km, 650 ccm, wrzosowy, oryginalny 
lakier, blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, • 7.300 zł. Świdni
ca, tel. 0605/04-91-14, 0607/36-73-74 
FIAT 126p elx, 1997 r., 20 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, 
wersja .elegant", oryg. lakier, przebieg rzeczywisty, faktura za
kupu, mało używany, pokrowce, 4 nadkola, zadbany, stan ide
alny, - 7.000 zl. Złotoryja, tel. 076/877-53-31 
FIAT 126p ELX, 1997 r., 23 tys. km, 650 ccm, czerwony, tylne 
szyby uchylane, rozkł. siedzenia, wentylator, katalizator, kon
serwacja, garażowany, kpi. dokumentacja, stan idealny, • 6.700 
zł. Legnica, tel. 076/856-32-66,0609/27-22-09 
FIAT 126p ELX, 1997 r., 49 tys. km, 650 ccm, czerwony, I wła
ściciel, oryg. lakier, kpi. dokumentacja, alarm + pilot, kataliza
tor, przegląd do 05.2002 r., garażowany, stan b. dobry, • 6.200 
4  Nysa, tel. 077/433-12-19,0606/17-34-89 
FIAT 126p, 1997 r., 20 tys. km, 650 ccm, czerwony, I właściciel, 
oryg. lakier, • 5.900 zł. Paczków, tel. 077/431-7143 
FIAT 126p elx, 1997 r., 25 tys. km, 650 ccm, zielony, bez wy
padku, I właściciel, najbogatsza wersja, katalizator, pełne wy
posażenie, kpi. dokumentacja, zadbany, garażowany, oryg. la
kier, stan idealny, • 6.300 zł. Ścibórz, tel. 077/431-3045 
FIAT 126p EL, 1997 r., 36 tys. km, 650 ccm, zielony, konserwa
cja, tylne szyby uchylane, zabezp. przed kradzieżą, RM ♦ gło-

FIAT 126p, 1998 r., pomarańczowy, stan idealny, • 8.000 zł lub 
zamienię. Nysa, tel. 0606/63-37-79 
FIAT 126p ELX, 1998 r., 43 tys. km, 650 ccm, granatowy, bloka
da skrzyni biegów, centr. zamek, II właściciel, przegląd do
03.2003 r., 4 nowe opony, stan b. dobry, • 7.500 zł. Oława, tel. 
0503/86-39-08
FIAT 126p ELX, 1998 r., 30 tys. km, 650 ccm, granatowy, bez 
wypadku, alarm, blokada skrzyni biegów, przegląd do 02.2003 
r., katalizator, bogata wersja, zadbany, • 7.500 zł. Wrocław, tel. 
071/336-32-92
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 ELX, 1998 r., 45 tys. km, 650 ccm, ciemnozielony, •
6.900 zł. Zielona Góra, tel. 068/32440-38,0608/88-18-16 
FIAT 126p, 1999 r., 7 tys. km, 650 ccm, zielony, katalizator, -
8.500 zł. Leszno, tel. 065/526-88-03 
FIAT 126p EL, 1999 r., 18 tys. km, 650 ccm, zielony, zadbany, 
garażowany, I właściciel, konserwowany, nadkola, 2 lusterka, 
serwisowany, ubezp. AC, pokrowce, pasy z tyłu, zagłówki, stan 
b. dobry, • 7.300 zl. Świebodzice, tel. 074/854-36-50 
FIAT 126p EL, 2000 r., 15 tys. km, żółty, immobilizer • 10.000 
zł. Środa Śląska, tel. 0606/6442-71 
FIAT 126p ELX, 2000 r., 19 tys. km, 650 ccm, Town, granatowy, 
bez wypadku, faktura zakupu, karta pojazdu, katalizator, pasy 
z tyłu, zagłówki, ważny przegląd do 2003 r. i OC, zadbany, ga
rażowany, stan b. dobry, • 9.500 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
FIAT 127,1979 r., 1050 ccm, ciemnoniebieski, po remoncie, 
atrakc. wygląd, stan b. dobry, • 1.600 zł. Gryfów Śl., tel. 
075/781-37-05 y
FIAT 127 SPORT, 1979 r., 90 tys. km, 903 ccm, kolor malinowy, 
przegląd do 11.2001 r., zużycie paliwa 61/100 km, 5-biegowy, 
pokrowce, nowe opony, halogeny, ospoilerowany, plastiki, ob
rotomierz, skórzana kierownica, kołpaki, RO, CB-Radio, ciem
ne szyby, • 2.300 zł. Kotła, woj. legnickie, tel. 0607/80-22-62 
FIAT 131MIRAFIORI, 1981 r., 1981 ccm. DOHC, niebieski me
talic, RO, wspomaganie, szyberdach, el. otw. szyby, welurowa 
tapicerka, stan dobry, - 2.500 zl. Jelenia Góra, tel. 075/641 -90-95 
po godz.18
FIAT 132 ARGENTA, 1984 r., 180 tys. km, 2000 ccm, wtrysk,

benzyna, srebrny, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, 
RO, do poprawek błacharsko-łakiemiczych, • 2.900 zł lub za
mienię na inny, uszkodzony. Brzeg, tel. 077/411-96-32, 
0604/30-03-02,0600/61-78-86
FIAT BRAVA, 1996 r., 50 tys. km, 1400 ccm, 16V, perłowonie- 
bieski, wspomaganie, el. reg. reflektory, el. otw. szyby, reguł, 
fotel kierowey, poduszka pow., zadbany, garażowany, RM, I wła
ściciel, w kraju od 10.2000 r, • 22.500 zł lub zamienię. Strzelin, 
tel. 0602/50-50-31
FIAT BRAYA, 1996 r., 76 tys. km, 1400 ccm, 12V, szary metalic, 
centr. zamek, el. otw. szyby, eł. reg. reflektory, wspomaganie, 
zderzaki w kolorze nadwozia, kupiony w salonie, • 20.500 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-70-25
FIAT BRAVA, 1996 r.. 1600 ccm, bordowy metalic, wspomaga
nie, 2 poduszki powietrzne, radio, raty, zamiana, • 21.900 zł. 
Legnica, tel. 0604/05-94-52
FIAT BRAYA SX. 1996 r., 48 tys. km, 1600 ccm. 16V, jasnozłoty 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, alarm, Mul-T-Lock, RM, 
bez wypadku, kupiony w salonie, • 22.000 zl. Wrocław, teł. 
071/333-96-28 po godz. 20,0601/73-29-06 
FIAT BRAYA, 1997 r., 51 tys. km, 1600 ccm, 16Y, fioletowy me
talic, kupiony w salonie, serwisowany, garażowany, • 24.500 zł. 
Gola, teł. 062/783-66-10
FIAT BRAYA, 1997 r., 85 tys. km, 1900 ccm, TDi, bordowy me
talic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyby, eł. reg. lusterka, ABS, radio, stan b. dobry, • 26.900 
zł. Leszno, tel. 065/529-73-06,0601/78-72-75 
FIAT BRAYA, 1997 r., 1800 ccm, benzyna, 115 kM, biały, pełne 
wyposażenie, - 26.500 zł. Kobylin, tel. 065/548-21-61 
FIAT BRAYA SX, 1997 r., 55 tys. km. 1600 ccm, 16V, benzyna, 
złoty metalic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby 
przednie, reguł, fotel kierowcy i kierownica, el. reg. reflektor/ 
alarm, centr. zamek, garażowany, sprowadzony w 98 r, - 24.500 
zł. Legnica, tel. 076/862-94-31
FIAT BRAYA, 1997 r , 84 tys. km, 1600 ccm, 16V, bordowy, ser
wisowany; kupiony w salonie, - 24.000 zł. Niedoradz, gm. Otyń, 
tel. 0606/76-10-90
FIAT BRAYA, 1997 r., 1400 ccm, 12V, czerwony, instalacja ga
zowa, RM, immobilizer, zadbany, kupiony w salonie, -19.800 
zł. Paczków, tel. 077/431-65-14,0600/52-094)9 
O  FIAT BRAVA, 1997 r., 1400 ccm, czerwony meta

lic , centr. zamek, immobilizer, RM stereo, I wła
śc ic ie l, kupiony w  sa lon ie  w  Polsce, serwisowa* 
ny, welurowa tapicerka, stan idealny, - 23.900 zł. 
„AUTO  P LU S " , Św idn ica , te l. 074/666-60-50, 
0601/85-15-55 01025451

FIAT BRAYA, 1998 r., 1400 ccm, benzyna, 14V, szary metalic, 
kupiony w salonie, stan b. dobry, • 20.500 zł (możliwe raty). 
Prusice, tel. 071/312-5341.071/312-6341 
FIAT BRAYA, 1998 r.. 1900 ccm, TDI, perłowoniebieski metalic, 
klimatyzacja, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., ABS, centr. 
zamek, immobilizer, RO, el. otw. szyby, 100 KM, reg. kierowni
ca, 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 BRAYA, 1998 r., 32 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, wspomaganie, RM, el.szyby, centr. zamek, poduszka, 
garażowany, reg. kierownica, siedzenie przednie, rozkładane 
siedzenia tylne, I właściciel, - 28.000 zł. Milicz, tel. 
071/383-04-84,0605/53-08-97
FIAT BRAYA, 1998 r., 58 tys. km, 1400 ccm, zielony metalic, I 
właściciel, bez wypadku, kupiony w salonie, centr. zamek, po
duszka pow., el. otw. szyby, stanb. dobry, • 25.900 zł. Rydzyna, 
tel. 065/538-02-99,0607/15-54-36 ~
FIAT BRAYA SX, 1999 r., 60 tys. km, 1600 ccm. 16V, błękitny 
metalic, kpi. dokumentacja, kupiony w salonie, I właściciel, ser
wisowany, 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, (możli
we raty). Legnica, tel. 0602/36-07-03 
FIAT BRAYA SX 80.1999 r. 29 tys. km, 1200 ccm, 16V, kolor 
wiśniowy metalic, kupiony w salonie, wspomaganie kier., po
duszka pow., centr. zamek, el. otw. szyby, RO, zderzaki i luster
ka w kolorze nadwozia, I właściciel, bez wypadku, stan idealny,
• 31.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-11-86 w godz. 10-17, 
074/815-17-72 po godz. 19
FIAT BRAYA, 2000 r., 7 tys. km, 1200 ccm, 16V, srebrny meta
lic, kupiony w salonie, ciężarowo-uniwersalny, faktura VAT, ABS, 
alarm, immobilizer, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, halogeny, 
radio, spryskiwacze reflektorów, 2 pod. powietrzne, • 36.000 zł. 
Wrocław, tel. 0503/03-0042
FIAT BRAYA, 2000 r., 2 tys. km, 1200 ccm, 16V, zielony meta
lic, kupiony w salonie, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, reg. 
kierownica, wspomaganie, el. reg. lusterka, blokada skrzyni bie
gów, • 33.000 zł. Żmigród, tel. 0607/21-16-71 
FIAT BRAVO, 1996 r., 48 tys. km, 1370 ccm, metalic, kataliza
tor, stan idealny, garażowany, - 21.500 z ł.., tel. 0600/244)941 
FIAT BRAVO, 1996 r., 97 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, el. 
otw. szyby, centr. zamek, poduszka pow., wspomaganie, reg. 
kierownica, oznakowany, kpi. dokumentacja, I właściciel, •
20.800 zl. Oława, tel. 071/313-00-89,0501/9443-98 
FIAT BRAYO, 1997 r., 47 tys. km, 1600 ccm, 16V, granatowy 
metalic, 103 KM, atrakc. wygląd, ospoilerowany, alum. felgi, 
alarm, immobilizer, RM, centr. zamek, wspomaganie, podusz
ka pow., eL otw. szyby, el. reg. lusterka, • 23.500 zł. Wrocław, 
tel. 0602/10-76-88
FIAT BRAVO, 1997/98 r., 28 tys. km, 1400 ccm, 12V, kolor mor
ski metalic, wspomaganie, RM, immobilizer, Fiat Code, el. otw. 
szyby, centr. zamek, reg. kierownica, reg. reflektory, rejestracja 
do 2003 r., stan b. dobry, oznakowany CRP, - 23.500 zl. Gło
gów, tel. 076/834-5545
FIAT BRAVO, 1998 r., 58 tys. km, 1900 ccm, TDI, czarny meta
lic, 100 KM, klimatyzacja, poduszka pow. kier., centr. zamek, 
wspomaganie, reg. kierownica i fotel kierowcy, el. otw. szyby,

11.05.2001 sp is treści - patrz strona 61 (rozkładowa) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 13

http://www.l0Ja.com.pl


el. reg. lusterka, alum. felgi, immobilizęrl_RO, RDS, światła prze- 
ciwmgielne, - 28.300 zl. Bolesławiec, tel. 075/734-26-30, 
0606/23-14-59
FIAT BRAVO, 1998 r., 33 tys. km, 1800 ccm, GT, srebrny, ku
piony w salonie, II właściciel, centr. zamek * pilot, RO, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, -.24.500 z l  Kalisz, tel. 062/763-29-65,
0602/60t38-06
FIAT BRAVO, 1998 r.', 27 tys. km, 1900 ccm, TD 100 KM, nie
bieski metalic, elektryka, centr. zamek, poduszka powietrzna, 
wspomaganie, • 27.900 zl. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/593-03-95.0607/57-63-66
FIAT BRAYO GT, 1998 r., 90 tys. km. 1900 ccm. TDi, 100 KM. 
kolor grafitowy metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, wspomaganie, centr. zamek, RM, kubełkowe fotele, stan 
b. dobry, zderzaki i lusterka w kol. nadwozia, - 27.000 zl (zwol
nienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/546-10-46, 
0603/85-26-46
FIAT BRAVO SX, 1998 r., 63 tys. kpi, 1900 ccm, TD, niebieski 
metalic, 100 KM, el. otw. szyby, centralny zamek, RM, stan b. 
dobry, • 24.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-69-68,074/849-27-58 
FIAT BRAVO, 1998/99 r., 15 tys. km, 1400 ccm, jasnoniebieski, 
ABS, wszystkie el. dodatki, sprowadzony z Niemiec, • 19.000 
zl. Wrocław, tel. 0606/41-11-94
FIAT BRAVO, 1999 r. kupiony w salonie, - 29.900 zł. Długołęka, 
tel. 071/399-86-77
FIAT CINOUECENTO, 1991/92 r., 70 tys. km, 700 ccm, benzy
na, biały, stan dobry, atrakcyjny wygląd, zadbane wnętrze, prze
gląd do4ft2002-fL- 6,500dr-Wrocław, tel. 0ą0.9/15=60 8̂ 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 120 tys. km, 903 ccm, czerwd- 
ny, alarm, oznakowany, tylne szyby uchylne, RO, • 8.600 zł. 
Nysa. tel. 0603/54-31-40
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 69 tys. km, 704 ccm, biały, I wła
ściciel, bez wypadku, alarm + 2 piloty, RM, nowe opony i aku
mulator, atermiczne szyby, boczne szyby uchylane, nadkola, 
zegar, garażowany, - 7.500 zł. Nysa, teł. 077/431-25-68, 
0606/50-04-52
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 704 ccm, niebieski, zegarek, RO. 
oznakowany, tylna szyba ogrzewana, wycieraczka, wyłącznik 
zapłonu, blokada skrzyni biegów, nadkola, zadbany, garażowa
ny, stan b. dobry, - 7.600 zł lub zamienię na Fiata 126p z dopła
tą. Starczówek, gm. Ziębice, tel. 0604/65-71-42 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 73 tys. km, 900 ccm, niebieski, 
stan b. dobry, garażowany, oryg. lakier, bez wypadku, tylne szyby 
uchylane, - 9.300 zł. Twardogóra, tel. 071/315-86-4.3, 
0607/03-27-43
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 90 tys. km, 900 ccm, turkusowy, 
zadbany, 5-biegowy, stan opon dobry, akumulator, pokrowce, 
zegar, uchylne tylne szyby, po wymianie klawiatury zworów, -
8.800 zł lub zamienię na Fiata 126p albo Poloneza. Wałbrzych, 
tel. 074/665-10-68
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 78 tys. km, 700 ccm, biały, in- 
stal. gazowa, stan dobry, hak, bagażnik dachowy, alarm, II wła
ściciel, - 7.800 zł. Wrocław, teł. 071/354-39-81 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 700 ccm, benzyna, niebieski, 
RM, stan b. dobry, • 7.600 zł. Wrocław, tel. 071/787-44-01, 
0502/67-51-76
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 700 ccm, benzyna, wiśniowy, 
garażowany, zadbany, radio, po przeglądzie, stań b. dobry, •
8.300 zł lub zamienię na inny samochód. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/815-46-78,0600/19-76-82 
FIAT CINOUECENTO, 1992/93 r., 65 tys. km. 700 ccm, bordo
wy metalic, I właściciel, bez wypadku, alarm, tylne szyby uchy
lane, zegarek, listwy boczne, nowe opony, RM, wycieraczka 
tylna, dzielona tylna kanapa, stan idealny, - 7.800 zł. Starczó
wek, gm. Ziębice, tel. 074/819-48-91,0604/66-59-28 
FIAT CINOUECENTO, 1992/93 r., 64 tys. km, 700 ccm, morski 
metalic, wersja eksportowa, aluminiowe felgi, zadbany, • 8.200 
zl. Wrocław, tel. 071/327-41-74 po godz. 22,0607/17-99-33 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 67 tys. km. 900 ccm. bordowy, 
radio, • 9.500 zł. Leszno, tel. 0600/18-22-43 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 96 tys. km, 700 ccm. benzyna, 
srebrny metalic, zderzaki w kolorze nadwozia, halogeny, tylne 
szyby uchylane, atermiczne szyby, szyberdach, plastikowe nad
kola, radio JVC z CD, listwy boczne, • 8.900 zł. Wrocław, tel. 
071/36442-08
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 79 tys. km, 900 ccm, czarny, 
fabryczny szyberdach, centr. zamek+pilot, el. otw. szyby, alarm, 
zegar, atermiczne szyby i uchylne, dzielona kanapa, RM panel, 
zadbany, • 9.450 zł. Wrocław, tel. 0608/09-31-95 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 67 tys. km, 704 ccm, bordowy 
metalic, stan dobry, - 7.600 zł. Wrocław, tel. 0600/27-68-20 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 60 tys. km, 700 ccm. czerwony,
I właściciel, garażowany, nowy akumulator, opony, dużo wypo
sażenia, - 8.400 zł lub zamiana na Fiat 126p, po 91 r.. Żmigród, 
tel. 0502/20-37-26,0502/20-34-22 
FIAT CINOUECENTO, 1993/94 r., 80 tys. km. 704 ccm. srebrny 
metalic, alarm ♦ centr. zamek, kpi. dokumentacja, bogatsza wer
sja, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, obrotomierz, białe 
zegary, pokrowce, garażowany, zadbany, - 8.500 zł. Miękinia, 
tel. 071/780-31-17 do godz. 16,317-8143 po godz. 20 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r.. 76 tys. km, 700 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, oryg. lakier, lusterka i zderzaki w kolorze nad
wozia, szyberdach, listwy boczne, zegarek, tylne szyby uchyla
ne, dzielona tylna kanapa, obrotomierz, RO, konsola, dodatko
we światło .stop", 2 wyłączniki, zapłon i odcięcie paliwa, gara
żowany, 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., 78 tys. km, 899 ccm, platynowy 
metalic, nowe opony, listwy boczne, zegarek, tylne szyby uchyl
ne, ogrzewana tylna szyba, -11.200 zł. Nysa, tel. 077/433-18-97 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 46 tys. km, 700 ccm, czerwony, 
RO z panelem, bez wypadku, stan dobry, - 8.700 zł. Wrocław, 
tel. 0502/12-58-57, 071/789-93-67 po godz. 20 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • A00480 
wwW.autogielda.com.pl)
FIAT CINOUECENTO ED, 1994 r., 45 tys. km, 704 ccm, zielony 
metalic, oryg. lakier, bez wypadku, zegar, RM Sony +4 głośni
ki, białe zegary, nowe opony + drugie gratis, tylne szyby uchy
lane (ciemne), konsola, oznakowany, garażowany, kpi. doku
mentacja, stan idealny, • 9.900 zl. Żarów, tel. 074/858-01-38 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., zielony metalic, zadbany, uchyl
ne tylne szyby, dzielona tylna kanapa, garażowany, • 8.400 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/832-01-48 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 704 ccm, malinowy, centr. za
mek, el. otw. szyby, boczne szyby uchylne, tylna szyba ogrze
wana, RO, nowe letnie opony, ważny przegląd do 11.2001 r, 
bez wypadku, • 9.500 zl. Jelenia Góra, tel. 0603/07-02-97 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 58 tys. km, 700 ccm, benzyna, 
czerwony, alarm, nadkola, garażowany, ekonomiczny, zadba
ny, II właściciel, • 8.200 z ł , możliwe raty przez komis. Kostom
łoty, tel. 071/317-0143
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 80 tys. km, 700 ccm, morski me
talic, alarm, stan b. dobry, • 9.200 zł. Leszno, tel. 065/520-81 -67, 
0604/35-69-74
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 75 tys. km, 700 ccm, zielony 
metalic, • 8.500 zł. Nysa, tel. 0602/4748-15 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 68 tys. km, 704 ccm, niebieski, 
kpi. dokumentacja, bez wypadku, I właściciel, atermiczne szy
by, tylne szyby uchylane, tylna szyba ogrzewana, zegar, nad
kola, nowe opony i akumulator, RM, garażowany, zadbany, stan 
b. dobry, - 8.500 zł. Nysa, tel. 077/431-25-68,0606/50-04-52 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 69 tys. km, 704 ccm, zielony 
metalic, I właściciel, bez wypadku, nowe opony, tylne szyby 
uchylane, listwy boczne, RO, książka serwisowa, stan b. dobry, 
- 8.200 zl. Paczków, teł. 077/431-67-73,0604/77-15-95 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 704 ccm, zielony metalic, faktu
ra zakupu; książka serwisowa, blokada skrzyni biegów, listwy 
boczne, atermiczne szyby, tylna szyba ogrzewana, oryg. lakier, 
nadkola, zadbany, • 8.400 zł lub zamienię na Fiata 126p, z do
płatą. Starczówek, woj. wałbrzyskie, gm. Ziębice, tel. 
0604/65-7142
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 69 tys. km, 900 ccm, niebieski 
metalic, garażowany, 5-biegowy, tylne szyby uchylane, centr. 
zamek, alarm ♦ pilot, dzielone tylne siedzenia, oznakowany, 
zegarek, atermiczne szyby, nowe amortyzatory, plastikowe nad
kola, -11.200 zł. Wrocław, tel. 0607/4747-87

FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 72 tys. km, 704 ccm, benzyna, 
zielony metalic, I właściciel, bez wypadku,.alarm, wycieraczka 

" tyłna,-tylna szyba ogrzewana, stan b. dobry, • 8.800 zł. Wro
cław, tel. 0717336-57-80,0602/89-03-34 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 67 tys. km, 700 ccm, czerwony, 
oznakowany, alarm, immobilizer, atermiczne szyby (tylne uchy
lane), RO+4 głośniki, nowe amortyzatory, stan b. dobry, - 8.600 
zł. Zdzieszowice, tel. 077/484-55-07,0502/24-22-12 
FIAT CINOUECENTO, 1994/95 r., 36 tys. km, 704 ccm, morski, 
oznakowany, alarm, blokada skrzyni biegów, atermiczne szyby 
(tylne uchylane), tylna wycieraczka, zimowe opony, - 9.200 zł. 
Świebodzice, tel. 074/854-27-97,0600/19-76-91 
FIAT CINOUECENTO, 1994/95 r., 700 ccm, czerwony, II wła
ściciel, pełna dokumentacja, atermiczne szyby, zegar, uchylne 
tylne szyby, blokada skrzyni biegów, RO, 2 opony zimowe, dzie
lona tylna kanapa, nowe klocki hamulcowe, - 9.900 zl faktura 
zakupiu. Wrocław, tel. 071/372-10-03 
FIAT CINOUECENTO, 1994/95 r., 70 tys. km, 700 ccm. srebrny, 
garażowany, nowe opony, szyberdach, tylne szyby uchylane, 
stan b. dobry, - 8.900 zł lub zamienię na Daewoo Lanosa, z 
dopłatą. Zgorzelec, tel. 0603/24-07-76 
FIAT CINOUECENTO, 1995r., 64 tys. km, 704 ccm, niebieski, 
blokada, alarm, oznakowany, stan b. dobry, - 9.900 zł. Biały 
Kościół, tel. 071/392-69-16 v 
FIAT CINOUECENTO, 19957, 704 ccm, czarny, - 10.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/345-7541
FIAT CINOUECENTO SPORTING, 1995 r., 71 tys^cmrllOÓęcm. 
czewonyf zadbany, stan silnika i blach arki b. dobry, oryginalny 
przebieg, udokunTpotfrfódzerttff, blokada śkrzynf biegów,'moż
liwe raty przez komis, • 13.500 zł. Brzeg Opolski, tel. 
077/411-30-69,0501/58-14-70
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 63 tys. km,700 ccm, benzyna, 
wtrysk, czerwony, alarm, katalizator, bez wypadku, zadbany, •
9.100 zł. Głogów, tel. 076/834-70-54 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 46 tys. km, 900 ccm, czarny, 
aluminiowe felgi, sportowe fotele, skórzana kierownica i gałka 
zmiany biegów, zderzaki w kolorze nadwozia, oznakowany, 
M uH iock, tylne szyby uchylane, stan techn. b. dobry, -10.900 
zl. Jelenia Góra, tel. 075/767-86-91 
FIAT CINOUECENTO ED, 1995 r., 76 tys. km, 704 ccm. zielony 
metalic, bez wypadku, amortyzatory Monroe, nadkola, alarm, 
katalizator, radioodtwarzacz, magnetyzer, zadbany, • 9.500 zł. 
Legnica, tel. 076/855-08-16,0600/62-74-86 
FIAT CINOUECENTO. 1995 r.. 65 tys. km, 900 ccm, zielony 
metalic, blokada skrzyni biegów, RO, nowe opony i akumulator,
-11.500 zł. Nysa. tel. 077/448-64-80 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 64 tys. km, 700 ccm. czerwony, 
blokada skrzyni biegów, zegarek, RM Kenwood z panelem, tyl
ne szyby uchylane, .nowy akumulator (gwarancja), pokrowce, •
9.500 zł. Oleśnica, tel. 071/3144947. 0602/38-29-69 
FIAT CINOUECENTO. 1995 r.. 54 tys. km, 900 ccm, srebrny 
metalic, oryg. lakier, alarm, centr. zamek, wyłącznik zapłonu, 
dzielona tylna kanapa, tylne szyby uchylane, nadkola plastiko
we, sygnał dźwiękowy wstecznego biegu, • 11.900 zł. Paczków, 
tel. 077/431-70-29
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 63 tys. km, 700 ccm, jasnoczer- 
wony, I właściciel, bez wypadku, garażowany, zadbany, 2 koła 
zimowe, nowy akumulator, Mul-T-Lock, RO Philips, • 9.800 zł. 
Stara Łomnica, tel. 074/812-10-06 
FIAT CINOUECENTO. 1995 r.. 53 tys. km, 900 ccm, niebieski 
metalic, bez korozji, dzielona tylna kanapa, 4 zagłówki, zega
rek, atermiczne szyby, książka serwisowa, tylna szyba ogrze
wana + wycieraczka, zadbany, garażowany, stan b. dobry, •
10.800 zł lub zamienię na Fiata 126p z dopłatą. Starczówek, 
gm. Ziębice, tel. 0604/65-7142 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 56 tys. km, 700 ccm, czerwony, 
blokada skrzyni biegów, faktura zakupu, książka serwisowa, 
oznakowany, plastikowe nadkola, garażowany, - 9.500 zł. Trzeb
nica. tel. 0607/06-94-74
FIAT CINOUECENTO. 1995 r.. 52 tys. km, 700 ccm, szary me
talic, garażowany, listwy boczne, tylne szyby uchylane, dzielo
na tylna kanapa, stan b. dobry, • 10.500 zł. Tułowice, tel. 
077/460-03-09
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 59 tys. km, 704 ccm, czerwony, 
garażowany, zadbany, uchylne tylne szyby, wskaźnik tempera
tury, 2 kpi. opon, zegarek, alarm + pilot, stan idealny, • 9.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/841-35-10
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 59 tys. km. 700 ccm, czarny, 
tylne szyby uchylane, blokada skrzyni biegów, RO, listwy bocz
ne, dzielona tylna kanapa, komplet zimowych kół, bez wypad
ku, garażowany, stan b. dobry, po przeglądzie, • 9.700 zł. Wro
cław, tel. 373-73-59
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 61 tys. km, 700. ccm, zielony 
metalic, atermiczne szyby, uchylane tylne szyby, tylna szyba 
ogrzewana, dzielona tylna kanapa, zegarek, bagażnik dacho
wy, zadbany, • 9.000 zł. Wrocław, tel. 329-28-17 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 80 tys. km, 900 ccm, czarny, po 
przeglądzie, centr. zamek, alarm + pilot, el. otw. szyby, RO, ha
logeny, alum. felgi, + kpi. kół zimowych, sportowy ukł. wyde
chowy, dużo dodatków, -13.700 zł. Wrocław, tel. 071/349-14-29, 
0601/05-05-66
FIAT CINOUECENTO, 1995 r.. 700 ccm, czarny, szyberdach, •
9.000 zl. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 63 tys. km, 700 ccm, srebrny 
metalic, faktura zakupu, książka serwisowa, alarm + pilot, im
mobilizer, RM, katalizator, dodatkowe światło .stop*, zegar, tyl
ne szyby uchylane, zadbany, stan b. dobry, • 9.350 zł lub za
mienię. Wrocław, tel. 071/338-02-78,0601/67-73-07 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 64 tys. km, 900 ccm, biały, bez 
wypadku, I właściciel, tylne szyby uchylane, listwy, zegarek, nad
kola, -10.900 zł. Ziębice, tel. 074/819-90-62. 0600/81-4548 . 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 45 tys. km, 700 ccm, srebrny 
metalic, I właściciel, el. otw. szyby, centr. zamek, el. reg. reflek
tory, dzielone tylne siedzenia, nowe opony, tylne szyby uchyla
ne, zegar cyfrowy, atermiczne szyby, Mini-Lock, zadbany, ga
rażowany, stan idealny, • 9.900 zł lub zamienię na Fiata 126p. 
Złoty Stok, tel. 074/817-50-01,0604/17-92-85 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 40 tys. km, 900 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, alarm, blokada skrzyni biegów, -12.600 zł 
tel. 0603/25-76-22
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 44 tys. km, 700 ccm, biały, gara
żowany, pokrowce, tylna wycieraczka, stan b. dobry, - 9.500 zł. 
Wrocław, teł. 0501/23-23-94
FIAT CINOUECENTO SPORTING, 1996 r., 59 tys. km, 1100 ccm, 
żółty, aluminiowe felgi, centralny zamek, alarm, immobilizer, bia
łe zegary, skórzane dodatki, kubełkowe fotele, el. reg. reflekto
ry, po wymianie amortyzatorów, serwisowany, atrakcyjny wy
gląd, I właściciel, • 15.000 zł. Góra, teł. 0604/95-63-03, 
0600/38-21-79
FIAT CINOUECENTO, 1996 r.. 90 tys. km, 899 ccm, wtrysk, zie
lony metalic, inst. gazowa, sportowe zawieszenie, wydech, ha
logeny, ♦ opony zimowe, • 13.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0604/32-54-59
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 50 lys. km, 899 ccm, benzyna, 
czarny, aluminiowe felgi, szyberdach, alarm, centralny zamek, 
tylne szyby uchylane, dzielona tylna kanapa, sportowy ukł. wy
dechowy, • 14.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0605/37-63-65 
FIAT CINOUECENTO SPORTING, 1996 r., 61 tys. km, 1108 ccm, 
benzyna, żółty, przerobiony do rajdów, obniżony, alarm, radio + 
6 głośników, alum. felgi, sportowa kierownica i fotele, rajdowe 
halogeny na masce, osłona pod silnik i zbiornik paliwa, atrak
cyjny wygląd, zadbany, - 15.300 zł. Jelenia Góra, tel. 
0504/93-17-15
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 53 tys. km, 704 ccm, niebieski, 
II właściciel, Tytan-Lock, zadbany, • 10.200 zl lub zamienię na 
Renaulta Clio 1.2E, 93 r. Legnica, tel. 076/866-17-06 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 71 tys. km, 899 ccm, wtrysk, czer
wony, II właściciel, 5-biegowy, opony letnie i zimowe, uchylne 
tylne szyby, stan dobry, • 11.900 zł. Lubin, tel. 076/846-60-25, 
0605/61-2345
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 42 tys. km, 700 ccm, biały, ra
dio, II właściciel, stan idealny, - 8.900 zl. Nysa, tel. 0602/17-17-56 
FIAT CINOUECENTO YOUNG, 1996 r.. 36 tys. km. 704 ccm, 
niebieski, bez wypadku, I właściciel, kupiony w salonie, • 11.300 
zl. Ostrów Wlkp., tel. 062/738-16-78,0608/27-80-06 

‘ FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 74 tys. km, 700 ccm, wtrysk, ka
talizator. biały, bagażnik dachowy, alarm, RM + 4 głośniki, do
datkowe światło .stop", atermiczne zielone szyby, tylne szyby 
uchylane, dzielone tylne siedzenia, serwisowany, stan b. do

bry, atrakc. wygląd, kpi. dokumentacja, • 12.000 zl. Wrocław, 
tel. 0502/5849-31
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 53 tys. km, 900 ccm, grafitowy 
metalic, bez wypadku, centr. zamek, alarm + pilot, RO, stan 
idealny, • 11.500 zł. Wrocław, tel. 071/783-08-29,0607/06-94-37 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 78 tys. km, 899 ccm, wtrysk, czer
wony, kupiony w salonie, katalizator, 5-biegowy, RO, alarm, stan 
b. dobry, • 12.5ÓÓŻT. Wrocław, tel. 325-05-14,0501/95-76-59 
FIAT CINOUECENTO SX, 1996 r., 70 tys. km, 900 ccm. bordo
wy metalic, centralny zamek, el. otw. szyby, RO, katakizator. 
dzielone siedzenie, uchylane szyby, akumulator na gwaranci, •
14.900 zł. Wrocław, tel. 0606/37-31-93,351-95-54 
FIAT CINOUECENTO VAN, 1996 r.. 75 tys. km, 704 ccm, czer
wony, z  salonu, RO, blokada skrzyni biegów, • 10.000 zł lub 
zamienię. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-20-11 
FIAT CINOUECENTO. 1996/97 r.. 48 tys. km, 900 ccm, wtrysk, 
czarny, garażowany, immobilizer, blokada kierownicy, tylne szy
by uchylane, poduszka powietrzna, tylne pasy bezpieczeństwa, 
dzielone tylne siedzenia, • 13.500 zł. Leszno, tel. 065/5200343 
FIAT CINOUECENTO, 1996/97 r„ 70 tys. km, 900 ccm, biały, 
alarm, Mul-T-Lock, dzielona tylna kanapa, nowy akumulator i 
ukl. wydechowy, pokrowce, 4 zagłówki, 4 pasy bezwł., tylna 
szyba ogrzewana, zadbany, - 11.900 zl. Wrocław, tel. 
071/365-21*58 wieczorem, 0603/99-75-57 (k00079)
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 36 tys. km, 701 ccm, czarny, 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 f|, 40 tys. km, 700 ccm, niebieski 
metalic, stan techn. b. dobry, bez wypadku,,alarm + pilot, -
10.800 zł. Paczków, tel. 077/431-7<-57,*0608/73-79-88' * • * 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 39 tys. km, 700 ccm, biały, ra
dio, alarm, stan dobry, -10.500 zł. Wrocław, tel. 071/345-54-67, 
0603/62-2341#:
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 40 tys. km, 704 ccm, niebieski, 
katalizator, szyby atermiczne, tylne szyby uchylane, blokada 
zapł., zegar, listwy boczne, antena, głośniki, garażowany, za
dbany, I właściciel, • 11.800 zł. Kościan, tel. 065/512-57-27 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 58 tys. km, 899 ccm, czerwony, 
książka serwisowa, faktura zakupu, blokada skrzyni biegów, 
oznakowany, nadkola od nowości, 4 zagłówki, listwy boczne, 2 
opony zimowe, welurowe pokrowce, RO, zadbany, stan ideal
ny, • 14.000 zł. Legnica, tel. 076/852-37-60,0600/2549-44 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 704 ccm, czerwony, immobili
zer, katalizator, 4 zagłówki, nowy akumulator, Ro Grundig, tyl
ne szyby uchylane, garażowany, przegląd do 02.2002 r., stan 
dobry, -10.700 zł. Nysa, tel. 077/435-97-05 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 50 tys. km, 704 ccm. czerwony, 
oryg. lakier, tylne szyby uchylne, nowe opony, radio Blaupunkt, 
alarm, I właściciel, stan dobry, • 10.200 zł. Starczówek, tel. 
0608/53-99-78
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 70 tys. km, 704 ccm, szary me
talic, katalizator, centr. zamek, alarm + pilot, opony zimowe, 4
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zagłówki, RM ♦ 4 głośniki, serwisowany, I właściciel, stan techn. 
b. dobry, -1.000 zł. Świdnica, tel. 074/85143-13,0601/0547-74 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 43 tys. km, 700 ccm, benzyna,, 
zielony metalic, I właściciel, kupiony w salonie, kierowca nie
palący, RO, dodatkowe światło .stop’ , serwisowany, przegląd 
do 06.2002 r., wlew paliwa zamykany, stan b. dobry, • 12.000 zł. 
Wałbrzych, teł. 074/664-78-73
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 35 tys. km, 700 ccm, czarny, 
alarm + pilot, atrakc. wygląd, • 11.000 zł. Wrocław, tel. 
071/349-16-30,373^95-30
FIAT CINOUECENTO YOUNG, 1997 r., 37 tys. km, 704 ccm, 
błękitny metalic, RM, katalizator, stan idealny, • 12.600 zł. Wro
cław, tel. 071/348-91-75,0602/26-89-34 
FIAT CINOUECENTO SPORTING, 1997 r.. 37 tys. km. 1108 ccm, 
żółty, poduszka pow., centr. zamek, alarm, immobilizer, el. otw. 
szyby, alum. felgi, tylne szyby uchylane, skórzana kierownica i 
lewarek zmiany biegów, • 16.500 zł. Wrocław, tel. 071/343-83-46 
FIAT CINOUECENTO. 1997/98 r.. 37 tys. km, 900 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, kupiony w salonie w 98 r., I właściciel, serwiso
wany, alarm + pilot, tylne szyby uchylane, zegarek, szyby ater
miczne, dzielone tylne siedzenia, garażowany, udokum. prze
bieg, I rej. 02.98 r.. stan b. dobry, • 13.700 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-75-05,0607/04-31-76
FIAT CINOUECENTO, 1997/98 r., 46 tys. km. 704 ccm, chabro
wy, katalizator, immobiliser, 4 zagłówki, 4 pasy bezwładnościo
we, pełna dokumentacja, przegląd do 12.2002, możliwe raty, -
11.600 zł. Wrocław, tel. 071/345-10-64,0602/27-55-72 
O  FIAT CINOUECENTO VAN, 1998 r., 58 tys. km za

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

FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 57 tys. km, 900 ccm, różowy 
metalic, RO ♦ głośniki, I właściciel, bez wypadku, stan b. dobry,
-14.000 zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-60-26 
FIAT CINOUECENTO YOUNG, 1998 r.. 31 tys. km. 700 ccm, 
czerwony metalic, I właściciel, książka serwisowa, RO, faktura 
zakupu, immobilizer, zegar, + 4 opony zimowe, • 13.700 zł. Lu
bin. tel. 076/842-63-52 wieczorem, 0605/294242 
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 26 tys. km, 900 ccm, morski me
talic, alarm, centralny zamek, immobilizer, lusterka i zderzaki w 
kol. nadwozia, ciemne szyby, spoiler tylny, el. reg. reflektory, 
CD Sony, garażowany, kpi. opon zimowych, stan idealny, •
17.300 zł. Szklarska Poręba, tel. 075/717-55-55,0503/04-32-33 
FIAT CINOUECENTO SPORTING, 1998 r., 65 tys. km, 1100 ccm 
stan b. dobry, • 16.500 zl. Wrocław, tel. 338-00-10 
FIAT COUPE PININFARINA, 1998/99 r., 40 tys. km, 2000 ccm. 
20V, diesel, czerwony, RO, 5-biegowy, AB W, wspomaganie kier., 
alum. felgi, centr. zamek, klimatyzacja, 2 poduszki pow., spro
wadzony w całości, I właściciel, kpi. dokumentacja, - 55.500 zł 
lub zamienię na Mercedesa klasy E. Świebodzin, tel. 
068/382-99-66,0601/53-92-16 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem • AG0199 www.autogiel- 
da.com.pl)
FIAT CROMA, 1987 r., 123 tys. km, 2000 ccm, niebieski, wspo
maganie, elektr. otw. szyby, centralny zamek, RO, sprowadzo
ny w całości, stan b. dobry, - 5.400 zł. Opole, tel. 0604/79-00-72 
FIAT CROMA, 1987 r., 140 tys. km, biały, stan dobry, wspoma
ganie, - 5.900 zł. Opole, tel. 0607/34-81-88 
FIAT CROMA, 1990/91 r., 2500 ccm, turbo D, kolor grafitowy 
metalic, oclony w całości, wszystkie el. dodatki, centr. zamek, 
stan b. dobry, • 10.900 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 
075/732-67-68,0606/74-86-04
FIAT CROMA, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, zielony metalic, szy
berdach, el. otwierane szyby, centralny zamek, wspomaganie 
kier., regulowana kierownica, klimatyzacja, tylne żaluzje, welu
rowa tapicerka, nowy model, aluminiowe felgi, komputer, •
12.500 zł lub zamienię na inny, do 1400 ccm. Leszno, tel. 
065/52043-36
FIAT MAREA, 1997 r., 70 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny me
talic, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., wszystkie el. dodatki, 
centr. zamek, wspomaganie, immobilizer, oryg. radio, podłokiet- 
niki, książka przeglądów, - 27.000 zł (kupujący nie płaci podat
ku). Wrocław, tel. 071/345-71-06,0603/30-13-02 
FIAT MAREA WEEKEND, 1997 r., 1600 ccm, benzyna, 16V, 
srebrny metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, poduszka pow., 
serwisowany, RO, dzielona tylna kanapa, bez wypadku, I wła
ściciel, kupiony w salonie, wspomaganie kier., reg. fotel kie
rowcy, • 22.000 z). Legnica, tel. 076/862-71-92,0601/70-57-97 
FIAT MAREA, 1997 r„ 1900 ccm, TD 100 KM, zielony metalic, 
klimatyzacja, el. otw. szyby, welur, el. reg. lusterka, centr. za
mek ♦ pilot, radioodtwarzacz, zarejestrowany, stan idealny, -
28.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/592-03-79, 
0601/88-28-89
FIAT MAREA KOMBI, 1997 r., 75 tys. km, 1600 ccm, 16V bez

wypadku, kupiony w kraju, • 23.000 zł. Wrocław, tel. 
071/784-56-89 ..
FIAT MAREA KOMBI, 1997 r., 115 tys. km, 1400 ccm, TDI, srebr
ny, relingi, roleta, radio fabryczne, el. otw. szyby, centr. zamek 
+ pilot i alarm, immobilizer, podłokietnik, wspomaganie kier., 
alum. felgi 15*, el. otw. szyby, oszczędny, stan idealny, - 26.900 
zł. Zielona Góra„tel. 068/324-16-32,0600/32-89-91 
FIAT MAREA, 1998 r., 30 tys. km, 1900 ccm, TDi, grafitowy 
metalic, el. otw. szyby, c. zamek, wspomaganie, radioodtwa
rzacz, klimatronic, • 30.000 zł. Kalisz, tel. 062/769-23-49, 
0502/0447-68
FIAT MAREA WEEKEND, 1998 r., 1900 ccm, TDi. zielony me
talic, pełne wyposażenie, - 32.300 zł. Wilkowice, tel. 
065/534-13-39 ~
FIATMAREA WEEKEND. 1999 r.. 19 tyś: km. 1600 ccm, 16 V, 
fioletowy metalic, klimatyzacja, ABS,' centr. zamek, el. otw. szy
by, relingi, roleta, reflektory soczewkowe, RO i głośniki, udo- - 
kum. pochodzenie, garażowany, I właściciel, • 33-500 zł. Kęp
no, tel. 062/782-9949
FIAT PALIO WEEKEND, 1998 r., 1400 ccm, Pb/, granatowy me-v 
talie, alarm, immobilizer, kupiony w salonie, 1. właściciel, •
21.100 zł. Kłodzko, tel. 074/867-56-22 
FIAT PALIO WEEKEND, 19981, 40 tys. km, 1400 cćm, ciem
nozielony metalic, kupiony w salonie w Polsce, alarm, central
ny zamek, pełna dokumentacja, immobilizer, stan b. dobry, •
22.200 zł łub zamienię na tańszy. Leszno, tel. 065/520-81-67, 
0604/35-69-74
FIAT PALIO WEEKEND, 1998 r., 50 tys. km, 1400 ccm, zielony 
metalic, bez wypadku, kupiony w salonie, przegląd do 2002 r., 
nowyAąHp/nator, stań b. dobry, -'122.500 zł. Przewóz,' tel.
068/375-10-74 "* ** ?  -----------
FIAT PALIO WEEKEND, 1998 r., 70 tys. km, 1600 ccm, 16\T 
srebrny metalic, wspomaganie, centr. zamek, eł: otw. szyby, im
mobilizer, blokada skrzyni biegów, faktura zakupu, serwisowa
ny, I właściciel, - 22.800 zł. Wałbrzych, tel. 0502/57-16-65 
FIAT PALIO, 1998 r., 38 tys. km, 1600 ccm, HL wspomaganie 
kierownicy, centralny zamek, el. szyby, mul-t-lock - 23.500 zł. 
Wrocław, teł. 0605/434141
FIAT PAUO WEEKEND. 1999 r., 51 tys. km, 1200 ccm, turku
sowy metalic, poduszka powietrzna, radioodtwarzacz, obroto
mierz. - 25.000 zł. Sieradz, tel. 043/82948-91,0604/11-97-76 
FIAT PANDA, 1986 r., 896 ccm, benzyna, biały, alum. felgi, tyl
ne szyby uchylane, szyberdach, RO ♦ 2 głośniki, 5-biegowy, •
2.400 zł. Lubin, tel. 076/847-62-10. 0502/96-94-15 
FIAT PANDA, 1986 r., 130 tys. km, 896 ccm, czarny, szyber
dach, atrakc. wygląd do 03.01 r  + dużo nowych części, udo
kum. pochodzenie, - 3.500 zł lub zamienię na inny. Wrocław, 
tel. 071/328-99-19 wieczorem, 0606/85-34-70 
FIAT PUNTO SX. 1994 r., 82 tys. km, 1242 ccm, wtrysk, bordo
wy metalic, 5-biegowy, poduszka pow., centr. zamek. el. otw. 
szyby, szyberdach, dzielona tylna kanapa, do sprowadzenia z 
Niemiec - 7.000 zł ♦ cło ok. 5.000 zł. Chojnów, tel. 0606/47-11-90, 
0604/78-33-32
FIAT PUNTO, 1994 r., 81 tys. km, 1400 ccm, czerwony, pełne 
wyposażenie, -16.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-59-32, 
0608/01-15-70
FIAT PUNTO, 1994/95 r., 90 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, seledy
nowy metalic, tydzień w kraju, oclony, zarejestrowany, bez wy
padku, oryg. lakier i przebieg, 5-drzwiowy, 5-biegowy, podusz
ka pow., centr. zamek, RO * głośniki, garażowany, serwisowa
ny, I właściciel, zadbany, nie eksploatowany zimą, stan idealny,
• 17.400 zł lub zamienię, (możliwe raty). Kamienna Góra, tel. 
0606/23-66-76
FIAT PUNTO, 1994/95 r., 85 tys. km, 1100 ccm. bordowy meta
lic, 3-drZwiowy, 6-biegowy, lakierowane zderzaki, alarm, 
Mul-T-Lock, obrotomierz, z salonu w Polsce, garażowany, techn. 
sprawny, - 14.500 zł. Kędzierzyn Koźle, tel. 077/481-36-73 po 
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FIAT PUNTO, 1995 r., 50 tys. km, 1100 ccm, turkusowy metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, poduszka pow., immobilizer, dzielona 
tylna kanapa, stan b. dobry, • 15.800 zł. Syców, teł. 
0606/17-70-97
FIAT PUNTO, 1995 r., 90 tys. km, 1300 ccm, benzyna, złoty 
metalic, el. otw. szyby, RM, centr. zamek, kupiony w salonie •
16.000 zł. Głogów, tel. 0603/60-19-35 
FIAT PUNTO, 1995 r., 74 tys. km, 1242 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, obroto
mierz, szyberdach, 3-drzwiowy, 5-biegowy, RO Blaupunkt, im

mobilizer, el. zegarek, dzielona tylna kanapa, stan b. dobry, •
15.700 zł. Kłodzko, teł. 0605/64-06-76 
FIAT PUNTO, 1995 r., 44 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, niebieski, 
el. reg- reflektory, tylne szyby uchylane, 3-drzwiowy, radio, li
stwy boczne, 2 poduszki powietrzne, stan techn. b. dobry, •
15.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-5944
FIAT PUNTO. 1995 r.. 57 tys. km, 1200 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy metalic, 5-drzwiowy, serwisowany, w kraju 7 dni, nie 
zarejestrowany, zadbany, • 14.700 zl. Legnica, tel. 
076/855-20-21.0503/70-67-17
FIAT PUNTO SX, 1995 r., 61 tys. km. 1600 ccm. 90 KM, czer
wony, zderzaki w kolorze nadwozia, el. otwierane szyby, cen
tralny zamek, immobilizer, radioodtwarzacz, wspomaganie kier., 
nowy akumulator, przegląd, dzielona tylna kanapa, garażowa
ny, stan b. dobry, -16.500 zł. Rawicz, teł. 065/545-56-65 
FIAT PUNTO SX, 1995 r., 99 tys. km, 1700 ccm, turbo D, biały, 
5-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, centralny 
zamek, alarm, el. otw. szyby, RO, immobilizer, garażowany, wła
ściciel niepalący, stan b. dobry, • 16.800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-95-31
FIAT PUNTO 75 ELX, 1995 r., 93 tys. km, 1242 ccm, srebrny, 
immobilizer, centralny zamek, el. otw. szyby, dzielona tylna ka
napa, zderzaki w kolorze nadwozia, halogeny, poduszka po
wietrzna kierowcy, serwisowany, kupiony w salonie, II właści
ciel, wersja włoska, - 16.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-72-74, 
0606/81-56-90
FIAT PUNTO S 55,1995/96 r., 80 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, 
biały, 5-biegowy, RM + 4 głośniki, 2 pod. powietrzne, reg. kie
rownica, reguł. wys. mocowania pasów, regul. fotel kierowcy, 
zielońe szyby, tylne szyby uchylane, 4 zagłówki, el. reg. reflek
tory, nowe opony i amortyzatory, sprowadzony w całości, I wła
ściciel, • 14.700 zl. Strzelin, teł. 071/392-28-35,0503/65-89-31 
FIAT PUNTO ELX 75.1995/96 r.. 65 tys. km, 1242 ccm, benzy
na, ciemnozielony metalic, 3-drzwiowy, kupiony w salonie, ser
wisowany, garażowany, I właściciel, bez wypadku, el. otw. szy
by, centr. zamek, światła przeciwmgielne, obrotomierz, immo
bilizer, zderzaki w kolorze nadwozia, • 16.200 zł. Wołów, tel. 
071/389-15^60,0605/35-03-39
FIAT PUNTO, 1996 r., 100 tys. km, 1100 ccm, benzyna, zielony 
metalic, drzwiowy, immobilizer, tylne szyby uchylane, spro
wadzony osobiście, kpi. dokumentacja, zdjęcia do wglądu, •
15.900 zł. Syców, tel. 062/785-92-59,0604/44-72-65 
FIAT PUNTO, 1996 r., 90 tys. km, 1700 ccm, turbo D, niebieski, 
wspomaganie kier., 3-drzwiowy, • 17.500 zł. Opole, tel. 
077/464-65-15
FIAT PUNTO SX60, 1996 r., 75 lys. km, 1242 ccm, czarny, 
5-drzwiówy, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, obro
tomierz, immobilizer, kpi. dokumentacja, • 17.900 zl. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/738-04-79
FIAT PUNTO, 1996 r., 57 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, czerwony,
I właściciel, katalizator, tylne szyby uchylane, zderzaki w kolo
rze nadwozia, stan b. dobry, - 16.300 zł. Syców, tel. 
062/785-36-81,0603/92-75-63
FIAT PUNTO SX. 1996 r., 46 tys. km, 1200 ccm, benzyna, nie
bieski metalic; 4-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, -17.200 
zł. Syców, tel. 062/785-94-95,0604/27-78-61 
FIAT PUNTÓ, 1996 r., 42 tys. km, 1240 ccm, zielony metalic,
3-drzwiowy, blokada biegów Tytan, alum. felgi, immobilizer, •
16.500 zł. Szprotawa, gm. Henryków, tel. 068/376-25-25 
FIAT PUNTO GT, 1996 r., 621ys. km, 1400 ccm, turbo, czarny, 
140 KM, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspo
maganie kierownicy, alarm, stan b. dobry, • 24.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/842-69-68,074/849-27-58
FIAT PUNTO SX, 1997 r., 35 tys. km. 1248 ccm. czarny, immo
bilizer, atermiczne szyby, 3-drzwiowy, ekonomiczny, zadbany, 
RO, zarejestrowany do 2003 r, • 19.600 zl. Kluczbork, tel. 
0608/60-08-68
FIAT PUNTO, 1997 r., 57 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czerwo
ny, 5-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, immobilizer, ra
dioodtwarzacz, • 17.900 zl. Leszno, tel. 065/526-2946, 
0601/69-1444
FIAT PUNTO SX, 1997 r., 50 tys. km, 1700 ccm, TD, zielony,

wspomaganie, el. otw. szyby, c. zamek, kupujący zwolniony z 
opłaty skarbowej, • 19.500 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w 
godz. 9-17,0603/60-78-74
FIAT PUNTO 55 SX, 1997 r., 66 tys. km, 1100 ccm, srebrny ^ 
metalic, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, c. zamek, 3 elementy do 
lakierowania, kupojący zwolniony z opłaty skarbowej, • 16.300 
zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0603/60-78-74 
FIAT PUNTO 75 SX, 1997 r., 46 tys. km, 1242 ccm, czerwony, 
immobilizer, blokada skrzyni biegów, garażowany, stan b. do
bry, - 21.000 zł. Szczawno Zdrój, tel. 074/843-86-14 
FIAT PUNTO SX, 1997 r., 35 tys. km, 1242 ccm, benzyna,, 
wtrysk, czerwony, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, 
centr. zamek * pilot * alarm t  immobilizer, 75 KM, obrotomierz, 
dzielone tylne siedzenia, kupiony w salonie, zegar cyfrowy, za
główki, zadbany, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -19.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-57-58 1 
FIAT PUNTO 75 SX, 1997 r., 58 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
czerwony. 3-drzwiowy, centralny zamek, el. otwierane szyby, 
halogeny, el. reguł, reflektory, RM, I właściciel, kupiony w salo- 
nie, garażowany, książka serwisowa, -19.800 zł. Wrocław, tel. 
0604/95-3445
FIAT PUŃYo SX 75,1997 r., 31 tys. km, 1250 ccm, chabrowy 
metalic, 3-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, el. 
otw. szyby, tylne szyby uchyfańe, dzielona tylna kanapa, alarm 
+ pilot, kupiony w salonie, mało uźywany^etan idealny, - 21.000 
zł lub zamienię na grunt orny, w okolicy Wrocławia. Wrocław, 
tel. 0602/12-51-35
FIAT PUNTO S, 1997/98 r., 83 tys. km, 1108 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, I właściciel, kupiony w salonie w kraju, 3-drzwiowy, 
alarm, centralny zamek, oznakowany, pełna dokumentacja, za
dbany, nowy akumulator i opony (4), serwisowany, -16.850 zł.
Wrocław, JeLO.7.1 W W O W - * -  - .......  1 :*
FIAT PUNTO SX, 1998 r., 42 tys. km, 1100 ccift; srebrny meta* 
lic, I właściciel, kpi. dokumentacja, kupiony w salonie, oryg. la
kier i przebieg, centr. zamek, el-. otw. szyby, immobilizer, RM, 
halogeny, obrotomierz, zderzaki w kolorze nadwozia, - 21.500 
zł lub zamienię na Fiata Cinquecento lub Fiata 126p. Kunice, 
tel. 076/852-5946
FIAT PUNTO, 1998 r., 50 tys. km, 1100 ccm, zielony metalic. 
kupiony w salonie, I właściciel, 5-drzwiowy. książka serwisowa, 
listwy boczne, zegarek, immobilizer, oryg. lakier, garażowany, 
stan b. dobry, • 21.500 zł. Legnica, tel. 076/850-62-64, 
0606/13-9348
FIAT PUNTO SX, 1998 r., 1100 ccm, zielony metalic, 55 KM, 
kupiony w salonie w Kaliszu, centr. zamek, el. otw. szyby, 4 ^  / 
zagłówki., serwisowany, I właściciel, - 18.500 zł. Lisków, woj. < 
kaliskie, tel. 0603/64-0045,0605/23-26-62 
FIAT PUNTO, 1998 r., 48 tys. km, 1100 ccm, kolor wiśniowy 
metalic, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, alum. felgi, centr. za
mek, alarm + pilot, RO/CD Sony, 8 głośników, stan b. dobry, •
22.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-11-72,0603/19-78-03 
FIAT PUNTO, 1998 r., 51 tys. km, 1100 ccm, benzyna, śliwkowy 
metalic, z salonu, I właściciel, RM, centralny zamek, alarm, ga
rażowany, stan idealny, • 21.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/752-24-02
FIAT PUNTO 55 S, 1998 r., 38 tys. km, 1100 ccm. niebieski 
metalic, kupiony w salonie w 1999 r., centr. zamek, immobilizer,
CD Sony, bez wypadku, serwisowany, stan idealny, • 22.000 zł. 
Opolno Zdrój, tel. 075/773-37-97 
FIAT PUNTO, 1998 r., 45 tys. km, 1240 ccm, benzyna, czarny,
3-drzwiowy, 60 KM, 4 zagłówki, oryginalne radio, tylne szyby 
uchylane, el. reg. reflektory, listwy boczne, zadbany, garażo
wany, w kraju od 99 r., I właściciel, bardzo oszczędny, • 20.900 
zł. Pleszew, tel. 062/74245-76
O  FIAT PUNTO, 1998 r., 1108 ccm, zielony, immobi

lizer, kup iony w salon ie  w Po lsce , I w łaścicie l, 
serw isowany, stan idealny, - 21.900 zł. „AUTO 
P L U S ” , Ś w id n ic a , te l. 074/666-60-50, 
0601/85-15-55 01025491

FIAT PUNTO CABRIO, 1998 iL  42 tys. km. 1300 ccm. błękitny 
metalic, sprowadzony w 2000 r., alum. felgi 15*. wersja niedo
stępna w Polsce, atrakc. wygląd, stan idealny, - 33.500 zł lub 
zamienię na Mercedesa, Audi. Wałbrzych, tel. 0602/11-30>08 
FIAT PUNTO, 1998 r., 30 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czerwo
ny, radio, głośniki Pioneer, 5-biegowy, po wymianie świec, ole
ju, blokada, - 19.500 zł. Wrocław,-tel. 071/349-50-86, 
0604/41-3545
FIAT PUNTO SOLE, 1999 r.. 46 tys. km, 1100 ccm, szarofiole- 
towy metalic, kupiony w salonie, 5-drzwiowy, I właściciel, oryg. 
lakier, welurowa tapicerka, listwy boczne, zegarek, garażowa
ny, stan idealny, • 23,400 zl lub zamienię. Legnica, tel. 
076/850-62-64,0606/13-9348
FIAT PUNTO, 1999 r., 38 tys. km, 1100 ccm, czerwony, podusz$fy' 
ka pow.. 5-drzwiowy, kupiony w salonie, I właściciel, - 22.000 
zł. Leszno, teł. 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 skarbo
wej, • 18.300 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 
0603/60-78-74
FIAT PUNTO, 1999 r., 1200 ccm, 16V, czarny, 3-drzwiowy, -
23.300 zł. Opole, tel. 0605/94-35-26 
FIAT PUNTO IIHGT, 1999 r.. 14 tys. km, 1800 ccm, 16V, niebie
ski, klimatyzacja, ABS, TCS, 4 pod. powietrzne, pełna elektry
ka, RO, ospoilerowany, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, •
39.000 zł lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 074/842-54-55, 
0601/63-32-40
FIAT PUNTO SOLE, 1999 &  1100 ccm, niebieski, 5-drzwiowy. 
pilnie sprzedam, • 16.800 zł. Wrocław, tel. 071/360-91-90, 
0607/09-37-76
FIAT PUNTO, 1999 r., 1100 ccm, niebieski metalic, 2 pod. po
wietrzne, szyberdach, - 22.000 zł. Zychów, teh- 062/76341-56, 
0601/88-73-75
FIAT PUNTO, 1999/00 r., 25 tys. km, 1200 ccm, niebieski meta
lic, wspomaganie, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, im
mobilizer, • 21.500 zl. Legnica, tel. 0601/50-97-44 
FIAT PUNTO II. 1999/00 r., 28 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, kolor 
morski metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. reflektory, komputer, immobilizer, kupiony w sa
lonie, • 31.000 zl lub zamienię na tańszy. Paczków, tel. 
077/431-72-76.0609/64-0344
FIAT PUNTO II HGT, 1999/00 r.. 37 tys. km. 1800 ccm, 16V, 
miedziany metalic, wszystkie el. dodatki, ABS, TCS, klimatyza
cja. 4 poduszki pow.. alum. felgi, nawigacja GPS, RO z CD na 5 
płyt + subwoofer, komputer, skórzane dodatki, I właściciel, stan 
idealny, • 35.500 zł lub zamienię. Złotoryja, teł. 076/878-63-77, 
0604/83-26-46
FIAT PUNTO II SX, 2000 r., 23 tys. km, 1300 ccm, niebieski 
metalic, poduszka pow., el. otwierane szyby, centralny zamek^jfe 
wspomaganie kier., 3-drzwiowy, • 26.500 zł. Opole, te l/^  
077/464-65-15
FIAT PUNTO II, 2000 r., 15 tys. km, 1200 ccm, zloty metalic. 
5-drzwiowy, l.właściciel, bez wypadku, wspomaganie, immobi
lizer, el. otw. szyby, centr. zamek, • 30.000 zł. Strzelin, tel. 
0604/1544-26
FIAT PUNTO IISX. 2000 r., 40 tys. km, 1250 ccm, zielony me
talic, I właściciel, stan b. dobry, • 27.500 zł lub zamienię na 
Matiza 2000 r.. Świdnica, lei. 074/852-07-73,0603/46-94-45 
FIAT REGATA, 1985 r., 1600 ccm, szary metalic, stan dobry, -
1.800 zł. Ścinawa, tel. 0607/81-3548 
FIAT REGATA, 1985 r., 1700 ccm, diesel, czerwony, - 2.700 zł. 
Wrocław, tel. 0602/17-3345
FIAT REGATA, 1986 r.. 1900 ccm, diesel, błękitny metalic, szy
berdach. centr. zamek, sprawny, garażowany, RO, spoiler, li
stwy, lusterka i zderzaki w kolorze srebrnym, bardzo ekonomicz
ny, • 4.950 zł. Kalisz, tel. 062/760-13-29 
FIAT REGATA. 1986 r., 180 tys. km, 1500 ccm, benzyna, nie
bieski, po remoncie, nowe pokrowce, odony w całości, stan b. 
dobry, • 3.300 zł. Rawicz, tel. 065/546-18-87 
FIAT RITMO, 1981 r.. 1500 ccm zarejestrowany. 4-drzwiowy. •
1.200 zł lub zamienię na Fiata 126p. Oleśnica, tel. 
071/314-9847
FIAT RITMO, 1981 r., 1300 ccm 5-drzwiowy, radioodtwarzacz, 
szyberdach, halogeny, stan dobry, • 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/352-97-65
FIAT RITMO, 1982/88 r., 1500 ccm, zielony metalic, nowe nad
wozie (1988 r.), wymiana przez PZU, nowe opony i akumulator,, 
stan idealny, - 3.400 zł lub zamienię na ciężarowy, lub innyjfe; 
Paczków, tel. 0603/36-63-27
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U W A G A ! ! !

W  z w i ą z k u  z  o g r o m n y m  z a i n t e r e s o w a n i e m  p r z e d ł u ż a m y  • '

AKCJĘ ZŁOMOWANIA
Z a  o d d a n ie  s t a r e g o  s a m o c h o d u  w  z ł o m o w a n iu  

lu b  w  k o r z y s t n e j  w y c e n ię  “ E u r o t a x ” p r o p o n u j e m y  u p u s t  d o  5 .0 0 0  z ł  
S e i c e n t o ,  U  n o ,  P u ń t o  -  4 . 0 0 0  z ł  -  z ł o m o w a n ie  

S i e n a ,  M a r e a ,  M u l t ip la ,  B r a v o / a  -  5 . 0 0 0  z ł  -  z ł o m o w a n ie

KREDYT FIAT BANK 
50% TERAZ, 50% ŹA ROK - BEZ ODSETEK

SUPER KORZYSTNY ODKUP SAM0CH0D0W UŻYWANYCH
SAMOCHODY UŻYWANE Z GWARANCJA 

SYSTEM AUTORYZOWANY PRZEZ FIRMĘ DEKRA
MARKA ...................MODEL .. AUT.EXP....„ „ R O K .______ CEN A ......_______  KOLOR ... PRZEBIEG

1 __ FIAT____ __CINOUECENTO .. 19 9 3 ........... 8 750,00__ .........WIŚNIOWY ........  68 000
7 FIAT______CINOUECENTO .. ;... 1995 ..___  10 700,00...... .... CZERWONY ........ 85 000
3 - ..... FIAT ;______MAREA 1,6 .. __ ___ AE ... 1998 ..___  32 500,00__ ......GRAFITOWY ........  50 000
4 __ FIAT____ ________  UNO 0,9 .. .... 1991 .........  6100,00............... NIEBIESKI ........  89 000
S __ FIAT____ __CINOUECENTO .. .............. AE ... 1998 ..___ 12 900,00 ............... NIEBIESKI ____  39 500
fi __ FIAT......... ...... CINOUECENTO .. .... 1995 ..-  ..10  900,00__ .... NIEBIESKI MET ........  77 600
7 __ O PEL ....... _____ ........ CORSA .. .... 1988 .......... fi 000,00............. WIŚNIOWY ........  49 500
R __ FIAT____ .... CINOUECENTO .. ____ .... AE ........ 1997 ..___  12 400,00............. CZERWONY ........  50 000
9 __ FIAT........ CINOUECENTO 0,9 .. ,... 1993 ..___  10000,00.... ......... NIEBIESKI ........  85000
10* __ FiAT.____ ..... CINOUECENTO ..__......... AE ........ 1997 ..___  12100,00 «...____ MALINOWY __  38 000
1 1Ł ...... FIAT____...............UNO 899 .. ............AE ... .... 2000 ........ 20600,00.............. WIŚNIOWY .........  10600

w w w .m o to rp o l.leg n ica .p l
MOTOR-POL - dealer FIATA

L E G N I C A ,  ul. J a w o rz y ń sk a  264 
te l. 076/850-61-07, 850-61-72, 850-61-53 

JA W O R , u l. M y ś lib o rs k a  10, te l. 076/870-66-19 
P R O C H O W IC E , ul. 22 L ip c a  11, te l. 076/858-52-21

MIESZKANIE 
SAMOCHÓD 
GOTÓWKA

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

Spzo. o.

UBEZPIECZENIA SAMOCHODOWE

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

FIAT RITMO 85,1983 r., 160 tys. km, 1500 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, przegląd do 10.2001 r., rozkładane sie
dzenia, nowy akumulator, części zapasowe, stan dobry, • 1.700 
zł. Wałbrzych, tel. 074/840-07-28 
FIAT RITMO, 1983 r., 1500 ccm, czeiwony, stan silnika, opon i 
blacharki dobry, 5-drzwiowy, szyberdach, zarejestrowany, -1.250 
zł. Wrocław, tel. 071/353-76-34,0609/16-96-85 
FIAT RITMO, 1984 r., 1700 ccm, diesel, niebieski, stan silnika b. 
dobry, nadwozie dobre, 3-drzwiowy, nadwozie nowego typu, • 
3.200 zl. Przedborowa, tel. 074/815-80-95 
FIAT RITMO 75,1985 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny, na za
chodnich tablicach - 700 DEM. Świdnica k. Zielonej Góry, tel. 
068/327-30-33
FIAT RITMO, 1985 r., kolor morski, po remoncie kapitalnym, po 
lakierowaniu, - 2.500 zł lub zamienię na mniejszy. Kiełczów, tel. 
071/398-81-86
FIAT RITMO, 1986 r., 1500 ccm, fioletowy, alum. felgi, R0, spor
towy wydech, inst. gazowa, stan b. dobry, • 5.600 zł lub zamienię 
na droższy. Wrodaw, tel. 071/346-43-17,0609/16-81-51 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - A00490 
www.autogielda.com.pl)
FIAT RITMO, 1986 r., 1500 ccm, biały, + drugi silnik, części, stan 
dobry, 3-drzwiowy, - 4.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-67-36 w 
godz. 8-17
FIAT RITMO, 1986 r., 1600 ccm, czerwony, -1.500 zł. Wrodaw, 
tel. 0603/21-49-43
FIAT RITMO, 1987 r., 1700 ccm, diesel, błękitny metalic, kupiony 
w salonie w Polsce, ekonomiczny, 4-drzwiowy, 5-biegowy, - 2.800 

Wałbrzych, tel. 074/849-14-33 
^ tA T  SEICENTO SX, 1998 r., 37 tys. km, granatowy, bogate wy

posażenie, 4-krotne zabezp. przed kradzieżą, książka serwiso
wa, garażowany, właściciel niepalący, • 17200 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0601/56-08-59
FIAT SEICENTO, 1998 r., 35 tys. km, 899 ccm, bursztynowy me
talic, el. otw. szyby, zderzaki w kolorze nadwozia, immobilizer, 
radio, dzielona tylna kanapa, I właściciel, • 17.000 zł. Świdnica, 
tel. 074/853-16-29
FIAT SEICENTO, 1998 r., 34 tys. km, 900 ccm, benzyna, czerwo
ny, alarm, blokada skrzyni biegów, oznakowany, I właściciel, ra
dio + głośniki, -16.900 zł. Wrodaw, tel. 071/368-81-54 
FIAT SEICENTO SX, 1998/99 r., 27 tys. km, 900 ccm, błękitny 
metalic, kupiony w 01.99 r., I właściciel, kpi. dokumentacja, zde
rzaki w kolorze nadwozia, el. otw. szyby, Mul-T-Lock, RO, dzielo
na tylna kanapa, listwy boczne, zegarek, oznakowany, • 17.800 
zł lub zamienię. Legnica, tel. 076/850-62-64,0606/13-93-48 
FIAT SEICENTO, 1998/99 r., 34 tył. km, 900 ccm, czerwony, 5-bie
gowy, automatyczna skrzynia biegów, RM, el. otw. szyby, zde
rzaki w kolorze nadwozia, stan techn. b. dobry, immobilizer, • 
17.900 zł lub zamienię. Prusice, teł. 071/312-63-31,0604/36-35-85 
FIAT SEICENTO, 1999 r., 1100 ccm, czerwony, elektr. otw. szyby,

centralny zamek, immobilizer, alarm, poduszka powietrzna kie
rowcy, przyciemniane szyby i atermiczne, bezwypadkowy, I wła

ś c ic ie l,  • 21.500 zł. Kalisz, tel. 0608/194233 
®tAT SEICENTO, 1999 r., 10 tys. km, 1100 ccm, kolor wiśniowy 
metalic, immobilizer, poduszka pow., el. otw. szyby, dzielone tyl
ne siedzenia, dywaniki, pokrowce, bez wypadku, stan idealny, • 
21.000 zł. Wrocław, tel. 071/329-02-32 po godz. 18 
FIAT SEICENTO, 1999 r., 29 tys. km, 1100 ccm, granatowy, po
duszka pow., aluminiowe felgi, alarm, immobilizer, centralny za
mek, el. otwierane szyby, obrotomierz, z  salonu, I właściciel, Ście
gowy, stan b. dobry, • 20.000 zł. Gostyń, tel. 065/572-40*23 
FIAT SEICENTO, 1999 r., 11 tys. km, 900 ccm, czeiwony, I wła
ściciel, z salonu, garażowany, nie używany zimną, stan idealny, • 
17.500 zł. Kaczorów, tel. 075/741-21-77 
FIAT SEICENTO, 1999 r., 16 tys. km, 900 ccm, czerwony, po I 
przeglądzie, RO, nadkola, odcięcie zapłonu, zamek na klapce 
paliwa, kołpaki na kołach, -17.200 zł lub zamienię na Fiata Bra- 
vo. z dopłatą. Kalisz, tel. 062/753-34-38,0602/87-93-63 
FIAT SEICENTO. 1999 r., 10 tys. km, 900 ccm, koralowy, -17.000 
zł. Kąkolewo, woj. leszczyńskie, tel. 0608/62-86-59 
FIAT SEICENTO YOUNG, 1999 r., 899 ccm, czerwony, RO Sony, 
zadbany, stan idealny, serwisowany, przegląd do 05.2002 r., li
stwy boczne, nadkola plastikowe, - 18.500 zł. Legnica, tel. 
076/855-34-52,0607/46-68-27
FIAT SEICENTO SPORTlNG, 1999 r., 1100 ccm. benzyna, wtiysk, 
żółty, radio. 5-biegowy, katalizator, centr. zamek, alum. felgi, el. 
otw. szyby, airbag, kupiony w salonie, I właściciel, kpi. dokumen- 

.tacja, bez uszkodzeń, skórzana kierownica, tylne szyby uchyla
ne, stan idealny, • 22.500 zł. Leszno, tel. 065/529-61 -72, 
0604/38-56-63 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inteme
cie pod numerem - AK0219 www.autogielda.com.pl)

-FIAT SEICENTO S, 1999 r., 21 tys. km, benzyna, czerwony. I 
ijtaściciel, zadbany, bez wypadku, RO, nstwy boczne, autoalarm, 

-17.000 zl. Oleśnica, tel. 071/399-58-94 
FIAT SEICENTO, 1999 r., 42 tys. km, 1100 ccm, niebieski, po

duszka pow., el. otw. szyby, lakierowane zderzaki, dzielona ka
napa, -18.900 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-48-71 
FIAT SEICENTO YOUNG, 1999 r., 24 tys. km, 899 ccm, wtrysk, 
niebieski, I właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, blokada 
skrzyni biegów, RO Clarion, listwy boczne, tylne pasy bezwład
nościowe, -16.900 zł. Radwanice, tel. 071/311-70-98 
FIAT SEICENTO VAN, 1999 r., 1100 ccm, benzyna, biały wspo
maganie, radio, I właściciel, bez wypadku, • 14.500 zł. Świebo
dzice, tel. 074/854-50-70
FIAT SEICENTO, 1999 r., 21 tys. km, 900 ccm, benzyna, niebie
ski, kupiony w salonie, I właściciel, serwisowany, zderzaki w ko
lorze nadwozia, tylne szyby uchylane, dzielona tylna kanapa, ater
miczne szyby, blokada skrzyni biegów, alarm, oznakowany, stan 
idealny, • 17.500 zł. Wrodaw, tel. 071/338-29-29 
FIAT SEICENTO, 1999 r., 25 tys. km, 900 ccm, granatowy, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, el. otwierane szyby, radio 
Sony, aluminiowe felgi, I właściciel, garażowany, stan idealny, - 
17.500 zł. Wrocław, tel. 0605/66-65-92 
FIAT SEICENTO, 1999/00 r., 22 tys. km. 1100 ccm, biały, alum. 
felgi, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, pod. powietrzna, • 20.000 
zł. Wrocław, teł. 0603/40-50-15
FIAT SEICENTO, 2000 r., 24 tys. km, 999 ccm, czerwony meta
lic, stan b. dobry, • 17.000 zl. Jelenia Góra, tel. 0603/64-64-44 
FIAT SEICENTO SPORTlNG, 2000 r., 14 tys. km, 1108 ccm, żół
ty, el. otw. szyby, centr. zamek, poduszka pow., zderzaki i luster
ka w kolorze nadwozia, immobilizer, alum. felgi, - 24.000 zł. Lesz
no, tel. 0607/35-04-10
FIAT SEICENTO, 2000 r., 5 tys. km, 1100 ccm, niebieski, katali
zator, poduszka pow., el. otw. szyby, alarm + pilot, RO Sony + 4 
głośniki Pioneer, zadbany, welurowe pokrowce, plastikowe nad
kola, pasy bezwł. z tyłu, listwy boczne, nakładki progowe, dywa
niki, dodatkowe światło .stop*, • 23.000 zł. Adrian Słodkowski, 
49-100 Niemodlin, ul. Opolska 18/10 
FIAT SEICENTO SX, 2000 r., 1100 ccm, złoty metalic, kupiony w 
salonie, poduszka pow., el. otw. szyby, kpi. dokumentacja, serwi
sowany, stan b. dobry, • 19.000 zł. Oleśnica, tel. 071/398-75-80 
FIAT SEICENTO, 2000 r., 25 tys. km, 1100 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, I właściciel, bez wypadku, radio, -18.000 zł. Świebo
dzice, tel. 074/854-50-70
FIAT SEICENTO, 2000 r., 21 tys. km, 900 ccm, niebieski, I wła
ściciel, na gwarancji, bez wypadku, dzielone tylne siedzenia, - 
19.000 zł. Wrocław, tel. 0607/33-18-77 
FIAT SEICENTO S, 2000 r., 12 tys. km, 1100 ccm, czerufony, po
duszka pow., immobilizer, napinacze pasów, el. otw. szyby, blo
kada skrzyni biegów, opony Michelin, I właściciel, garażowany, 
serwisowany, RM, • 23.000 zł. Wrodaw, tel. 071/788-86-88 
FIAT SEICENTO, 2000 r., 15 tys. km, 1108 ccm, wtrysk, czerwo
ny, zakupiony w salonie 04.2000 r., poduszka powietrzna kierow
cy, el. otwierane szyby, regulaqa świateł, - 22.000 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/815-31-17,0603/33-62-64

FIAT SIENA, 1997 r., 52 tys. km, 1400 ccm, czerwony, faktura 
zakupu, centralny zamek, -18.200 ?l. Wrocław, tel. 071 /355-29-07 
FIAT SIENA, 1997 r.; 55 tys. km, 1400 ccm, benzyna, granatowy 
metalic, I właściciel, kupiony w salonie, garażowany, poduszka 
pow., przegląd do 09.2002 r., stan b. dobry, • 17.300 zl. Wrodaw, 
tel. 0501/58-96-24 ,
FIAT SIENA, 1998 r., 55 tys. km, 1400 ccm, ciemno zielony, in- 
stalacja gazowa, kupiony w salonie w 1999, serwisowany, raty, 
zamiana, -19.900 zł. Legnica, tel. 0602/04-05-94-52 
FIAT SIENA, 1998 r., 55 tys. km, 1400 ccm, ciemno zielony, in
stalacja gazowa, kupiony w salonie w 1999, serwisowany, raty, 
zamiana, -19.900 zł. Legnica, tel. 0604/05-94-52 
FIAT SIENA HL, 1998 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, granatowy 
metalic, kupiony w salonie, garażowany, I właściciel, serwisowa
ny w ASO, stan dobry, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaga
nie, immobilizer, alum. felgi 15*, RO + CD, • 21.500 zł. Lubawka, 
tel. 0603/17-39-64
FIAT SIENA, 1998 r., 12 tys. km, 1600 ccm, szary metalic, RO 
Gelhard, centr. zamek, el. otw. szyby, I właściciel, garażowany, 
serwisowany, immobilizer, wspomaganie kier, • 24.500 zl. Nowa 
Sól, tel. 068/387-41-95
FIAT SIENA.HL, 1998 r., 44 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny me
talic, zadbany, kupiony w salonie, serwisowany, bez wypadku, el. 
otw. szyby, centralny zamek, halogeny, wspomaganie kierowni
cy, regulowana kierownica, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, sygnalizacja otwar
tych drzwi, • 23.000 zł. Rawicz, tel. 0603/5945-50 
FIAT SIENA HL, 1998 r., 66 tys. km, 1600 ccm, 16V, granatowy 
metalic, centralny zamek, el. otwierane szyby, regulowana kie
rownica, wspomaganie kier, • 19.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/05-21-81
FIAT SIENA, 1999 r., 25 tys. km, 1600 ccm, 16V, szary metalic, I 
właściciel, gwarancja do 14 maja 2002 r., c. zamek, el. otw. szy
by, immobilizer, el. reg. świateł, halogeny, dodatkowe światło 
.stop*, wspomaganie, radioodtwarzacz Pioneer + 6 głośników,

pełna dokumentacja, - 26.800 zł. Kalisz, tel. 062/764-62-16 po 
godz. 19,0602/55-04-21
FIAT TEMPRA, 1991 r., 80 tys. km, 2000 ccm, 16V, niebieski 
metalic, klimatyzacja, RM, ABS, sprowadzony w całości, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, deska digital, inst gazowa, • 9.900 zł. 
Legnica, tel. 076/854-32-16
FIAT TEMPRA, 1991/95 r., 150 tys. kmj.600 cćm, benzyna, sza
ry metalic, inst. gazowa, Mul-T-Loćk, aliim. felgi -10.000 zł. Wro
cław, tel. 0603/52-60-2T''
FIAT TEMPRA, 1992 r., 86 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, I 
właściciel, deska digital, pełne wyposażenie el., stan b. dobry, -
10.500 zł. Wąsosz, tel. 065/543-82-92
FIAT TEMPRA KOMBI, 1992 r., 110 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, stan idealny, relingi dachowe, pełne wyp. elek
tryczne, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, I właściciel, 
kpi. dokumentacja, - 9.800 zł. Kędzierzyn Koźle, tel. 
0600/63-66-70
FIAT TEMPRA KOMBI, 1992 r., 113 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, relingi dachowe, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, przegląd do 042002 
r.t. I właściciel, kpi. dokumentacja, nowe opony, stan idealny, • 
9.900 zl. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0607/74-60-82 
FIAT TEMPRA, 1993 r., 13 tys. km, 1600 ccm, grafitowy, 2 zabez
pieczenia, alarm, blokada skrzyni biegów, radio, panel, stan do
bry, zadbany, • 12.500 zł. Wrocław, tel. 342-05-34 
FIAT TEMPRA, 1993 r., 1600 ccm, benzyna, kolor grafitowy me
talic, ekonomiczny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 5-osobowy; alarm, 
centr. zamek, wspomaganie, książka serwisowa, zadbany, stan 
b. dobry,- i j . 500 zł lub zamienię na innyzmałą ddpłątą; Iłowa 
Żagański, lei. Ó6Ś/37741-21 .
FIAT TEMPRA KOMBI, 1993 r., 128 tys. km ABS, el. otw. szyby •
10.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-05-22
FIAT TEMPRA, 1994 r., 145 tys. km, 1600 ccm, benzyna kupiony 
w salonie, bez wypadku, el. otw. szyby, Mul-T-Lock, RM, hak, - 
11.800 zł. Wrodaw, tel. 0603/96-46-36 
FIAT TEMPRA SKŁADAK, 1994r., 75 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, ciemnozielony, centr. zamek + pilot, alarm, el. otw. szyby, 
wspomaganie, immobilizer, welurowa tapicerka, RM, reg. kierow
nica, • 11.000 zł. Wrodaw, tel. 071/328-92-02 
FIATTEMPRA, 1994 r., 100 tys. km, wtrysk, czarny metalic, ABS, 
wspomaganie, centr. zamek, reg. kierownica, podłokietnik, książka 
serwisowa, ocynkowane podwozie, -14.700 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-52-91
FIATTEMPRA, 1994 r., 89 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic, el. otwierane szyby, Mul-T-Lock, radioodtwarzacz, welu
rowa tapicerka, spoiler tylny, roleta, regulowana kierownica, nad
kola, konserwacja, kupiony w salonie, garażowany, bez wypad
ku, centralny zamek, alarm, pełna dokumentacja, stan idealny, • 
14.300 zł. Wrocław, tel. 071/35546-92,0501/22-15-18 
FIATTEMPRA KOMBI, 1995 r., 52 tys. km, 1600 ccm, biały, centr. 
zamek, immobilizer, el. otw. szyby, relingi dachowe, stan b. do
bry, - 13.800 zł lub zamienię na uszkodzony. Wrocław, tel. 
071/342-1648,0502/2646-53
FIAT TIPO, 1990 r., 113 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielony 
metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, szyberdach, sprowadzony 
w całości, I właściciel w kraju, do małych poprawek lakierniczych, 
stan dobry, • 8.800 zł. Legnica, tel. 0604/29-84-28 
FIAT TIPO, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk, grafitowy metalic, deska 
digital, centralny zamek, el. szyberdach, el. otwierane szyby, ABS, 
wspomaganie kier., radio, stan b. dobry, • 10.500 zł lub zamienię 
na droższy. Leszno, tel. 065/533-83-53,0603/05-84-78 
FIATTPO, 1990 r., 164 tys. km, 2000 ccm, błękitny metalic, atrak
cyjny wygląd, sprowadzony w całości, szyberdach, ABS, pełne 
wyposażenie elektr., aluminiowe felgi, wspomaganie kier., regu
lowana kierownica, - 12.000 zł. Leszno, tel. 0600/36-83-85 
FIATT1PO, 1990 r., 119 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, morski meta
lic, katalizator, deska digital, centr. zamek, el. otw. szyby, reg. 
kierownica, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, reguł, 
pasy, w kraju od 9 miesięcy, kpi. dokumentacja, ekonomiczny, 
stan idealny, - 9.900 zł. Zaręba k. Lubania, tel. 075/724-8248, 
0603/78-92-86
FIAT TIPO, 1990 r., 130 tys. km, 1400 ccm, benzyna, grafitowy 
metalic, stan b. dobry, pełna wyp. elektryczne, szyberdach, nie
miecka dokumentacja • 1.500 DEM. Zielona Góra, tel. 
0606/25-3647
FIAT TIPO, 1991 r., 155 tys. km, 1900 ccm, turbo D, zielony me
talic, TDS, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, wspoma
ganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, 
halogeny, RO + panel, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyber
dach, halogeny, RO + panel, kubełkowe fotele, wyłącznik zapło
nu, garaż, • 12.000 zł. Legnica, tel. 076/850-62-64,0606/13-93-48 
FIAT TIPO, 1991- r., 145 tys. km, 1700 ccm, diesel, kolor grafito
wy metalic, zadbany, stan silnika i blacharki b. dobry, oryg. prze
bieg, RO + głośniki, szyberdach, po wymianie drążków i układu 
hamulcowego, możliwe raty przez komis, • 11.000 zł. Brzeg Opol
ski, tel. 0608/18-60-67,0501/58-14-66 
FIAT TIPO, 1991 r., 130 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, ciemnozielo
ny, alarm, oznakowany, ciemne szyby, 5-drzwiowy, • 9.000 zł. Le
gnica, tel. 076/855-21-54
FIAT TIPO, 1992 r., 92 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, kolor gołębi 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, radio, obroto
mierz, 5-drzwiowy, - 10.500 zł. Krobia, tel. 065/571-12-33, 
0601/07-14-82
FIATTIPO, 1992 r., 140 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, zielony meta
lic, el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, alum. felgi, wspo
maganie, welurowa tapicerka, stan b. dobry, • 10.800 zł lub za- 
mienię^Jenków, gm. Wądroże Wielkie, tel. 076/85746-82, 
0606/4*19-53
FIATTIPO, 1992 r., 98 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, szary, zadba
ny, nowy akumulator i przegląd, aluminiowe felgi, nowe opony, 
centralny zamek, el. otwierane szyby, radio, stan techn. b. dobry, 
- 9.000 zł. Opole, tel. 0607/53-78-12 
FIAT TIPO, 1992 r., 72 tys. km, 1400 ccm, bordowy metalic, ku

piony w salonie, 5-drzwiowy, RM, alarm, gaźnikowy, -11.500 zl. 
Wrodaw, tel. 071/324-54-87 do godz. 14,345-53-60 po godz. 14 
FIAT TIPO, 1993 r., 130 tys. km, 1700 ccm, diesel, czarny, spro
wadzony w całości, 3-drzwiowy, wspomaganie, el. otw. szyby, RM, 
stan b. dobry, • 11.900 zł lub zamienię. Brzeg, tel. 077/416-53-70, 
0501/36-37-18
FIATTIPO, 1993 r., 109 tys. km, 1400 ccm, benzyna, szary meta
lic, 5-drzwiowy, bez wypadku, kupiony w salonie, oznakowany, 
blokada skrzyni biegów, opony letnie i zimowe, • 10.300 zł. Świd
nica, tel. 074/851-26-09
FIAT TIPO, 1993 r., 117 tys. km, 1400 ccm, benzyna, kolor wi
śniowy, kupiony w salonie (faktura zakupu), alarm, nowy akumu
lator, inst. gazowa, ocynkowany, atermiczne szyby, stan b. dobry, 
• 12.000 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/848-36-14 po 
godz. 15,0602/17-67-96
FIAT TIPO, 1993 r., 110 tys. km, 1400 ccm, biały, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, bez wypadku, garażowany, stan techn. i silnika b. do- 
bry, -10.000 zł lub zamienię na Opla Kadetta, diesel, do 3.000 zł. 
Wrodaw, tel. 071/349-33-70
FIATTIPO, 1994 r., '1400 ccm, benzyna, biały, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, kupiony w salonie, • 13.500 zł lub zamienię. Bolesławiec, 
tel. 075/734-72-65,0608/01-2144 
FIATTIPO, 1994 r., 1400 ccm, kolor grafitowy, 5-drzwiowy, aktu
alny przegląd, błotnik do lakierowania, RM, alarm, blokada skrzyni 
biegów, • 11.500 zł lub zamienię na diesla do 5000 zł. Jugowiec, 
tel. 071/795-13-00
FIATTIPO, 1994 r., 95 tys. km, 1400 ccm; benzyna, granatowy, 
5-drzwiowy, Tytan-Lock, nowy model, kupiony w salonie, • 12.400 
zł. Wrocław, tel. 372-15-15,0501/76-70-59 
FIAT UNO, 1984/89 r., 1100 ccm, FIRE, czerwień meksykańska, 
silnik i skrzynia biegów ż 1989 r., dzielona tylna kanapa, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, tylne szyby uchylane i przyciemniane, ekonomicz
ny, 75 KM, stan idealny, atrakcyjny wygląd, • 5.000 zł. Legnica, 
tel. 0605/0544-21

FIAT UNO, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, szary, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, garażowany, szyberdach, po wymianie oleju, filtrów, paska 
rozrządu, dzielona tylna kanapa, pokrowce, rej. do listopada, hak, 
- 5.300 zł. Maciejowice, gm. Otmuchów, tel. 077/431-3640 po 
godz. 19
FIAT UNO, 1987 r., 1400 ccm, wtrysk, bordowy metalic, 3-drzwio- 
wy, tylne szyby uchylne, stan b. dobry, • 4.000 zł. Nowa Ruda, teł. 
074/872-92-16
FIAT UNO 75IE, 1988 r., 135 tys. km, 1500 ccm, czarny, drzw io
wy, szyberdach, hak, zadbany, garażowany, • 5.300 zł. Jawor, teł. 
076/87045-16,873-85-18
FIAT UNO, 1989 r., 140 tys. km, 1500 ccm, biały, I właściciel, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, RM, halogeny, za
dbany, stan b. dobry, • 6.400 zł lub zamienię na Fiata 126p, inny, 
tańszy. Wrodaw, tel. 071/34541-16,0603/29-53-50 
FIAT UNO SKŁADAK, 1989/92 r., 1100 ccm, czerwony, 5-drzwio
wy, nowe świece, przewody i nadkola, garażowany, zadbany, stan 
b. dobry, - 5.900 zł. Oleśnica, tel. 0602/77-89-61 
FIAT UNO, 1990 r., 66 tys. km, 1100 ccm, szaiy metalic, 5-drzwio
wy, nowy akumulator i opony, stan b. dobry, możliwość rat, - 8.000 
zł. Góra Śl., tel. 065/543-24-59
FIAT UNO SKŁADAK, 1990 r., 130 tys. km, 903 ccm, benzyna, 
niebieski, stan dobry, nowy akumulator, - 6.300 zł. Kąkolewo, tel. 
065/534-2243
FIATUNO, 1991 r., 1008 ccm, czerwony, bez wypadku, 5-drzwio
wy, w kraju od od tygodnia, centr. zamek, szyberdach, 5-biego
wy, el. otw. szyby, zadbany, stan b. dobry, • 9.800 zl. Bolesławiec, 
tel. 0602/49-57-11,0605/14-83-78 
FIAT UNO, 1991 r., 1700 ccm, diesel, czarny, 5-drzwiowy, szy
berdach, RM, sprowadzony w całości, I właściciel, bez wypadku, 
stan idealny, - 8.500 zł. Leszno, tel. 0608/22-2546 
FIAT UNO, 1991 r., 70 tys. km, 1108 ccm, benzyna, biały, 3-drzwio- 
wy, szyberdach, nówe opony i amortyzatory, • 8.000 zl. Mrozów, 
tel. 071/324-0545 do godz. 17,317-8143 po godz. 20 
FIAT UNO, 1991 fi, 90 tys. km, 900 ccm, biały, zadbany, garażo
wany, kupiony w salonie, I właściciel, • 8.500 zł. Wrocław, tel. 
071/367-19-66,0602/57-15-12
FIAT UNO, 1992 r., 98 tys. km, 1000 ccm, benzyna, morski, cen
tralny zamek, el. otwierane szyby, RM, garażowany, zadbany, 
wersja wioska, + kpi. kół, właściciel niepalący, stan b. dobry, • 
11.800 zł. Jelenia Góra. tel. 075/753-12-27 
FIAT UNO, 1992 r., 72 tys. km, 1400 ccm, benzyna, grafitowy 
metalic, centr. zamek, alarm, szyberdach, el. otw. szyby, RO, sk<£ 
rzana tapicerka i kierownica, tylne szyby uchylane, zderzaki w 
kolorze nadwozia, kpi. dokumentacja, • 9.800 zł. Kościan, tel. 
065/512-32-04
FIAT UNO 60,1992 r., 67 tys. km, 1108 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, - 8.000 zł. Leszno, tel. 065/526-15-70 
FIAT UNO, 1992 r., 55 tys. km, 1000 ccm, czerWony, garażowa
ny, oznakowany, nadkola, bez korozji, oryginalny lakier, bez wy
padku, 3-drzwiowy, 5-biegowy, kupiony w salonie (fakturaj»*u- 
mulator roczny, stan ogólny bardzo dobry, - 8.200 zł. Matuszów, 
tel. 071/311-8546
FIAT UNO, 1992 r., 82 tys. km, 999 ccm, ciemnozielony, stan 
dobry, 5-biegowy, 3-drzwiowy, RM, nowe opony, I rejestr. 11.1993 
r, - 9.500 zł. Opole, tel. 077/457-96-57,0604/5648-28 
FIAT UNO, 1992 r., 1700 ccm. TD - 2.200 DEM. Wałbrzych, tel. 
074/66649-62

FIAT UNO, 1992/93 r., 97 tys. km, 1000 ccm, benzyna, kolor gra
fitowy metalic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, •
9.500 zl. Wrodaw, tel. 071/353-24-62.0501/82-0240
FIAT UNO, 1993 r., 88 tys. km, 1000 ccm I właściciel, pokrowce, 
RO. - 8.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/71346-60,0601/84-68-15 
FIAT UNO, 1993 r., 80 tys. km, 900 ccm, bordowy mel, kupiony 
w salonie, I właściciel, zadbany, serwisowany + koła zimowe, •
8.500 zł. Wrodaw, tel. 0501/465-601
FIAT UNO 60 S, 1993 r., 88 tys. km, 1100 ccm, czerwony, kupio
ny w salonie, oryg. lakier, 5-drzwiowy, książka serwisowa, listwy 
boczne, zegarek, oznakowany, dodatkowe światło .stop*, pokrow
ce, 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 dacho
we, szyberdach, • 9.800 zł. Leszno, tel. 0605/08-92-81 
FIAT UNO, 1993 r., 82 fys. km, 1000 ccm, benzyna, wiśniowy 
metalic, 3-drzwiowy, kupiony w salonie, I właściciel, stan b. do
bry, 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 intemecie pod numerem • A00491 
www.autogielda.com.pl)
FIAT UNO, 1993 r., 1000 ccm, wtiysk, biały, 3-drzwiowy, stan b. 
dobry, • 9.500 zl. Gniechowice, woj. wrocławskie, teł. 
0502/41-31-28
FIAT UNO, 1993 r., 100 tys. km, 1000 ccm, grafitowy, kupiony w- 
salonie, I właściciel, bez wypadku, - 9.800 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/762-10-34,0607/58-70-72
FIAT UNO, 1993 r., 115 tys. km, 1116 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, alarm, centralny zamek ♦ pilot, oznakowany, z salonu, 
5-drzwiowy, garażowany, bez wypadku, • 11.800 zł. Kępno, tel. 
062/78249-07
FIAT UNO, 1993 r., 110 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czerwony, 
kupiony w Polsce, stan b. dobry, 5-drzwiowy, • 9.900 zł. Klucz
bork, tel. 077/418-32-31,0602/6541-78

FIAT UNO, 1993 r., 1000 ccm, granatowy, stan techn. dobry, -
8.800 zł. Legnica, tel. 0607/41-37-30
FIAT UNO, 1993 r., 73 tys. km, 1000 ccm, kolorwiśniowy metalic,
kupiony w salonie, garażowany, -  10.900 zl. Mirków, tel.
071/315-11-40,315-14-10,0608/03-61-30
FIATUNO, 1993 r., 61 tys. km, 1000 ccm, czerwony, 3-drzwiowy,
z salonu, garażowany, oznakowany, • 10.000 zł. Olesno, teł.
034/3584649,0608/2342-31
FIAT UNO, 1993 r, 1300 ccm, diesel, szary metalic, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, alarm, zadbany, stan b. dobry, -13.700 zł. Świdnica, 
tel. 0601/67-21-85
FIAT UNO, 1993 r„ 86 tys. km, 999 ccm, srebrny metalic, stan b. 
dobry, - 9.900 zł. Świdnica, tel. 074/85243-17,074/85347-03 
FIAT UNO, 1993 r., 76 tys. km, 1000 ccm, benzyna, szaroniebie- 
ski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RO, alarm + 2 piloty, opony 
zimowe, aktualny przegląd, hak, stan b. dobry, • 10.500 zł. Wał
brzych, tel. 074/843-21-99
FIAT UNO, 1993/94 r., 75 tys. km, 1000 ccm, granatowy, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, kupiony w salonie, I właściciel, alarm, stan b. do
bry, -10.800 zł. Wrocław, teł. 071/315-1347 
FIAT UNO, 1994 r., 50 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czerwony 
metalic, 5-drzwiowy; kupiony w salonie w Polsce, garażowany, 
pokrowce, RO Sony, alarm, nowe opony i akumulator, oznako
wany, stan b. dobry, -11.500 zł. Wałbrzych, teł. 074/849-00-62 
FIAT UNO 60 S, 1994 r., 77 fys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, kupiony w salonie, 1. właściciel, bez wypadku, gara
żowany, 4 nowe opony, nowe amortyzatory, nowy ukł. hamulco
wy, • 12.500 zł. Czatkowice, gm. Milicz, tel. 071/384-96-12 po 
godz. 18
FIAT UNO, 1994 r., 96 tys. km, 1400 ccm, biały, 5-drzwiowy, alarm, 
pokrowce, nowe amortyzatory, ukł. wydechowy, RO, garażowa
ny, bez wypadku, bagażnik dachowy, stan b. dobry, • 12.000 zł. 
Jelenia Góra. tel. 0501/46-70-57 
FIAT UNO, 1994 r., 85 tys. km, czerwony, stan b. dobry, • 15.200 
zł. Wrocław, tel. 071/317-84-82 do godz. 16 
FIAT UNO, 1994 r., 103 tys. km, 996 ccm, biały, 5-biegowy, tylne 
szyby uchylane, nowe opony, RM, stan dobry, przegląd do 03.2002 
r, • 9.500 zł. Wrocław, tel. 336-65-92 
FIAT UNO, 1995 r., 60 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, szary metalic, 
5-drzwiowy, stan b. dobry, zadbany • 12.000 zl. Żary.ytel. 
068/374-30-87 f:
FIAT UNO, 1995 r., 80 tys. km, 1100 ccm, granatowy, stan dobry, 
-10.500 zł. Stare Bogaczowice, tel. 074/845-22-85 
FIAT UNO, 1995/96 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski, 5-drzwio
wy, stan b. dobry, garażowany, • 13.950 zł. Świdnica, tel. 
0605/35-26-21
FIAT UNO, 1996 r., 54 tys. km, 1400 ccm, iES, niebieski, relingi, 
radioodtwarzacz, model z czerwca, el. otw. szyby, immobilizer, 
centr. zamek, halogeny, spoilery ze stopem, 2 nowe opony, nowy 
akumulator, nowe tłumiki, • 14.000 zł. Kalisz, tel. 062/757-62-11, 
0502/85-39-60
FIAT UNO, 1996 r., 73 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, biały, 5-drzwio
wy, blokada skrzyni biegów, nowy akumulator, RO, • 11.500 zł. 
Legnica, teł. 076/855-27-15
O  FIAT UNO, 1996 r., 1400 ccm, biały, model z  listo

pada, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, 
kupiony w  salonie, I w łaściciel, -14.900 zł. Lubin, 
tel. 076/844-28-90 84014321

FIAT UNO, 1996 r., 70 tys. km, 1400 ccm, IES, benzyna, czerwo
ny metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, kompl. dokumen
tacja, centr. zamek, el. otw. szyby, alarm * 2 piloty, immobilizer, 
relingi dachowe, koła zimowe, nowe amortyzatory przednie, klocki, 
stan techn. bardzo dobry, • 14.500 zł. Mieroszów, teł. 
074/845-14-21
FIAT UNO, 1996 r., 64 tys. km, 1400 ccm, bordowy metalic, I 
właściciel, oryg. lakier, oznakowany, alarm, immobilizer, 5-drzwió- 
wy, 5-biegowy, stan tećhn. b. dobry, - 12.900 zł lub zamienię. 
Wałbrzych, tel. 074/844-27-29,0604/18-3547 
FIAT UNO, 1996 r., 66 tys. km, 1000 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 
katalizator, alarm + pilot kupiony w salonie, stan b. dobry, możli
we raty, • 13.400 zl. Wrodaw, tel. 3254)5-14,0501/95-76-59 
FIAT UNO, 1997 r., 32 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, bordowy meta
lic, kupiony w salonie, I właściciel, oryg. lakier i przebieg, bez 
wypadku, 5-drzwiowy, blokada skrzyni biegów, el. reg. reflektory, 
garażowany, stan idealny, -15.700 zł lub zamienię na Fiata Ci- 
nąuecento. Kłodzko, teł. 074/867-75-05,0607/04-31-76 
FIAT UNO, 1997 r., 76 tys. km, 1000 ccm, Fire, czerwony, cen
tralny zamek, alarm, ciemne szyby tylne, 4 nowe amortyzatory, 
sportowy filtr powietrza i wydech, kupiony w Polsce w-salonie, 
atrakcyjny wygląd. 3-drzwiowy, spoiler, bez wypadku, faktura za
kupu, -13.500 zł. Świebodzice, tel. 074/854-18-34,0608/17-96-59 
FIAT UNO, 1997 r., 47 tys. km, 1000 ccm, benzyna, zielony me
talic, I właściciel, 5-drzwiowy, stan b. dobry, -13.200 zl. Wrocław, 
tel. 0604/95-93-70
FIAT UNO VAN, 1997/98 r., niebieski, stan idealny, • 14.000 zl 
(możł. wysŁ fakt. VAT). Wrocław, teł. 342-27-08 do godz. 15 
FIAT UNO, 1998 r., 49 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czerwony 
metalic, kupiony w salonie, I właściciel, centr. zamek, alarm + 
pilot, immobilizer, dodatkowe światło .stop*, bez wypadku, gara
żowany, serwisowany, kpi. dokumentacja, stan idealny, • 17.200 
zl. Strzelin, tel. 071/392-29-56,0607/71-08-02 
FIAT UNO, 1998/99 r., 62 tys. km, 1400 ccm, Pb/, czerwony, 
3-drzwiowy, z  salonu, 5-biegowy, katalizator, zderzaki w kolorze 
nadwozia, wtrysk, tylne szyby uchylane, stan dobry, -12.900 zł. 
Opde, tel. 0607/34-81-10
FIAT UNO, 1999 r., 41 tys. km, 1000 ccm, bordowy metalic, 
5-drzwiowy, Obiegowy, I właściciel, z salonu, • 15.800 zł. Opole, 
tel. 077/45749-34
FIAT UNO, 2000 r. przeb. 7 tys. km, poj. 1.000 ccm Fire, wiśnio
wy, zderzaki w kolorze nadwozia, immobilizer, nadkola, 5-drzwio
wy, 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
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FORD
O  AUTON sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

. samochody, oferta (ok. 800 aut) i zd jęcia w  inter
necie: www.auton.pl. Co tydzień wyjazd do Be l
gii. K ilka  ty s ię cy  aut do obejrzen ia. Fachowa 
po m oc . IN F O R M A C JA :, te l. 071/353-26-37, 
0601/70-67-46 01022971

FORD AEROSTAR, 1989 r., 186 tys. Km, 3000 ccm, czerwo- 
no-srebmy, centralny zamek, alarm, wspom. kierownicy, RO, • 
12.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-59-24 
FORD AEROSTAR, 1994 r., 105 tys. km, 4000 ccm, zielony, 
ABS, klimatyzacja, RM, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, • 29.500 
zł. Wrocław, tel. 071/783-99-69 
FORD CAPRI3,1978 r., 1600 ccm alum. felgi, silnik do remon
tu + drugi na części, -1.200 zł. Szprotawa, tel. 068/376-80-12 
po 20
FORD CAPRI, 1980 r., 2000 ccm, srebrny, nowy ukł. wydecho
wy, nowy akumulator, nowe opony, stan dobry, - 2.500 zł. Brzeg 
Dolny. tel. 0601/59-24-87
FORD COUGAR, 1999 r., 34 tys. km, 2000 ccm, srebrny meta
lic, 4 pod. powietrzne, klimatronik, ABS, R-CD, alum. felgi, czar
na skóra, * 68.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0600/37-28-47 
FORD ESCORT XR3, 1981 r., 1600 ccm, benzyna fioleto- 
wo-czamy, ospoilerowany, szerokie zderzaki, obniżony, 4 kwa
dratowe reflektory, alum. felgi, obrotomierz, szyberdach, atrakc. 
wygląd, • 3.200 zł lub zamienię na Fiata 126p, lub inny diesel z 
dopłatą. Bogatynia, tel. 075/773-35-80 
FORD ESCORT, 1981 r., 1300 ccm, benzyna po remoncie ka
pitalnym, 5-drzwiowy, automatic, - 2.300 zł. Jelenia Góra, tel. 
0607/52-74-19
FORD ESCORT GL, 1981 r., 1100 ccm, benzyna, srebrny me
talic, 5-drzwiowy, szyberdach, garażowany, stan b. dobry, po 
remoncie nadwozia, nowy akumulator, nowe amortyzatory, czę
ści zamienne, • 3.800 zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-39-33 
FORD ESCORT KOMBI, 1982 r., 1300 ccm, kość słoniowa, 
szyberdach, tylny spoiler, dodatkowe światło „stop", odcięcie 
zapłonu, hak, nowe amortyzatory, atrakc. wygląd, stan dobry, 
3-drzwiowy, pizegląd do 02.2002 r., sportowa kierownica, - 3.500 
zł lub zamienię na Fiata 126p, w tej cenie lub tańszego. Boż
ków, tel. 074/871-44-40,0602/73-23-17 
FORD ESCORTJ(R3, 1982 r., 1600 ccm, czarny, szyberdach, 
aluminiowe felgi, szerokie zderzaki, spoiler tylny, kubełkowe 
fotele, • 2.500 zł. Jaszkowa Górna, tel. 074/868-77-43 
FORD ESCORT, 1982 r., 1300 ccm, CVH, 69 KM, czerwony, 
3-drzwiowy, po wymianie ukł. wydechowego, tarcz i klocków 
hamulcowych, oleju, filtrów, akumulatora, po przeglądzie techn., 
tylna szyba ogrzewana, RO, tylne łożysko do wymiany, • 3.300 
zł. Lubań, tel. 075/721-45-63
FORD ESCORT, 1982 r., 1300 ccm, benzyna, brązowy metalic, 
5-drzwiowy, techn. sprawny, po przeglądzie, w ciągłej eksplo
atacji, -3.500 zł lub zamienię na Fiata 126p, z  dopłatą. Mylądz, 
tel. 075/783-93-13
FORD ESCORT, 1982 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, nowe amortyzatory i opony, szerokie zderzaki, bez 
wypadku, garażowany, zadbany, stan idealny, * 3.700 zł lub 
zamienię na Fiata 126p, może być uszkodzony. Nysa, tel. 
077/435-20-04,0608/11-94-22
FORD ESCORT XR3,1962 r., 1600 ccm, czerwony, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, szerokie zderzaki w kolorze nadwozia, oryginal
ny szyberdach, alum. felgi, RO z  panelem, obrotomierz, atrak
cyjny wygląd, stan b. dobry, - 4.200 zł. Świdnica, tel. 
074/852-92-31
FORD ESCORT COMBI, 1982 r., 150 tys. km, 1300 ccm, CVH, 
czerwony, szyberdach, alarm, nowe opony, silnik z 84r.stan 
bardzo dobry, • 4.500 zł. Wrocław, tel. 0607/27-51-71 
FORD ESCORT. 1983 r. stan dobry, • 2.900 zł. Ostrzeszów, tel. 
0502/34-67-38
FORD ESCORT, 1983 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, stan techn. dobry, po remoncie silnika, atrakc. wy
gląd, nowy akumulator, w kraju od 1993 r, • 4.000 zł. Kluczboric, 
tel. 0604/60-60-67
FORD ESCORT, 1983 r., 1600 ccm, granatowy, nowe amorty
zatory, kubełkowe fotele, szyberdach, sportowa kierownica, 
3-drzwiowy, stan dobry, - 2.350 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-84-63
FORD ESCORT, 1983 r., 1100 ccm, benzyna, błękitny metalic, 
kołpaki, RM, stan dobry • 3.500 zł. Sparzewo, gm. Włoszkowi- 
ce, tel. 065/537-09-57
FORD ESCORT XR3,1983 r., 1600 ccm, złoty metalic, sporto
we zawieszenie, aluminiowa gałka zmiany biegów i pedały, białe 
zegary, centr. zamek, oryg. szyberdach, ospoilerowany, po wy
mianie płynów i olejów, nowe klocki i tarcze hamulcowe, RM 
Kenwood, - 3.100 zł. Wrocław, tel. 071/322-70-54 
FORD ESCORT, 1984 r., 1100 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, nowe 
opony i amortyzatory, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, 
stan techn. dobry, przegląd do 11.2001 r, • 3.400 zł. Złotoryja, 
tel. 0608/35-86-60
FORD ESCORT, 1984 r., 1100 ccm, benzyna, złoty metalic, 
5-drzwiowy, 4 zagłówki, ekonomizer, możliwa zamiana - 2.900 
zł. Bolesławiec, tel. 075/734-74-36 
FORD ESCORT, 1984 r., czerwony, 3-drzwiowy, aluminiowe 
felgi, przyciemniane szyby, spoiler, szyberdach, welurowa tapi
cerka, rozkładana kanapa, dodatkowe części, - 6.500 zł. Oła
wa, tel. 071/313-03-68
FORD ESCORT, 1984 r., 90 tys. km, 1300 ccm, benzyna, złoty 
metalic, 5-drzwiowy, nowe opony, plastikowe nadkola, - 3.900 
zł. Paczków, tel. 077/431-71-43,0603/95-42-13 
FORD ESCORT, 1984 r., 30 tys. km, 1300 ccm, benzyna, nie
bieski, insL gazowa, po remoncie, hak, - 4.500 zł. Polkowice, 
tel. 076/847-49-90
FORD ESCORT, 1984 r., 1300 ccm, GL, czerwony, 5-biegowy, 
ekonomizer, szyberdach, minikomputer, 5-drzwiowy, spoilery, 
lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, welurowa tapicerka, stan 
blacharki b. dobry, bez korozji, silnik i skrz. biegów w dobrym 
stanie, nowy akumulator, • 5.200 zł. Wałbrzych, tel. 
074/664-97-60,0603/20-35-78
FORD ESCORT, 1984 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, żół
ty, alum. felgi, lotka, RM Panasonic, - 6.200 zł. Wrocław, tel. 
0607/23-154)1
FORD ESCORT, 1984/85 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna,' 
srebrny metalic, bez wypadku, RO, atrakc. wygląd, • 4.200 zł 
lub zamienię na Fiata 126p. Ziębice, tel. 074/819-90-62, 
0604/28-59-76
FORD ESCORT, 1985 r., 1100 ccm, niebieski, 5-drzwiowy, RM 
Sony, przegląd do 04.2002 r., dużo nowych części, atrakc. wy
gląd, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, stan b. dobry,
- 5.000 zł. Strzegom, tel. 074/855-72-20,0607/55-36-73 
FORD ESCORT, 1985 r„ 1600 ccm, benzyna, czerwony, inst. 
gazowa, stan b. dobry, 4-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, RM,
- 3.690 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/48-30-13
FORD ESCORT, 1985 r., 60 tys. km, 1100 ccm, niebieski, eko
nomizer, przegląd do 03.2002r, stan ogólny dobry, - 5.000 zł. 
Twardogóra, tel. 0605/53-05-89 
FORD ESCORT VAN, 1985 r., 1400 ccm, - 6.000 zł. Wrocław, 
tel. 322-30-67 r- -
FORD ESCORT, T986 r., 1300 ccm, błękitny, lusterka i zderza
ki w kolorze nadwozia, centr. zamek, szyberdach, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, - 5.500 zł. Głogów, tel. 076/831-62-70 
FORD ESCORT, 1986 r., 1300 ccm, brązowy metalic, 5-drzwio
wy, 4-biegowy, RO, stan techn. dobry, - 4.800 zł lub zamienię 
na Fiata 126p, z lat 86/90. Paczków, tel. 077/431-70-38/
FORD ESCORT, 1986/87 r„ 140 tys. km, 1400 ccm, Pb/, srebr
ny metalic, garażowany, RO + głośniki, ABS, pełna dokumenta
cja. atrakcyjny wygląd, aluminiowe felgi, 3-drzwiowy, - 5.300 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-04-15,0502/85-75-80 
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 CL, 1987 r., 161 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, stan idealny, 3-drzwiowy, szyberdach, RO, 
5-biegowy, hak, garażowany, - 7.100 zł. Grudza, tel. 
075/783-94-48

FORD ESCORT, 1987 r., 107 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ko
lor - kość słoniowa, inst. gazowa na gwarancji, ABS, szyber
dach, 5-biegowy, 3-drzwiowy, dzielona tylna kanapa, RO + gło
śniki, hak, nowy akumulator, właściciel niepalący, - 7.000 zł. 
Wrocław, tel. 341-37-86,0601/2(^87-77 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem • AC0219 www.au- 
togielda.com.pl)
FORD ESCORT, 1987 r., 157 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bia
ły, techn. sprawny, 3-drzwiowy, immobilizer, RM +głośniki, nowe 
opony • 7.200 zł.., tel. 074/640-41-68.0502/62-39-00 
FORD ESCORT, 1987 r.. 1600 ccm, benzyna, szary, 5-drzwio- 
wy, obrotomierz, centralny zamek, welurowa tapicerka, - 6.000 
zł. Głogów, tel. 076/834-65-92
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, diesel, szary metalic, stan 
dobry, - 8.000 zł. Wałbrzych, teł. 074/665-04-74 
FORD ESCORT, 1987 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bia
ły, aluminiowe felgi, centralny zamek, alarm + 2 piloty, tylna 
szyba ogrzewana, 5-drzwiowy, 5-biegowy, • 5.300 zł. Wrocław, 
tel. 071/353-07-16
FORD ESCORT, 1987 r., 1300 ccm, czerwony, dzielona tylna 
kanapa, szyberdach, RO Panasonic, hak, alarm + pilot, inst. 
gazowa na gwarancji, stan dobry, - 7.400 zł. Wrocław, tel. 
071/329-22-03,0603/63-45-52
FORD ESCORT, 1987/97 r., 1600 ccm, RS, niebieski metalic, 
135 KM, obniżony, ospoilerowany, aluminiowe felgi, szyberdach, 
kubełkowe fotele, lusterka i zderzaki w kol. nadwozia, RM + 
głośniki, • 6.300 zł. Piechowice, tel. 0600/43-66-79, woj. jele
niogórskie f
FORD ESCORT KOMBI, 1988 r., 1600 ccm, diesel, biały, szy
berdach. hak, welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, 5-biegowy, zde
rzaki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, relingi dachowe, • 7.200 
zł. Legnica, tel. 076/858-41-90.0607/34-18-75 
FORD ESCORT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, granatowy meta
lic, 4-drzwiowy, katalizator, szyberdach, stan b. dobry, na bia
łych tablicach, 5-biegowy • 1.200 DEM. Leszno, tel. 
0607/21-76-71
FORD ESCORT XR3i, 1988 r., 166 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, grafitowy metalic, inst. gazowa, kubełkowe fotele, weluro
wa tapicerka, szyberdach, ciemne szyby, centr. zamek, spoiler, 
opony zimowe, - 7.500 zł. Brzeg, tel. 077/416-74-82, 
0604/53-33-95
FORD ESCORT, 1988 r., 98 tys. km, 1300 ccm, szary metalic, 
atrakc. wygląd, szyberdach, 5-biegowy, dzielona tylna kanapa, 
garażowany, stan b. dobry, udokum. pochodzenie, - 7.900 zł. 
Brzeg, tel. 077/416-14-69
FORD ESCORT, 1988 r., 140 tys. km, 1600 ccm, granatowy, 
klimatyzacja, el. pasy bezpieczeństwa - 4.000 zł. Głogów, tel. 
076/834-77-58
FORD ESCORT, 1988 r., 1300 ccm, czerwony, szyberdach, 
3-drzwiowy, stan b. dobry, • 7.500 zł. Szklarska Poręba, tel. 
075/717-46-09
FORD ESCORT, 1988 r., 108 tys. km, 1600 ccm, kolor wiśnio
wy metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, stan b. dobry, na białych 
tablicach, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0605/40-30-03 
FORD ESCORT, 1988 r., 1800 ccm, diesel, biały, 5-drzwiowy • 
1.550 DEM. Zielona Góra, tel. 0604/27-91-97 
FORD ESCORT, 1988/89 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, spo
ilery i zderzaki w kolorze nadwozia, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
szyberdach, alum. felgi, RM, • 7.200 zł lub zamienię. Jaroszów, 
gm. Strzegom, tel. 0606/11-03-76 
FORD ESCORT, 1988/89 r„ 1600 ccm, diesel, czerwony, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, ospoilerowany, szyberdach, 
aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
atrakcyjny wygląd, • 7.000 zł. Strzegom, teł. 0606/11-03-76 
FORD ESCORT, 1989 r., 80 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, zadbany, garażowany, szy
berdach, dzielona tylna kanapa, po wymianie oleju, filtra + 2 
koła z oponami, - 9.800 zł; Brzeg, tel. 077/416-92-01, 
0600/12-92-73
FORD ESCORT, 1989 r., 160 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, stan dobry, w ciągłej eksploatąpji, przegląd do 01.2002 
r., szyberdach, hak, 3-drzwiowy, • 6.500 zł. Namysłów, tel. 
0602/52-23-83
FORD ESCORT, 1989 r., 180 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
oryg. szyberdach, welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
nowe opony i nowy akumulator (gwarancja), ekonomiczny, za
dbany, - 6.900 zł. Wrocław, tel. 0608/09-31 -95 
FORD ESCORT KOMBI, 1989 r., 140 tys. km, 1800 ccm, die
sel, czerwony, alarm, szyberdach, regulacja świateł, RO, za

dbany, nowe filtry, - 7.800 zł lub zamiana na Fiat 126p, po 91 r.. 
Głogów, tel. 076/834-97-56,834-25-21 po 15 
FORD ESCORT, 1989 r., 124 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bia
ły, 5-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, udokumentowa
ne pochodzenie, stan b. dobry, na białych tablicach, • 2.500 zł. 
Konotop, tel. 068/352-44-02,0608/88-50-46 
FORD ESCORT XR3i, 1989 r., 1600 ccm, wtrysk, czarny, ABS, 
centr. zamek, autoalarm, alum. felgi, szyberdach, sportowe za
wieszenie, wydech, ospoilerowany, welurowa tapicerka, białe 
zegary, RO Philips, • 7.800 zł. Miękinia, tel. 0608/02-98-73 
FORD ESCORT, 1989 r., 179 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, radio, alum. felgi, szyberdach, 
po remoncie silnika, sportowy ukł. wydechowy, - 6.700 zł. Wro
cław, tel. 071/373-15-18,0601/30-21-22 
FORD ESCORT GL, 1989 r., 180 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, 5-biegowy, 5-drzwiowy, ospoilerowany, alum. felgi RS, 
twarde zawieszenie Koni, el. reg. reflektory, kubełkowe fotele, 
garażowany, RO Sony, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
• 7.200 zł. Wschowa, gm. Leszno, tel. 065/549-23-50 
FORD ESCORT, 1989 r., 56 tys. km, 1300 ccm, benzyna, szary 
metalic, szyberdach, nowy akumulator, 3-drzwiowy, obrotomierz, 
nowe opony, 5-biegowy, stan dobry, - 6.900 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/323-83-93
FORD ESCORT, 1990 r., 142 tys. km, 1297 ccm, czarny, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, elektr. otw. szyby, 8 lat w 
Polsce, pełna dokumentacja, - 9.000 zł. Jawor, tel. 
0603/59-09-14
FORD ESCORT, 1990 r., 1400 ccm, niebieski metalic, szyber
dach, hak, alum. felgi, oznakowany, - 7.200 zł. Bolesławiec, tel. 
0502/34-69-90
O  FORD ESCORT, 1990 r., 1600 ccm, biały, 4-drzwio

wy, stan b. dobry, na białych tablicach - 900 DEM. 
G u b in , te l. 068/359-67-58, 0503/98-81-94 
87020791

FORD ESCORT, 1990 r., 1800 ccm, diesel, czerwony, stan do
bry, el. reguł, reflektory, alarm, szyberdach, oznakowany, we
lurowa tapicerka, hak, 5-biegowy, garażowany, -12.000 zł lub 
zamienię na VW Passata, od 1990 r., diesla. Jelenia Góra, tel. 
075/642-12-51,0503/98-20-20

NAPRAWA ZAWIESZENIA ISO Zł 
DIAGNOSTYKA SILNIKA
GOSIA AUTO SERWIS 

tel. 354-50-40
FORD ESCORT, 1990 r., 121 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, szyberdach, nie składak, hak, w ciągłej eksploatacji, wy
łącznik zapłonu, alarm, • 8.600 zł lub zamienię na Fiata 126p. 
Kłodzko, tel. 074/867-19-17
FORD ESCORT, 1990 r., 130 tys. km, 1800 ccm, diesel, zielo
ny metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, dzielona tylna 
kanapa, spoiler, dodatkowe światło .stop’ , owiewki na szybach, 
RM Blaupunkt, zadbany, nie wymaga żadnych napraw, - 8.700 
zł lub zamienię na tańszy, osobowy. Otmuchów, tel. 
0606/52-34-21
FORD ESCORT, 1990 r., 190 tys. km, 1800 ccm, diesel, szary 
metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, szyberdach, hak, II wła
ściciel w kraju, kpi. dokumenłaqa, garażowany, - 9.300 zl. Świe
bodzice, tel. 074/854-45-39,0605/72-77-36 
FORD ESCORT CLX, 1990 r., 96 tys. km, 1400 ccm, kolor mor
ski, wersja sportowa, stan dobry, • 9.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/22-61-92
FORD ESCORT, 1990 r.r 1800 ccm, diesel, szary metalic, 
5-drzwiowy, szyberdach, hak, stan b. dobry -1.600 DEM. Zgo
rzelec, tel. 0602/29-31-71
FORD ESCORT, 1990 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bia
ły, sportowy model, stan dobry, na zachodnich tablicach - 800 
DEM. Zgorzelec, tel. 075/778-73-73,0603/80-66-58 
FORD ESCORT, 1990 r., 86 tys. km, 1600 ccm, EFI, czerwony, 
105 KM, sprowadzony w całości, bez wypadku, wspomaganie 
kier., katalizator, dzielone tylne siedzenia, 2-drzwiowy, I właści
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ciel w kraju, stan b. dobry, - 8.800 zł. Zielona-Góra, tel. 
0605/27-13-84
FORD ESCORT Ghia, 1990/91 r., 120 tys. km. 1400 ccm, ben
zyna, wtrysk, czerwony, najbogatsza wersja, welur, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka i reflektory, szyberdach, centr. zamek, 
5-drzwiowy, przednia szyba ogrzewana, spoiler, obrotomierz, 
regulowane pasy, podłokietnik, RO Panasonic + 2 głośniki, 
atrakc. wygląd, przegląd do 04.2002, • 11.700 zł. Świdnica, teł. 
074/640*9-10
FORD ESCORT, 1990/97 r., 1400 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, welurowa tapicerka, zderzaki w kolorze nadwozia, 
nowy model, stan b. dobry, • 11.200 zł. Świebodzice, tel. 
074/858-99-67,0606/12-99-22
FORD ESCORT, 1991 r., 110 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, szyberdach, immobilizer, w kraju od 07.2000 
r., stan b. dobry, • 11.000 zł. Brzeg, tel. 077/411-36-41, 
0606/99-94-89
FORD ESCORT, 1991 r., 120 tys. km, czerwony, 3-drzwiowy, 
centralny zamek, alarm, RO (panel), opony letnie i zimowe, 
welur, sprowadź, w 2000 r., bez wypadku, zadbany, stan b. do
bry, • 12.500 zł. Głogów, tel. 076/834-30*9 
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 178 tys. km, 1600 ccm. ben
zyna, wtrysk, wiśniowy metalic, centr. zamek, opony letnie i zi
mowe, szyberdach, garażowany, katalizator, relingi dachowe, 
dzielona tylna kanapa, cena do uzgodnienia. Krotoszyn, tel. 
062/725-20-23, 0604/63-62-42, 062/725-24-30 po godz. 14 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem - A00504 www.autogielda.com.pl)
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, 1991 r., 93 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, 5-drzwiowy, w kraju od 3 dni, -10.700 zł. Miej
ska Górka, tel. 065/547-17-34,0602/59-26-24 
FORD ESCORT, 1991 r., 108 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bordo
wy, 5-drzwiowy, bez wypadku, centr. zamek, szyberdach, welu
rowa 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., 129 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, w kraju od tygodnia, centr. zamek, szyberdach, 5-drzwio
wy, stan b. dobry, • 11.700 zł. Sobótka, tel. 071/316-22-14, 
0601/78-23-69
FORD ESCORT, 1991 r„ 105 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, -10.200 zł. Bojanowo, tel. 0606/48-25-32 
FORD ESCORT, 1991 r., 160 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer-^ 
wony, fabryczny RO, 5-drzwiowy, stan b. dobry, w kraju od roku, 
kpi. dokumentacja, • 13.500 zł. Głogów, tel. 0605/66-97-95 
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 105 tys. km, 1600 ccm, czerwo
ny, centr. zamek, alarm, szyberdach, obrotomierz, welurowa 
tapicerka, radio, dzielona kanapa, 5-drzwiowy, 5-biegowy, sprow. 
w całości, -10.500 zł. Głogów, tel. 076/83S44-16 
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 1600 ccm el. otw. szyby, immo
bilizer, 5-drzwiowy, nowe opony, stan b. dobry, -11.500 zł. Grod
ków, tel. 077/415-59-02,0604/67-57-15 
FORD ESCORT Ghia, 1991 r., 143 tys. km, 1600 ccm, EFI, 
niebieski metalic, wspomaganie, el.otw. szyby, el. reg. luster
ka, ABS, centr. zamek, szyberdach, podgrz. fotele, przednia 
szyba, 5-drzwiowy, dzielone tylne siedzenia, podłokietnik, zde
rzaki w kolorze nadwozia, w kraju od 1999 r, -10.600 zł. Jawor, 
tel. 076/871-05-74,0606/93-49-08 
FORD ESCORT, 1991 r., 144 tys. km, 1400 ccm, benzyna, ja
snoniebieski, 3-drzwiowy, szyberdach, radio, zadbany, kpi. do
kumentacja, sprowadzony z Niemiec, oclony, ważny przegląd,
- 9.300 zł. Legnica, tel. 076/856-2948,0601/84-81-14 
FORD ESCORT, 1991 r., 79 tys. km, 1400 ccm, zielony meta
lic, centralny zamek, szyberdach, klimatyzacja, • 11.500 zł. Lesz
no, tel. 065/526-88-03
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. 0603/5748-16 
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, czarny,

relingi dachowe, szyberdach. RO, w kraju od roku, sprowadzo
ny w całości, hówy ukł. wydechowy i akumulator, kpi. dokumen
tacja, -11.600 zł. Lwówek śląski, teł.*075/782-31-00 
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 150 tys. km, 1400 ccm, zielony, 
5-drzwiowy, stan techn. b. dobry, radio, centr. zamek, alarm, 
szyberdach, -11.100 zł. Małomice, tel. 068/378-04-30 
FORD ESCORT, 1991 r., 141 tys. km, 1600 ccm, EFi, biały, 
instalacjagazowa, alarm, immobilizer, el. reg/reflektory, alumi
niowe felgi, szyberdach, spoiler, przyciemnione światła, ekono
miczny, zadbany, atrakcyjny wygląd, garażowany, • 11.700 zł 
(możliwe raty przez komis). Nysa, tel. 077/431-83-63, 
0602/71-89-33
FORD.ESCORT, 1991 r., 130 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, centr. zamek, alarm, przód od modeluj 1996 r., radiood
twarzacz, welur, pełna dokumentacja, -13.200 Zł. Ostrzeszów, 
tel. 0603/74-60-29
FORD ESCORT Ghia, 1991 r., 104 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby^el. reg. 
lusterka, welurowa tapicerka, reg. kierownica, RO, nowe opo
ny, bez wypadku, komputer, garażowany, zadbany, szyberdach, 
przednia szyba podgrzewana el, • 13.000 zł. ftawicz, tel. 
065/545-17-62
FORD ESCORT, 1991 r., 112 tys. km, 1600 ccm, EFi, czerwo
ny, nowy model, 3-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, RO, 
welurowa tapicerka, hak, zadbany, - 10.000 zł. Rawicz, tel. 
065/545-28-86,065/526-80*7
FORD ESCORT, 1991 r., 112 tys. km, 1600 ccm, EFI, czarny, 
el. reg. lusterka, el. reg. reflektoiy, przednia i tylna szyba ogrze
wana, zderzaki w kolorze nadwozia, spoiler, szyberdach, RM 
Ford, welurowa tapicerka, -,J1.6QÓ p< Stradomia, tel. 
062/785-82-89 po godz. 18 ,
FORD ESCORT, 1991 r., 118 tys. km, 1400 ccm, benzyna, sza
ry, 5-drzwiowy, na zachodnich tablicach • 1.700 DEM. Sulików, 
tel. 075/775-58-22
FORD ESCORT, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czar
ny, szyberdach, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, spo
iler, garażowany, - 9.700 zł lub zamienię na Fiata Cinquecento 
lub Poloneza Caro. Syców, tel. 062/78^46-33 
FORD ESCORT, 1991 r., 99 tys. km, 1600 ccm, niebieski meta
lic, EFI, 5-drzwiowy, szyberdach, centralny zamek, wspom. kie
rownicy, spoiler z  dodatkowym światłem .stop*, welurowa tapi
cerka, stan b. dobry, -12.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-27-64 
FORD ESCORT, 1991 r., 163 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bia
ły, alum. felgi, do poprawek lakierniczych, nie składak, stan 
dobry, - 9.000 zł. Wałbrzych, tel. 0608/29-64-71 
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 1400 ccm. benzyna, biały, 
nowe amortyzatory, nowy akumulator, wydech, garażowany, stan 
b. dobry, -11.500 zł. Wrocław, tel. 071/346-51-33 wieczorem 
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 1400 ccm, szary metalic, 
2-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, el. reg. reflektory, welu
rowa tapicerka, składane tylne siedzenia, książka serwisowa, 
nie eksploatowany w kraju (od 012001 r.), - 12.000 zł. Wro
cław, tel. 36241-76,0600/10-1146 SMS 
FORD ESCORT, 1991 r., 1400 ccm, CLX, szary metalic, 
2-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, el. reg. reflektory, skła
dane tylne siedzenie, welurowa tapicerka, książka serwisowa, 
w kraju od 01.2001 r. (nie eksploatowany), -12.000 zł. Ziębice, 
tel. 0604/06-24-89
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 KOMBI, 1991/92 r., 97 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, zielony metalic, bez wypadku, sprowadzony w całości, 
kpi. dokumentacja, garażowany, zadbany, centr. zamek, alarm, 
radio, -12.300 zł lub zamienię na tańszy, możliwe raty. Brzeg, 
tel. 077/416-5141,0604/95-94*2 
FORD ESCORT Ghia, 1991/92 r., 1800 ccm, diesel, biały, alum. 
felgi, 5-drzwiowy, stan b. dobry, - 12.800 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73,0603/234549
FORD ESCORT, 1991/92 r, 91 tys. km. T800 ccm, diesel, bia
ły, centralny zamek + pilot, obniżony, szyberdach, 5-drzwiowy, 
alarm, obrotomierz, hak, nowe amortyzatory, stan b. dobry, - 
13.200 zł lub zamienię na tąńszy. Świebodzice, tel. 
074/85443-58
FORD ESCORT SKŁADAK, 1991/93 r., 160 tys. km, 1800 ccm. 
diesel, czerwony, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, szy
berdach, kpi. dokumentacja, do malowania wzmocnienie przed
nie, • 8.900 zł. Chocianów, woj. legnickie, tel. 0606/70-91-16

FORD ESCORT CLX, 1991/95 r., 108 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
bordowy, nowy model, centr. zamek, szyberdach, el. reg. re
flektory, składane tylne siedzenia, RO Pioneer + 4 głośniki, 
welurowa tapicerka, serwisowany, nowe opony, klocki, tarcze, 
układ wydechowy, przegląd do 2002 r., zadbany, -10.200 zł. 
Wrocław, tel. 0601/97-78-00 po godz. 17 
FORD ESCORT SLX, 1992 r., benzyna, EFI, grafitowy metalic, 
3-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, el. reg. reflektory, welu
rowa tapicerka, katalizator, RO Pioneer, zadbany, atrakc. wy
gląd, • 11.000 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844*2-52 po 
godz. 19
FORD ESCORT, 1992 r., 1800 ccm, diesel. -15.000 zł lub za
mienię na motocykl Harley-Davidson, dopłacę. Brzeg, tel. 
0606/69-16*3
FORD ESCORT SEDAN, 1992 r., 126 tys. km. 1500 ccm, wtrysk, 
czarny, 5-biegowy, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, we
lurowa tapicerka, bez wypadku, - 12.300 zł. Legnica, tel. 
0601/55-24-52
FORD ESCORT, 1992 r., 1800 ccm, DOHC, 16V, granatowy 
metalic, szyberdach, 3-drzwiowy, wspomaganie, nowe opony, 
stan b. dobry, • 11.000 zł. Lubin, tel. 8421/42-25*4 
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 1600 ccm, biały, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, wspomaganie, centr. zamek, oryg. szyberdach, re
lingi dachowe, alum. felgi, welurowa tapicerka, zadbany, -10.500 
zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-71-33 po godz. 15, 
0602/22*2*9
FORD ESCORT, 1992r., 68 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, grana
towy, centr. zamek, szyberdach, radio, welurowa tapicerka, 
książka przebiegu, jeden właściciel, stan idealny, bez wypad
ku, w kraju od 3 dni, • 12.900 zł. Rawicz, tel. 065/573-1845, 
0601/77*7-17
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, atermjczne 
szyby, RM, welurowa tapicerka, - 11.700 zł. Rawicz, tel. 
0605/22-90-19
FORD ESCORT, 1992 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, 
3-drzwiowy, przyciemnione szyby, spoiler, halogeny, welurowa 
tapicerka, RM, stan b. dobry, na białych tablicach - 3.900 zł. 
Zgorzelec, tel. 0605/31-14-11
FORD ESCORT CLX, 1992 r., 119 tys. km, 1600 ccm, EFi, ko
lor grafitowy metalic, 3-drzwiowy, RO, alum. felgi, stan b. do
bry, w kraju od 03.2001 r., z pełną dokumentacją, bez wypadku, 
zdjęcia, ciemne szyby, • 10.800 zł lub zamienię na tańszy. Go
styń, tel. 0604/33-86-50, woj. leszczyńskie 
FORD ESCORT, 1992 r., 155 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, I 
właściciel w kraju, książka serwisowa, centr. zamek, szyber
dach, -12.100 zł lub zamienię na nowszy, diesel. Jelenia Góra, 
tel. 0607/34-30-13
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 120 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
srebrny metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, alarm + pilot, wspo
maganie, opony zimowe, - 11.900 zł. Krotoszyn; tel. 
062/722-90-22
FORD ESCORT, 1992 r., 95 tys. km, 1300 ccm, srebrny meta
lic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RM, centr. zamek, oryg. szyberdach, 
welurowa tapicerka, sprowadzony w całości, I właściciel, za
dbany, stan b. dobry, • 10.900 zł. Lubin, tel. 0601/79-97-87 
FORD ESCORT, 1992 r., 73 tys. km, 1400 ccm, benzyna, kolor

wiśniowy metalic, 3-drzwiowy, katalizator, el. reg. reflektory, RO, 
alarm, nowa instalacja gazowa, przegląd do 03.2002 r., auto
matyczne sprzęgło, możliwe raty, -12.000 zł. Lwówek śląski, .. 
tel.v075/782-21-90
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. mo
cowania pasów, welurowa tapicerka, immobilizer, kp|. dokumen
tacja, RO, zadbany, stan idealny, - 12.300 zł. Lwówek Śląski, 
tel. 075/782-35*7,0606/51*046 
FORD ESCORT XR3i, 1992 r., 1800 ccm, 16V, DOHC. grafito
wy metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, ABS, fotele kubełko
we, RO, szyberdach, obniżony, nowe opony, welurowa tapicer
ka, halogeny, centr. zamek, stan b. dobry, - 12.500 zł. Milicz, 
tel. 071/384-26-28
FORD ESCORT, 1992 r., 117 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie kier., hak, el. 
reg. reflektory, garażowany, • 13.500 zł. Modliszów, tel. 
074/850-98-31
FORD ESCORT, 1992 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
3-drzwiowy, alarm, zadbany, oclony, sprowadzony w 2001 r, - 
11.800 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-58-14 
FORD ESCORT KOMBI CLX, 1992 r., 1400 ccm, benzyna, wi
śniowy, regulacja świateł, welur, RO, immobilizer, udokum. 
pochodzenie, stan b, dobry, - 11.900 zł. Oleśnica, tel. 
071/3984646
FORD ESCORT KQMBIi 1992 r.. 1400 ccm, benzyna, ciemno
niebieski, szyberdach, RO, - 13.000 zł. Przyłęk, tel. 
074/817*2-27
FORD ESCORT, 1992 r., 87 tys. km, 1800 ccm, diesel, czerwo
ny, Wrzjvj{jwyfc lę g o w y , centr. zamek, .szyberdach, RO, dzie
lona tylna kanapa, welurowa tapicerka, reg. kierownica, spro
wadzony z Niemiec, oclony, stan b. dobry, • 13.500 zł. Sobótka, 
tel. 071/316-2743,0608/87-22-61 
FORD ESCORT, 1992 r., 128 tys. km, 1300 ccm, kolor wiśnio
wy, katalizator, alarm, centralny zamek, odcięcie zapłonu, reg. 
kierownica, garażowany, stan idealny, -12.800 zł. Świebodzi
ce, tel. 074/854-38*6
FORD ESCORT, 1992 r., 120 tys. km, 1800 ccm, diesel, szary 
metalic, -12.500 zł. Wąsosz, tel. 065/543*3-51,0605/2248-17 
FORD ESCORT CLX, 1992 r., 74 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
wtrysk, kolor grafitowy metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, centr. 
zamek, immobilizer, zderzaki i spoiler w kolorze nadwozia, wspo
maganie, welurowa tapicerka, alum. felgi, dzielona tylna kana- v  v 
pa,-12.700 zł. Wrocław, tel. 071/367*8-22 
FORD ESCORT. 1992 r„ 100 tys. km, 1800 ccm, 16V, DOHC, 
czarny, 3-drzwiowy, sprowadzony w całości, I właściciel w kra
ju, w kraju 6 miesiący, bez wypadku, książka serwisowa, szy- ' 
berdach, centralny zamek, stan idealny, -15.000 zł lub zamie
nię. Wrocław, tel. 0503/68-55*5 
FORD ESCORT, 1992 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, centr. zamek, welurowa tapicerka, alarm, szyberdach, RO, 
udokum. pochodzenie, garażowany, stan silnika i blacharki b. 
dobry, -11.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0600/55*5-84 
FORD ESCORT, 1992 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny, 5-drzwiowy, szyberdach, alum. felgi, • 12.500 zl. Złotoryja, 
tel. 076/878-73*1
FORD ESCORT, 1992/93 r., 1400 ccm, wiśniowy, wspomaga
nie kier., szyberdach, -11.000 zł. Osieczna, tel. 065/535*3-15 
FORD ESCORT CLX, 1992/93 r., 180 tys. km, 1800 ccm, die
sel, biały, kombi, bez wypadku, wspomaganie kier., centralny 
zamek, el. reg. reflektory, relingi dachowe, welurowa tapicerka, 
w kraju od roku, immobilizer, stan idealny, • 15.700 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/376*2-77
FORD ESCORT, 1992/97 r., 89 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czer
wony, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, radio, garażowany, za
dbany, -12.700 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-12-72 
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*3-52
FORD ESCORT, 1993 r., 1400 ccm, wtrysk, wiśniowopertowy 
metalic, bez wypadku, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, 
welurowa tapicerka, I właściciel, dzielona tylna kanapa, lotka i 
zderzaki w kolorze nadwozia, nowy model, w kraju od 3 tygo
dni, -13.400 zł. Sobótka, tel. 0604/44-05-90 
FORD ESCORT CLX, 1993 r., 109 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
granatowy metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek,

welurowa tapicerka, dzielona kanapa, spoiler, szyberdach, RO, 
garażowany, zadbany, • 12.400 zł. Bielawa, tel. 074/645-71*1 
po godz. 16
FORD ESCORT, 1993 r., 160 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
po wymianie świec żarowych, łożysk, filtrów, oleju, pasków roz
rządu i klinowego, końcówek drążków, płynu chłodniczego, kon
serwacja, alarm * pilot, el. otw. szyby, czujnik świateł, • 17.700 
zł. Duszniki Zdrój, tel. 074/866*5*6,0607/51-10-74 
FORD ESCORT, 1993 r., 65 tys. km, czerwony, 5-drzwiowy, 
autoalarm, Mul-T-Lock, bezwypadkowy, pierwszy właściciel, 
kupiony w autosalonie, komplet zimowych opon, dzielona tylna 
kanapa, • cena 12 tys. zł. Wrocław, tel. 0602(197-350 
FORD ESCORT CL, 1993 r., 120 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
kolor wiśniowy, reg. kierownica ze wspomaganiem, reguł. wys. 
mocowania pasów, el. reg. reflektory, radio kod. Ford, po wy
mianie: tarcze hamulcowe i klocki, pasek rozrządu, sprzęgło 
kpi. z  łożyskiem oporowym, -15200 zł. Jawor, tel. 076/870-39-11 
FORD ESCORT, 1993 r., 110 tys. km, 1600 ccm, 16V, granato
wy, szyberdach, 5-drzwiowy, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 
welurowa tapicerka, oryg. lakier, stan idealny, -13.200 zł. Ka
miennik, tel. 077/431-25*0,0606/24*7-72 
FORD ESCORT, 1993 r., 116 tys. km, 1600 ccm, Zetec, grana
towy metalic, 5-drzwiowy, bez wypadku, oryg. lakier, udokum. 
pochodzenie, katalizator, centr. zamek, alarm, RO, welur, z sa
lonu w Polsce, garażowany, techn. sprawny, - 14.500 zł. Kę
dzierzyn Koźle, tel. 077/481 -36-73 po 18 
FORD ESCORT, 1993 r„ 80 tys. km. 1400 ccm. 16V, perłowo^ ., 
czarny, ABS, wspomaganie kier., książka serwisowa, 4 opony 
zimowe, stan b. dobry, na zachodnich tablicach • 12.000 zł. 
Legnica, tel. 076/862-32*3,0603/91*742 
FORD ESCORT, 1993 r., 114 tys. km, 1800'ccm, 16V, ZETEC, 
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*3-91, 
0605/63-27-78
FORD ESCORT, 1993 r., 100 tys. km, 1300 ccm, bordowy me
talic, nowy model, kupiony w salonie w Polsce. 5-drzwiowy,. 
szyberdach, centralny zamek, Mul-T-Lock, • 14.100 zł lub za
mienię na tańszy. Leszno, tel. 065/520*1-67,0604/35*9-74 
FORD ESCORT CLX, 1993 r., 78 tys. km, 1600 ccm. 16V, kolor 
grafitowy metalic, szyberdach, centr. zamek, el. reg. lusterka, 
el. reg. reflektory, wspomaganie, welurowa tapicerka, RO, ABS, 
kpi. dokumentacja, bez wypadku, reguł. wys. pasów i foteli, • 
15.000 zL Leszno, tel. 065/520-74*6 
FORD ESCORT, 1993 r., 62 tys. km. 1600 ccm, 16V, czarny, 
nowy model, I właściciel, szyberdach, el. reg. reflektory, 2 po
duszki powietrzne, spoiler tylny, RO, 3-drzwiowy, alarm, stan b. 
dobry, -11.900 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-41-37 
FORD ESCORT, 1993 r., 63 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, I właściciel, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. za
mek, welurowa tapicerka, el. reg. reflektory, zderzaki w kolorze 
nadwozia, tydzień w kraju, bez wypadku, stan b. dobry, -14.400 
zł. Syców, tel. 062/785-36*1,0603/92-75*3 
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.^r. 
0601/73*3-52,0601/73-83-54
FORD ESCORT, 1993 r.. 1600 ccm, benzyna. 16V. czerwony.
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3-drzwiowy, szyberdach, alum. felgi, katalizator, alamv+ centr. 
zamek, wspomaganie kier., tylna lotka, zaślepka tylnej klapy,' 

• zderzaki w kolorze nadwozia, nowe paski, dzielona tylna kana
pa. -14.000 zł. Żagań. tel. 068/477-34-09,0607/82-59-84 ; 
FORD ESCORT, 1994 r., 98 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, 2x poduszka pow . Centr. zamek, wspomaganie, 
szyberdach, spc. w całości, pełna dokument., zadbany, -15.900 
zł. Krotoszyn, tel. 062^22-88-22,0604/64-00-84 
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, atum. 
felgi/roleta bagażnika, relingi dachowe, w kraju od 97 r., kpi. 
dokumentacja, przegląd do 10.2001 r., zadbany, garażowany, 
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 zoba
czyć w internecie pod numerem - A00449 www.autogiel- 
da.com.pl) .......
FORD ESCORT, 1994 r., 70 tys. km, 1600 ccm, 16V, niebieski, 
bez wypadku, oświetlenie i spoilery od RS 2000,2 poduszki 
pow., skórzana kierownica, białe zegary, szyberdach, 3-drZW»- 
wy, alum. kratownice, halogeny, welurowa tapicerka, RO Blau
punkt, stan b. dobry, -16.500 zł. Wrocław, tel. 0606/82-53-26, 
071/361-55-32
FORD ESCORT, 1994 r...140 tys. km, 1800 ccm, TDi, czerwo
ny, 5-drzwiowy, ABS, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
zderzaki w kolorze nadwozia, welurowa tapicerka, kpi. kół zi
mowych, garażowany, stan b. dobry, - 19.000 zł. Żagań, teł. 
0604/48-56-14
O  FORD ESCORT, 1994 r., 2000 ccm , czerwony, 

A B S , w spom aganie , centr. zam ek, p o du szka  
pow., szyberdach, -16.900 z) lub zam ienię. Żary, 
ul. Ó k fze i 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87020461

FORD ESCORT SEDAN, 1994/95 r., 102 tys. km, 1600 ccm, 
DOHC, 16V, wtrysk, zielony, silnik EFi, wspomaganie, szyber
dach, ABS. centr. zamek, welurowa tapicerka i inne dodatki, -
14.500 zł (w rozliczeniu może być tańszy samochód). Nysa, teł. 
077/433-67-24,0608/23-73-03
FORD ESCORT SEDAN, 1994/95 r., 80 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, srebrny metalic, w kraju od tygodnia, bez wypadku, 
wspomaganie kier., 2 poduszki pow., centr. zamek, 4-drzwiowy, 
przegląd, stan b. dobry, -14.300 z ł , kup. zwoln. z  opł. skarbo
wej. Rawicz, tel. 0602/58-37-06 
FORD ESCORT. 1994/95 r.. 115 tys. km. 1800 ccm, diesel, ko
lor wiśniowy metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, w 
kraju 4 dni, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, szyber
dach, 2 pod. powietrzne, RM, welurowa tapicerka, stan idealny,
- 17.700 zł (kupujący nie płaci podatku). Rawicz, tel. 
0604/25-21-53
FORD ESCORT KOMBI, 1994/95 r., 88 tys. km, 1800ccm. die
sel, granatowy, centr. zamek, poduszka pcw., szyberdach. wspo
maganie. welurowa tapicerka, RO kodowany, relingi dachowe, 
zderzaki w kolorze nadwozia, odcięcie zapłonu, • 19.000 zł. 
Rudna, teł. 076/84640-33
FORD ESCORT, 1994/95 r., 70 tys. km. 1800 ccm. diesel, bia
ły. nowy model. I właściciel, oclony, poduszka powietrzna, el. 
otw. szyby, centralny zamek, stan b. dobry, -17.800 zł. Wał
brzych, tel. 074/848-63-81,0600/3544-54 
FORD ESCORT, 1995 r., 110 tys. km, 1400 ccm, granatowy 
metalic. katalizator, nowy model, 2 pod. powietrzne, wspoma
ganie, 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., 62 tys. km. 1800 ccm, diesel, 
czerwony, relingi dachowe, wspomaganie kier., centralny za
mek, immobilizer, alarm, 2 poduszki powietrzne, RM Ford, peł
na dokumentacja, w kraju od 1997 r, -17.900 zł. Bolesławiec, 
tel. 0608/79-15-20
FORD ESCORT KOMBI. 1995 r.. 80 tys. km. 1400 ccm, grana
towy, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek, wspomaganie 
kier., radioodtwarzacz, welurowa tapicerka, szyberdach, immo
bilizer, relingi dachowe, roleta, I właściciel w kraju, sprowadzo
ny w całości, zadbany, możliwe raty, -19.900 A. Gostyń, woj. 
leszczyńskie, tel. 0603/35-11-37 
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r.. 79 tys. km. 1300 ccm. Pb. 
granatowy metalic, szyberdach, relingi dachowe, 2 pod. po
wietrzne, przyciemniane szyby, RO, el. reg. światła, nowy aku
mulator, dzielona tylna kanapa, stan b. dobry, garażowany, z 
pełną dokumentacją, - 16.900 zł. Je len ia Góra, tel. 
075/755-46-48,090/23-02-66
FORD ESCORT KOMBI. 1995 r., 90 tys. km. 1600 ccm. bordo
wy, ABS. wspomaganie, radioodtwarzacz, relingi, poduszka 

po w ie trzn a , - 19.000 zł. Kalisz, tel. 062/763-11-01, 
0606/26-0046
FORD ESCORT, 1995 r., 86 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, RO, 
blokada zapłonu, - 15.900 zł. Leszno, tel. 065/520-24-04, 
0605/30-2642
FORD ESCORT. 1995 r., 70 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwony, 
wspomaganie, immobilizer, obrotomierz, centr. zamek + pilot, 
alarm, odcięcie dopływu paliwa, welurowa tapicerka, RM, zde
rzaki w kolorze nadwozia, 5-drzwiowy, garażowany, -19.000zł 
lub zamienię na Seata Ibizę. Ostrów Wlkp., teł. 062/736-59-77 
FORD ESCORT. 1995 r.. 68 tys. km, 1600 ccm. 16V, bordowy 
metalic, stan b. dobry, nowy model, 3-drzwiowy, 2 poduszki 
powietrzne, welurowa tapicerio, alarm+2 piloty, immobilizer, -
17.500 zł. Szprotawa, teł. 068/376-54-75
FORD ESCORT, 1995 r., 130 tys. km, 1800 ccm, turbo D, bor
dowy metalic, 2 pod. powietrzne, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, 
szyberdach, RO, centr. zamek, wspomaganie. -23.50021. Świd
nica, tel. 074/851-33-88,0501/72-86-22 
FORD ESCORT. 1995 r.. 79tys. km. 1600 ccm. benzyna. 16V, 
srebrny metalic, garażowany, poduszka pow., wspomaganie, 
centr. zamek, alarm, odcięcie paliwa, 5-drzwiowy. kpi. dokumen
tacja, zadbany. - 17.900 zł. Wrocław, tel. 071/345-72-10, 
0503/86-39-55
FORD ESCORT LX. 1995 r., 107 tys. km, 1900 ccm, biały, kpi. 
dokumentacja, bez wypadku*zadbany, klimatyzacja, wspoma
ganie, poduszka pow. i inne dodatki, -17.900 zł. Wrocław, teł. 
071/355-31-12,0605/07-77-88
O  FORD ESCO RT KOMBI, 1995 r., 1800 ccm , die

sel, granatowy, wspomaganie, re ling i dachowe,
• 22.700 z ł lub zam ienię. Żary, u l. O krze i 9, tel. 
068/374-27-97,0602779-49-88 87020721

FORD ESCORT KOMBI, 1995/96 r., 103 tys. km, 1800 ccm, 
diesel, biały, welurowa tapicerka, centr. zamek, relingi, wspo

maganie, el. otw. szyby, immobilizer, eł. reg. lusterka, roleta, 
■poduszka pow., stan techn. b. dobry, ważny TUV, do sprowa
dzenia. uszkodzona 1 lampa, przyjazd na kołach, -17.900 zł. 
Gostyń 108. tel.065/316-55-46.0605/72-00-20 
FORD ESCORT KOMBI. 1995/96 r.. 10 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, perłowy, zadbany, mało eksploatowany, garażowany, 
centr. zamek + piloty, wspomaganie kier., RO Ford, roleta, re
lingi dachowe, zielone szyby, immobilizer, kp i kół zimowych, 
bez korozji. I właściciel, - 21.000 zł. Kłodzko, teł. 074/647-34-78 
po godz. 15.30
FORD ESCORT ZETEC, 1995/96 r., 50 tys. km. 1600 ccm. 16V, • 
granatowy, 5-drzwiowy, wspomaganie, poduszka powietrzna, 
el. otw. szyby, c. zamek, klimatyzacja, welur, halogeny, alarm, 
kupujący zwolniony z  opłaty skarbowej, - 20.500 zł. Odolanów, 
teł. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0603/60-78-74 
FORD ESCORT KOMBI. 1995/96 r„ 1800 ccm. diesel, bordo
wy, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaganie, relingi da
chowe, welurowa tapicerka, zderzaki w kolorze nadwozia, ra
dio. - 20.600 zł. Wiązów, tel. 0603/28-57-93 
FORD ESCORT, 1995/96 r., 91 tys. km, 1300 ccm, biały, I wła
ściciel, kupiony w salonie, serwisowany, poduszka powietrzna, 
immobilizer, alarm, RM, dzielona tylna kanapa, • 18.000 zł. 
Wrocław, teł. 0603/66-35-84
FORD ESCORT SKŁADAK, 1996 r„ 1800 ccm. diesel, czerwo
ny, reg. kierownica, centr. zamek, - 12.000 zł. Kalisz, tel. 
062/757-60-94 po godz. 20
FORD ESCORT, 1996 r., 54 tys. km, 1300 ccm, ciemnozielony 
metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, alarm. RM + panel, kupiony 
w salonie, książka serwisowa, bez wypadku, - 21.300 zł. Legni
ca, teł. 0604/78-91-81,0606/99-12-44 
ORD ESCORT XR3i. 1996 r., 96 tys. km, 1800 ccm. 16V, Ze- 

tec, czerwony, ABS, białe zegary, alum. felgi, el. otw. szyby, 
airbag. welurowa tapicerka, 3-drzwiowy,’reguł, fotel kierowcy.

wspomaganie, reg. kierownica, immobilizer, alarm 2 domyka
niem 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.au- 
togielda.com.pl)
FORD ESCORT, 1996 r., 96 tys. km. 1600 ccm, 16V, Zetec, 
błękitny metalic, oclony w całości, 2 pod. powietrzne, alarm, 
centr. zamek, ABS, wspomaganie, szyberdach, welurowa tapi
cerka, zderzaki w kolorze nadwozia, el. reg. lusterka, napina- 
cze pasów, stan b. dobry, - 20:700 zł lub zamienię. Wałbrzych, 
tel!073/844-1641.0606/33-85-00 •
FORD ESCORT KOMBI. 1996 r., 90 tys. km. 1300 ccm. wtrysk, 
srebrny metalic, c. zamek, ABS, 2 poduszki powietrzne, możli
wość sprzedaży na raty, -18.400 zł. Jarocin, tel. 062/747-48-39 
FORD ESCORT, 1996 r., 75 tys. km, 1600 ccm, 16V, granatowy 
metalic, 2 poduszki powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. za
mek, szyberdach, atum. felgi, welur, • 19.500 zł. Kuczków k. 
Pleszewa, tel. 062/741-86-77,0603/64-75-58 
FORD ESCORT, 1996 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, granatowy 
metalic, 3-drzwiowy, centralny zamek, szyberdach, wspomaga

nie kier., poduszki powietrzne, stan b. dobry, -18.200 zł. Lesz
no, tel. 0603/05-79-44
O  FORD ESCORT, 1996 r., 1300 ccm , ciem nozie lo

ny metalic, kup iony w  salon ie , I w łaścic ie l, po
duszka pow., alarm, + koła z  oponam i zimowymi 
g ra t is , - 17.900 zł. Lub in , te l. 076/844-28-90 
84014381

FORD ESCORT KOMBI, 1996 r., 115 tys. km. 1600 ccm. 16V. 
ciemnozielony metalic, serwo, ABS, RO, welurowa tapicerka, 
immobilizer, relingi dachowe, hak, centr. zamek + pilot, - 22.500 
zł. Przemków, tel. 076/831-92-18 
FORD ESCORT VAN. 1996 r.. 78 tys. km. 1800 ccm. diesel, 
biały. ład. 700 kg, pod. powietrzna, RM Ford, I właściciel w Pol
sce, kompletna dokumentacja, - 19.900 zł. Wałbrzych, teł. 
074/845-33-20,0603/57-95-17
FORD ESCORT KOMBI. GHIA. 1996 r., 47 tys. km, 1600 ccm, 
16V, DOHC, zielony metalic, immobilizer, pełna elektryka, 2 pod. 
powietrzne, welurowa tapicerka, ABS, centr. zamek, el. reg. lu
sterka i szyby, szyberdach, halogeny, relingi dachowe, roleta, 
w kraju od 5 mies., stan idealny, - 23.900 zł. Wrocław, tel. 
071/313-66-22
FORD ESCORT, 1996 r., 100 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bia
ły; bez wypadku, kupiony w salonie, I właściciel, książka serwi
sowa. alarm, immobilizer, centr. zamek, ważny przegląd, po
duszka pow, • 17.900 zł. Wrocław, tel. 071/364-55-72, 
0602/78-22-88
FORD ESCORT KOMBI, 1996/97 r., 88 tys. km, 1600 ccm. 16V. 
biały, poduszka powietrzna, alarm, blokada skrzyni biegów. RO 
Kenwood, roleta bagażnika, - 20.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-75-61
FORD ESCORT. 1996/97 r„ 63 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, ciem
nogranatowy, ABS, wspomaganie kier., immobilizer, szyberdach, 
-17.500 zł. Leszno, tel. 0607/47-74-85 
FORD ESCORT, 1997 r., 1300 ccm, biały, I właściciel, kupiony 
w salonie, serwisowany, stan idealny, poduszka pow., RO, alarm, 
-21.000 zł., tel. 0501/58-81-40
FORD ESCORT, 1997 r., 28 tys. km, 1800 ccm, 16V, granatowy 
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., 43 tys. km,1600 ccm, 16V, czerwony, 
pełne wyposażenie, kpi. dokumentacja, - 29.700 zł. Głogów, 
teł. 076/835-38-56,0502/36-19-82 
FORD ESCORT CABRIO, 1997 r., 42 tys. km, 1600 ccm. 16V. 
ZETEC, bordowy metalic, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. 
otw. dach, ABS, wspomaganie, pilot, spoiler, alum. felgi, halo
geny, dodatki drewniane, podgrz. szyby, obniżony, I właściciel, 
RO, zadbany, • 32.000 zł. Leszno, tel. 0605/30-25-57 
FORD ESCORT. 1997 r„ 80 tys. km, 1800 ccm, turbo D. srebr
ny metalic. 5-drzwiowy, poduszka pow., pełne wyposażenie el, 
- 23.800 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-07-61 
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
O  FORD ESCO RT KOMBI CLIPPER , 1997 r., 1800 

ccm , turbo D 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. 
otw. szyby, centr. zamek, halogeny, reg. światła, 
bez wypadku, książka serw isowa, komplet doku
mentów, I w łaśc ic ie l na Zachodzie, w  kraju nie 
używany, stan idealny, - 27.500 zł. Św idnica, tel. 
074/853-14-46, 0601/58-06-94 01025931

FORD ESCORT KOMBI, 1998 r., 30 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
brązowy metalic. klimatyzacja, welurowa tapicerka, el. otw. szy
by, centr. zamek, udokumentowany przebieg, 2 pod. powietrz
ne, immobilizer, radio, ABS, -.27.500.zł. Bolesławiec, tel. 
0602/84-22-10,0604/97-06-97
FORD ESCORT, 1998 r., 12 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 2 poduszki powietrzne, pełne wyposażenie 
oprócz skóry, pełne wyposażenie elektryczne, aluminiowe fel
gi, stan b. dobry, klimatyzacja, - 30.000 zł. Brzeg Dolny, woj. 
wrocławskie, teł. 0502/2645-73 
FORD ESCORT Ghia, 1998 r., 49 tys. km, 1800 ccm. 16V, ZE
TEC, granatowy metalic, ABS, klimatyzacja, el. otw- szyby, el. 
reg. lusterka, centr. zamek, podgrzewane i reg. fotele, alum. 
felgi, halogeny, immobilizer, welurowa tapicerka, drewno, spo
iler, 5-drzwiowy, garażowany, - 28.000 zł. Kępno, tel. 
062/782-07-76,0503/75-98-59
FORD ESCORT Ghia, 1998 r., 26 tys. km. 1600 ccm. biały, 
poduszka pow., halogeny, garażowany, RO, el. otw. szyby, im
mobilizer, centr. zamek, wspomaganie, serwisowany, kupiony, 
w salonie, błotniki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, - 30.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/86747-26
FORD ESCORT GHIA. KOMBI. 1998 r., 63 tys. km, 1800 ccm, 
turbo D, czarny metalic, klimatyzacja, wspomaganie, poduszka 
pow., el. otw. szyby, immobilizer, centr. zamek, drewniane do
datki. welurowa tapicerka, relingi dachowe, skórzana kierowni
ca, el. reg. reflektory, kpi. opon zimowych, - 30.900 zł. Kudowa 
Zdrój, teł. 074/866-31-20
FORD ESCORT, 1998 r„ 52 tys. km, 1800 ccm, turbo D, wi
śniowy metalic, centralny zamek, el. otwierane szyby, haloge
ny, wspomaganie kier., poduszka pow., spoiler, welurowa tapi
cerka, radio, immobilizer, - 28.700 zl. Leszno, teł. 065/5294746, 
0603/05-27-16
FORD ESCORT KOMBI, 1998 r., 99 tys. km, 1800 ccm, TD. 
granatowy, el. otw. szyby, wspomaganie kierownicy, el. reg. re
flektory, szyberdach, ABS, 2 poduszki powietrzne, welurowa 
tapicerka, halogeny, relingi dachowe, oryginalny RM, alarm, 
centralny zamek, - 27.000 zł. Wrocław, tel. 0601/71-26-69, 
071/346-55-32
FORD ESCORT, 1998 r., 51 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały.

5-drzwiowy, ABS, poduszka powietrzna, el. otwierane szyby, 
el. reg. reflektory, centralny zamek, alarm, halogeny, kupiony w 
salonie, bez wypadku, I właściciel, stan b. dobry, - 23.800 zł. 
Wrocław, tel. 0601/43-00-87
FORD ESCORT KOMBI, 1998/99 r., 80 tys. km, 1800 ccm, TDi. 
granatowy me|alic, bez wypadku, wersja Ghia, pełne wyposa
żenie elektryczne, drewno, klimatyzacja, aluminiowe felgi, stan
idealny, • 34.500 zł. Wrocław, tel. 071/786-80-98 .  ..........
FORD ESCORT KOMBI,.1999r ;  12 tys. km, 160Qcam benzyn 
na, srebrny metalic, refingi*dachowe, I rej. 01.2000 r., kupiony 
w salonie, dużo dodatków, klimatyzacja, - 35.000 zł. Legnica, 
teł. 0604/87-35-67
FORD ESCORT KOMBI. 2000 r., 1600 ccm. ZETEC, srebrny 
metalic, poduszka pow., centr. zamek, el. otw. szyby, relingi 
dachowe, roleta, immobilizer, radio, 5-osobowy, zarejestrowa
ny jako ciężarowy, oryginalna homologacja, - 34.500 zł. Gra
bów, teł. 062/730-53-23,0601/70-25-02 
FORD FIESTA, 1978 r., 1117 ccm, benzyna, biały, stan dobry, 
przegląd do 12^001 r., kpi. dokumentacja, - 2.200 zl., tel. 
314-89-83

FORD RESTA, 1978 r., 1100 ccm insi gazowa. - 3.000 zł. Mię
dzylesie, tel. 074/812-60-50
FORD FIESTA, 1979 r., 1300 ccm, niebieski, -1.800 zł. Mię
dzylesie, tel. 074/812-67-58
FORD FIESTA, 1982 r.. 1100 ccm, czerwony, szyberdach, 4-bie- 
gowy, - 3.000 zł. Trzebnica, tel. 071/387-16-57 
FORD RESTA, 1982 r., 958 ccm, czerwony, oryg. lakier, bez 
wypadku -1.900 zł. Pielgrzymka, teł. 076/877-53-56 
FORD FIESTA, 1984 r., 161 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, 3-drzwiowy, 5-biegowy, ekonomiczny, hak, RO, po wymia
nie oleju, - 4.000 zł. Trzebień, teł. 075/736-55-13 
FORD FIESTA. 1984/85 r., 80 tys. km, 957 ccm, benzyna, bia
ły, I właściciel w Polsce, stan b. dobry, 3 .stop*, RO, - 5.500 zł. 
Wołczyn, teł. 0608/64-97-01
FORD FIESTA, 1985 r, 1300 ccm, granatowy metalic, zadba
ny, sprowadzony w całości, zadbane wnętrze, atrakc. wygląd, 
nowe opony, aktualny przegląd, 5-biegowy, stan b. dobry, -4.200 
zł lub zamienię na Rata 126p. Złoty Stok, tel. 074/817-50^82 
FORD RESTA, 1986 r., 165 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebie
ski, nowy akumulator (gwarancja), po wymianie klocków, tarcz 
ham., nowe amortyzatory, odcięcie zapłonu, - 5.100 zł. Wro
cław, tel. 071/324-29-92,0602/1841-14 
FORD RESTA, 1987 r., 100 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer
wony, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 0607/21-07-97 
FORD FIESTA, 1987 r., 142 tys. km,1100 ccm, benzyna, czar
ny. 3-drzwiówy, 4-biegowy, przegląd do01.2002 r., stan dobry, - 
4.900 zł. Głogów, tel. 0607/26-10-78 
FORD RESTA, 1987 r., 120 tys. km, 1100 ccm, biały, szyber
dach, stan b. dobry - 4.700 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-70-51, 
0602/10-21-80

FORD FIESTA, 1988 r., 20 tys. km, 1600 ccm, diesel, czarny, 
po remoncie kapitalnym silnika (rachunki), dużo nowych czę
ści, oszczędny, stan b. dobry, - 6.200 zł. Lubin, teł. 076/749-01-26 
FORD RESTA, 1988 r., 1100 ccm stan dobry, na białych tabli
cach - 650 DEM. Zgorzelec, teł. 075/775-27-32,0601/76-29-15 
FORD RESTA, 1988 r., 1600 ccm, diesel, antracytowy metalic, 
szyberdach, RM, stan dobry, na białych tablicach - 990 DEM. 
Wrocław, teł. 071/346-60-84
FORD FIESTA, 1988 r.,152 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czer
wony, sprowadzony w 1993 r., kpi. dokumentacja, RM, zadba
ny, garażowany, sten techn. b. dobry, - 5.900 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 071/338-02-78,0601/67-7*07 
FORD FIESTA, 1988/92r.. 100 tys. km, benzyna, czerwpny, po 
przeglądzie, nowy akumulator (gwarancja), 4 głośniki, 5-biego- 
wy, tylna szyba ogrzewana, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 
071/321-22-65
FORD FIESTA CLX, 1989 r., 1100 ccm, granatowy, zadbany, 
sprowadzony w całości, wkraju od 2,5roku, - 8.500 zł. Oława, 
tel. 071/313-81-27 po godz. 19,0502/41-11-17 
FORD RESTA, 1989 r., 115 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, el. otwierane szyby, Odrzwiowy, centralny za
mek, alarm, el. otwieranie tylnej klapy, nowy ukł. wydechowy, - 
9.100 zł. Strzelin, tel. 0606/87-21-01 
FORD RESTA, 1989 r., 95 tys- km, 1400 ccm, czerwony, insi 
gazowa, ekonomiczny, szyberdach; welurowa tapicerka, nowy
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model, zderzaki w kolorze nadwozia, dzielona kanapa, RM Blau
punkt z RDS, wysokiej klasy głośniki, kpi. dokumentacja, - 8.800 
zł lub zamienię na Fiata 126p. Wrocław, tel. 071/333-87-67, 
0602/49-53-18
FORD FIESTA, 1989/97 r., 1100 ccm, czerwony, kpi. dokumen
tacja, 3-drzwiowy, szyberdach, garażowany, blokada skrzyni 
biegów, nowy układ wydechowy, stan b. dobry, - 9.000 zł. Biela
wa, gm. Dzierżoniów, tel. 074/833-56-77 
FORD FIESTA, 1990 r., 95 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, -10.800 zł lub 
zamienię, (możliwe raty), Paczków, tel. 077/431-78-88, 
431-75-08
FORD RESTA, 1990 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, stan b. dobry, el. otw. szyby, centr. zamek, szy
berdach, alum. felgi, ospoilerowany, RO, skrzynia biegów (5), 
blokada skrzyni biegów, oznakowany, sportowa kierownica, 
pokrowce, halogeny, atrakc. wygląd, przegląd do 02.2002 r, - 
9.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-18-58 
FORD RESTA. 1990 r.. 125 tys. km, 1100 ccm, czerwony, ka
talizator, garażowany, - 8.000 zł. Dziwiszów, tel. 075/713-71-17 
FORD FIESTA. 1990 r.. 106 tys. km. 1800 ccm, diesel, biały. 
3-drzwiowy, po wymianie pasków rozrządu i napinaczy, stan 
tech. b. dobry. - 8.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-97-84 
FORD FIESTA, 1990 r., 104 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, nowe opony, stan b. dobry, na niemieckich 
tabl. -1.150 DEM. Legnica, tel. 0604/85-63-58,0604/8541-36 
FORD FIESTA XR2i, 1990 r., 98 tys. km, 1600 ccm. wtrysk,

czarny, szyberdach, welurowa tapicerka, 5-biegowy, stan b. 
dobry. - 7.900 zł. Opole, teł. 0608/22-93-38 
FORD FIESTA XR21,1990 r.. 162 tys. kni,.1.600 ccm. benzyna! 
wtrysk, czarny, EFI, szyberdach, eł. reg. reflektory, welurowa 
tapicedra,-oryg.'(ftpóilerowany, moc silnika 105 KM, kpi. doku
mentacja, • 9.100 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-15-56, 
0605/54-74-04
O  FORD FIESTA, 1990 r., 1100 ccm, granatowy, ABS, 

5-biegowy, - 8.700 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97,0602/79-49-88 87020731

FORD RESTA, 1990/97 r., 97 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer
wony, oznakowany, nadkola, RM, 5-biegowy, pełna dokumen
tacja, - 9.700 zł. Mysłakowice, teł. 075/713-01-72 >
FORD RESTA, 1991 r., 1100 ccm, niebieski, kpi. dokumenta
cja, MuH-Lock. RM, welurowa tapicerka, dzielone tylne sie
dzenia. 5-biegowy, - 7.900 zł. Legnica, tel. 076/85848-86, 
0603/0664-71
FORD RESTA. 1991 r., 106 tys. km. 1100 ccm. wtrysk, grafito
wy metalic, 5-drzwiowy. centr. zamek, szyberdach. el. otw. szy
by, welurowa tapicerka, radio, książka serwisowa, zadbany, lek
ko przerysowane drzwi, w kraju od 4 dni, - 9.900 zł. Rawicz, tel. 
065/573-1845,0601/77-37-17
FORD RESTA CL, 1991 r., 90 tys. km. 1100 ccm, granatowy, 
5-drzwiowy. - 10.500 z L  Wrocław. tel. 071/39941-05, 
0601/72-014 7 „  -
FORD RESTA XR21,1991 r., 1600 ccm el. otw. szyby, central
ny zamek, aluminiowe felgi, ospoilerowany, - 9.500 Ś.v Jelenia 
Góra. teł. 0603/09-72-74
FORD RESTA, 1991 r., 52 tys. km, HOOcćm, czerwony. Obie
gowy, 3-drzwiowy, radio, welurowa tapicerka, el. reg. reflektory, 
bez wypadku, książka serwisowa, I właściciel, - 9.500 zł. Lwó- 
wek Śląski, tel. 0606/25-43-28
FORD RESTA, 1991 r., 107 tys. km, 1100 ccm, granatowy, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, w kraju 3 dni, ważny przegląd, stan b. 
dobry, - 9.200 zł. Milicz, tel. 071/384-18-27,0605/54-2943 
FORD RESTA, 1991 r., 82 tys. km, 1400 ccm, czerwony. 
3-drzwiowy, - 8.000 zł. Piechowice, teł. 075/761-13-00 
FORD FIESTA, 1991 r., 58 tys. km, 1800 ccm, diesel, niebieski

metalic, welurowa tapicerka, nowy akumulator i opony 4 szt, 
radk) wysokiej klasy, 3-drzwiowy, stan idealny, przegląd do2002 
r, -10.500 zł. Twardogóra, teł. 071/3154344 
FORD RESTA, 1991 r., 1800 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy, 
Mini-Lock, RM, po wymianie pasków, oleju, nowy akumulator. - 
10.800 zł. Wałbrzych, teł. 0604/63-34-85 
FORD RESTA, 1991 r.. 1100 ccm, czerwony, zadbany, 5-bie
gowy. 5-drzwiowy, radio, pasy tylne, sprowadzony w catośd, 
kpi. dokumentacja, welurowa tapicerka, -10.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/315-1347
FORD RESTA, 1991 r., 1118 ccm, benzyna, granatowy, zadba
ny, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, 5-biegowy, RO, obroto
mierz, katalizator, zielone szyby, alarm. el. reg. reflektory, - 
11.000 zł. Złotoryja, teł. 076/87645-67 
FORD RESTA, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, szary metalic, szy
berdach, stan b. dobry, - 9.400 zł. Żary, teł. 0605/59-03-89 
FORD RESTA. 1991/92 r., 80 tys. km. 1800 eon. diesel, modry 
metalic, w kraju od 3 dni, bez wypadku, centr. zamek, RO, we
lurowa tapicerka, el. reg. reflektory, przegląd, stan b. dobry, - 
11.300 zł , kup. zwoln. z  opł. skarbowej. Rawicz, teł. 
0602/58-37-06
FORD RESTA, 1992 r., 102 tys. km, 1100 ccm. czerwony, bez 
wypadku, radio, z przeglądem technicznym, - 9200 zł (zwol
nienie z  opłaty skarb.). Blizanów, teł. 062/751-10-07 
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 RESTA, 1992 r., 99 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, czarny, 
3-drzwiowy, centralny zamek, szyberdach, kupiony w Polsce, 
stan b. dobry. -10.500 zł. Lubiąż, tel. 071/389-71-75

FORD RESTA, 1992 r., 108 tys. km, 1100 ccm, biały, sprowa
dzony w całości, 3-drzwiowy, centr. zamek, alarm + pilot, alum. 
felgi 5-ramienne, tylne szyby uchylane, szyberdach. ekonomicz
ny, zadbany, atrakc. wygląd, • 10.900 zł. Lubin, tel. 
076/8444944
FORD RESTA, 1992 r., 1400 cćm, benzyna, czerwony metalic, 
bez wypadku, 5-drzwiowy, w kraju od tygodnia, I właśddeł, 
szyberdach, eL otw. szyby, eł. reg. reflektory, el. otw. klapa, centr. 
zamek, welurowa tapicerka, halogeny, obrotomierz, zadbany, 
stan b. dobry, - 12.500 zł. Bolesławiec, tel. 0602/49-57-11, 
0605/14-83-78
FORD RESTA, 1992 r., 156 tys. km, 1800 ccm, diesel, biaiy, 
3-drzwiowy, sprowadzony w całości, stan b. dobry, pełna doku
mentacja, bez wypadku, - 11.000 zł. Jelenia Góra, teł. 
075/752-66-70,0605/29-70-06
FORD RESTA. 1992 r.. 120 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, bi^y, 
5-drzwiowy, sprowadzony w całości, dużo nowych części, nowe 
opony, stan b. dobry, - 10.500 z ł. Je len ia  Góra, tel. 
075/762-13-55,0601/56-5322
FORD RESTA, 1992 r., 1800 ccm, diesel stan idealny, nie skła
dak, radio Sony z  RDS, nowa bateria, opony, teleskopy i sprę
żyny, centralny zamek, immobilizer, alarm+pilot, 3-drzwiowy, - 
14.700 zł lub zamienię na Rata 126p, do 2.000 zl. Stoszowice, 
tel. 074/818-12-73
O  FORD FIESTA, 1992 r., 1100 ccm , czerwony, ka

talizator, 5-biegowy, centr. zamek, spoilery, zde
rzaki w  kolorze nadwozia, • 11.700 z ł łub zamie
n ię . Ż a ry , u l. O k rze i 9, te ł. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87020501

FORD RESTA CLX. 1992/93 r., 90 tys. km, 1100 ccm. wtrysk, 
srebrny metalic. sprowadzony w całości na kolach, bez wypad
ku, w kraju od tygodnia, centr. zamek, szyberdach, RM, el. reg. 
reflektory, I właściciel, stan idealny, -10.900 zł. Rawicz, teł. 
0605/22-90-19 '
FORD RESTA, 1993 r., 75 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, czerwo
ny, stan idealny, -13.000 zł. Brzeg, teł. 077/444-08-52 
FORD RESTA, 1993 r., 127 tys. Jem, 1800 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, bez wypadku, sprowadzony w całości, -12.600 zł 
(zwolnienie z  opłaty skarb.). Legnica, tel. 076/866-07-68. 
0601/844745
FORD RESTA, 1993 r., 1300 ccm, bordowy metafic, 3-drzwio
wy. zderzaki w kolorze nadwozia, centr. zamek, welurowa tapi
cerka, szyberdach i inne wyposażenie, -12.600zł. Legnica, tel. 
0601/55-24-52
FORD RESTA, 1993 r., 112 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, atra
mentowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, nowe opony, spro
wadzony w całości, stan techn. b. dobry, • 13.300 zł lub zamie
nię. Prusice, tel. 071/312-63-31.0604/36-35-85 
FORD RESTA, 1993 r., 143 tys. km, 1100 ccm, srebrny meta
lic, 5-drzwiowy, przegląd techniczny, welurowa tapicerka, w kraju 
od tygodnia, bez wypadku, - 12.400 zł (zwolnienie z  opłaty 
skarb.). Rawicz, teł. 065/54545-81, 546-20-56 po godz. 20, 
0606/71-03-52 f
FORD RESTA CALYPSO, 1993 r.. 113 tys. km. 1300 eon. ben
zyna, czarny, otwierany dach, alarm, centralny zamek, RM Blau
punkt, aluminiowe felgi, zadbany, atrakcyjny wygląd, przyciem
nione tylne szyby, światła i kierunkowskazy przednie, nowy układ 
wydechowy. -12.500 zł... teł. 0602/44-8247 
FORD RESTA. 1993 r., 115 tys. km, 1300 ccm, niebieski, alu
miniowe felgi, CD, szyberdach, • 12.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0607/25-10-15
FORD RESTA XR21,1993 r„ 94 tys. km, 1800 ccm. 16V. fiole
towy, alarm, immobilizer, cenlr. zamek, kubełkowe fotele, el. otw.

szyby, nowy akumti5toT(gvi^nqaj, alum. felgi, -11.000 zł. 
Kłodzko, teł. 074/807-16-61-
FORD RESTA, 1993 r., 106 tyś. km. 1100 ccm, benzyna, czar
ny. obniżony, sportowy tłumik, szyberdach. 3-drzwiowy. w kraju 
3 dni, ważny przegląd, -10.800 zŁ Milicz, tel. 071/384-18-27, 
0605/54-29-83
FORD RESTA, 1994 r., 66 tys. km/1100 ccm, benzyna, czer
wony. 5-drzwiowy, 5-biegowy, RM, Z pod. powietrzne, weluro
wa tapicerka. dzielona tylna kanapa, eł. regt reflektory, ekono
miczny, po przeglądzie, sprowadzony w całości, bez wy|iadku, 
kpi. dokumentacja, stan idealny, -13.700 zł. Bolesławiec, teł. 
075/734-20-75,0608/10-08-32
FORD RESTA, 1994 r., 1300 ccm 4-drzwiowy. centr. zamek, 
wspomaganie, 2 pod. powietrzne. Zderzaki w kol. nadwozia, 
zadbany -14.000 zł. 59408 Męcinka, tel. 0608/23-76-74, woj. 
legnickie
FORD RESTA, 1994 r., 120 tys. km. 1800 ccm, diesel, grana
towy, bez wypadku, 2 pod. powietrzne, 5-drzwiowy, do sprowa
dzenia z  Niemiec, stan idealny, -14.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0604/05-6240
FORD FIESTA, 1994 r., 93 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, lakierowane zderzaki, nowy akumulator, przegląd 
do 02.2002 r., stan b. dobry, - 13.700 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-59-81,0607/4344-13
FORD FIESTA. 1994r., 70 tys. km, 1300 ccm, benzyna 4-drzwio
wy. centr. zamek, wspomaganie.. 2 x poduszka, zderzaki w ko
lorze nadwozia, żadbany, - 14.000 zł. Piotrowice, teł. 
0503/58-27-07, woj. legnickie
FORD FIESTA, 1994 r., 58 tys. km, 1100 ccm, perłowomorska 
zieleń, stan b. dobry, -13200 zł (kupujący nie płaci podatku). 
Pogorzela, teł. 065/5734541
FORD FIESTA CLX, 1994 r.. 94 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czar
ny metafic, sprowadzony w całości, bez wypadku, szyberdach, 
obrotomierz, welurowa tapicerka, RM Ford, poduszka pow., 5 
dni w kraju, dzielona tylna kanapa, zadbany, stan b. dobry, - 
12.900 zł (kupujący nie płaci podatku). Rawicz, tel. 
0607/40-1301
FORD FIESTA, 1994/95 r., 1300 ccm, bordowy metalic, 
3-drzwiowy, szyberdach. garażowany, dzielona tylna kanapa.

kpi. kół zimowych, RO, zadbany, - 13.500 zł. Legnica, tel. 
076/887-87-15,0604/16-98-80
FORD RESTA, 1995 r., 80 tys. km, 1100 ccm. granatowy, we- 
kjrowa tapicerka, 5-biegowy, nie eksploatowany w kraju.-12.900 
zł. Legnica, teł. 076/856-23-99.0605/03-38-63 
O  FORD  R E S T A  MAGIC, 1995 r., 43 tys. km, 1300 

ccm , wtrysk, perłowogranatowy m etalic, 2 pod. 
powietrzne, wspomaganie, alarm  * p ilot, b loka
da skrzyn i biegów, im m obilizer, centr. zamek, 
szyberdach, przyciem niane szyby, halogeny, RM 
♦  4 głośn ik i, sportowe zaw ieszenie, progi i spo
ile ry  „Zender” , alum. fe lg i „OZ”  14”, kom plet kół 
z im ow ych stan b. dobry -17.250 zł. Je len ia  Góra, 
teł. 075/752-34-38, 0606/87-73-80 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w  internecie pod nume
rem  - A E0055  w w w .au to g ie ld a .co m .p l) 
01024271

FORD RESiTA. 1995 r., 120 tys. km, 1100 ccm, granatowy, im- 
mobizer. -11J00  zL Wafcrzych. teL074/85443-20 po godz. 18. 
0606/82-01-22
FORD FIESTA Ghia. 1995/96r., 52 tys. km. 1250ccm. ZETEC-S 
16V, demnoperiowośfiwkowy, centr. zamek. eł. otw. szyby, szy
berdach. wspomaganie, alum felgi, jasny welur. • 17.900 zł. 
Ostrów Wielopolski, teł. 062/735-92-72 
FORD RESTA, 1996 r.. 80 tys. km, 1100 ccm, benzyna, niebie
ski metafic, wspomaganie, poduszka pow., bez wypadku, do 
sprowadzneia z  Niemiec. I właściciel. -12.000 zł. Bielany, teł. 
076/85745-15,0603/78-63-67
FORD RESTA, 1996r., 77 tys. km, 1200ccm, brązowy, kupio
ny w salonie, bez wypadku, zadbany, I właściciel, 3drzwowy, 
5-biegowy, garażowany, stan idealny, -14.700 zł lub zamienię 
na tańszy, możliwe raty. Brzeg, tel. 077/416-5141 po godz. 15, 
0604/95-94-62
FORD FIESTA FLAJR, 1996 r„ 62 tys. km, 1300 ccm, benzyna. 
EFi., endura, srebrny metafic, nowy model. 3-drzwiowy, wspo
maganie. el. reg. lusterka, szyberdach, immobilizer. pirotech
niczne napinacze pasów, oryg. RO Ford, poduszka pow. kie
rowcy, ogrzewana przednia szyba, spoiler, dzielone tylne sie
dzenia, eL reg. reflektory, książka serwisowa, -16.900 zł. Gło
gów. tel. 076/83544-70,0601/55-20-95 
FORD RESTA, 1996 r., 48 tys. km. 1300 ccm, ENDURO, nie
bieski metafic, radioodtwarzacz oryginalny, poduszka powietrz
na, wspomaganie, -17.700 zł lub zamiana. Ostrzeszów, teł. 
0605/31-08-94
FORD FIESTA. 1996 r., 91 tys. km. 1300 ccm. fioletowy. 
3-drzwiowy. wspomaganie kierownicy, immobiizer w kluczyku, 
pod. powietrzna, el. reg. reflektory, dzielona tyłna kanapa, zde
rzaki w kolorze nadwozia, roleta bagażnica, RM Ford, - 18.500 
zł. Polkowice, tel. 076/845-33-91 
FORD RESTA, 1996 r., 70 tys. km, 1200 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, - 15.500 zł. Wałbrzych, tej. 074/846-38-28 w 
godz. 9-16
FORD RESTA, 1996 r., 80 tys. km. 1300 ccm, wtrysk, granato
wy, immobiizer, 2 poduszki powietrzne, I właściciel w Polsce, 
zadbany, - 14.500 zl. Wałbrzych, tel. 074/850-57-95, 
0602/64-73-21
FORD RESTA, 1996 r., 130 tys. km, 1200 ccm. 16V. benzyna, 
kolor wiśniowy, wspomaganie, RO, poduszka pow., żadbany - 
16.100 zł. Zielona Góra. tel. 0602/68^66 
FORD RESTA, 1997 r.. 30 tys. km. 1300 ccm, ENDURA, fiole
towy, 5-drzwiowy. 5-biegowy, welurowa tapicerka, RM + RDS, 
lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, książka serwisowa, I 
właściciel, sprowadzony wcałośd 04.2001 r., kpi. dokumenta
cja. stan idealny, -18.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-75, 
0608/10-08-32
FORD RESTA, 1997 r., 36 tys. km, 1400 ccm, 12V, granatowy 
metalic, bez wypadku, w kraju od 2 dni, 2 poduszki pow., klima
tyzacja, centr. zamek, wspomaganie, RM oryginalny, książka 
serwisowa, stan idealny, - 25.900 zł. Paczków, tel. 
077/431-60-24,0604/09-89-76
FORD RESTA, 1997 r., 60 tys. km, 1800 ccm, diesel, bordowy 
metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, 
5-drzwiowy, oryg. RO, alum. felgi, atrakc. wygląd, - 22.500 zł. 
Bolesławiec, teł. 075/736-96-28,075/734-73-10 
FORD RESTA, 1997 r., 53 tys. km. 1300 ccm, benzyna, zielo
ny metafic, 4-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. zamek, RO. 
kompl. dokumentacja, stan b. dobry, zderzaki i lusterka w kolo
rze nadwozia, immobfcef. - 21.500 zł. Goświnowice, gm. Nysa, 
teł. 077/435-36-84 wieczorem. 0606/90-34-64 
FORD RESTA EFI. 1997 r.. 42 tys. km. 1300 ccm. wtrysk, srebr
ny metalic, wspomaganie, zderzaki w kolorze nadwozia, eł. reg. 
reflektory, dzielona kanapa. RO Ford, kpi. dokumentacja, gara
żowany, zadbany, przegląd do 112001 r. -19.000 zł. Włodzice 
Wielkie, gm. Lwówek Śląski, tel. 075/782-11-08 
FORD RESTA. 1998 r„ 65 tys. km. 1300 ccm, czamo-grafito- 
wy, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie kier., RO + RDS. 
-21.000 zł. Krosno Odrzańskie, tel. 068/383-73-69 
FORD RESTA, 1998 r., 37 tys. km. 1388 ccm. benzyna, grana
towy metafic. wspomagane kier.. immobilizer. pod. powietrzne. 
5 1/100 km. stan idealny, - 26.000 zł. Mieroszów, tel. 
074/845-84-10
FORD RESTA, 1998 r„ 60 tys. km, 1800 ccm. diesel, biały, 
5-drzwiowy, radio, hak, poduszka, reg. reflektory, - 24.500 zł. 
Świdnica, teł. 074/858-90-52
O  FORD FIESTA, 1998 rf , 1300 ccm , granatowy me

tafic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, wspoma
ganie, centr. zamek, - 25.900 z ł lub zamienię. Żary, 
u l. O krze i 9, tel. 068/374-27-97, 0602/7949-88 
87020691

OP012042 r  . .  . . .  . . . . .
A  A T / S \  A li/  A 10.000 zł bez poręczycieli 
g U  I U V V I V A  od 60.000 zł pod hipotekę 10% i

Domy, mieszkania, działki budowlane, Q  0 /  
•emont, rozbudowa, spłaty innych u  /Q AUTO od 6.7%
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FORD FIESTA, 1998 r., 24 tys. km, 1300 ccm, periowoniebieski, 
klimatyzacja, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, RM, garażowa
ny, bez wypadku, zadbany, 5-drzwiowy, • 25.500 zł. Żary, tel. 
068/374-63-35
FORD FIESTA, 1999 r., 35 tys. km, 1300 ccm, granatowy meta
lik, 2x poduszka pow., el. otw. szyby, reg. lusterka, podgrz. luster
ka, szyberdach, RO, 5-drzwiowy, immobilizer, wspomaganie, 
centr. zamek, - 21.000 zł. Lubin, tel. 0502/61-34-42 
FORD FIESTA, 1999 r., 16 tys. km, 1800 ccm, diesel, ciemnonie
bieski metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, pod
grzewana przednia szyba, immobilizer, 5-drzwiowy, - 26.500 zł. 
Turek, teł. 063/278-02-06.063/289-33-86 
FORD FIESTA, 1999 r., 35 tys. km, 1800 ccm, diesel, czerwony, 
I właściciel, 5-drzwiowy, wspom. kierownicy, centralny zamek, el. 
otw. szyby, poduszka powietrzna, immobilizer, zderzaki w kolo
rze nadwozia, RO Ford, el. reg. reflektory, oszczędny, garażowa
ny, stan idealny, • 26.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/880-00-58 
FORD FOCUS, 1998 r., 40 tys. km, 1600 ccm, 16V, biały, 2xair- 
bag, el. szyby, ABS, wspomaganie, orginalne radio, niklowane 
alufelgi 17”, atrakcyjny wygląd, I właściciel, serwisowany, kupu
jący zwolniony z  opłaty skarbowej, • 34.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/79-30-14
FORD FOCUS, 1998/99 r., 3 tys. km, 1800 ccm, ZETEC, 16V, 
zielony metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, el. otw. szyby, 4 poduszki 
pow., ABS, radio z  CD, immobilizer, alarm + pilot, kpi. dokumen
tacja, • 39.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-36-11,0605/66-65-89 
FORD FOCUS KOMBI, 1999 r., 33 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
fioletowy, 4 pod. powietrzne, centr. zamek, el. otw. szyby, ABS, 
wspomaganie, reg. kierownica, immobilizer, RO, - 34.500 zł. Wro
cław, tel. 071/788-65-95 po godz. 19,0603/13-89-28 
FORD FOCUS KOMBI, 1999 r., 23 tys. km, 1600 ccm, 16V pełne 
wyposażenie oprócz skóry, sprowadzony ze Szwajcarii, nie reje
strowany w kraju, - 39.900 zł., tel. 074/852-46-28,0601/71-36-82 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem 
- AC0213 www.autogielda.com.pl)
FORD FOCUS KOMBI, 1999 r., 34 tys. km, 1800 ccm, Ghia TOi, 
seledynowy metalic, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, c. zamek 
+ pilot, 2 poduszki powietrzne, - 39.900 zł lub zamiana. Kalisz, 
tel. 062/766-47-64,0603/07-91-83 
FORD FOCUS COUPE, 1999 r., 1 tys. km, 1800 ccm, TDi, srebr
ny metalic, 3-drzwiowy, ABS, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, 
centr. zamek+pilot, RO, alum. felgi, I właściciel w kraju, - 39.000 
zł. Odolanów, tel. 062/733-25-81,0607/24-53-57 
FORD FOCUS, 1999r., 34 tys. km, 1800 ccm, TDi, zielony meta
lic, klimatyzacja, ABS, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, radio
odtwarzacz, - 38.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/734-78-47 
FORD FOCUS Ghia, 1999 r., 1800 ccm, TDi, granatowy metalic, 
klimatyzacja, ABS, wszystkie el. dodatki, RO, garażowany, I wła
ściciel w kraju, - 43.000 zł. Radziądz, gm. Żmigród, tel. 
0602/67-56-77
FORD FOCUS HATCHBACK, 1999 r., 39 tys. km, 1800 ccm, 
perłowoczamy metalic, pełne wyp. elektr., ABS, 2 poduszki po
wietrzne, radioodtwarzacz oryginalny, wspomaganie, - 40.000 zł 
lub zamiana. Sieradz, tel. 043/841-57-02 
FORD FOCUS, 1999 r., 18 tys. km, 1800 ccm, 16V, bordowy 
metalic, 5-drzwiowy, 4 poduszki powietrzne, klimatyzacja, regu
lowana kierownica, el. reg. reflektory, ABS, kontrola trakcji, RM, 
alarm, immobilizer, el. otwierane szyby, - 39.000 zł. Wrodaw, tel. 
336-81-73,0602/64-48-84
FORD FOCUS, 2000 r., 20 tys. km, 1600 ccm, setec, kolor wi
śniowy metalic, kupiony w salonie, serwisowany, poduszka po
wietrzna, halogeny, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, 
el. otw. szyby, radio Ford, welurowa tapicerka, immobilizer, kli
matyzacja, bez wypadku, stan idealny, na gwarancji, - 44.500 zł. 
Wrocław, tel. 0501/93-94-25
FORD GALAXY, 1996 r., 160 tys. km, 1900 ccm, TDi, pertowo- 
granatowy, kupiony w salonie, bez wypadku, ABS, klimatyzacja, 
relingi dachowe, el. otw. szyby, podgrzewane fotele, tylna szyba 
ogrzewana, immobilizer, hak, el. reg. lusterka, wspomaganie, -
48.000 zł. Bolesławiec, tel. 0603/89-75-97 
FORD GALAXY, 1996 r., 82 tys. km, 2000 ccm, benzyna, zielony 
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, 1997 r., 2300 ccm, 16V, zielony metalic, auto- 
matic, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., pełne wyposażenie 
elektr, - 46.500 zł. Wieruszów, tel. 062/784-25-73,0601/72-08-77 
FORD GALAXY Ghia, 1997 r., 111 tys. km, 1900 ccm, TDi, ciem
nozielony, pełne wyposażenie oprócz poduszek powietrznych, -
56.500 zł. Sieradz, tel. 043/821-30-92,0501/22-28-34 
Ó  FORD GALAXY, 1998 r., 2300 ccm, benzyna, srebr

ny metalic, m iesiąc prod. grudzień, kupiony w sa
lonie, pełne wyposażenie, in s t  gazowa, faktura 
VAT, • 58.000 z ł . ., tel. 0601/33-77-32 01021901 

FORD GALAXY, 1998 r., 3 tys. km, 2000 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, I właściciel, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, garażowany, hak, immobilizer, klimatyzacja, poduszka 
pow., RO. wspomaganie kierownicy, - 58.700 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-22-84,0601/9344-53
FORD GALAXY, 1998 r., 35 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, bogate wyposażenie, kpi. dokumentacja, stan b. do
bry. - 45.000 zł. Wrodaw. tel, 0607/19-33-83 
FORD GALAXY, 1998/99 r., 2000 ccm, DOHC, srebrny, najbo
gatsza wersja, 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, turbo D, kolor 
stalowo-niebieski, 110 KM, klimatyzacja, ABS, centralny zamek 
+ pilot, el. otw. i podgrzewane szyby, el. reg. lusterka, dodatkowe 
ogrzewanie wnętrza, relingi dachowe, roleta bagażnika, haloge
ny, alum. felgi, kpi. dokumentacja, w kraju od roku, - 65.000 zł lub 
zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 074/841-67-75 
FORD GRANADA, 1977/85 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny me
talic, stan dobry, ważny przegląd, 4-drzwiowy, -1.500 zł. Gawo
rzyce, gm. Polkowice, tel. 0607/07-70-66 
FORD GRANADA, 1978/91 r., 2000 ccm, V6, czarny, alum. felgi, 
zarejestrowany na 1600 ccm, brak przeglądu, do remontu, • 600 
zł. Kije, tel. 068/385-66-53
FORD GRANADA, 1979 r., 2300 ccm, benzyna, czerwony, inst. 
gazowa, stan dobry, • 2.500 zł. Męcica k.Jawora, tel. 
076/870-86-40
FORD KA, 1996 r., 1300 ccm, benzyna, zielony metalic, bogata 
wersja, klimatyzacja, CD, el. otwierane szyby, • 20.000 zł lub za
mienię na większy. Sieradz, tel. 043/829-76-95,0608/18-83-67 
FORD KA, 1996/97 r., 58 tys. km, 1300 ccm, butelkowa zieleń, 
poduszka pow., immobilizer, el. otw. szyby, RM fabryczny, centr. 
zamek, -17.700 zł. Rawicz, tel. 065/545-36-39.0603/39-34-87 
FORD KA, 1997 r., 31 tys. km, 1300 ccm, zielony, klimatyzacja, 
wspomaganie, alum. felgi, RM, immobilizer, zderzaki w kol. nad
wozia • 19.600 zł. Włoszakowice, tel. 065/537-02-78, 
0609/43-02-03
FORD KA, 1997 r., 46 tys. km, 1300 ccm, benzyna, granatowy, 
centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, boczne szyby uchy
lane, poduszka pow., nie zarejestrowany w kraju, - 18.500 zł. 
Lubomierz, tel. 0603/07-42-45
FORD KA, 1997/98 r„ 50 tys. km, 1300 ccm, EFi, fioletowy, alu
miniowe felgi, RO, poduszka pow., tylne szyby uchylane, w kraju 
od miesiąca, I właściciel, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 20.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-34-22,0603/53-75-30 
FORD KA, 1998 r., 48 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czarny meta
lic, ABS, ASR, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, welur, RO, wspo
maganie, centr. zamek, immobilizer, I właściciel, - 21.000 zł. Wro
daw, tel. 0601/09-76-22,0504/94-40-08 
FORD KA, 1998 r., 40 tys. km, 1300 ccm, benzyna, kolor śliwko
wy, immobilizer, poduszka pow., oryginalny RO, kupiony w salo
nie, I właściciel, serwisowany, garażowany, stan b. dobry, - 22.000 
zł lub zamienię na Forda Focusa, Opla Astrę II, z dopłatą. Wro
cław, tel. 071/339-95-50
FORD KA, 1999 r., 1300 ccm, srebrny metalik, zderzaki w kolo
rze nadwozia, elektr. otw. szyby, tylne szyby uchylne, RO, - 21.500 
zł. Ostrzeszów, tel. 0502/59-53-85 
O  FORD MERCURY, 1996 r., 90 tys. km, 4700 ccm, 

czarny, wersja lim itowana, pełne wyposażenie 
(bardzo bogate), stan techn. idealny, - 65.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/364-76-60 01023541

FORD MONDEO KOMBI, 1993 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
biały, wspomaganie, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, na bia

łych tablicach - 5.500 DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-27-32, 
0601/76-29-15
FORD MONDEO ZETEC, 1993 r., 100 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
szary metalic, 5-drzwióWy, poduszka powietrzna, wspomaga
nie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, c. zamek', klimatyzacja, welur, 
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -17.300 zł. Odolanów, 
tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0603/60-78-74 
FORD MONDEO, 1993 r., 150 tys. km, 1600 ccm, 16V, biały, 
centr. zamek, wspomaganie, RO Ford, welurowa tapicerka, 
poduszka, zderzaki w kolorze nadwozia, zadbany, serwisowa
ny i eksploatowany w NiemczeCn, do sprowadzenia, bez wy
padku, cena na gotowo 15.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-12-31, 
0608/66-47-97
FORD MONDEO, 1993 r., 138 tys. km, 1800 ccm, 16V, DOHC, 
biały, centr. zamek, wspomaganie, pod. powietrzna, welurowa 
tapicerka, 4 zagłówki, immobilizer, RO Ford + głośniki, el. reg. 
reflektory, stan idealny, I właściciel, serwisowany w Niemczech, 
do sprowadzenia z Niemiec, ważny TUV, -15.600 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/843-66-44,0608/47-18-88 
FORD MONDEO SEDAN, 1993 r., 78 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
srebrny metalic, centralny zamek, poduszka pow., wspomaga
nie kier., szyberdach, radioodtwarzacz, aluminiowe felgi, stan 
b. dobry, -17.500 zł. Wrocław, tel. 363-31-21 
FORD MONDEO, 1993 r., 150 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 16V, 
bordowy, ABS, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., poduszka pow., 
RO, bez wypadku, do sprowadzenia z Niemiec, cena na goto
wo, • 14.800 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-71-96 po godz. 16 
O  FORD MONDEO, 1993 r., 1800 ccm, bordowy me- 

't a l ie ,  w spom aganie , k lim atyzacja , poduszka 
pow., centr. zamek, pełne wyposażenie elektr, - 

, 16.900 z ł lub zam ienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/7949-88 87020481

FORD MONDEO KOMBI. 1993/94 r., 158 tys. km, 1800 ccm, 
TDI, czerwony metalic, wspomaganie, centr. zamek, 2 podusz
ki pow., relingi dachowe, ABS, roleta bagażnika, el. reg. reflek
tory, w kraju od 2 dni, bez wypadku, stan b. dobry, - 20.500 zł. 
Sobótka, tel. 0602/55-43-77
FORD MONDEO, 1993/94 r., 150 tys. km. 1800 ccm, 16V, ZE
TEC, kolor grafitowy metalic, RO, IM, WK, ES, spoiler, 5-biego
wy, I właśddel, kupiony w salonie, serwisowany, garażowany, 
stan b. dobry, -18.900 zł. Wrodaw, tel. 0602/78-81*71 
FORD MONDEO, 1994 r., 90 tys. km, 2000 ccm, 16V, granato
wy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, bez wypadku, -19.200 
zł. Bolesławiec, tel. 0601/87-12-49 
FORD MONDEO, 1994 r., 1800 ccm, 16V, morski, wspomaga
nie, ABS, centr. zamek, immobilizer • 17.000 zl. Dębinka, tel. 
0604/39-27-31
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. 
062/785-35-30,0606/37-8848
FORD MONDEO, 1994 r., 104 tys. km, 1800 ccm, 16V, grana
towy metalic, 2 poduszki pow., ABS, wspomaganie kier., centr 
zamek, szyberdach, RO, bez wypadku, • 18.800 zł. Bolesła
wiec, tel. 0605/31-28-00
FORD MONDEO, 1994 r., 110 tys. km, 1600 ccm, demnowi- 
śniowy, katalizator, I właśddel w kraju, sprowadzony w cało- 
śd, ABS, wspomaganie kier., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
centr. zamek, 2 pod. powietrzne, alarm, udokumentowane po

chodzenie, karta pojazdu, - 26.000 zl. Głogów, tel. 
076/834-71-88
FORD MONDEO, 1994 r j  180 tys. km, 1800 ccm, TDi, kolor 
morski metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, 2 poduszki pow. 
(całe), el. reg. i podgrz. lusterka, wspomaganie i reg. kierowni
cy, 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, TDi, 
biały, el. reguł, lusterka (podgrz.), el. otwierane szyby, el. reg. 
fotel kierowcy, regulowana kierownica, wspomaganie kier., ABS, 
oznakowany, klimatyzacja, poduszka powietrzna, immobilizer, 
centralny zamek, alarm + pilot, dzielona tylna kanapa, obroto
mierz, • 23.500 zł. Lubań, tel. 0503/56-11-86 
FORD MONDEO, 1994 r., 87 tys. km, 1600 ccm, 16V, niebie
ski, zadbany, ABS, poduszki pow., RO, alarm, nowe opony, -
18.000 zł. Lubin. tel. 076/842-15-19 
FORD MONDEO Ghia, 1994 r., 1800 ccm, turbo D pełne wypo
sażenie oprócz skóry, • 22.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
0603/93-45-72
FORD MONDEO KOMBI. 1994 r., 145 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, biały, automatic, ABS, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, 
el. otw. szyby, regulacja fotela, el. reg. lusterka i światła, centr. 
zamek, alarm + pilot, RO, • 19.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/665-95-97,0605/55-60-00
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 170 tys. km, 1800 ccm, TDI, 
perłowozielony, roleta, relingi dachowe, klimatyzacja, podusz
ka pow., centr. zamek, 2 zabezpieczenia, RO, nowe paski, amor
tyzatory przednie i gumowe elementy podwozia, - 21.000 zł lub 
zamienię na diesla, kombi, 98 r.. Wrocław, tel. 071/317-86-17 
dogodź. 20,0603/38-15-70
FORD MONDEO, 1994/95 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, bor
dowy, poduszka pow. dla kierowcy, wspomaganie, welurowa 
tapicerka, RO, immobilizer, centr. zamek, alarm + pilot, katali
zator, kupiony u dealera, serwisowany u dealera, I właściciel, 
bez wypadku, stan b. dobry -19.500 zł. Leśnica Opolska, tel. 
077/483-16-66,0603/98-25-65
FORD MONDEO, 1995 r., 120 tys. km, 1800 ccm. 16V, wiśnio
wy metalic, hatchback, w kraju od dwóch tygodni, beż wypad
ku, poduszki pow., ABS, wspomaganie, centr. zamek, weluro
wa tapicerka, RM, -17.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Choj
nów, tel. 0606/78-08-04
FORD MONDEO KOMBI, 1995 C131 tys. km, 1800ccm, wtrysk, 
16V, zielony metalic, pod. powietrzna, klimatyzacja, ABS, wspo
maganie, pełne wyposaż, elektryczne, alarm, roleta, relingi da
chowe, - 17.900 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/483-11-72, 
0602/15-87-96
FORD MONDEO, 1995 r., 43 tys. km, 2500 ccm. V6. niebieski 
metalic, wersja amerykańska, 24 V, 170 KM, automatic, klima
tyzacja, ABS, ASR, alum. felgi, 2 pod. powietrzne, el. reg. lu
sterka, RM, el. wysuwana antena, - 27.900 zł. Bielawa, tel. 
074/833-86-04,0607/27-41-15
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 130 tys. km, 1800 ccm. TDI, 
bordowy, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, klimatyzacja, 
el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, podgrzewane siedzenia, szy
ba przednia i lusterka, centr. zamek, alarm + pilot, alum. felgi, 
Mul-T-Lock, relingi dachowe, roleta, reg. kierownica, RO Ford, 
hak, kpi, - 25.900 zł. Bolesławiec, tel. 0503/02-28-58 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 1800 ccm, turbo D, biały, 
szyberdach, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, centralny zamek 
- 22.000 zł lub zamienię na Mercedesa. Kłodzko, tel. 
074/647-19-68
FORD MONDEO, 1995 r„ 90 tys. km. 1800 ccm. 16V, ZETEC, 
bordowy, 115 KM, 5-drzwiowy, ABS, 2 poduszki pow., szyber
dach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, kubełkowe fotele, weluro
wa tapicerka, centr. zamek, reg. kierownica, - 21.000 zł. Kro
bia, woj. leszczyńskie, tel. 0609/06-91-62 
FORD MONDEO, 1995 r., 95 tys. km, 1800 ccm, 16V, ciemno- 
oliwkowy, automatic, I właściciel w kraju, instalacja gazowa 
założona w Niemczech, 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., 140 tys. km, 1800 ccm, turbo D, śliw
kowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, 2 pod. powietrz
ne, I właściciel, garażowany, - 26.500 zł. Szamotuły, tel. 
0602/33-47-84
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 74 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, kolor grafitowy metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie, serwo, el. reg. lusterka i fotel kierowcy, immobilizer, 
relingi dachowe, roleta, w kraju od 3 mies., halogeny, centr.

zamek, stan b. dobry, - 23.700 zł. Twardocice, tel. 
076/877-51-22,0501/60-77-43
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 1600 ccm, benzyna, demno- 
wiśniowy, pełna dokumentacja - 24.000 zł. Wrodaw, tel. 
0601/79-85-46,071/789-34-12
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 98 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, granatowy, 2 pod. powietrzne, ABS, el. reg. lusterka, re
lingi dachowe, podgrzewane fotele, alarm, radio, sprowadzony 
w całości w 1998 r. na kołach, - 22.000 zł. Wrodaw, tel. 
071/351-88-41,0601/79-39-05
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 88 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, morska zieleń, automatic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
reg. reflektory, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, welurowa 
tapicerka, - 23.500 zł. Wrocław, tel. 071/327-7041 po godz. 20, 
0602/63-58-70
FORD MONDEO, 1995/96 r., 105 tys. km, 1800 ccm, TDi. ciem
nozielony metalic, ABS, klimatyzacja, poduszka pow., centr. 
zamek + pilot, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, stan idealny, 
- 28.000 zł. Rawicz, tel. 065/545-5845 
FORD MONDEO KOMBI, 1995/96 r., 145 tys. km, 1800 ccm, 
TDi, granatowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, 2 
poduszki pow., welurowa tapicerka, szyberdach, relingi dacho
we, roleta, stan b. dobry, w kraju od 2 dni, kpi. dokumentacja, - 
24.900 zł. Sobótka, tel. 0602/5543-77 
FORD MONDEO COMBI. 1995/96 r., 122 tys. km,1800 ccm, 
TDI, biały, klimatyzacja, 90 KM, ABS, centralny zamek, 2 po
duszki powietrzne, wspomaganie kierownicy, katalizator, bez 
wypadku, stan b. dobry, - 25.900 zł. Wrodaw, tel. 0601/43-67-90, 
0502/22-95-09
FORD MONDEO KOMBI, 1996 r., 99 tys. km, 1800 ccm, turbo 
D, niebieski, hak, wspomaganie, klimatyzacja, pełna elektryka, 
poduszka, alum. felgi, alarm, RO Sony, - 28.000 zł lub zamiana 
na mniejszy, w tej cenie. Kubicę, gm. Nysa, tel. 077/435-65-50 
FORD MONDEO, 1996 r., 86 tys. km, 1800 ccm, turbo D, bor
dowy, wspomaganie kier., immobilizer, ABS, el. reguł, lusterka, 
el. otwierane szyby, el. reg. reflektory, siedzenia, 2 poduszki 
powietrzne, podgrz. fotele, centralny zamek, welurowa tapicer
ka, szyberdach, RM z CD Blaupunkt + 4 głośniki, zadbany, - 
26.000 zł. Lubiąż, tel. 071/389-73-36 
FORD MONDEO KOMBI, 1996 r., 56 tys. km, 2500 ccm, V6, 
czamo-grafitowy, pełne wyposażenie, ABS, radioodtwarzacz, 
klimatyzacja, centralny zamek, podgrz. siedzenia, el. otwiera
ne szyby, poduszki powietrzne, stan idealny, wspomaganie kier., 
welurowa tapicerka, spoiler, aluminiowe felgi, - 34.000 zł. Wro
daw, tel. 0605/43-31-66

FORD MONDEO KOMBI, 1996/97 r., 84 tys. km, 1600 ccm, q  
16V, fioletowy, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. po
wietrzne, wszystkie el. dodatki, RM, relingi dachowe, I właści
ciel. stan b. dobry, - 25.500 zl lub zamienię na tańszy. Chojnów, 
tel. 0608/20-91-86
FORD MONDEO KOMBI, 1996/97 r., 105 tys. km, 1600 ccm,
16V, biały, nowy model, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 2 
pod. powietrzne, relingi dachowe, halogeny, alarm, stan b. do
bry, - 26.000 zł. Wrodaw, tel. 071/342-91-95 w godz. 15-18, 
0601/7240-10
FORD MONDEO KOMBI, 1996/97 r., 1800 ccm, 16V, ZETEC, 
fioletowy, • 32.000 zł. Wschowa, tel. 0605/91-88-41, 
065/540-29-88 po 19
FORD MONDEO GHIA, 1996/97 r., 54 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, srebmythetalic, sedan, 2 pod. powietrzne, ABS, klimaty
zacja, Wspomaganie kier., halogeny, welurtiWa tapicerka, dzie
lona tylna kanapa, el. otw. szyby, reguł, fotel kierowcy, reg. kie
rownica, el. reg. lusterka, radio Ford, - 29.000 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-5943,0602/53-90-73
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r., 70 tys. km, 1800 ccm, TDi, 
demnografitowy metalic, w kraju od 3 dni, ABS, wspomaganie, 
centr. zamek, 2 pod. powietrzne, relińgi dachowe, roleta, RO, 
klimatyzacja, stan b. dobry, • 32.500 zł. Sobótka, tel. 
071/316-22-14,0601/78-23-69
FORD MONDEO GHIA SEDAN, 1997 r., 55 tys. km. 2000 ccm,
16V, Zetec, biały, 130 KM, ABS, antypoślizg, alarm, immobili
zer, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie, welurowa tapicerka, atrakc. wygląd, automatic, tern- 
pomat, wykończenia w drewnie, podłokietnikx2, reg. reflektory 
i fotele. - 33.900 zł. Wałbrzych, tel. 0602/60-58-98 
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 (podgrzewane), 
drewniane dodatki, komputer, RO, - 33.800 zł. Kalisz, tel. 
0502/65-69-59
FORD MONDEO KOMBI, 1997/98 r., 77 tys. km, 2000 ccm,
16V, granatowy metalic,'el. reg. reflektory, centr. zamek, 4 pod. 
powietrzne, ABS, system antypoślizgowy, wspomaganie, zadba
ny, stan b. dobry, bez wypadku, - 34.000 zł4ub zamienię na 
osobowy, w cenie 10-15.000 zł + dopłata. Wrocław, tel. 
071/373-67-71,0604/24-6841
FORD MONDEO, 1997/98 r., 1800 ccm, benzyna, demnozielo- 
ny metalic, garażowany, zadbany pełne wyposażenie, klimaty
zacja, alarm, centralny zamek, RO, welurowa tapicerka, drew
niane dodatki, stan b. dobry, - 35.000 zł lub zamienię na inny, 
może być terenowy. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/81546-78, 
0600/19-76-82
FORD MONDEO, 1998 r., 1800 ccm, 16V, pertowośliwkowy, 
bardzo bogate wyposażenie, I właściciel, kpi. dokumentacja, -
35.000 zł. Góra, tel. 065/543-38-10 
FORD MONDEO, 1998 r., 71 tys. km, 1800 ccm, TDi, bordowy 
metalic, fabrycznie ospoilerowany, 2 pod. powietrzne, klimaty
zacja, ABS, centr. zamek, wspomaganie, reg. kierownica, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, radio + CD 
oryg., kpi. dokumentacja, - 35.500 zł. Leszno, tel. 065/520-89-03, 
0502/34-73-30
FORD MONDEO, 1998 r., 53 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebrny 
metalic, klimatyzacja, ABS, system antypoślizgowy, 4 poduszki 
powietrzne, el. otw. szyby, wspomaganie, c. zamek + pilot, peł
na dokumentacja, • 32.000 zł. Kalisz, tel. 062/769-23-49, 
0502/0447-68
FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., 85 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
czerwony, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, automatic, 
immobilizer, oryginalny RM, el. reg. fotele, roleta, relingi dacho
we, inst. gazowa na gwarancji, bez wypadku, zadbany, • 36.000 
zł. Lwówek Śląski, tel. 0608/23-04-76 
FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., 77 tys. km, 1800 ccm, TDi, 
fioletowy metalic, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, serwo, centr. 
zamek, el. reg. reflektory, ABS, RO, roleta, • 38.000 zł. Ostrze
szów, tel. 062/730-16-00,0605/21-08-16 
FORD MONDEO, 1998 r., 51 tys. km, 1800 ccm, 16V, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, poduszka powietrzna 
kierowcy, aluminiowe felgi, wspomaganie kier., halogeny, el. 
otwierane szyby przednie, welurowa tapicerka, Mul-T-Lock, 
immobilizer, centralny zamek + pilot, dodatkowo opony zimo
we, bagażnik dachowy, • 34.000 zł. Wrodaw, tel. 071/321-05-50, 
0607/22-18-65
FORD MONDEO KOMBI GHIA, 1998 r., 67 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, komputer, klimatyzacja, ABS, ukł.

antypoślizgowy, 2 poduszki pow., wszystkie el. dodatki, gara
żowany, RO, - 37.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/321-12-23 
FORD MONDEO KOMBI, 1998/99 r., 68 tys. km, 1800 ccm, 
16V, ZETEC, niebieski metalic, bez wypadku, b. dobre wypo
sażenie, do sprowadzenia z Niemiec, stan idealny, cena na 
gotowo, - 29.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-66-49, 
0608/47-18-88
FORD MONDEO, 1999 r., 63 tys. km, 1800 ccm, turbo D, srebr
ny, wspomaganie, poduszka pow., alum. felgi, el. otw. szyby, 
stan b. dobry, - 41.000 zł. Głogów, tel. 076/8334146 
FOROMONDEO, 1999 r., 34 tys. km, 1800 ccm, turbo D, platy
nowy metalic, el. otw. szyby, klimtronic, 2’pÓd. powietrzne OK, 
wspomaganie, ABS, centr. zamek, sprawny, - 33.500 zł * ok.
3.000 zł naprawa (zwolnienie z opłaty skarb.). Ostrzeszów, tel. 
062/730-17-12 w godz. 10-18,0603/69-19-24 
FORD MONDEO KOMBI, 2000 r., 31 tys. km, 2500 ccm, Ghia 
24V, czarny metalic, elementy drewnopodobne, nikiel, klima
tronic, komputer, ABS, wspomaganie, centr. zamek + pilot, el. 
otw. szyby, podgrzewane fotele, 2 poduszki powietrzne, koszt 
naprawy 5.000 zł, • 36.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/732-00-58, 
0609/28-9248
FORD MUSTANG CABRIO, 1990 r., 5000 ccm, gt, niebieski 
metalic, 5-biegowy, centr. zamek, alum. felgi, el. reg. lusterka i 
szyby, poduszka pow. kierowcy, stan silnika, zawieszenia, bla
charki i lakieru b. dobry, -18.000 zł. Wrodaw, tel. 0601/93-76-73 
FORD MUSTANG, 1995 r., 3800 ccm, czerwony, pełne wypo
sażenie, - 33.000 zł. Wrodaw, tel. 0503/94-18-94 
FORD ORION, 1985 r., 119 tys. km, 1600 ccm, czerwony, spro
wadzony w całości, 5-drzwiowy, centr. zamek, 5-biegowy, szy
berdach, hak, RO, kołpaki, nowy akumulator (gwarancja), dzie
lone tylne siedzenia, ręcznie reg. lusterka, automatyczne ssa
nie, - 5.000 zł. Lubin, tel. 076/84645-96,0603/79-07-04 
O  FORD ORION, 1985 r., 1600 ccm, d iesel, błękitny 

metalic, 5-biegowy, szyberdach, - 4.900 z ł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87020511

FORD ORION, 1987 r., 167 tys. km, 1600 ccm, diesel, szary 
metalic, dobrze utrzymany, bardzo oszczędny, szyberdach, hak, 
zderzaki w kolorze nadwozia, - 8.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/75547-79
FORD ORION, 1987 r„ 94 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały,
4-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, dzielona tylna ka
napa, z urzędu celnego, stan b. dobry, - 6.700 zł lub zamienię 
na uszkodzony. Krzemieniewo, tel. 065/536-02-32

FORD ORION, 1987 r., 1600 ccm, d iesel, czerwo
ny, 5-biegowy, • 5.900 z ł lub zamienię. Żary, ul. 
O k rze i 9, te l. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87020341

FORD ORION, 1988 r., 1400 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, przegląd do 02.2002 r., 2-stopniowy szyberdach, za
dbany, garażowany, pilne, - 4.900 zł. Lwówek śląski, tel. 
075/782-3345,0600/18-17-59
FORD ORION, 1988 r., 1600 ccm, diesel, niebieski metalic, - 
6.000 zł. Nysa, tel. 077/431-05-03,0501/56-17-24 
FORD ORION, 1989 r., 170 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
techn. sprawny, bez rdzy, szyberdach, hak, uszkodz. skrzynia 
biegów • 4.500 zł. „tel. 068/391-38-38 
FORD ORION, 1990 r., 135 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bordo
wy, oryg. szyberdach, wspomaganie, katalizator, RM + głośni
ki, zadbany, garażowany, stan b. dobry + dużo nowych częśd, 
-10.700 zł. Wrodaw, tel. 071/354-02-30 
FORD ORION, 1991 r., 1400 ccm, niebieski metalic, szyber
dach, centr. zamek, lotka, w kraju od miesiąca, kpi: dokumenta
cja, • 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.-Legnica, 
tel. 076/856-23-99,0605/03-38-63 
FORD ORION, 1991 r., 92 tys. km, 1800 ccm, diesel, bordowy, 
szyberdach, centr. zamek, książka serwisowa, -12.200 zl. Dusz
niki Zdrój, tel. 074/866-33-65,0601/76-39-55 
FORD ORION Ghia, 1991 r., 65 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, w kraju od roku, sprowadzony w całości, peł
ne wyposażenie elektryczne, -11.500 zł lub zamienię na Audi 
80 B3, z 1988 r., lub inny. Kamienna Góra, tel. 075/744-78-32, 
0503/8547-79
FORD ORION, 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czerwo
ny, oryginalny przebieg, serwisowany, stan idealny, do sprowa
dzenia, - 9.800 zł. Legnica, tel. 076/85745-15,0603/78-63-67 
FORD ORION Ghia, 1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
szary metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
welurowa tapicerka, szyberdach, CD Pioneer + 4 głośniki, ob
rotomierz, reg. kierownica; przyciemniane szyby, dzielona tyl
na kanapa, oddęcie zapłonu, alum. felgi, hak, • 10.300 zl. Su
łów, tel. 071/387-02-64,0606/48-27-75 
FORD ORION, 1991 r., 90 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, wiśniowy 
metalic, centr. zamek, szyberdach, RO Ford, el. reg. reflektory, 
bez wypadku, książka serwisowa, ważny TUV, do sprowadze
nia z Niemiec • 8.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-66-49, 
0608/47-18-88
FORD ORION, 1991/92 r., 100 tys. km, 1400 ccm, benzyńa, 
czerwony, wspomaganie, bez wypadku, zadbany, do sprowa
dzenia z Niemiec, - 9.500 zł. Legnica, tel. 076/85745-15, 
0603/78-63-67
FORD ORION Ghia, 1992 r., 100 tys. km, diesel, kolor wiśnio
wy, wspomaganie, el. otw. szyby, alarm + dodatkowe zabez., 
akumulator (gwarancja) - 12.800 zł. Lubomierz, tel. 
075/783-36-28
FORD ORION, 1992 r., 86 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, pertowo- 
granatowy, bez wypadku, centr. zamek, książka serwisowa, 
centr. zamek, szyberdach, welurowa tapicerka, RM oryginalny, 
w kraju od tygodnia, stan b. dobry, zadbany, -11.400 zł (zwol
nienie z  opłaty skarb.). Rawicz, tel. 0604/97-38-95 
FORD ORION, 1992 r., 92 tys. km, 1800 ccm, diesel, niebieski 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, reg. kierow
nica, reguł. wys. mocowania pasów, zderzaki w kolorze nadwo
zia, sprowadzony z  Niemiec, RM, • 13.300 zł. Sobótka, tel. 
0604/77-17-57
FORD ORION, 1992 r., 130 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, 4-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, RO, za
dbany, możliwe raty, • 13.700 zł. Wrodaw, tel. 325-05-14, 
0501/95-76-59
FORD ORION, 1992/93 r., 85 tys. km, 1800 ccm, diesel, bordo
wy, bez wypadku, sprowadzony w całości, rok w kraju, wspo
maganie, reg. kierownica, hak, welurowa tapicerka, model przej
ściowy z okrągłym grillem, stan b. dobry, • 14.000 zł. Lubań, tel. 
0607/27-63-06
FORD PROBE GT, 1988/89 r.. 160 tys. km. 2200 ccm, turbo 
wnętrze nowego typu, 170 KM, ABS, klimatyzacja, pirotechnicz
ne napinacze pasów, komputer pokładowy, fotele pneumatycz
ne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspom. kierownicy, stan b.

dobry, -11.500 żł lub zamienię. Namysłów, tel. 077/410-09-28, 
077/410-10-57
FORD PROBE, 1990 r., 159 tys. km, 2200 ccm, benzyna, czer- 
wony, wspomaganie, tempomat, el. reg. lusterka, RO, reg. kie
rownica, nowy akumulator, amortyzatory, ukł. wydechowy i pa
sek rozrządu, zadbany, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 9.500 
zl. Jelenia Góra, teł. 0503/97-59-27 
FORD PROBE, 1993 r., 130 tys. km, 2000 ccm, 16V, czerwony, 
nowy model, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, tem
pomat, nowe opony, alum. felgi, stan dobry, -18.400 zł. Wro
cław, tel. 0606/16-75-61
FORD PROBE, 1996 r„ 2000 ccm wersja europejska, czarna 
skóra,, klimatyzacja, el. lusterka, el. szyby, aluminiowe felgi, •
24.900 zł. Wrodaw, tel. 0605/05-33-05,0601/70-50-71 
FORD PUMA, 1997 r., 31 tys. km, 1700 ccm, 16V, ZETEC, czer
wony, wspomaganie, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, radio CD, przednia szyba ogrzewana, immobilizer, ABS,
ASR, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, - 37.000 zł. Wrodaw, tel. 
071/343-27-91,314-29-19 .
FORD PUMA, 1998 r., 49 tys. km, 1700 ccm, 16V, zielony me
talic, klimatyzacja, ABS, ASR, alum. felgi, 2 pod. powietrzne, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, RO, - 41.000 zł. 
Wrocław, tel. 0602/69-90-82
FORD PUMA, 1999 r., 22 tys. km,! 1700 ccm, 125 KM, srebrny 
metalic, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, wspomaganie, -
35.500 zł. Sieradz, tel. 043/821-30-92,0501/22-28-34 
FORD PUMA, 2000 r., 15 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czarny, 
kpi. dodatków, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 0606/41-11-94 
FORD SCORPIO, 1985 r., 2000 ccm, wtrysk, biały, el. otw. szy
by, szyberdach, centralny zamek, ospoilerowany, stan dobry - 
pilnie, - 3.500 zł lub-zamienię. Wałbrzych, tel. 075/741r30-19 
po godz. 15,0607/06-08-37
FORD SCORPIO, 1985/86 r., 2000 ccm, wtrysk, bordowy me
talic, 5-biegowy, komputer, ABS, szyberdach, centr. zamek, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, przednia i tylna szyba ogrzewana, 
welurowa tapicerka, zadbany, • 6.100 zł. Zawadzkie, tel. 
077/46340-88
FORD SCORPIO, 1986 r., 190 tys. km, 2500 ccm, diesel, błę
kitny metalic, ABS, 5-biegowy, reg. kierownica, reguł, fotel kie
rowcy, podłokietnik, drewno, szyberdach, zderzaki i lusterka w 
kolorze nadwozia, hak, zadbany, RO, - 6.800 zł. Wrocław, tel. 
071/357-83-74 po godz. 20
FORD SCORPIO, 1986 r., 190 tys. km, 2000 ccm, benzyna, g t  
wtrysk, bordowy metalic, komputer, pełne wyposażenie oprócz 
klimatyzacji, atrakc. wygląd, lub zamienię na uszkodzonego Alfo 
Romeo 1&4, Peugeota 605 lub Nissana, - 7.200 zł. Wrocław, 
tel. 071/349-35-81
FORD SCORPIO, 1986/87 r., 2000 ccm, benzyna, szary meta
lic, oryg. lakier, garażowany, stan b. dobry, - 8.950 zł. Świdnica, 
tel. 0601/67-21-85
FORD SCORPIO, 1987 r., 2000 ccm, benzyna, szary metalic, 
szyberdach, nowy akumulator, nowe amortyzatory, • 5.700 zł 
lub zamienię. Wrodaw, tel. 322-34-81,0603/32-78-86 
FORD SCORPIO, 1988 r., 2400 ccm, benzyna, wtrysk, grafito
wy metalic, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, alarm, komputer, 
stan dobry, - 7.000 zł. Opole, tel. 077/457-27-91,0603/19-31-96 
FORD SCORPIO, 1988/89 r., 240 tys. km, 2400 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, ABS, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, wspomaganie, alarm, reg. siedzenia, pasy i kierownica, 
pompowane siedzenia, zaświadczenie legalność z PZM, gara
żowany, szyberdach, hak, stan idealny, - 6.700 zł lub zamienię.
Nysa, tel. 077/448-62-58,0502/55-70-25

FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm, benzyna + gaz: granato
wy, centr. zamek, reg. kierownica, - 10.500 zł. Śrem, tel. 
061/283-14-55,0604/85-07-15
FORD SCORPIO, 1990 r., 2000 ccm, srebrny metalic, ABS, 
welurowa tapicerka, wspomaganie, pełna elektryka, szyberdach, 
hak, alarm, inst. gazowa, • 11.200 zł. Świdnica, tel. 
074/853-96-17 po godz. 20.0601/94-5446 
O  FO RD  SCO RPIO  SED AN , 1990 r., 2000 ccm , 

DOHC, wtrysk, bordowy, ABS , wspomaganie, el. 
otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, dzielona 
ty lna kanapa, RM Ford + 4 głośnik i, nowe prced-^  
nie zaw ieszenie, zadbany, piln ie, • 9.500 zł. W r o ^ r 
c ław , te l. 071/330-08-08, 0604/52-97-5* 
02(^20551

FORD SCORPIO SEDAN, 1990 r., 180 tys. km, 2500 ccm, tur
bo D, beżowy, centralny zamek, szyberdach, ABS, regulowana 
kierownica, wspomaganie kier., hak, alarm ♦ pilot, radio, ser
wo, welurowa tapicerka, - 9.000 zł. Wrodaw, tel. 0603/71-68-07 
FORD SCORPIO, 1991 r., 170 tys. km, 2000 ccm, DOHC. srebr
ny metalic, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, -10.500 zł., tel. 0606/45-67-19 
FORD SCORPIO SEDAN. 1991 r., 176 tys. km,'2000 ccm, 
wtrysk, DOHC, wiśniowy metalic, bez wypadku, ABS, szyber
dach, centr. zamek, wspomaganie, hak, halogeny, RM Ford, 
welurowa tapicerka, inst. gazowa, I właściciel w kraju od 96 r., 
stan b. dobry, - 13.000 zł. Pieńsk, tel. 075/778-67-92, 
0606/94-15-05.
FORD SCORPIO Ghia, 1991 r., 130 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czarny, pełne wyposażenie oprócz skóry, • 13.000 zł. Wrodaw, 
tel. 071/352-90-03 (k00072)
FORD SCORPIO SEDAN, 1991 r., 199 tys. km, 2000 ccm, 
DOHC, kolor wiśniowy metalic, atrakc. wygląd, pełne wyposa
żenie oprócz skóry i klimatyzacji, alum. felgi, hak, nakładki na 
błotniki, • 11.200 zł lub zamienię na inny. Ostrów Wlkp., tel. 
0501/92-95-07,0503/71-23-75
FORD SCORPIO SEDAN. 1991/92 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, niebieski, stan idealny, szyberdach, centralny zamek, 
ABS, białe kierunkowskazy, -12.900 zł lub zamienię. Jelenia 
Góra, tel. 0603/61-59-50
FORD SCORPIO, 1991/95 r., 150 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
grafitowy metalic, I właściciel, • 10.790 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-66-15
FORD SCORPIO COSWORTH, 1992 r., 172 tys. km, 2900 ccm.
V6,24V, kolor grafitowy metalic, automatic, klimatyzacja, ABS, 
komputer, tempomat, pełne wyposażenie elektr., alum. felgi, 
podgrzewane fotele, skórzana kierownica, atrakc. wygląd,
19.000 zł. Wieruszów, tel. 062/784-23-31,0601/77-9541 
FORD SCORPIO, 1992 r., 2000 ccm, kolor grafitowy metalic, 
model przejściowy, el.szyby, wspomaganie, alum. felgi .gwiaz
dy*, welurowa tapicerka, el.lusterka, bez wypadku, zadbany, 
sprowadzony z Niemiec, cena na gotowo 13.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/840-12-31.0608/6647-97 
FORD SCORPIO SEDAN, 1992/93 r„ 158 tys. km, 2000 ccm, 
DOHC, ciemnosrebmy metalic, alum. felgi gwiazdy, centr. za
mek, ABS, wspomaganie, drewniane dodatki, welurowa tapi
cerka, alarm, immobilizer, komputer, szyberdach, el. reg. reflek
tory, opuszczane szyby, el. reg. lusterka, stan b. dobry, bez 
wypadku, do sprowadzenia z Niemiec, TUV, • 12.300 zł. Wał
brzych, tel. 074/843-6644,0608/47-18-88 
FORD SCORPIO SEDAN. 1992/93 r.. 2000 ccm, wtrysk, DOHC. 
srebrny metalic, bez wypadku, welurowa tapicerka, sprowadzo
ny z Niemiec, ABS, wykończenia w drewnie, radio, szyberdach, 
centr. zamek, książka serwisowa, koła zimowe, • 13.000 zł lub 
zamienię na tańszy. Wrodaw, tel. 071/387-87-62,0602/73-21-73 
FORD SCORPIO SEDAN, 1993 r., 130 tys. km, 2000 ccm, 
DOHC, bordowy metalic, szyberdach, klimatyzacja, alum. felgi, 
koła zimowe, el. reg. reflektory, wspomaganie, reg. kierownica, 
oznakowany, alarm, ABS, centr. zamek, • 20.000 zl. Kobierzy
ce, tel. 0602/47-32-82, woj. wrodawskie 
FORD SCORPIO SEDAN, 1993 r„ 180 tys. km, 2000 ccm. 
DOHC, bordowy, I właściciel, w dąglej eksploatacji, sprowa
dzony w całości, kpi- dokumentacja, automatic, stan techn. b. 
dobry, -11.500 zł. Polkowice, tel. 076/845-11-58 
FORD SCORPIO, 1993 r., 2000 ccnvDOHC, granatowy meta
lic, szyberdach, welurowa tapicerka, zderzaki w kolorze nad^*i 
wozia, ABS, radioodtwarzacz Ford, aluminiowe felgi, zadbanyj^  
garażowany, -19.900 zł. Wrodaw, tel. 071/36749-46
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Samochody używane,
którym możesz zaufać

marka pojazdu rok.prod. poj. przebieg gwarancja cena
Ford Ka 1997 1300 18530
Ford Ka 1997 1300 50300
Ford Fiesta -2000 1250 7100
Ford Fiesta 1993 1300 129700
Ford Escort 1997 1300 76000
Ford Mondeo 1996 1800 TD 56000
Ford M o n d e o  kom b i GHIA 1999 2500 11700
Renault Megane 1997 1600 73800
Daewoo Nubira 1998 1600 55900
Opel Astra 1995 1600 128000
Opel Vectra kombi 1998 1800 92000
Fiat C C 1997 704 34500
Suzuki Marutl 1995 ’ 800 60300;-,

6 m-cy 
3 m-ce 

fab ryc zn a  do  11.05.01

3 m -ce
c    ...................

fab ryc zn a  do  19.06.01

20500
2 1 0 0 0

37000
10600
20900
28000
69000
29900

j S Ś 9 $ f i

2 2 0 0 0

.39000
T20D0
10800

OFERTA SPECJALNA - AUTA DEMO:
marka pojazdu poj. przebieg wyposażenie

Ford Transił 330 L 2402 9300 długi, wysoki dach, airbag,wspomaganie 7 4 5 0 0
' kierownicy, radio FORD 2000, centralny 

zamek z podwójnym ryglowaniem, ' 
wykładzina antypoślizgowa przedziału 
ładunkowego

O samochody z polskich salonów 
9 udokumentowana historia pojazdu 
& preferencyjne polisy ubezpieczeniowe 
& kredyt w 24 godziny 
g wymiana używanych za używane

Pol-Motors
G łó w n y  A u to r y z o w a n y  D e a le r

W r o c ł a w ;  u l .  K a m i e n n a  1 4 5 ;  t e l .  ( 0 7 1 )  3 6 9  7 5  4 1 ;  
f a x  ( 0 7 1 )  3 6 9  7 5  1 3 ;  w w w . p o l m o t o r s . w r o c . p l

FORD SC0RPI0,1994 r., 162 tys. km, 2400 ccm, V6. granato
wy metalic, wspomaganie, el. ótw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, 

dtaatyzacja, drewno, welurowa tapicerka, alum. felgi, 2 pod. 
^W ietrzne , - 14.900 zl. Krobia, tel. 065/571-12-33, 
0601/07-14-82
FORD SC0RPI0 KOMBI, 1994 r., 151 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, butelkowy metalic, w kraju od 3 dni, pełne wyposażenie 
oprócz skóry i klimatyzacji, stan idealny, - 21.800 zł. Sobótka, 
tel. 071/316-22-14,0601/78-23-69 
FORD SC0RPI0 KOMBI, 1994 r., 120 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, zielony metalic, klimatyzacja, centr. zamek, 2 pod. powietrz
ne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, reg. kierowni
ca, halogeny, alum. felgi, relingi, - 24.500 zł. Świdnica, tel. 
074/851-33-88,0501/72-86-22
FORD SC0RPI0 KOMBI, 1994 r., 117 tys. km, 2000 ccm, 
DOHC, szary metalic, inst. gazowa z komputerem, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, ABS, szyberdach, relingi dachowe, fabrycz
ne alum. felgi; komplet zimowych kół, alarm x 2, centr. zamek,' 
halogeny, tylna roleta, przegląd do 10.2001 r, -19.500 zł. Wał
brzych, tel. 074/665-38-39,0603/69-13-60 
FORD SCORPIO, 1995 r., 67 tys. km, 2000 ccm, DOHC,perte' 
wozielony, limuzyna, nowy model, ASR x 2, ABS, komputer, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka i podgrzewane, el. klimatyzacja x 2, 
reguł, fotel kierowcy, pompowane siedzenia, oryg. radio Ford z 
RDS, alarm Ford, immobilizer1, drewno, stan b. dobry, - 30.000 
zł lub zamienię na tańszy. Oława, tel. 071/313-63-22, 
0601/53-99-66
FORD SCORPIO, 1995/96 r., 140 tys. km, 2000 ccm, DÓHC, 
benzyna, siwy metalic, nowy model, pełne wyposażenie el., kli
matyzacja, wspomaganie, centr. zamek, ABS, stan b. dobry, • 
25.900 zł. Jawor, tel. 076/870-48-57,0603/22-44-13 
FORD SCORPIO KOMBf,: 1996 r., 2500 ććmiTOl, srebrny me
talic, RO, 5-biegowy, el. otw. szyberdach, wspomaganie, reg. 
kierownica, centr. zamek, alum. felgi, el. reg. lusterka, klimaty
zacja, alarm, poduszka pow., sprowadzony w całości, I właści
ciel, kpi. dokumentacja, - 35.000 zł. Lubin, tel. 0601/75-57-80 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem • AG0200 www.autogielda.com.pO 
FORD SCORPIO KOMBI, 1997/98 r., 100 tys. km, 2300 ccm, 
16V, bordowy mełaiic, klimatyzacja, pełne wyposażenie el., ABS, 
TC, ASC, poduszka pow., relingi dachowe, podgrzewane fote
le, alum. felgi, koła zimowe, welurowa tapicerka, CO, - 40.000 
zł. Krotoszyn, tel. 0604/53-44-58 

£ $R D  SIERRA, 1982 r., 2300 ccm, V6, beżowy, 5-biegowy, 
v£zw iow y, szyberdach, hak, welurowa tapicerka, centr. zamek, 
dużo nowych części, - 3.700 zł. Głogów, tel. 076/835-56-50 
FORD SIERRA, 1982 r., 1600 ccm, czerwony, stan dobry, • 2.500 
zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-42-74 po 21 
FORD SIERRA, 1982 r., 1600 ccm, biały, nowe opony, alumi
niowe felgi, po remoncie zawieszenia, • 2.300 zł. Niemodlin, 
tel. 077/460-70-59
FORD SIERRA, 1982 r., 2000 ccm, benzyna insi gazowa, •
2.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-94-62
FORD SIERRA, 1983 r., 2000 ccm, srebrny metalic, do popra
wek blacharskich, - 2.900 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-26-09, 
0601/99-38-26 ,
FORD SIERRA, 1983 r., 1600 ccm, śliwkowy metalic, stan bla
charki b. dobry, stan silnika dobry, dużo nowych części, kubeł
kowe fotele, RO, alarm, zadbany, • 4.100 zł. Chojnów, tel. 
076/818-60-64
FORD SIERRA, 1983 r., 2000 ccm, czerwony, po remoncie sil
nika, szyberdach, dzielona tylna kanapa, automatic, - 2.800 zł 
lub zamienię na diesla do 8.500 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-68-60,0602/40-85*6
FORD SIERRA, 1983 r., 123 tys: km, 1600 ccm, benzyna, bia
ły, po wymianie wahaczy i łożysk, stan dobry, - 4.400 zł. Prze
mków, tel. 0605/14-16-22
FORD SIERRA, 1983 r.. 2300 ccm, V6, srebrny metalic, inst. 
gazowa nowa, 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, 1984 r., 2000 ccm, niebieski, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, zadbany, do drobnych poprawek, aktualny przegląd, ubez
pieczenie, -1.950 zł. Lwówek Śląski, tel. 0608/34-51-30 
FORD SIERRA, 1984 r., 2000 ccm, niebieski metalic, stan do
bry, - 600 DEM. Nowogród Bobrzański, tel. 068/327-67-45 
FORD SIERRA, 1984 r., 2000 ccm, benzyna, niebieski, 
5-drzwiowy, - 4.000 zł. Opole, tel. 077/453-79-23 
F A f i)  SIERRA KOMBI. 1984 r.. 1600 ccm techn. sprawny. -
2.500 zł. Siechnice, tel. 071/311-58-36
FORD SIERRA, 1984 r., 130 tys. km, 1600 ccm, złoty metalic, 
inst. gazowa (dokumentacja), pokrowce, 3-drzwiowy, zadbany, 
- 2.900 zł lub zamienię na Fiata 126p, Poloneza. Wałbrzych, 
tel. 074/665-10-68
FORD SIERRA KOMBI, 1984 r., 2300 ccm, diesel, niebieski, 
5-biegowy, relingi dachowe, dużo części zapasowych, stan do
bry,-4.100 zł. Wrocław, tel. 071/363-10-52.0604/77-31-08 
FORD SIERRA, 1984/85 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski me
talic, 5-drzwiowy, hak, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
ciemne lampy i kierunkowskazy, dzielone tylne siedzenia, po 
remoncie głowicy, dużo nowych części, atrakc. wygląd, kpi. 
dokumentacja, stan dobry, • 5.300 zł. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-99-71
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, benzyna, biały, inst. gazo
wa, wersja sportowa, stan b. dobry, - 3.900 zł. Lwówek Śląski, 
tel. 0608/34-51-40
FORD SIERRA KOMBI, 1985 r., 2000 ccm, biały, nowa inst. 
gazowa (butla 301), relingi dachowe, wspomaganie kier., ser
wo, nowe opony, ukł. wydechowy, sprzęgło, ekonomiczny, role
ta bagażnika, - 4.700 zł lub zamienię. Nysa, tel. 077/448-62-58, 
0502/55-70-25
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel, biały, szyberdach, 
hak, wspomaganie, przegląd do XII. br., sprowadzony w cało
ści, -3.500 Zł. Lubsko, tel. 068/372-01-69 
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel, niebieski metalic, 
kombi, po remoncie silnika, • 4.800 zł lub zamienię na diesla do
8.500 zl. Nowa Ruda, tel. 074/872-68*0,0602/40-85*6 
FORD SIERRA KOMBI, 1985 r., 2300 ccm. diesel, biały, szy
berdach, centralny zamek, 5-biegowy, zarejestrowany, opłaco
ny, po wymianie głowicy, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0601/77*7-40 
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel, czerwony, 3 drzwi, 
wciąglej eksploatacji, stan d o b r y ,3.600 zł. Wrocław, tel. 
07^4842-16
F u l i  SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, is, srebrny metalic, zanie
dbany. .na chodzie*, fotele kubełkowe, sportowa kierownica, 
obrotomierz, zarejestrowany, - 2.350 zł. Wrocław, tel. 
071/348-26-11,0601/21-7542
FORD SIERRA, 1986 r., 1800 ccm. brązowy metalic, inst. ga
zowa, centr. zamek, szyberdach, 5-drzwiowy, - 4.400 zł. Jaro
cin, teł. 0601/57-35-88
FORD SIERRA, 1986 r., 2000 ccm, brązowy metalic, 5-drzwio
wy, hak, centr. zamek, stan techn. dobry, - 5.800 zł. Świdnica, 
tei; 074/85143*0,0606/21-97-55 
FORD SIERRA HATCHBACK, 1986 r., 167 tys. km. 2300 ccm, 
diesel, kolor grafitow/hietalic, wspom. kierownicy, el. otw. szy
by przednie, stan b. dobry, - 5.900 zł lub zamienię. Bogu
szów-Gorce, tel. 074/844-27-58.0604/2943*3 
FORD SIERRA, 1986 r„ 1600 ccm, szary metalic, el.szyby, c.ż., 
szyberdach, wersja Ghia, - 4.900 zł. Legnica, tel. 0604/05-94-52 
FORD SIERRA, 1986 r., 2000 ccm, czarny, wersja sportowa, 
obniżony, alum. felgi, szerokie przednie lampy, tylne ciemne, 
sportowa kierownica, kubełkowe fotele, spoiler. centr. zamek, 
szerokie zderzaki, • 6.500 zł lub zamienię na inny. Lwówek Ślą
ski, tel. 075/782-53*6
FORD SIERRA, 1987 r., 2000 ccm, granatowy metalic, zadba
ny, stan b. dobry, • 4.900 zł lub zamienię. Legnica, tel. 
0605/28-37*3
FORD SIERRA, 1987 r„ 2000 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, stan dobry, na zachodnich tablicach - 
850 DEM. Żary. tel. 0503/01*4-20 
FORD SIERRA, 1987 r., 1600 ccm, granatowy metalic, 5-drzwk>- 
wy.£M, garażowany, - 4.400 zł. Legnipa, tel. 0604/05-94-52 
F tW s iE R R A  KOMBI. 1987 r., 2300 ccm, diesel, biały, stan

techn. b. dobry, przegląd, szyberdach, pełna dokumentacja, w 
kraju od 4 lat, - 7.500 zł. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312*5-23 
FORD SIERRA SEDAN. 1987.r., 190 tys. km, 2300 ccm, die
sel, groszkowy metalic, atrakc. wygląd, stań techn. b. dobry, 
prawe drzwi do malowania, - 7.500 zł. Trzebień, tel. 
075/736-54-75
FORD SIERRA SEDAN, 1987 r.. 2000 ccm, benzyna, biały, alu
miniowe felgi, bez wypadku, oryginalny lakier, - 4.500 zl. Wał
brzych, tel. 074/868-35-30,0607/594246 
FORD SIERRA SEDAN. 1987 r.. 2000 ccm, benzyna, niebie
ski, szyberdach, Mul-T-Lock, oznakowany, przegląd do 04.2002 
r., stan b. dobry, zadbany, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 071/357*0-96, 
071/343-76-13 ' Ę  |  W  l & j f *  "
FORD SIERRA KOMBI, 1987 r.,58 tys. km, 2000 ccm. benzy
na centralny zamek, szyberdach, alarm, RM, el. otwierane szy
by, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 071/78743-37 
FORD SIERRA SEDAN, 1987 r., 2000 ccm. błękitny metalic, 
alarm, centr. zamek, szyberdach, stan dobry, - 5.300 zł lub za
mienię na nowszy model. Wrocław, tel. 0607/10-87-08 
FORD SIERRA, 1988 r., 2000 ccm, wtrysk, niebieski metalic, 
automatic, sprowadzony w całości, szyberdach, instalacja ga
zowa, - 6.500 zł lub zamienię na busa do 10.000 zł. Chojnów, 
tel. 076/722-96*5,0502/41*0*5 
FORD SIERRA KOMBI, 1988 r., 1800 ccm, czarny, zadbany, 
stan dobry, szyberdach, centr. zamek, hak, udokum. pochodze
nie, dzielona kanapa, welurowa tapicerka, możliwe raty, - 6.500 
zł. Brzeg Opolski, tel. 077/411-30*9,0501/58-14-70.
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). Legnića, tel. 0605/28-37*3 
FORD SIERRA KOMBI, 1988 r., 2000 ccm ABS, szyberdach, 
reg. fotel kierowcy, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 0608/08-36*7 
FORD SIERRA, 1988 r., 2300 ccm, diesel, biały, zadbany, bez 
korozji, alarm, centralny zamek-* 2 piloty, odcięcie zapl., wspo
maganie kier., dodatkowe światło .stop’ , wspomaganie hamul
ców, atrakcyjny wygląd, - 7.800 zł. Zgorzelec, tel. 075/778-70-33 
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r.. 220 tys. km, 2000 ccm, meta
lic, centr. zamek, alarm, inst. gazowa, - 6.400 zł. Kalisz, tel. 
062/502-57*5
FORD SIERRA SEDAN. 1989 r., 180 tys. km. 2000 ccm, wtrysk, 
czarny metalic, szyberdach, alum. felgi, ospoilerowany, zderzaki 
w kolorze nadwozia, pokrowce .miś", dodatkowe światło .stop", 
• 7.500 zł lub zamienię. Oława, tel. 0603/91*3-29 
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r., 1800 ccm, benzyna, czerwo
ny, katalizator, szyberdach, hak, po remoncie hamulców, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, rej. do 12.2001 r.. atrakc. wygląd, - 6.900 
zł. Pieszyce, tel. 074/836*049.0602/50-12*1 
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r., 113 tys. km. 2300 ccm, diesel, 
biały, 5-biegowy, hak, RO, szyberdach, I właściciel w kraju, 
garażowany, stan b. dobry, - 10.000 zł. Głogów, tel. 
076/833-26*9 .
FORD SIERRA LX, 1989 r., 93 tys. km, 2000 ccm, OHC EFi. 
srebrny metalic, inst. gazowa (501). 5-drzwiowy, 5-biegowy, alu
miniowe felgi, centralny zamek + pilot, dużo nowych części, 
garażowany, zadbany, stan idealny, - 8.250 zł! Grębocice k. 
Głogowa, tel. 076/831-53*1.0606/6849-27.0600/14*0-58 
FORD SIERRA Ghia SEDAN, 1989 r., szary metalic, inst ga
zowa, centralny zamek, alarm * pilot, szyberdach, el. otwiera
ne szyby, el. reguł, lusterka, • 8.200 zł lub zamienię na Fiata 
125p, z instalacją gazową. Miłkowice, woj. legnickie, tel. 
0603/17*6*0
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r.. 87 tys. km, 2300 ccm. diesel, 
biały, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, - 7.000 zł. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738*2-37,0609/6347*1 
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 2000 ccm, srebrny metalic, 
inst gazowa, hak, szyberdach, RM Ford, spoiler i lusterka w 
kolorze nadwozia, oclony w całości, - 7.900 żł lub zamienię na 
samochód po wypadku. Wałbrzych, tei. 074/848-22-60, 
0605/91*4*5
FORD SIERRA, 1989 r., 150 tys. km. 2000 ccm, EFI. czarny, 
szyberdach, centr. zamek, alum. felgi, 5-drzwiowy, hak, - 6.500 
zł. Wrocław, teł. 071/364-25*3 
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 142 tys. km. 2000 ccm, ER, 
brązowy metalic, 4-drzwiowy, szyberdach, alarm, RM, sprow. w 
całości, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 7.500 zł. Wrocław, 
teł. 071/362-20-55
FORD SIERRA SEDAN Ghia, 1989/90 r., 80 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, niebieski, stan idealny, bez wypadku, RM * głośniki, 
panel, dzielona tylna kanapa, tylna szyba ogrzewana, 5-biego
wy, lusterka i zderzaki w kol. nadwozia, • 6.900 zł lub zamienię 
na uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 0603/44*5-57,0609/26*6-78 
FORD SIERRA, 1990 r., 1800 ccm, turbo D, granatowy, wspo
maganie, centr. zamek, hak, przyciemnione szyby, zadbany - 
12.600 zł, zamienię na VW Transportera, 88 r, diesel lub VW 
Golf, 90 r., diesel. Głuszyca, tel. 074/845-98*6 
FORD SIERRA, 1990 r., 2300 ccm, diesel, żółty, kombi, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, RO, roleta bagażnika, alarm, dzie
lona tylna kanapa, - 9.000 zł lub zamienię na tańszy samochód. 
Kłodzko, tel. 074/867-92*7
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r.. 80 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
biały, relingi dachowe, alarm * pilot, po przeglądzie, serwiso
wany (rachunki na kwotę 1200 zł), nowy akumulator, sprowa
dzony w całości, pełna dokumentaqa, nowe tablice, stan b. 
dobry, • 8.500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-37*0 po godz. 15. 
0603/04-94-79
FORD SIERRA KOMBI. 1990 r.. 2000 ccm, granatowy. ABS. 
centr. zamek, wspomaganie, reg. kierownica, relingi dachowe, 
szyberdach, dzielona tylna kanapa, reguł, fotel kierowcy, kpi. 
dokumentacja, atrakc. wygląd, - 8.500 zł. Polkowice, tel. 
076/845-96-74,0606/48-20-26
FORD SIERRA SEDAN. 1990 r., 90 tys. km. 2000 ccm, benzy
na, niebieski metalic, 4-drzwiowy, wspomaganie, na białych ta
blicach, stan idealny, > 2.800 zł. Zgorzelec, tel. 0603/11-16-91 
FORD SIERRA RS. 1990/93 r., 2000 ccm, 16V, biały, stan b. 
dobry, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspoma
ganie, alarm, alum. felgi, - 8.500 zł. Wrodaw, tel. 0501/58-96-33 
FORD SIERRA. 1991 r., 122 tys. km, 1800 ccm, turbo D, biały, 
5-drzwiowy, RO, hak, elektr. otw. szyby, centr. zamek, - 9.900 
zł. Kawice, tel. 076/85844-99
FORD SIERRA SEDAN, 1991 r., 1954 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, hak, centr. zamek, alum. felgi, atrakc. wygląd, stan b. 
dobry. - 6.500 zł. Legnica, tel. 076/851-22-87,0603/51*9*2 
FORD SIERRA, 1991 r., 1800 ccm, turbo D, srebrny metalic, 
szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie kierow
nicy, stan b. dobry, • 11.200 zł. Namysłów, tel. 077/41049-10, 
0602/43*941
FORD SIERRA CD. 1991 r., 150 tys. km. 1600 ccm, i, CVH, 
srebrny metalic, sedan, oryg. szyberdach, centr. zamek, alarm 
+ pilot, kompletna dokumentacja, I właściciel, w kraju od 4 lat, 
RO Ford + głośniki, dzielona tylna kanapa, reg. kierownica, - 
9.000 zł. Polkowice, tel. 076/84746*7 
FORD SIERRA Ghia, 1991 r., 117 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, 
5-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
reflektory, welurowa tapicerka, RM Ford, 4 dni w kraju, obroto
mierz, dzielona tylna kanapa, zadbany, stan b. dobry, -10.900 
zł (kupujący nie płaci podatku). Rawicz, tel. 0607/40-13*1 
FORD SIERRA SEDAN, 1991 r., 110 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, 4-drzwiowy, stan b. dobry, - 7.800 zl. Słupia Kapitul
na, tel. 0605/78*4-19, woj. leszczyńskie 
FORD SIERRA, 1991 r., 102 tys. km, 2000 ccm. DOHC, czer
wony, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, sprowadzony 
w całości, stan idealny, • 8.900 zł lub zamienię na tańszy. Wro
cław, tel. 071/315-1347
FORD SIERRA CLX, 1991/92 r., 160 tys. km, 1600 ccm, I, bia
ły, ABS, szyberdach, welurowa tapicerka, hak, po przeglądzie, 
nowy ukł. wydechowy, stan b. dobry, możliwość rat przez ko
mis, -10.100 zł lub zamienię na uszkodzony Peugeot 605 lub 
Opel Vectra. Wałbrzych, tel. 074/844-99-44,0604/37*240 
FORD SIERRA KOMBI, 1991/96 r., 1800 ccm, turbo D, srebrny 
metalic, nowy akumulator, po kapit. remoncie silnika, nowe opo
ny, szyberdach, relingi dachowe, centr. zamek, • 11.000 zł lub 
zamienię. Głogów, tel. 076/831-21-38 
FORD SIERRA SEDAN, 1991/97 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 
EFI, kolor wiśniowy metalic, katalizator, wtrysk, szyberdach, 
centr. zamek, pilot alarm, immobilizer, zderzaki w kolorze nad
wozia, atęrmiczne szyby, reg. wys..kierownicy, fotela kierowcy, 
pasów, welurowa tapicerka, welurowa tapicerka, dodatkowe

światło .stop", stan b. dobry, - 10.800 zł. Legnica, tel. 
076/855-21*0
FORD SIERRA SEDAN, 1992 r., 84 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
granatowy metalic, I właściciel, bez wypadku, nie składak, 5-bie- 
gowy, RM stereo, stan idealny, - 11.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-78*9
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 136 tys. km, 1800 ccm, turbo 

' D, biały, centr. zamek, szyberdach, welurowa tapicerka, stan b. 
dobry, -12.500 zł. Głogów, tel. 076/834*8-74,0606/1348-99 
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 120 tys. km, 1600 ćcm, benzy
na, biały, relingi dachowe, szyberdach, centr. zamek, • 11.000 
zł. Jelcz-Lastowice, tel. 071/31847-12 
FORD SIERRA SEDAN Ghia, 1992 r., 150 tys. km. 1800 ccm, 
turbo D.czerwony, szyberdach, hak, welurowa tapicerka, lakie
rowane zderzaki i lusterka, podłokietniki (przód i tył), ciemne 
szyby, dodatkowo para kół zimowych, I właściciel, stan b. do
bry, pełna dokumentacja, • 14.800 zł. Święciechowa, tel. 
065/533*5-11
FORD SIERRA SEDAN. 1992 r., 89 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
granatowy metalic, I właściciel, 5-biegowy, RM stereo, nie skła
dak, nowe opony, stan idealny, - 11.400 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-78*9
FORD SIERRA RS. SEDAN. 1992 r.. 142 tys. km, 2000 ccm. 
DOHC, perłowografitowy, alum. felgi, ciemne szyby, centr. za
mek, alarm, sportowe zawieszenie, pomalowany silnik i osprzęt, 
welurowa tapicerka, wspomaganie, szyberdach, -13.500 zł lub 
zamienię. Wrocław, tel. 0601/7447*0 
FORD SIERRA. 1992/93 r., 108 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
szary metalic, kupiony w salonie, dodatkowy kpi. opon z felga
mi, bez wypadku, oznakowany, reg. kierownica i siedzenia, blo
kada skrzyni biegów, dzielona tylna kanapa, radio z RDS, nowe 
hamulce, garażowany, stan b. dobry, -11.500 zł. Głogów, tel. 
076/833*9-90
FORD SIERRA LASER, SEDAN, 1992/93 r., 125 tys. km. 1600 
ccm, bordowy metalic, alarm, oznakowany, reg. kierownica, RM 
Blaupunkt + 4 głośniki, dzielone tylne siedzenia, ciemne szyby, 
zderzaki w kolorze nadwozia, kupiony w salonie, przegląd do 
03.2002 r, - 12.000 zł. Wrocław, tel. 071/322-23-92, 
0602/47-71-73
FORD SIERRA KOMBI. 1993 r.. 99 tys. km, 1753 ccm, TD, bia
ły, opony zimowe i letnie, relingi dachowe, nowy akumulator, 
sprowadzony w całości z  Niemiec, 1996 r. (karta przesiedleń
cza). dokumentacja, -11.500 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-11-52 
FORD SIERRA, 1994 r., 2000 ccm, OHC, beżowy metalic, centr. 
zamek, autoalarm, el. otw. szyby, tylna oraz przednia szyba 
ogrzewana, -11.000 zł. Jawor, tel. 0604/50t20-75 
FORD TAUNUS, 1977 r., 2000 ccm, benzyna, czarny akrylowy, 
105 KM, alum. felgi 195/50/15”, nowe amortyzatory, ukł. wyde
chowy, sworznie zwrotnicy, końcówki ukł. kierowniczego, łoży
ska, klocki hamulcowe, sworznie-tuleje mostu, rozrząd, filtry, 
świece, olej, płyny, akumulator, atrakcyjny wygląd, - 6.000 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-89-11
FORD TAUNUS, 1978 r.. 40 tys. km, 1600 ccm, kolor wiśniowy, 
atrakc. wygląd, po remoncie blacharki, kpi. kół zimowych, alum. 
felgi, RO, głośniki, drugi na części, przegląd do listopada, stan 
b. dobry, 2-drzwiowy, - 3.500 zł. Babimost, tel. 068/351-20-51, 
0600/32*6-95 >
FORD TAUNUS, 1980 r„ 170 tys. km, 1400 ccm, srebrny, po 
remoncie blacharki w 1997 r., nowe amortyzatory, klocki ha
mulcowe, welurowa tapicerka, alum. felgi, drewniane wykoń
czenia, - 2.200 zł. Golanka Górna, tel. 076/857-58-01 
FORD TAUNUS, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, turkusowy, szy
berdach, welurowa tapicerka, RO Ford, plastikowe nadkola, po 
remoncie blacharki i lakierowaniu, przegląd do 11.2001 r., stan 
b. dobry, -1.300 zł. Bolków, tel. 075/741-30-19,0605/33-65-20 
FORD TAUNUS, 1980 r., 2000 ccm, złoty metalic, inst gazo
wa, 2-drzwiowy, skórzany dach, szyby uchylane, drewno, po 
remoncie silnika, opony zimowe, nowy wydech, - 2.200 zł. Je-, 
lenia Góra, tel. 075/753-91 -30 do godz. 15.075/642-5543 
FORD TAUNUS, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, inst. 
gazowa, szyberdach, po remoncie silnika, • 3.000 zł. Prudnik, 
tel. 077/436-78-13,0502/65-01-03 
FORD TAUNUS, 1984 r„ 1600 ccm, berizyna, czerwony, 
3-drzwiowy, I rej. 05.91 r„ przegląd do 01.2002 r., stan b. dobry, 
- 3.850 zł lub zamienię na inny może być uszkodzony. Prudnik, 
tel. 0604/32-77-75
FORD TAURUS, 1988 r., 120 tys. km, 2500 ccm, benzyna, ko
lor wiśniowy, klimatyzacja, automatic, wtrysk jednopunktowy, 
sprawny, na 6 osób, - 5.500 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-52-86. 
0603/97*0-17 -
FORD TAURUS, 1988 r., 78 tys. km, 2500 ccm, czarny, 5-bie
gowy, klimatyzacja, el. reg. lusterka, wspomaganie kierownicy, 
welurowa tapicerka, zadbany, stan dobry, dużo nowych części, 
-13.000 zł. Wrocjaw, tel. 0605/4340-00 
FORD TAURUS, 1992 r.. 100 tys. km, 3000 ccm, 3 V, kolor 
śliwkowy metalic, RM Daewoo, alarm, centr. zamek, immobili
zer, poduszka pow., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, oznakowa
ny, klimatyzacja, welurowa tapicerka, e-mail: z.e.o@hoga.pl, • 
16.900 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0601/71*4-31 
FORD TAURUS SEDAN, 1992/93 r., 2000 ccm, DOHC, EFi, 
zielony metalic, nowy model, komputer, ABS, centr. zamek,

wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, 
welurowa tapicerka, drewniane dodatki, pompowane fotele, 
dzielona tylna kanapa, hak, roleta, kpi. dokumentacja, zderzaki 
w kolorze nadwozia, - 18.500 zł: Lubin, tel. 076/749-56-11, 
0605/46*5*6
FORD TEMPO, 1989 r., 2300 ccm, niebieski, automatic, cen
tralny zamek, klimatyzacja, tempomat, stan b. dobry, - 8.000 zł. 
Wałbrzych, teł. 074/666-28-74
FORD WINDSTAR, 1995 r., 102 tys. kra, 3800 ccm, V6. turku
sowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, 
stan idealny, serwisowany, - 32.000 zł. Leszno, tel. 
0603/78-30*7

HONDA
HONDA ACCORD, 1982 r., 1600 ocm, wiśniowy, stan dobry, 
4-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, szyberdach, plastikowe 
zderzaki, nowe pokrowce, lotka, RO, - 2.500 zł lub zamiana na 
Fiat 126p, w tej cenie lub sprzedam. Żagań, tel. 068/367*8*1 
po 20,0602/78-4445
HONDA ACCORD, 1987/88 r., 195 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, inst. gazowa, nowa, pełne wyposażenie elektr., wspoma
ganie, alum. felgi, radio+głośniki, zadbany, • 8.400 zł. Ząbkowi- 
ce Śląskie, lei. 074/815-15-81.0606/98-14-11 
HONDA ACCORD, 1989 r.. 227 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czarny metalic, stan dobry. el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspo
maganie, szyberdach, welurowa tapicerka, nowe opony, centr. 
zamek. -10.700 zł. Wrocław, teł. 071/322*5*0 
HONDA ACCORD, 1989 r., 178 tys. km, 2000 ccm, 16V, czarny 
metalic. 133 KM, limuzyna, 4-drzwiowy, pełne wyposażenie elek
tryczne. skóra, bezklimatyzacji i poduszek, - 9.500 zł. Zgorzelec, 
tel. 075/771*1*4
HONDA ACCORD, 1991 r.. 150 tys. km, 2000 ccm, biały, klima
tyzacja. -11.500 zł. Wolsztyn, tel. 0603/08-72-77.068/384-52*7 
HONDA ACCORD, 1991 r„ 2000 ccm, 16V, czarny, 150 KM, se
dan, pełne.wyposażenie oprócz klimatyzaqi, aluminiowe felgi, 
sportowy wydech, atrakcyjny wygląd, nie składak, -13.200 zł lub 
zamienię na Audi 80. BMW 318, 520, 525. Opole, tel. 
0607/4448-16
HONDA ACCORD, 1992 r., 2000 ccm. benzyna, bordowy meta
lic, z  salonu, II właściciel, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., 
el. otwierane szyby, eL szyberdach, el. reguł, lusterka, RM, alarm, 
immobilizer, centralny zamek, kpi. opon zimowych, automatic, - 
16.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/642-74-21.0608/40*5-12 
HONDA ACCORD, 1993/97 r., 167 tys. km,2000ccm. 16V. gra
natowy metalic, alum. felgi Ferrari, centr. zamek, ABS, el. otw. 
szyberdach, el. reg. lusterka, klimatyzacja -16*00 zł, możliwa 
faktura VaL Kamienna Góra, tel. 075/744-25-37 
HONDA ACCORD, 1994 r., 40 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebrny 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby i szyberdach, 
el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, I właściciel, od 1997 r. garażo
wany, - 29.000 zł. Oława, tel. 071/313-57-29 
HONDA ACCORD, 1994 r., 123 tys. km, 2000 ccm. 16V. kolor

grafitowy metalic, kpi. dokumentacja, szyberdach, centr. zamek, 
el. otw. szyby, alarm, RM, wspomaganie, ABS, blokada skrzyni 
biegów, nowy model, • 20.700 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431*7347,0604/94-51-32
HONDA ACCORD, 1994 r., 801ys. km, 2000 ccm, wtiysk, niebie
ski metalic, el. otwierane szyby i szyberdach, centralny zamek, 
ABS, wspomaganie kier., aluminiowe felgi, stan b. dobry, - 23.000 
zł. Pieńsk, tel. 075/778-5541.0608/46-56*9 
HONDA ACCORD AERODECK, 1994 r.. 2200 ccm, benzyna 
pełne wyposażenie elektr., welurowa tapicerka, szyberdach, RO,
- 23.000 zł. Wrocław, teł. 0605/33*9*0 
HONDAACCORD, 1997 r., 110 tys. km, 1800 ccm, kolor grafito
wy, kupiony w'sak>nie, wszystkie el. dodatki, stan b. dobry, - 43.000 
zł. Wrocław, tel. 0603/47*3-30
O  HONDA ACCORD, 1998 r., 68 tys. km, 1800 ccm, 

benzyna, granatowy metalic, aluminiowe felgi 16” , 
klimatyzacja, szyberdach, ei. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, radio CD, el. antena, atrakcyjny 
w yg ląd, garażowany, cena do  uzgodn ien ia , • 
43.000 zł. Wrocław, tel. 071/338-50-05 02020951 

HONDA CIVIC, 1985 r., 1300 ccm, srebrny, stan silnika bardzo 
dobry, stan blacharki dobry, zadbane wnętrze, RO, oszczędny, - 
3.900 zł. Wałbrzych, tel. 0502/34*5-89 lub 074/842-22*9 
HONDA CIVIC, 1986 r., 1400 ccm, benzyna, srebrny, 3-drzwio
wy, stan techn. i wizualny b. dobry, 5-biegowy, na białych tabli
cach -850 OEM. Zgorzelec, fel. 075/775*2-84,0609/63*6-72- > 
HONDA C M C , 1988 r., 1400 ccm, 16V, kolor grafitowy metalic, 
stan dobry, kpi. dokumentacja, wspomaganie, szyberdach, spor
towy ukł. wydechowy, nowszy model, - 8.200 zł. Zielona Góra, 
tel. 0502/27-36*5
HONDA CM C , 1988/89 r.. 120 tys. km, 1333 ccm. 16V, szary 
metalic, nowy model, 5-biegowy, 3-drzwiowy, pełna dokumenta
cja, garażowany, stan dobry, - 7.900 zł. Opole, tel. 0607/34-81-10 
HONDA C M C  COUPE, 1989 r., 123 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
biały, zderzaki w kolorze nadwozia, skórzana kierownica Momo, 
tłumik końcowy Reraus, tylne szyby uchylane, szyberdach, - 8.500 
zł. Rydzyna, tel. 065/538*8-58
HONDA CM C , 1990 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, kubełko
we fotele, szyberdach, RO, - 9.000 zł. Wrocław, teł. 071/372-72*5, 
0501/96*9*0
HONDA CM C , 1991 r., 110tys.km, 1400 ccm, srebrny metalic, 
90 PS, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 3-drzwiowy, za
dbany, kupiony w salonie w kraju, II właściciel, -13.600 zł. Opole, 
tel. 077/455-29*0
HONDA CM C , 1991 r., 140 tyś. km. 1600 ccm. 16V. szary meta
lic, el. otw. szyberdach, welurowa tapicerka, alarm, blokada skrzy
ni biegów, RO, aluminiowe felgi, komplet opon zimowych, -12.000 
zł. Wrocław, tel. 0604/14-91-96
HONDA C M C  SEDAN. 1991 r.. 148 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
szary metalic, centralny zamek, alarm, reg. kierownica, -13.000 
zł. Wrocław, teł. 333-74-89.0501/52*5-95 
HONDA CM C , 1991/97 r.. 1343 ccm, 16V. czerwony. 3-drzwio- 
wy, RO Sony + 4 głośniki, zadbany, garażowany, stan b. dobry, 
przegląd do 09.2002 r,-10.900 zł. Bolesławiec, tel. 075/732*1-92 
HONDA C M C . 1992 r., 113 tys. km, 1500 ccm, 16V, grafitowy 
metalic, el. reg. lusterka i otw. szyby, el. reg. reflektory, reg. kie
rownica, centr. zamek, wspomaganie kier., alum. felgi (Momo, 
5-ramienne), obrotomierz, garażowany, stan b. dobry, -17.400 zł 
(do negocjacji). Kobierzyce, tel. 071/311-15*1,0604/60*3-25 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem
- A00484 www.autogielda.com.pl)
HONDA C M C  SEDAN, 1992 r., 1500 ccm, benzyna, szary me
talic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, -11.800 zł (możliwe raty). Prusice, 
tel. 071/312-5341,071/312*341 
HONDA C M C  SEDAN, 1992 r.. 125 tys. km, 1500 ccm. srebrny 
metalic, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, centralny zamek, 
wspomaganie kierownicy, aluminiowe felgi, stan b. dobry, -19.000 
zł. Bielawa, tel. 0607/10*0*9
HONDA C M C , 1992 r.. 82 tys. km, 1333 ccm, benzyna. 16V 
mało eksploatowany, kpi. dokumentacja, z  urzędu celnego, -1.200 
zł. Bolesławiec, tel. 075/644-95*6 
HONDA C M C  SEDAN, 1992/93 r., 1600 ccm, 16V, zielony me
talic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, klimatyzacja, 
alarm, blokada skrzyni biegów, -15.900 zł (możliwe raty przez 
komis). Wrocław, tel.0604/11-55-93 
HONDA C M C , 1993/97 r., 110 tys. km, 1500 ccm. 16V. czarny 
metalic, centralny zamek, szyberdach, sportowy układ wydecho
wy, obniżony, aluminiowe felgi, el. reguł, reflektory, wspom. kie
rownicy, -19.000 zł. Wrocław, tel. 360-13*5,0601/53-33-21 
HONDA C M C  SEDAN. 1994 r.. 160 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
szary metalic, pełne wyposażenie elektr., reg. kierownica, wspo
maganie, klimatyzacja, alarm + pilot, centr. zamek, el. otw. szy
berdach, spoiler, welurowa tapicerka, stan b. dobry, -19.000 zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-13-73 
HONDA C M C  SEDAN, 1994 r., 1500 ccm, 16V, biały, garażo
wany, RO, 2 pod. powietrzne, alarm, wspomaganie, stan b. do
bry, - 20.000 zł. Wrocław, teł. 071/35145*3 
HONDA CM C , 1995 r., 56 tys. km, 1345 ccm, 16V, turkusowy, 
3-drzwiowy, el. otw. szyby i szyberdach, reg. kierów, ze wspoma
ganiem, centr. zamek, alarm, immobilizer - 22.600 zł. Wrocław, 
tel. 071/342*7-34
HONDA CM C , 1995 r„ 44 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, zielony 
metalic. 5-drzwiowy, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS, reg. 
kierownica, wspomaganie, RO, immobilizer, centr. zamek, orygi
nalny spoiler, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, stan idealny, - 27.600 
zł lub zamienię na tańszy, możliwe raty, zwolnienie z opłaty. Lu
bin, tel. 076/846-57-34,0601/53*2-18 
HONDA C M C  V-TEC, 1995 r„ 82 tys. km. 1600 ccm, 125 KM. 
popielaty metalic, pełne wyp. elektr., centr. zamek, alarm, immo
bilizer, radioodtwarzacz, alum. felgi, 4-drzwiowy, wspomaganie,
-19.800 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/591*2*3 po godz. 16, 
0602/38-57-25
O  HONDA C M C ,  1996 r., 1400 ccm , 16V, bordowy 

metalic, el. reg. lusterka i szyby, wspomaganie i 
reg. kieownicy, centr. zamek ♦  pilot, immobilizer, 
RM, dzielone tylne siedzenia, dodatkowe św iatło 
„stop ” , kupiony w  salon ie, garażowany, stan b. 
dobry, • 26.000 zł. Raw icz, te l. 0607/16-35-16 
01025421

HONDA C M C , 1996 r., 39 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czarny 
metalic, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, imraobi-
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SERWIS: tel. 074/856 95 55

AUTORYZACJA NAPRAW 
POWYPADKOWYCH 

W ROZLICZENIU 
SAMOCHODY UŻYWANE 

RATY, KOMIS, LEASING, SERWIS

Powrót legendy - nowy Civic już w  salonie. 
Dla firm wersja ciężarowa. .

Rocznik 2000 Wielka Promocja 0P004952
SAMOCHODY KOMISOWE:
H O N D A  A C C O R D  
H O N D A  CO NCER TO  
H O N D A  C R V  4D 
V O LV O  460 ___________ __

poj. r. prod. cena
2000 2000 88.000 zl
1500 1992 14.000 zł

1100 2000 62.000 zl

1700 1992 15.000 zł
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lizer, nowy model, - 24.000 zł. Wrocław, tel. 355-61-19 wieęzo- 
rem, 0608/84-46-03
HONDA C M C , 1996/97 r., 77 tys. km, 1500 ccm, czarny, kli
matyzacja, ABS, centr. zamek + pilot, immobilizer, hak, RO, 
wspomaganie, wszystkie el. dodatki, sportowy tłumik, dzielona 
tylna kanapa, - 28.700 zł lub zamienię na’Forda Focusa, lub 
podobny. Oława, teł. 071/301-52-59 po godz. 19 
HONDA CIVIC, 1997 r., 69 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 16V, czer
wony, stan b. dobry, automatic, klimatyzacja, pełne wyp. elek
tryczne, 5-drzwiowy, oryg. hak, wspomaganie kier., RO, książ
ka serwisowa, - 2 9 .5 0 0 zł.' Kamień, gm. Kalisz, tel. 
062/751-28-45,0603/60-16-85
HONDA C M C  COUPE. 1997 r., 42 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
130 kM, czarny, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, wspomaga
nie, pełna elektryka, alarm, immobilizer, centr. zamek, szyber
dach. - 33.000 zł. Wrocław, tel. 0604/56-97*54 
HONDA C M C , 1997 r., 79 tys. km, 1400 ccm, ciemnozielony 
metalic, 3-drzwiowy, el. reg. reflektory, el. otw. szyberdach, 
wspomaganie, reg. kierownica, ABS, alum. felgi, garażowany, 
stan b. dobry, - 29.500 zł. Wrocław, tel. 071/345-45-82, 
0604/19-05-99
HONDA C M C , 1997 r., 49 tys. km, 1400: ccm, 16V, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, zderzaki, lusterka i klamki w kolorze nad
wozia, alum. felgi, + koła zimowe, centr. zamek, alarm + pilot, 
immobilizer, radior el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa 
tapicerka, drewno, reg. kierownica, kupiony w salonie, serwi
sowany, bez, • 31.500 zł wypadku, stan b. dobry. Wrocław, tel. 
071/35^89-22 wieczorem, 0602/71-50-71 -
HONDA C M C , 1997/98 r., 60 tys. km, 1400 ccm. benzyna, 
bordowy metalic, kupiony w salonie, I właściciel, bez wypadku, 
serwisowany, ABS, 2 poduszki pow., wspomaganie, centr. za
mek, alarm, immobilizer, Mul-T-Lock, el. otw. szyby, halogeny, 
radio, książka serwisowa, stan b. dobry, • 31.000 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-12-06,0601/55-26-06 
HONDA C M C  V-TEC, 1997/98 r., 65 tys. km, 1500 ccm, perfo- 
wobrazowy, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, immobilizer, alum. felgi, szyberdach, 2 x SRS,
- 33.000 zł. Szamotuły, tel. 061/292-18-76 
HONDA C M C  3D, 1998 r., 67 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, perło- 
woczamy, kupiony w salonie, serwisowany, pełne wyposaże
nie elektr., wspomaganie kier., 2 poduszki pow., alarm, blokada 
skrzyni biegów,-aluminiowe koła, kpi. zimowych kół, wydech 
Remus, halogeny, aluminiowe wykończenie wnętrza, po tunin- 
gu, ciemne szyby, - 36.000 zł. Wrocław, tel. 0501/17-11-11 
HONDA CONCERTO, 1992 r., 89 tys. km, 1598 ccm, benzyna, 
DOHC, ciemnoniebieski metalic, ABS, el. otw. szyby, szyber
dach, szyberdach, wspomaganie kier., blokada skrzyni biegów, 
alarm, spoiler tylny, alum. felgi (5 szt.), -16.900 zł. Kamieniec 
Wrocławski, tel. 071/318-50-91
HONDA CONCERTO, 1992/93 r., 75 tys. km, 1400 ccm, ben
zyną, czerwony, wspomaganie, bez yyypadku, do sprowadze
nia z  Niemiec, - 10.000 zł. Bielany, tel. 076/857-45-15, 
0603/78-63-67
HONDA CRX, 1985 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, 5-biego
wy, szyberdach, alum. felgi, • 9.400 zł lub zamienię. Prusice, 
tel. 071/312-53-41,071/312-63-41 
HONDA CRX, 1990 r., 33 tys. km, 1600. ccm, srebrny metalic, 
welur, pełne wyp. elektr., stan idealny, zadbany, garażowany, -
14.500 zł. Będzin, tel. 0601/44-28-07
HONDA PRELUDE, 1984 r., 1800 ccm, 12V, zielony, klimaty
zacja, • 2.800 zł. Wrocław, tel. 0605/82-59-78 
HONDA PRELUDE, 1986/97 r., 1800 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, stan b. dobry, alum. felgi, komplet kół zimowych, RO, 
kubełkowe fotele, wspomaganie, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/72-30-91
HONDA PRELUDE, 1988 r., 145 tys. km. 2000 ccm, 16V, bia- 
ło-niebieski metalic, stan techn. b. dobry, alum. felgi, pełne wy
posażenie elektr., 150 KM, RO + zmieniacz, po przeglądzie, 
nie składak, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 317-79-03,0605/35-91-47 
HONDA PRELUDE, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk, żółty, stan do
bry, szyberdach, RM z RDS, alum. felgi z szerokim rantem, 
atrakc. wygląd, -11.000 zł (możliwe raty lub zamiana na tań
szy). Leszno, tel. 0502/61-39-54 
HONDA PRELUDE; 1989 r., 2000 ccm, szary metalic, el, szy
berdach, kubełkowe fotele, welurowa tapicerka, alum. felgi, 
karoseria n. typu, -10.000 zł lub zamienię na tańszy. Polkowi
ce, tel. 076/845-23-38
HONDA PRELUDE, 1990 r., 153 tys. km, 2000 ccm, 16V, DOHC, 
czerwony, ABS, el. otwierane szyby, szyberdach, aluminiowe, 
felgi, RO + głośniki Sony, wspomaganie kier., halogeny, katali
zator, nowe przeguby, sworznie, końcówek drążków, stan do
bry, - 14.000 zł lub zamienię na BMW 524 TD, inny. Jelenia 
Góra, tel. 075/764-98-68
HONDA PRELUDE, 1991 r„ 2000 ccm, czerwony, welurowa 
tapicerka, RO, klimatyzacja, wspomaganie, pełna elektryka, w 
tym szyberdach, centr. zamek, alarm, blokada skrzyni biegów, -
15.500 zł. Wrocław, tel. 071/355-58-47,0607/70-04-18 
HONDA PRELUDE, 1992 r., 140 tys. km, 2000 ccm, 16V, zielo- 
nopertowy, alarm, centr. zamek, kpi. wyposażenie elektryczne, 
alum. felgi, kpi. dokumentacja, RM, - 20.000 zł lub zamienię na 
sam. prod. japońskiej, 4-drzwiowy. Legnica, tel. 076/862-62-11, 
0608/04-59-29
HONDA PRELUDE, 1993 r., 2000 ccm, 16V składak, aluminio
we felgi 16', sportowy wydech, centralny zamek, pełne wypo
sażenie elektryczne/kompakt, • 21.500 zł. Wrocław, tel. 
071/352-82-62 wieczorem, 0607/76-884)6

HYUNDAI
HYUNDAI ACCENT, 1995/96 r., 81 tys. km, 1500 ccm, GLS, 12 
V, zielony metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, immobilizer, 3 
.stop", reg. kierownica, poduszka, pełna elektryka, • 20.500 zł. 
Kwiatoniów, gm. Głubczyce, tel. 077/485-63-93 *
HYUNDAI ACCENT. 1999 r., 19 tys. km, 1300 ccm, 12V, grana
towy metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, pod. powietrza, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, spoiler, hak, kpi. doku
mentacja, - 23.800 zł. Rawicz, tel. 065/546-12-08,0503/71-00-33 
HYUNDAI LANTRA SEDAN, 1992 r., 150 tys. km, 1600 ccm, i 
16V, grafitowy metalic, wspomaganie, radioodtwarzacz, - 8.500 
zł. Kalisz, tel. 062/763-11-03
HYUNDAI LANTRA, 1994 r., 125 tys. km, 1500 ccm, czerwo
ny, po remoncie silnika, standardowe wyposażenie, możliwość 
przejęcia spłat ratalnych,: 14.000 zł. Lubin, t81. 076/842-64-96, 
844-35-86,0601/42-29-14
HYUNDAI LANTRA KOMBI, 1996 r., 111'tys. km; 1800 ccm, 
16V, zielony metalic, ABS, SRS, klimatyzacja, RO, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, alarm, centr. zamek, immobilizer, nowy roz
rząd, stan b. dobry, - 26.500 zł. 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. otwierane szyby, szyberdach, - 49.000 zł 
lub zamienię na inny.Melenia Góra, tel. 0603/61-59-50- 
HYUNDAI PONY SEDAN, 1991 r., 1500 ccm, benzyna, biały, 
immobilizer, alarm + pilot, bez wypadku, stan b. dobry, 5-drzwio
wy, RM, - 8.200 zł. Brzeg. tel. 077/411-57-90,0602/66-59-74 
HYUNDAI PONY, 1991/92 r., 1500 ccm, srebrny, sedan, 5-bie
gowy, z salonu, - 7.500 zł. Opole, tel. 077/456-50-44 wieczo
rem
HYUNDAI PONY, 1992 r., 1500 eon, błękitny metalic, kupiony 
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 me
talic, el. otw. szyby, RO, dzielone tylne siedzenia, blokada skrzy
ni biegów, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, kupiony w 
salonie, z pełną dokumentacją, -11.500 zł. Podgaj 14, gm. Kon- 
dratoWice, tel. 071/346-29-81
HYUNDAI PONY, 1992 r„ 1500 ccm, seledynowy metalic. we
lurowa tapicerka, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
stan b. dobry, - 9.900 zł , możliwe raty. Prusice, tel. 
071/312-62-80 po godz. 18
O  HYUNDAI PONY SEDAN, 1992 r., 1500 ccm, srebr

ny metalic, wspomaganie, centr. zamek, stan b. 
dobry, • 10.700 zł lub zamienię. Żary, u i.O krze i 9, 
tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87020371
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HYUNDAI PONY, 1993 r., 70 tys. km, 1500 ccm, srebrny meta
lic, kupiony w salonie, II właściciel, - 11.500 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0602/18-61-02
HYUNDAI S-COUPE, 1993 r.-, 95 tys. km, 1495 ccm, turbo, czer
wony, oclony w całości, wspomaganie, el. otw. szyby, szyber
dach, b. dobrze utrzymany, ładna tapicerka, garażowany, •
13.000 zł lub zamienię. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-11-78 
HYUNDAI S-COUPE, 1993 r., 90 tys. km. 1400 ccm, 12V, czer
wony metalię, 120 KM, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. 
reflektory, szyberdach, reg. kierownica, centr. zamek, alarm, kpi. 
dokumentacja, -16.000 zł. Polkowice, tel. 076/749-67-19, 
0603/85-52-54
HYUNDAI SONATA, 1997/98 r., 42 tys. km, 3000 ccm, V6, gra
natowy metalic, automatic,-pełne wyposażenie, I właściciel w 
kraju, książka serwisowa, - 38.500 zł lub zamienię na tańszy, 
może być uszkodzony, możliwe raty. Gostyń, tel. 0603/35-11-37

JAG U AR
JAGUAR SOVEREIGN, 1990 r., 4000 ccm, zielony, pełne wy
posażenie, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 0608/25-02-11 
JAGUAR XJ12,1982 r., 5300 ccm, V12, czarny, zarejestrowa
ny, ubezpieczony, do wykończenia, • 16.000 zł lub zamienię. 
Różanki, tel. 095/731-16-47,0608/70-69-15 
JAGUAR XJ6,1988 r., 2900 ccm, granatowy, manualna skrzy
nia biegów, skóra, - 26.200 zł. Kalisz, tel. 062/761-45-14, 
0604/80-70-60
JAGUAR XJ6 ,1990 r., 2900 ccm, zielony metalic, wspomaga
nie, ABS, podgrzewane fotele, szyberdach el., el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, komputer, immobilizer, centr. zamek, alarm, • 
.30.000 zł. Podlesie, gm. Głuchołazy, tel. 077/439-41-90

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

KM, bordowy, nowy, kupiony u dealera, wspoma
ganie kier., obrotom ierz, immobilizer, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, - 32.600 z ł (brutto). 
Wrocław, tel. 071/364-76-63 0102352*

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

LADA
LADA 2105,1982 r., 50 tys. km, 1300 ccm, benzyna, kość sło
niowa, stan dobry, po remoncie głowicy i ukł. wydechowego, 
hak, pokrowce .miś', -1.100 zł. Naroczyce. tel. 076/843-94-15 
LADA 2105,1983 r., 140 tys. km, 1200 ccm, biały, po remoncie 
błotnika lewego i progu, • 1.200 zł. Michałowice, tel. 
071/316-3543 .
LADA 2105,1983 r., 18 tys. km, 1300 ccm, czerwony, RM + 
głośniki, po wymianie ukł. wydechowego i olejów, klocków ha
mulcowych, słoneczka, sprzęgła, zadbany, garażowany, po 
wymianie amortyzatorów, stan dobry, • 2.200 zł. Wałbrzych, tel. 
074/849-57-78
LADA 2105,1984 r., 1300 ccm, biały, po remoncie blacharki, 
nowy lakier, stan idealny, pilnie, - 1.500 zł. Brzeg, tel. 
0600/52-57-80
LADA 2105,1984 r., 28 tys. km, 1300 ccm, benzyna, granato
wy, nowa pompa wody, ukł. wydechowy i opony, alternator, po 
remoncie rozrusznika, brak przeglądu, stan dobry, - 1.200 zł 
lub zamienię na Fiata 126p, do 2.000 zł. Sobocisko, gm. Oła
wa, tel. 071/797-10-43
LADA 2107,1986 r., 60 tys. km, 1300 ccm, zielony, instalacja 
gazowa, alarm, RM + wzmacniacz, nowy akumulator, plastiko
we nadkola, zadbany, stan b. dobry, - 3.000 zł. Bielawa, tel. 
074/645-53-79,0602/64-63-14
LADA 2105,1986 r., 1300 ccm, granatowy, ekonomiczny, stan 
b. dobry, -1.700 zł lub zamienię na dostawczy. Wałbrzych, tel. 
074/666-28-74
LADA 2103,1986 r., 1200 ccm, benzyna, - 600 zł. Wrocław, tel. 
0601/56-09-77
LADA 2104 KOMBI, 1987 r. stan b. dobry, na białych tablicach 
-1.200 DEM. Bolesławiec, tel. 075/736-53-45,0605/13-10-49 
LADA 2107,1987 r., 92 tys. km, 1300 ccm wersja fińska, nowe 
opony, nowy akumulator, I właściciel, stan dobry, - 2.400 zł. 
Wrocław, tel. 327-73-75
LADA 2107,1987 r., 75 tys. km, 1300 ccm, benzyna, granato
wy, stan dobry, - 3.000 żł. Wrocław, tel. 071/325-36-28 
LADA 2105,1987/88 r., 50 tys. km, 1300 ccm, czerwony, inst. 
gazowa, hak, nadkola, stan idealny, - 3.500 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/761-76-78
LADA 2107,1988 r., 1300 ccm, bordowy, stan dobry, zareje
strowany, -1.200 zł. Lubin, teł. 076/841-53-42 
LADA 2107,1988 r., 3 tys. km, 1300 ccm, kolor kremowy, po 
remoncie silnika, atrakc. wygląd, - 4.500 zł lub zamienię na Fia
ta 126p. Bielawa, tel. 074/645-41-93 
LADA 2105,1988 r., 100 tys. km, 1300 ccm, czerwony, wersja 
fińska, - 2.400 zł. Brzeg, tel. 077/416-95-20,0501/58-11-40 
LADA 2107,1988 r., 56 tys. km, 1300 ccm, kolor wiśniowy, stan 
błacharki bardzo dobry, ogólny dobry, zabezpieczenia przed 
kradzieżą, I właściciel, oznakowania, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 
0602/63-65-21
LADA 2107 WAZ, 1989 r., 92 tys. km, 1500 ccm, czerwony, 
wersja fińska, po remoncie silnika, wymieniony wałek rozrzą
du, nowe opony, inst. gazowa z homologacją, prod. włoskiej, 
blacharka - stan dobry, - 2.500 zł. Opole, tel. 077/457-06-44 
LADA 2107,1989 r„ biały, 5-biegowy, - 2.700 zł. Wrocław, tel. 
071/336-51-11
LADA 2104,1990/91 r., 40 tys. km, 1500 ccm, beżowy, kombi, 
po lakierowaniu, po remoncie kapitalnym silnika, - 3.200 zł. 
Kluczbork, tel. 077/418-51-54
LADA 110,1999 r., 38 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, platynowy 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, immobilizer, dzielone tyl
ne siedzenia, soczewkowe reflektory, b. oszczędny, • 19.200 zł 
lub zamienię na kombi. Wrooław, 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 OKA, 1991 r., 650 ccm, benzyna, niebieski, po lakiero
waniu, wymieniona podłoga i progi, garażowany, stan dobry, •
4.300 zL Grodków, tel. 077/415-50-74 
LADA OKA, 1991 r., 40 tys. km, 650 ccm, zielony metalic, eko
nomiczny, oszczędny, po remoncie silnika, nowe opony, szy
berdach, - 2.700 zł. Szczawno Zdrój, tel. 0600/41-05-74 . 
LADA SAMARA, 1980 r., 144 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bia
ły, garażowany, oryg. lakier, przegląd do 11.2001 r, • 3.200 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-28-96 
LADA SAMARA, 1987 r., 1399 ccm, biały, 3-drzwiowy, 5-bie-

gowy, nowy gaźnik, po remoncie silnika, - 2.420 zł. Złotoryja, 
tel. 076/878-30-85
LADA SAMARA SEDAN, 1995 r., 113 tys. km, 1500tcm, kolor 
wiśniowy, 4-drzwiowy, 5-biegowy, kołpaki, - 7.500 zł. Otoki, tel. 
077/437-60-55 pb godz. 19

LANCIA
LANCIA DEDRA, 1990 r., 150 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czar
ny, el. otwierane szyby, skóra, centralny zamek, el. reguł, lu
sterka, - 9.000 zł. Góra, tel. 065/543-35-81 
LANCIA DEDRA, 1991 r., 120 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czar
ny, el. otwierane szyby, el. reguł, i podgrzewane lusterka, el. 
szyberdach, wspomaganie kier., ABS, centralny zamek, regu
lowana kierownica, halogeny, rolety, podłokietniki, aluminiowe 
felgi, stan b. dobry, - 14.200 zł. Głogów, tel. 076/833-59-88, 
0602/64-91-68
LANCIA DEDRA, 1991 r.*127 tys. km, 1600 ccm, wtrysk bez 
wypadku, sprowadzony z Niemiec, welurowa tapicerka, podło- 
kietnik, centr. zamek, el. otw. szyby, stan b. dobry, cena - 5.000 
zł + cło. Wrocław, tel. 0608/17-96-55 
LANCIA DEDRA, 1992 r., 96 tys. km, 2000 ccm, turbo D, grafi
towy metalic, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, drew
niane dodatki, skórzana tapicerka, automatyczne ogrzewanie, 
podg. lusterka  ̂wspomaganie kier., bez wypadku, centr. zamek, 
dzielone tylne siedzenia, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, -15.500 zł. Bolesławiec, tel. 0603/12-47-27 
LANCIA DEDRA KOMBI, 1994 r., 67 tys. km, 1800 ccm, El, 
wiśniowy metalic, pełna elektryka, wspomaganie, poduszka, 
ABS, RO, szyberdach el., stan idealny, - 18.000 zł. Sienlce, 
gm. Łagiewniki, tel. 0607/72-63-79 
LANCIA DELTA GTI, 1991 r„ 120 tys. km. 1600 cCm, granato
wy metalic, el. otw. szyby i szyberdach, alum. felgi, RO, centr. 
zamek, stan b. dobry, • 9.000 zł. Wrocław, tel. 0601/93-76-73 
LANCIA DELTA INTEGRALE, 1991 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 
turbo sportowe zawieszenie, tłumik i kierownica, el. otw. szyby, 
-10.000 zł. Wrocław, tel. 0605/94-04-36 
LANCIA DELTA, 1993 r., 70 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, wspomaganie, centr. zamek, ABS, el. otw. szyby, radio, 
obrotomierz, 5-drzwiowy, -13.500 zł. Krobia, tel. 065/571-12-33. 
0601/07-14-82
LANCIA DELTA, 1994 r., 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, pełna elektryka, ABS, nowy model, stan b. dobry - 4.400 
DEM + cło. Zielona Góra, tel. 0606/25-36-47 
LANCIA PRISMA, 1985 r., 16Ó0 ccm, DOHC, granatowy, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, hak, centr; zamek, szyberdach, 
sportowa kierownica, - 4 J00  zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
LANCIA PRISMA, 1987 rM 1600 ccm, wtrysk, stalowy, el. otw. 
szyby, centr. zamek, alum. felgi, RO Sony, welurowa tapicerka, 
ekonomizer, bogata wersja,atrakc. wygląd, dzielona kanapa, •
5.700 zł lub zamienię na uszkodzony. Wałbrzych, tel. 
074/842-41-39
LANCIA THEMA, 1989/., 140 tys. km, 2000 ccm, V6, kolor 
grafitowy, inst. gazowa, alum. felgi, koła zimowe, -10.000 zł. 
Gogolin, tel. 077/466-67-24
LANCIA THEMA, 1989 r., 159 tys. km, 2000 ccm. inst. gaz., 
czerwony, ABS, alum. felgi, pełne wyposażenie el., centr. za
mek, pilot, alarm, RO, głośniki, nowe opony, nowy akumulator, 
paski, oleje, po przeglądzie, kpi. dokumentacja, -10.600 zł lub 
zamienię na inny, lub motocykl. Rawicz, tel. 065/546-18-87, 
0603/19-04-48
LANCIA THEMA. 1991 r.. 2500 ccm, TDs, czarny metalic, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, alum. felgi, stan ide
alny, -13.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-44-99 
LANCIA THEMA, 1991 r., 240 tys. km, 2000 ccm, ie, ciemno
szary metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, szyberdach, centr. 
zamek, podgrzewane lusterka, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 
071/351-47-77,0607/55-12-38
LANCIA THEMA, 1994 r.-, 171 tys. km, 2000 ccm, 16V, grana
towy, klimatronic, ABS, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, alarm, centr. zamek + pilot, alum. felgi, RO ♦ 4 
głośniki, wersja rządowa, roleta, drewno, zadbany, stan b. do
bry, - 20.500 zł. Trzebnica, tel. 071/312-04-92

LEXU S
LEXUS ES 300,1997 r., 67 tys. km, 3000 ccm, wtrysk, niebie
ski metalic, pełne wyposażenie, stan idealny, - 80.000 zł lub 
zamienię na droższy. Wrocław, tel. 0501/15-52-27 
LEXUS LS 400,1991 r., 196 tys. km, 4000 ccm, brązowy meta
lic, pełne wyposażenie, skóra, - 28.500 zł lub zamienię na cię
żarowy. Wałbrzych, tel. 0605/85-03-41

MAZDA
MAZDA 121 CANWAS TOP. 1992 r., 152 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, 16V, turkusowy, el. reg. szyberdach, el. reg. reflekto
ry, centr. zamek, RO Sony, serwisowany w ASO, tylne siedze
nia dzielone, opony zimowe, blokada Dipol-Tytan, • 13.200 zł. 
Milicz, tel. 0601/17-88-33
MAZDA 121,1998/99 r., 75 tys. km, 1300 ccm, zielony metalic, 
5-drzwiowy, immobilizer, poduszka pow., RO, kupiony w salo
nie, - 23.000 zł. Opole, tel. 0602/70-26-34 
MAZDA 323 SEDAN,1983 fi, 165 tys. km, 1300 ccm. benzyna, 
niebieski metalic, 2 opony zimowe, nowa tarcza sprzęgła, dzie
lone tylne siedzenia, stan dobry, - 2.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/665-03-51,0607/21-8543
MAZDA 323,1985 r., 1300 ccm, - 3.800 zł lub Zamienię na Fia
ta 126p. Krzywiń, woj. leszczyńskie, tel. 0609/28-38-74 
MAZDA 323,1985 r., 240 tys. km, 1400 ccm, czerwony, auto
matic. przegląd do 03.2002 r., sprowadzony w całości, I właści
ciel w kraju, stan techn. b. dobry, - 6.300 zł. Wrocław, tel. 
071/342-18-07 po godz. 17
MAZDA 323,1.986 r., 1700 ccm, diesel, błękitny metalic,
3-drzwiowy, na białych tablicach - 1.050 DEM. Zielona Góra, 
tel. 0603/78-58-09
O  MAZDA 323 SEDAN, 1988 r., 1600 ccm, beżowy 

metalic, na białych tablicach - 800 DEM. Gubin, 
tel. 068/359-67-58, 0503/98-81-94 87020811

MAZDA 323,1988 r., 138 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały,
3-drzwiowy, szyberdach, sprowadzony w całości, uchylne bocz
ne szyby, stan b. dobry, • 5.300 zł. Sucha k. Zielonej Góry, tel. 
068/327-59-32
MAZDA 323,1989 r., 110 tys. km, 1300 ccm, biały, stan ideał-
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ny, bez wypadku, bez rdzy, serwisowany, pełna dokumentacja, 
nowe amortyzatory, komplet zapasowych opon z felgami, na 
białych tablicach, cena 900 DEM. Piotrowice, tel. 0604/70-14-21 
MAZDA 323,1990 r., 115 tys. km, 1600 ccm, czerwony, katali
zator, 3-drzwiowy, welurowa tapicerka, wspomaganie, centr. 
zamek, stan idealny, -10.900 zł. Lubin, tel. 076/847-22-92 
MAZDA 323 F, 1990 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, welurowa tapicerka, RO, szyberdach, centr. zamek, 
reg. kierownica i światła, przednie lampy otwierane, reguł. wys. 
mocowania pasów, • 9.500 zł lub zamienię na tańszy. Zary, tel. 
068/375-92-58,0606/60-97-04
MAZDA 323 F, 1991 r., 180 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, szary 
metalic, pełna dokumentacja, bez wypadku, oclony w całości, 
wspomaganie kier., centralny zamek, szyberdach, 2 zabezpie
czenia przed kradzieżą, • 12.500 zł. Opole, tel. 077/456-86-69 
MAZDA 323,1991 r., 1800 ccm, wtrysk, czarny, pełne wyposa
żenie elektryczne, ABS, wspomaganie kier., wysuwane świa
tła, 5-drzwiowy, radioodtwarzacz, atrakcyjny wygląd, na białych 
tablicach - 3.900 zł. Strzegom, tel. 0606/11-03-76 
MAZDA 323 SEDAN, 1991 r., 1700 ccm, diesel, czerwony, ku
piony w Polsce, książka serwisowa, oszczędny, stan idealny, -
14.300 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0603/64-69-25 
MAZDA 323, 1991/92 r., 85 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, RO, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, reg. kie
rownica, obrotomierz, centr. zamek, odcięcie zapłonu, garażo
wany, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -12.400 zl. Kłodzko, 
tel. 074/647-54-00
MAZDA 323 HB, 1992 r., 90 tys. km, 1600 ccm, benzyna, szary 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, RO, alarm, 
sprowadzony w całości, 3-drzwiowy, -13.500 p. Kamienna Góra, 
tel. 075/744-19-14
MAZDA 323 F, 1992/94 r., 120 tys. km, 1600 ccm, morski meta
lic, limitowana seria, fastback 16V, GLX, wspomaganie i reg. 
kierów., centr. zamek, alarm, siedzenia tylne składane, dokum. 
-15.500 zł. Wrocław, tel. 071/320-31*88,0601/30-13-27 
MAZDA 323 F, 1993 r., 98 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwony, 
aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, el. otwierane szyby, centralny 
zamek, alarm + pilot, stan b. dobry, • 14.200 zł. Wrocław, tel. 
0605/64-87-05
MAZDA 323 SEDAN, 1994 r., 28 tys. km. 1500 ccm, 16V, beżo
wy metalic, wspomaganie, reg. kierownica, centr. zamek, im
mobilizer, karoseria z 1995 r, • 15.500 zł. Lesznp, tel. 
0601/43-33-15
MAZDA 323, 1994 r., 1600 ccm, benzyna, morski metalic,
4-drzwiowy, el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, alum. fel
gi, -14.300 zł. Opole, tel. 077/415-00-59 
MAZDA 323F, 1995 r., 120 tys. km, 1840 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, 2 poduszki pow., alum. felgi, centr. zamek, alarm, 
wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, klimatyzacja, radio 
Sony CD i głośniki, - 27.500 zł lub zamienię na VW Golfa III, 
Audi, VW Passata, TDI. Zdzieszowice, tel. 0502/52-07-78 
MAZDA 323 COUPE, 1996 r., 45 tys. km, 1600 ccm. DOHC, 
czerwony, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, reg. kierowni
ca i fotele, RO Blaupunkt, spoilery, dzielona kanapa, I właści
ciel w Polsce, odcięcie paliwa, • 26.000 zł. Leszno,, tel. 
065/520-68-09,0608/83-1040
O  MAZDA 323 F, 1996 r.f 1500 ccm, 16V DOHC, per- 

łowobiały, I w łaścic ie l od 4 lat, el. otwierane szy
by, el. antena, radioodtwarzacz P ioneer + panel i 
g łośn ik i B laupunkt, wspom aganie kier., nowe 
opony, wydech, akumulator, atrakcyjny sporto
wy wygląd, serwisowany, • 26.900 zł. Wrocław, 
te l. 071/360-81-50 rano  i w ie czo rem , 
0501/46-09-99 02020941

MAZDA 323 C, 1996/97 r., 88 tys. km, 1400 ccm, granatowy 
metalic, wspomaganie i reg. kier., centralny zamek, alarm, 2 
poduszki pow., alum. felgi 15”, nowe opony 205/50/15, radio + 
CD. • 18.900 zł. Dzierżoniów, tel. 0606/43-75-96 
MAZDA 323 P. 1997 r.. 33 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zielony 
metalic, 2 pod. powietrzne, radio, alum. felgi, centr. zamek + 
pilot, wspomaganie, - 24.000 zł. Strzelin, tel. 0604/28-90-12 
MAZDA 626,1980 r., 1600 ccm, OHC, biały, po malowaniu, po 
remoncie blacharki i silnika, stan dobry, zadbane wnętrze, stan
b. dobry, -1.600 zł. Wołów. tel. 071/389-54-27 
MAZDA 626,1981 r., 1600 ccm, złoty metalic, blacharka do 
małych poprawek, 5-biegowy, reg. kierownica, zadbany, stan 
silnika b. dobry, aktualny przegląd, -1.900 zł. Wartowice, woj. 
jeleniogórskie, tel. 0501/57-3243 
MAZDA 626 GLX, 1983 r., 2000 ccm, benzyna, seledynowy 
metalic, inst. gazowa, hak, 4 el. otw. szyby, 2 el. reg. lusterka, 4 
zagłówki, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centralny zamek, welurowa 
tapicerka, przegląd do 2002 r., dzielone tylne siedzenia, tylna 
szyba ogrzewana, halogeny w grillu, reg. kierownica, - 4.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 0602/15-25-48
MAZDA 626 GLX, 1983 r., 234 tys. km, 2000 ccm, diesel, nie
bieski metalic, zadbany, stan b. dobry, regulowana kierownica i 
fotel, dzielone tylne siedzenia (rozkładane), zadbane wnętrze, 
radio, po remoncie silnika, - 6.900 zł. Wrocław, tel. 
071/361-4847,0605/32-60-05
MAZDA 626,1985 r., 109 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, jasnonie
bieski metalic, zadbany, welurowa tapicerka, radio, halogeny, 
reg. kierownica, stan b. dobry, na zachodnich tablicach -1.300 
DEM. Gubin, tel. 0607/12-57-62 
MAZDA 626 GT, 1986 r., 1984 ccm, benzyna, biały, sedan, 
welurowa tapicerka, tempomat, wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyby x 4, katalizator, reg. kierownica, dzielona tylna ka
napa, nowe klocki ham., szczęki, przegląd do 04.2002 r, - 4.500 
zł lub zamienię na Forda Probe z  dopłatą. Jasień Żarski, tel. 
0603/44-04-58 po godzi 5
MAZDA 626,1986 r., 2100 ccm, diesel, kolor grafitowy, wspo
maganie kierownicy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny 
zamek, głowica do regeneracji lub wymiany, - 3.500 zł. Wro
cław. tel. 0604/44-15-79 -
MAZDA 626 GLX, 1986 r.. 185 tys. km, 2000 ccm, E+gaz, biały, 
automatic, wspomaganie, klimatyzacja, aluminiowe felgi 15*,, 
centralny zamek, alarm, el. szyby, welurowa tapicerka, stan b. 
dobry, - 6.800 zł. Wrocław, tel. 0502/17-77-30 
MAZDA 626,1987/88 r., 2000,ccm, diesel, niebieski metalic, 
kupiony w salonie, stan b. dobry, ekonomiczny, - 6.900 zł. Ry
dzyna, tel. 065/538-02-99,0607/15-54-36 
MAZDA 626,1988 r., 170 tys. km, 2200 ccm,wtrysk, 12V, nie
bieski metalic, 130 KM, wspomaganie kier., welurowa tapicer
ka, reg. kierownica, R O +4 głośniki, dodatkowe światło .stop", 

-alarm, sprowadzony w całości, • 7.700 zł. Lubin, tel. 
0601/92-33-01
MAZDA 626 GLX, 1988 r., 190 tys. km, 2200 ccm el.szyby, szy
berdach, el.lusterka, automatyczna skrzynia, - 9.500 z ł. ., tel. 
0607/53-74-62
MAZDA626,1988 r„ 157 tys. km, 1998 ccm, benzyna, czerwo
ny, składak 1995 r., garażowany, 4-drzwiowy, - 7.500 zł. Wro
cław, tel. 071/35246-00
O  MAZDA 626, 1988/89 r. el. otwierane szyby, cen

tralny zamek, szyberdach, alum iniowe felg i, za
w ieszen ie na gwarancji, stan dobry, okazja, •
6.250 zł. Wrocław, tel. 0600/33-04-17 02020991 

MAZDA 626,1989 r., 150 tys. km, diesel, szaro-zielony meta
lic, centralny zamek, el. otw. szyby, - 9.500 zł. Bystrzyca KI., 
tel. 074/812-65-07 w godz. 10-16 
MAZDA 626,1989 r., 2000 ccm, diesel, czerwony, kupiony w 
salonie, bez wypadku, • 11.500 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-50-70
MAZDA 626,1990 r., diesel kpi. dokumentacja, z Pewexu, •
13.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0608/13-1847
MAZDA 626,1990 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny metalic, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie, alarm, 
pilot, - 9.800 zł. Wrocław, tel. 071/352-7545,0605/69-75-83 
MAZDA 626 SEDAN. 1990/91 r., 160 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czerwony, sprowadzony w całości, zderzaki i lusterka w kolo
rze nadwozia, wspomaganie, el. reguł, szyby i światła, obroto
mierz, welur, centralny zamek, oznakowany, hak, stan b. dobry, 
- 9.100 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 i szyberdach, el. reguł, lu
sterka i reflektory, garażowany, I właściciel, sportowy wygląd, •
12.000 zl. Kłodzko, tel. 074/867-62-83 wieczorem

MAZDA 626 COUPE, 1991/92 r., 161 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
biały, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektryczne, alum. fel
gi, stan idealny, -14.200 zł lub zamienię. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-27-58,0604/2943-83
MAZDA 626,1992/93 r., 110 tys. km, 2000 ccm. 16V, perłowo- 
srebmy, ABS, wspomaganie kier., el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, alarm, immobilizer, Mul-T-Lock, centr. zamek, alum. felgi, 
stan idealny, -19.950 zł. Zielona Góra, tel. 068/326-07-61, 
0606/66-09-29
MAZDA 626,1993 r., 164 tys. km, 2000 ccm, TDi, szary meta
lic, wspomaganie, alarm, centr. zamek, el. szyberdach i szyby, 
Multi-Lock, al.felgi, el.lusterka, raty, - 21.800 zł. Legnica, tel. 
0604/41-8047
MAZDA 626 KOMBI, 1994 r., 98 tys. km, 2000 ccm, perfowo- 
biały, relingi, hak, roleta, szyberdach, alum. felgi, el. dodatki, 
,stan b. dobry, - 16.800 zł. Legnica, tel. 076/854-63-67, 
0606/53-9644
MAZDA 626,1994 r., 1800 ccm, bordowy metalic, 5-drzwiowy, 
wspomaganie, immobilizer, - 25.500 zł. Wilkowice, tel. 
065/534-13-39 .
MAZDA 626,1995 r., 70 tys. km, 1800 ccm. 16V, srebrny mfl£& 
lic, wspomaganie kier., el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lû  
sterka, centr. zamek, - 27.500 zł lub zamienię na droższy, z 
dopłatą, Ford Galaxy, VW Sharan. Wrocław, tel. 0602/68-53-51 
MAZDA 626,1996 r., 38 tys. km, 1800 ccm, pertowogranatowy, 
bogate Wyposażenie, I właściciel, klimatyzacja, alum. felgi, za
dbany, - 29.000 zł. Syców, tel. 062/785-26-78 
MAZDA 626 KOMBI, 1998 r., 39 tys. km, 2000 ccm, 16V, zielo
ny metalic, 4 pod. powietrzne, klimatronic, ABS, TCS, wspoma
ganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, komputer, skórzana kie
rownica, RM Cruis Control, relingi dachowe, serwisowany, -
48.000 z ł lub zamienię. Oleśnica, tel. 071/314-98-71, 
0609/16-67-76
MAZDA 929 COUPE, 1988/91 r., 100 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, szary metalic, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, el. reg. 
lusterka, wspomaganie kier., alum. felgi, stan dobry, • 5.500 zł 
lub zamienię na tańszy. Laski, tel. 074/817-78-37 
MAZDA RX-7,1981 r., 1300 ccm, E, czerwony, sportowy, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, szyberdach, + druga 
Mazda RX-7 na części, z oryg. silnikiem Wankla 150 KM, • 4.500 
zł. Gubin, tel. 068/359-71-10,0603/51-81-59 
MAZDA RX-7,1984 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, el. reguł, 
lusterka, el. otwierane szyby, 5-biegowy, szyberdach, przegląd 
do 01.02.2002 r., 150 KM, ospoilerowany, sportowy wygląd,
2-drzwiowy, stan dobry, - 9.000 zl. Dzierżoniów, tel. 
0606/13-83-95
MAZDA XEDO S6,1997 r., 2000 ccm, V6 skóra, klimatyzacja, 
ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, pełne wyposażenie el., 
tempomat, Obiegowy, alum. felgi 14", RO Sony, - 52.000 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-64-30,0601/78-78-15 
O  MAZDA XEDOS 9,1995 r., 170 tys. km, 2500 ccm, 

V6, czarny, pełne wyposażenie, klimatyzacja, -
36.000 zł., tel. 0601/38-94-05 01024651

M ERCEDES
. ■ - ;  M

MERCEDES 140 S. 1992f.,-170 tys. km, 4200 ccm, biały, peł
na opcja oprócz skóry, stan b. dobry, - 55.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/05-33-05,0601/70-50-71
MERCEDES 140 S, 1992/93 r., 170 tys. km, 3200 ccm, benzy
na, antracytowy metalic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, skó
rzana tapicerka, el. otw. szyby i szyberdach, - 57.500 zł lub 
zamienię. Bolesławiec, tel. 0605/22-2040 
MERCEDES 140 S, 1993 r.. 196 tys. km, 3500 ccm, turbo D, 
brązowy, pełne wyposażenie, - 80.000 zł lub zamienię na tań
szy. Lubin. tel. 0602/47-81-99
MERCEDES 140 W S-KLASSE, 1993 r.. 263 tys. km, 3500 ccm, 
turbo D, czarny metalic, RO, automatic, el. otw. szyberdach, 
wspomaganie kier., alum. felgi, el. reg. lusterka, komputer pokł., 
alarm, poduszka pow., sprowadzony w całości, kpi. dokumen
tacja, skórzana tapicerka, podg. fotele, - 75.000 zł lub zamienię 
na tańszy. Zielona Góra, tel. 068/321-21-05, 0602/60-33-81

(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod nume
rem - AG0201 www.autogielda.com.pl)
MERCEDES 140 S, 1993 r„ 240 tys. km, 3500 ccm, turbo D, 
zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, 
• 70.000 zł lub zamienię na tańszy. Lubań, tel. 0607/20-55-50 
MERCEDES 140 S, 1996/97 r., 55 tys. km, 3500 ccm, turbo D, 
bordowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, domykanie 
drzwi, stan idealny, - 97.000 zł. Rawicz, tel. 065/545-24-99, 
0601/79-05-39
MERCEDES 140 A, 2001 r., 1400 ccm, benzyna, kolor g l4 & -  
wy, nagroda, ABS, ASR, el. szyby, el. reg. lusterka, centr. za
mek, pilot, alarm, nowy model, - 52.000 zł. Bojanowo, tel. 
065/545-66-55
MERCEDES 160 A, 1999 r.. 49 tys. km, 1600 ccm, bordowy 
metalic, kupiony w salonie, I właściciel, bez wypadku, serwiso
wany w ASO, p. dokumentacja, zarejestrowany jako ciężarowy 
(fabryczna homologacja), możliwość wystawienia faktury VAT, 
RM, klimatyzacja, alarm, pełne wyp. elektr., 4 poduszki powietrz
ne, ABS. ASP, ASR, - 53.000 zł. Kalisz, tel. 0601/59-00-60. 
1)601/97-10-79
MERCEDES 180 C-KLASSĘ, 1994 r., 1800 ccm, 16V, bordowy 
metalic, wersja Elegance, wspomaganie, ABS, elektr. otw. szy
by, elektr. reg. lusterka, szyberdach, - 42.000 zł. Ostrzeszów, 
tel. 0602/26-80-23
MERCEDES 180 C, 1994 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czarny metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i szyberdach, 
klimatyzacja, alarm, Mul-T-Lock, 2 poduszki pow., stan b. do
bry, - 35.000 zl. Wrocław, tel. 0502/17-08-02 
MERCEDES 180 C-KLASSE, 1994/95 r., perłowoczamy, kli
matyzacja, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, centr. zamek, atrak
cyjny wygląd, - 39.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0603/9345-72 
MERCEDES 180 C, 1995 r., 33 tys. km, 1800 ccm, 16V, biały. 
125 KM, pełne wyposażenie oprócz skóry, klimatyzacja, pod. 
powietrzna, alum. felgi, książka serwisowa, mało eksploatowa
ny, bogata wersja, atrakc. wygląd, • 40.000 zl. Bolesławiec, tel. 
0602/27-20-37
MERCEDES 180 C, 1995 r., 90 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czarny, el. otw. szyby, ABS, wspomaganie, el. otw. dach, ajjjrn- 
felgi, RM, centr. zamek, ciemne lampy, białe kierunkow,<tog, 
hak, instalacja gazowa, 6 miesięcy w kraju, - 39.000 zł. Jelcz-La
skowice. tel. 071/318-83-86.0601/45-99-84
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MERCEDES 180 C, 1996 r.. 135 tys. km, 1800 ccm. benzyna, 
Srebrny metalic, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, el. reg. 
H flektory, el. otw. szyby i szyberdach, centr. zamek, wspoma

ganie, ABS, immobilizer^ alarm, - 39.500 zł. Wrocław, tel. 
071/354-23-03
MERCEDES 180 C, 1996/97 r„ 85 tys. km, 1800 ccm, zielony 
metalic, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, wspomaganie 
kier., ABS, klimatyzacja, tempomat, 5-biegowy (automat), alu
miniowe felgi, RM, centralny zamek -*pilot, I właściciel w kraju, 
'-49.500 zł. Wrocław, tel. 0501/77-82-11 
MERCEDES 190 E, 1983 r., 2000 ccm, benzyna na białych ta

b licach - 2.500 DEM. Legnica, tel. 0603/53-26^2 
MERCEDES 190,1983 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, silnik 

'do remontu (dymi), oryginalny laKier, bez wypadku, 5-biegowy, 
drewniana kierownica, el. reguł światła, wspomaganie, RO Blau- 

S punkt, hak, kpi. dokumentacja, sprowadzony w całości, - 6.900 
? z ł, do uzgod.. Wrocław, tel. 071/348-34-78,0601/70-7645 
MERCEDES 190 E, 1983 r., 194 tys. km,.czerwony, wspoma
ganie, el. reg. lusterka, eL otw. szyby, centr. zamek, alarm, ja
sna tapicerka, drewno, hak, zadbany, stan b. dobry, • 9.000;ł. 
Złotoryja, tel. 076/878-64-09,0604/52-57-32 
MERCEDES 190 D, 1984 r., 2000 ccm, srebrny metalic, centr. 
zamek, wspomaganie, stan techn. b. dobry, • 13.500 zł iub za
mienię. Paczków, tel. 0601/69-64-29,077/431-68-35 
MERCEDES 190,1985 r., 170 tys. km, 2000 ccm, bordowy, 
szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, -11.600 zł. Strzegom, 
tel. 0603/10-86-36
MERCEDES 190 D, 1986 r., 2000 ccm, diesel, bordowy, centr. 
zamek, el. reg. reflektory i lusterka, RM, wspomaganie, kpi. 
dokumentacja, stan idealny, • 13.100 zł. Strzelin, tel.- 
071/392-06-55,0503/84-98-70
MERCEDES 190,1986 r., 2000 ccm, granatowy, wspomaga
nie, el. reg. lusterka, szyberdach, hak, radio, stan dobry, -12.500 
zł. Chojnów, tel. 076/818-67-15,0606/62-90-42 
MERCEDES 190,1986 r., 250 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, wspomaganie kier., nie składak, stan b. dobry, • 12.900 zł 
lub zamienię na Cinąuecćnto. Leszno, tel. 0601/85-37-24 
MERCEDES 190,1986 r., 160 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, biały, 
centr. zamek, serwo, automatic, stan dobry, na zachodnich ta
blicach -1.300 DEM. Zgorzelec, tel. 0608/12-26-98 . 
MERCEDES 190 E, 1987 r., 215 tys. km, 2000 ccm  ̂wtrysk, 
wiśniowy, oszczędny, szyberdach, hak, centr. zamek, el. reg. 

U s terka, el. reg. reflektory, nowy akumulator (gwarancja), do- 
' flakowe światło .stop*, wymienione końcówki drążków kier, - 
, 12.900 zł. Pieszyce, tel. 074/836-60-49,0602/50-12-91 
MERCEDES 190 E, 1987 r., 2600 ccm, wtrysk, grafitowy, wspo
maganie kier., ABS, ASD, alum. felgi, el. otw. szyby i szyber
dach, el. reg. lusterka i reflektory, podłokietnik, kpi. dokumenta
cja, do poprawek lakierniczych, • 12.500 zł. Wąsosz, tel. 
0601/76-96-78
MERCEDES 190 D, 1987 r., 189 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
szary, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, alum. fel
gi, z  urzędu celnego, stan idealny, • 16.000 zł, Wrocław, tel. 
071/315-22-04,0602/58-1047
MERCEDES 190 D, 1987 r., 2000 ccm, diesel, czerwony, za
dbany, sprowadzony w całości, radio, szyberdach, tylne pasy, 
centr. zamek, wspomaganie, stan b. dobry, -14.900 zł. Wro
cław, tel. 0601/71-03-50
MERCEDES 190,1987/88 r., 200Ó ccm, benzyna, kolor kremo
wy, wspomaganie, ABS, hak, stan b. dobry, nie rejestrowany w 
Polsce - 2.800 DEM. Opole, tel. 0604/22-57-50 . • 
MERCEDES 190 D, 1988 r„ 187 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
czerwony, obniżony, wspomaganie kier., alum. felgi, szyberdach; 
2 zabezpieczenia, zadbany, garażowany, 4-biegowy,,-16.500 
zł. Różyniec, tel. 076/817-27-76 
MERCEDES 190 E, 1988 r.. 230 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
szary metalic, ABS, centr. zamek, el. otw. szybbrdach, wspo
maganie, radioodtwarzacz, -15.600 zł lub zamiana. Ostrzeszów, 
tel. 062/730-82-37
MERCEDES 190 D, 1988 r., 2000 ccm, bordowy, stan techn. b. 
dobry, wspomaganie, ABS, centr. zamek, szyberdach, automa
tic, el. reg. reflektory, nowe Opony, nowe amortyzatory, atrakc. 
wygląd, zadbany, sprowadzony, w całości, serwisowany, I wła
ściciel, kpi. dokumentacja, -17.500 zł lub zamienię. Paczków, 
tei. 077/431-73-19,0602/22-73-24 
MERCEDES 190 D, 1988/89 r., 171 tys. Km. 2000 ccm, diesel, 
jasny metalic, szyberdach el. otwierany, wspomaganie kier., 
centralny zamek, RO, el. reguł, i podgrzewane lusterka, stan b. 
dobry; -15.900 zLOpole, tel. 0608/22-83-38 
MERCEDES 190.D, 1989 r., 202 tyś. km, 2000 cCm, diesel, 
bhły, centr. zamek, eLotw. szyberdach, el. reg. reflektory i lu- 
9$?a , RM, hak hol., wspomaganie, kpi. dokumentacja, szero
ka listwa, stan b. dobry, • 18.500 zł. Wrocław, tel. 071/398-85-56, 
0603/27-81-47
MERCEDES 190,1989/90 r., 1990 ccm, benzyna szeroka li
stwa, wspomaganie kier., centr. zamek, I właściciel w kraju, stan 
idealny, -18.000 zł lub źamienię na Mercedesa 124, może być 
z dopłatą. Kobierzyce, tel. 071/311-83-51 
MERCEDES 190 E, 1990 r., 193 tys. km, 2000 ccm. biały, szy
berdach, wspomaganie kier., instalacja gazowa, stan b. dobry,
1. właściciel, - 15.800 zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-18-34, 
0606/44-14-23
MERCEDES 190,1990 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
szary metalic, centr. zamek, szyberdach, el. reg. lusterka, alarm, 
szeroka listwa, garażowany, dodatkowe światło .stop", -17.000 
zł. Legnica, tel. 076/855-08-04 po godz. 18 
MERCEDES 190 E, 1990 r., 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy, ABS, szyberdach, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. 
wysuwana antena, szeroka listwa, zadbany, • 18.500 zł. Namy
słów, tel. 0602/47-21-89,077/410-24-04 
MERCEDES 190 E, 1990 r., 16 tys. kmtperłowóczamy, e, wspo
maganie, ABS, szeroka, listwa, - 16.000 zł. Zabór, tel. 
068/327-40*04 .
MERCEDES 190 E, 1991 r.,1800 ccm* wtrysk, jasnobrązowy, 
ABS, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, szyberdach, centr. za
mek + pilot, immobilizer, alarm, Mul-T-Lock, ł  właściciel, za
dbany, -15.600 zł. Wrocław, tel. 071/310-71-31,0608/67-29-31 
MERCEDES 190 D, 1991 175 tys. km, 2000 ccm, diesel,
srebrny metalic, oclony w całości, bez wypadku, stan dobry, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. szyberdach, alum. 
felgi, obniżony, wersja taxi (ale nie z  taxi), atrakcyjny wygląd, 
kompl. odprawy celnej, • 18.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
0604/77-52-42
MERCEDES 190,1991 r., 190 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, ABS, szyberdach, szeroka listwa, do popra- 

lakierniczych, - 14.800 zł lub zamienię na VW Golfa III. 
W kw ice, tel. 0608/81-13-28
MERCEDES 190,1991/92 r., 150 tys. km, 2300 ccm, bordowy 
metalic, wersja sportowa, el. otw. szyberdach, alarm, 
Mul-T-Lock, RM, wspomaganie, ABS, kpi. dokumentacja, sze
roka listwa, -16.350 zł lub zamienię na BMW. Zielona Góra, tel. 
0502/61-32-36,0602/11-52-37
MERCEDES 190 D, 1992 r., 200 tys. km, 2000 ccm wkraju pd 
4 miesięcy, centr. zamek, el. reg. lusterka, szyberdach, ciemne 
szyby, automatic, nowe opony, kpi. dokumentacja, stan b. do
bry, - 24.000 zł lub zamienię na tańszy. Lubin, tel. 0607/55-35-45 
MERCEDES 190,1992 r., 195 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, gra
natowy, wspomaganie, ABS, el. reg. reflektory, el. otw. szyber
dach, szeroka listwa, centr. zamek, alarm ■+- zabezpieczenie, 
RM z książką, I właściciel, od roku w Polsce, kpi. dokumenta
cja, - 23.500 zł lub zamienię na tańszy, do 12.000 zL Między
rzecz, tel. 095/742-08-40
MERCEDES 190 E, 1992/93 r., 1800 ccm, benzyna, kolor wi
śniowy metalic, wspomaganie kierownicy, centr.zamek, ABS, 
szyberdach, alum. felgi, immobilizer, • 23.500 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/732-67-68,0606/74-86-04 
MERCEDES 190,1992/93 r., 100 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, el. otw. 
szyby i szyberdach, RM, atrakc. wygląd, I właściciel, - 24.300 
zł. Jawor, tel. 0607/52-42-26
MERCEDES 190 E, 1992/93 r., 142 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
biały, 125 KM, ABS, alarm, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyberdach, reg. reflektory, reguł, fotel kierowcy, szerokia 
listwa, wykończenie w drewnie, skórzana kierownica, wspoma
ganie, RM stereo, żaluzja tylna, dodatkowe światło .stop", kpi. 
4 flLm enta, - 22.800 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 
0805/36-16-39
MERCEDES 190 D, 1992/93 r., 215 tys. km. 2000 ccm, diesel,

oliwkowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, ABS, szyber
dach el., 5-biegowy, szeroka listwa, radio, el. reg. lusterka, stan 
techn. b. dobry, • 23.300 zł. Żagań, tel. 068/477-74-27, 
0603/13-02-07
MERCEDES 190 C, 1993 r., 2500 ccm, diesel ABS, szyber
dach, szeroka listwa, • 26.000 zł. Wołów, tel. 071/389-02-18 
O  M ERCEDES 200 115 D, 1972 r., żółty, zadbany, 

dużo dodatkowych częśc i, • 2.200 zł. M ie jska 
Górka, tel. 065/547-45-34 01025331

MERCEDES 200 115 D, 1972 r., czerwony stan dobry, po re
moncie blacharki, - 2.200 zł (w rozliczeniu przyczepą samo
chodową). Paszowice, tel. 076/870-12-07 
MERCEDES 200 115 D, 1974 r., 2000 ccm. diesel, biały, szy
berdach, hak, jasna tapicerka, aktualny przegląd, kupujący 
zwolniony z opłaty skarbowej, - 2.000 zł..Wałbrzych, tel. 
074/843-43-65; 0604/87-95-01
MERCEDES 200 D, 1974 r., 2000 ccm, diesel, żółty, wspoma
ganie, przegląd do 03.2002 r., garażowany, stan techn. b. do
bry, - 4.700 zł. Wrocław, tel. 071/354-52-01 
MERCEDES 200115,1975 r., 2000 ccm, biały, limuzyna przed
łużana, 6 metrów, -13.000 zł. Będzin, tel. 0603/18-94-53 
MERCEDES 200115,1975 r., 2000 ccm, biały, • 1.600 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/713-01-23
MERCEDES 200115 D, 1976 r. po remoncie silnika, nowy aku
mulator, hamulce, ukł. wydechowy, łożyska, - 3.200 zł. Głogów, 
tel. 076/837-10-28
MERCEDES 200115 D, 1976 r. po remoncie blacharki, nowe 
opony, nowy układ wydechowy, zarejestrowany, - 2.500 zł. Wro
cław, tel. 071/347-9T-81 * “
MERCEDES 200 123 D, 1977 r., 207 tys. km, biały, II właści
ciel, stan b. dobry, - 5.300 zł. Głogów, tel. 076/834-15-20 
MERCEDES 200123 E, 1977 r., 2000 ccm, benzyna, ciemno- 
stalowy, insi gazowa, hak, wspomaganie, szyberdach, stan b. 
dobry, • 3.700 zł lub zamienię na inny, droższy. Wołów, tel. 
071/389-19-38
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. Polkowice, tel. 
076/749-36-03,076/749-76-04
MERCEOES 200 123 D, 1979 r., 2000 ccm, diesel, zielony, 
zarejestrowany do 10.2001 r., stan średni, szyberdach, hak, 
wspomaganie kier., centralny zamek, • 3.200 zł lub zamienię na 
ciągnik Ursus, Mercedesa 207-307. Kłodzko, tel. 0603/16-55-95 
MERCEDES 200 123,1979.r., 2000 ccm, diesel po remoncie 
silnika, stan dobry, -5.000 zł. Opole, tel. 0607/18-22-99 . 
MERCEDES 200 123 p, 1979/80 r., żółty, szyberdacK wspo
maganie kier., kpi. dokumentacja, alum. felgi, - 5.900 zł lub za
mienię na tańszy. Gromadka, tel. 076/817-27-20,0602/30-41-84 
MERCEDES 200 123 D. 1980 r., 2000 ccm, diesel, biały, po 
remoncie kapitalnym blacharki i silnika, po malowaniu,, alum. 
felgi, szyberdach, zapłon w stacyjce, wspom. kierownicy, za
dbany, stan b. dobry, - 5.900 zł. Głuszyca, tel. 0604/84-98-02, 
woj. wałbrzyskie
MERCEDES 200123,1980 r., 276 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kość słoniowa, wspomaganie kier., szyberdach, jasna tapicer
ka, nowy akumulator, bez wypadku,'stan silnika i blacharki b. 
dobry, - 8.500 zł. Kamieniec Ząbk., tel. 074/817-45-73 
MERCEDES 200123 D, 1980 r., 190 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
biały, po przeglądzie do 05.2002 r., wspomaganie, centr. za
mek,-szyberdach, hak, pokrowce, po remoncie blacharki i la
kierowaniu, I właściciel w Polsce. Nysa, tel. 0600/63-66-70 
MERCEDES 200123 D.,1980 r., 2000 ccm, diesel, czerwony, 
stan dobry, szyberdach, hak, aluminiowe felgi, - 5.400 zł. Wro
cław, tel. 071/343-9245
MERCEDES 200123 D, 1980/81 r., 2000 ccm, diesel zapłon w 
stacyjce, wspomaganie, RM, stan b. dobry, • 5.400 zł lub za
mienię. Nysa, tel. 077/433-67-24,0604/08-58-29 
MERCEDES 200 123 D, 1980/92 r., 2000 ccm. diesel, biały, 
sprawny technicznie, do średnich poprawek blacharskich, prze
gląd do 03.2002 r., zapłon w stacyjce, szyberdach, - 3.200 zł. 
Wrocław, tel. 336-97-92,0600/13-91-68 

. MERCEDES 200123 D, 1981 r., 2000 ccm, czerwony, szyber
dach, alum. felgi, blacharka do małych poprawek, - 3.000 zł. 
Kurznie, gm. Popielów, tel. 077/469-1047,0602/52-52-50 
MERCEDES 200 123,1981 r., 2000 ccm zadbany, - 8.000 zł. 
Pątnów Legnicki, tel. 076/854-43-78 
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 200123,1981/82 r., benzyna, czerwony, garażo
wany, po remoncie kapitalnym, RM, nowe amortyzatory, nowy 
akumulator, stan b. dobry, • 2.700 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/641-12-67,0604/65-70-78
MERCEDES 200123,1982 r., 2000 ccm, diesel, piaskowy, ABS, 
wspójnaganie kierownicy, drewniane dodatki, aluminiowe felgi, 
po remoncie kapitalnym, RM, opony zimowe, garażowany, -
9.400 zł. Bielawa, tel. 074/833-94-31,0603/32-16-66 
MERCEDES 200 123 D, 1982 r., 2000 ccm, diesel, metalic, 
wspomaganie, szyberdach, alum. felgi • 4.800 zł. Legnica, tel. 
0601/93-11-07.076/721-79-73
MERCEDES 200 123 D, 1982 r., czarny, wspomaganie, szy
berdach, • 3.000 zł lub zamienię na motocykl, cross lub enduro. 
Nowogrodziec, tel. 0608/1847-87 
MERCEDES 200123 D, 1982 r.,2000 ccm, diesel, kość słonio
wa, po remoncie blacharki, po lakierowaniu, RO, alum. felgi, 
spoiler ze .stopem”, alarm, odcięcie zapłonu, garażowany, stan 
dobry, - 6.000 zł. Sława, tel. 068/356-85-86 
MERCEDES 200123 D, 1984 r., 240 tys. km. 2000 ccm, biały, 
wspomaganie, szyberdach oryginalny, nowy akumulator, po 
remoncie silnika, automatic, bez korozji, zadbany, garażowany, 
stan b. dobry, • 7.500 zł lub zamienię na Fiata 126p, do 2.000 
zł. Oleśnica, tel. 0606/3145-67,071/314-85-33 
MERCEDES 200123 D, 1984 r., 2000 ccm, diesel, biały, stan 
dóbry, hak, szyberdach, wspomaganie, stan silnika b. dobry, -
7.500 zł. Trzebnica, tel. 071/387-10-07 
MERCEDES 200124 D, 1985 r., 300 tys. km, 2000 ccm, szary, 
stan techn. b. dobry, szyberdach, hak, centr. zamek, -15.900 zł 
lub zamienię na Mercedesa 123. Kłodzko, teł. 074/867-51-00, 
0603/30-3649
MERCEDES 200,1985/86 r.; 316 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
wrzosowy, centralny żamek, immobilizer; el. reg. lusterka, pod
grzewane siedzenia, drewno, wspom. kierownicy, el. otw. szy
berdach, stan b. dobry, - 17.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
0605/57-14-33
MERCEDES 200 124,1986 r., 320 tys. km, 2000 ccm, diesfel, 
srebrny metalic, garażowany, el. szyberdach, wspomaganie 
kier., centralny zamek, stan b. dobry, • 18.000żł lub zamienię. 
Kamienna Góra, tel. 0603/61-40-97 
MERCEDES 200124 D, 1986 r.,2000 ccm, diesel, ciemnozie
lony, centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, hak, szeroka listwa, 
stan dobrym 15.500 zł. Wrocław, tel. 0609/39*74-55 . 
MERCEDES 200 124 D. 1986/87 r., 240 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, biały, wspom. kierownicy, centralny zamek, el. otw. szy
berdach, I właściciel, jstan idealny, • 19.700 zł lub zamienię. 
Bogusżów-Gorce, tel. 074/844-27-58,0604/2943-83 
O  M ER C ED ES  200 124 D, 1987 r. wspomaganie, 

centr. zamek, alarm, szyberdach, aiumi felg i, •
18.900 zł lub zam ienię. Żary, ul. Ojsrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/7949-88 87020351

MERCEDES 200 124 D, 1988 r., 2000 ccm, kolor grafitowy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. reflektory, RO, 
alarm, welurowa tapicerka, RO, Mul-T-Lock, przęgląddo 2002 
r., zadbany, garażowany, właściciel niepalący, - 21.500 zł lub 
zamienię na mniejszy. Lubin, tel. 076/842-56-94,0609/40-21-22 
MERCEDES 200124 D, 1988 r., 268 tys. km, 2000;ćcm, diesel, 
kolor grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. 
reflektory, el. reg.. lusterka, szyberdach, wykończenia w drew
nie, welurowa tapicerka, RO, alarm, Muf-T-Lock, przegląd do
12.2001 r., garażowany, sprowadzony w całości, kpi. dokumen
tacja, zadbany. • 18.500 zł. Gubin,, tel. 068/359-82-02, 
0606/68-5343
MERCEDES 200124 D, 1988 r., 2000 ccm, diesel, czarny, Benz 
-16.500 zł. Namysłów, tel. 0501/37-10-67 
MERCEDES 200124,1988 r., 210 tys. km, 2000 ćcm, benzy
na, biały, centr. zamek * pilot, el. reg. lusterka i szyberdach, 
jasna tapicerka, 4 zagłówki, ABS, nowe opony Michelin, stan b.
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dobry, inst. gazowa, automatic, • 19.000 zł. Wrocław, tel. 
071/362-66-77,0605/65-95-52
MERCEDES 200124 D, 1989 r., 2000 ccm, diesel, biały, alarm, 
centralny zamek, ABS, RM, garażowany, zadbany, stan b. do
bry, - 23.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-67-78 
MERCEDES 200124,1989 r., 328 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
beżowy, szeroka listwa, centr. zamek, ABS, szyberdach, alarm, 
- 21.000 zł. Wrocław, tel. 0605/07-09-33 
MERCEDES 200124,1990 r., 201 tys. km, 2000 ccm, czarny 
metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek+pilot, alarm + pilot, 
el. otw. szyberdach, alum. felgi, • 20.000 zł. Kalisz, tel. 
062/760-14-55,0601/30-8548 •
MERCEDES 200 124 D, 1991/92 r., 2000 ccm, diesel, kolor - 
kość słoniowa, w kraju od tygodnia, zarejestrowany, bez wy
padku, oryg. lakier, I właściciel, kpi. dokumentacja, automatic, 
klimatyzacja, tempomat, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. 
reg. lusterka, szyberdach, wykończenia w drewnie, RM, serwi
sowany, stan idealny, - 22.800 zł lub zamienię, (możliwe raty). 
Kamienna Góra, tel. 0606/23-66-76 
MERCEDES 200124D, 1991/92 r., 200 tys. km, 2000 ccm, die
sel, kremowy, welur, ABS, wspomaganie, szeroka listwa, RO 
Blaupunkt, stan b. dobry, - 22.300 zł. Ostrzeszów, tel. 
0502/15-69-24
MERCEDES 200 124 D, 1991/92 r., 190 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, kolor piaskowy, w kraju od 3 miesięcy, kpi. dokumenta
cja, wspomaganie kierownicy, centr. zamek, szeroka listwa, 
dodatki drewniane, ogrzewanie postojowe, stan b.. dobry, •
23.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-65-93

MERCEDES
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MERCEDES 200 124,1992 r., 188 tys. km. 1997 ccm. diesel, 
szary metalic, szyberdach, katalizator, hak z  odpinaną kulą, eł.lu- 
sterka, centr. zamek, ABS, drewniane dodatki, blokada skrzyni 
biegów, alarm, I właściciel w kraju od 3 lat, garażowany, - 35.500 
zł. Kamienna Góra, tel. 075/742-86-97 
MERCEDES 200124 D, 1992 r.r 187 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
srebrny metalic, ABS, centr. zamek, stan techniczny b. dobry, 
wspomaganie, • 18.200 zł. Oława, tel. 071/303-37-13, 
0607/47-10r19
MERCEDES 200 124 D, 1992/93 r., 80 tys. km, biały, stan ide
alny, szeroka listwa, 5-biegowy, ABS, wspomaganie kier., RM + 
głośniki, białe kierunkowskazy, • 26.900 zł lub zamienię na 
uszkodzony, Jelenia Góra, tel. 0603/61 -59-50 
MERCEDES 200 124 D, 1992/93 r., 2000 ccm, diesel, kolor • 
kość słoniowa, w kraju od tygodnia, zarejestrowany, bez wy
padku, oryg. lakier, I właściciel, kpi. dokumentacja, ABS, wspo
maganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, szyberdach, wykoń
czenia w drewnie, serwisowany, stan idealny • 23.600 zł lub 
zamienię, (możliwe raty).Kamienna Góra, tel. 0606/23-66-76 
MERCEDES 200 124 0 , 1902/93^230 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, kolor - kość słoniowa, ABS.ws pomaganie kier., centr. 
Zamek, do sprowadzenia z Niemiec, - 23.000 zł. Świdnica, tel. 
074/640-28-98, 0501/3149-91 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem - AC0204 www.autogiel- 
da.com.pl)
MERCEDES 200124 E, 1994 r., 130 tys. km, 2000 ccm, grana
towy metalic, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, 
automatic, kpi. dokumentacja, stan idealny, garażowany, •
42.000 zł. Częstochowa, tel. 0601/70-1346 
MERCEDES 200 E, 1994 r., 250 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
morski, E-KLASSE, instal. gazowa,ABS, szyberdach, el. reg. 
lusterka, el. otw.. szyby, zadbany, > 24.800 zł. Wrocław, tel. 
0601/73-31-09
MERCEDES 200124D E-KLASSE, 1994 r., 180 tys. km, biały, 
w kraju od 96 r., I właściciel, stan b. dobry, - 39.800 zł. Zielona 
Góra, tel, 0601/77-36-32
MERCEDES 200 124 E, E-KLASSE, 1994/95 r., 215 tys. km, 
2000 ccm, diesel, kość słoniowa, tydzień w kraju, oclony, zare
jestrowany, bez wypadku, oryg. lakier i przebieg, I właściciel, 
kpi. dokumentacja, 5-biegowy, klimatyzacja, ABS, wspomaga
nie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, el. reg. 
reflektory, centr. zamek + pilot, - 35.800 zł lub zamienię, (moż
liwe raty). Kamienna Góra, tel. 0606/23-66-76
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MERCEDES 200 124 E, 1994/95 r., 177 tys. km,'2000 ccm, 
turbo D, zielony metalic, 2 poduszki pow0 automatic, tempo
mat,.webasto, szyberdach, stan b. dobry, • 39.000 zł. Lubin, tel. 
076/849-1147
MERCEDES 200124,1995£. 2000 ccm, diesel, zielony meta
lic, klasy E, bogate wyposażenie, - 39.000 zł lub zamienię na 
tańszy. Pokój, woj. opolskie, tel. 0601/88-50-19 
MERCEDES 200124 E, 1995 r., 45 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, wtrysk, zielony metplic, ABS, wspomaganie, centr. żamek, 
el. otw. szyby, el.reg. lusterka, 2 pod. powietrzne, półklimaty- 
zaoja, immobilizer, eł, otw. szyberdach, RO, spoiler, udokum. 

, przebieg, lwłaściciel, -43,000zł. Słubice, tel. 095/75846-84, 
. 0601/98-60-62 % >, * - p  f  :. . $
. MERCEDES 200 SLK CABRIO, 1997*r., Śetys.km, 2000 ccm, 
16V, srebrny metalic, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, podgrze- 

ę wane fotele, ABS, RO, pełne wyposażehie elektr.. alum. felgi,
2-kolorowa skóra, - 88.000 zł. Wieruszów, tel. 062/784-25-a3, 

'0601/72-08-77 .. , .. .  S  ;
MERCEDES 200 E, 1998 r., 12 tys. km, czarny, wykończenia w 

’ drewnie, I właściciel, na białych tablicach, - 65.000 zł. Jemielni
ca, tel. 077/463-25-95
MERCEDES 220115 D, 1971 r., żółty, po remoncie silnika i 
blacharki, • 2.900 zł lub zamienię na Uaza, Gaza 69 albo Fiata 

. Regatę. Brzeg, tel. .0606/92-66-16 
MERCEDES 220123,1976 r., 2200 ccm, biały, po remoncie; • 

s 4.200 zł. Głubczyce, tei. 077/485-97-80 
MERCEDES 220 123,1978 r., 2200 ccm, srebrny metalic, po 
remoncie, - 6.200 zł. Głubczyce, tal. 077/485-97-80 
MERCEDES 220123,1978/91 r.. 2200 ccmstan dobry, - 4.000 
zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0502/8741-67 
MERCEDES 220123 D, 1981 r., 2200 ccm, diesel, niebieski, 
wspomaganię, odsuwany dach,, * 5.200 *ł. Wrocław, tel. 
071/354-27-39 '

MERCEDES 220124 KOMBI, .1990 r„ 130 tys. km. benzyna, 
srebrny metalic, pełne wyposażenie, bez klimatyzacji, ABS, 
SRS, automatic, ekonomiczny, - 28.000 zł. Chojnów, tel. 
076/818-85-31,819-64-32 - ... - f
MERCEDES 220 E, 1993 r., bordowy, nowy model, szeroka li
stwa, bez wypadku, kpi. dokumentacja, certyfikat legalności, 
stan idealny, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 0605/33-09-00 
MERCEDES 220,1994 r., 117 tys. km, 2200 ccm, 16V, czarny 
metalic, poduszka pow., AJBS, alum. felgi, el. reg. łusterka i szy
berdach, el. reg. reflektory, RM * 6 głośników, el. wysuwana 
antena, serwo, wersja MB Sport, stan b. dobry, - 49.000 żł. 
Ostrów Wlkp., tel. 0602/31-73-20 
MERCEDES 220 C, 1994 r., 160 tys. km, 2200 ccm, diesel, 
kolor grafitowy, wspomaganie kier., ABS, ASR, poduszka po
wietrzna, el. otw. szyby, el. otwierany szyberdach, el. reg. lu
sterka, 5-biegowy, reg. reflektory, atermiczne szyby, oznako
wany, blokada skrzyni biegów, alarm, alum. felgi, el. wysuwana 
antena, RO * 8 głośników, - 48.000 zł lub zamienię na tańszy. 
Wrocław, tel. 788-18-67,0606/37-09-83 
MERCEDES 220 E 210,1996 r., 122 tys. km, 2200 ccm, diesel 
sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, stan b. dobry, kli
matyzacja, el. otwierane szyby, szyberdach, centralny zamek + 
pilot, 4 poduszki pow, - 72.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0601/18-37-20
MERCEDES 220 CDI, 1999 r., 2200 ccm, benzyna, kremowy, 
nowy model, 6 pod. powietrznych, klimatyzacja, ABS, ASR, tem
pomat, komputer, 6-biegowy, pełne wyposażenie elektryczne, 
el. reguł, i pompowane foteler- 88.000 zł. Wieruszów, tel. 
062/784-25-73,0601/72-08-77
MERCEDES 220 210 E CLASSIC, 1999 r., 70 tys. km, 2200 
ccm, CDi, ciemny metalic, .okularnik’ , 4 el. otw. szyby, el. reg. 
i podgrzewane lusterka, automatic, podgrzewane siedzenia, 
tempomat, klimatyzacja, radioodtwarzacz oryginalny+zmieniar- 
ka, 4 poduszki powietrzne, webasto, zestaw głośno mówiący,
c. zamek, alarm, alum. felgi, - 122.000 zł. Kalisz, tel. 
0601/97-04-79
MERCEDES 230123 W, 1980 r., 195 tys. km, 2300 ccm. ben
zyna, czerwony, szyberdach, hak, techn. sprawny, zarejestro
wany, blacharka do małych poprawek, - 4.100 zł łub zamienię 
na VW busa, .ogórek', oszklony. Wrocław, tel. 071/325-2541 
wieczorem, 0607/06-94-84
MERCEDES 230 123 TE KOMBI. 1983 r., 2300 ccm, benzyna, 
kolor - kość słoniowa, el. otw. szyby i reg. lusterka, tylne zawie
szenie hydrauliczne, wykończenia skórzane i drewniane, atrakc. 
wygląd, centr. zamek, alarm, • 12.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/16-83-65 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - A00431 www.autogielda.com.pl)
O  M ERCEDES 230 123 E, 1983 r., zie lony, szyber

dach, centr. zamek, wspomaganie, stan idealny, 
na b ia ły ćh  ta b lica ch  • 2.100 DEM. Żary, te l. 
0602/67-33-28 87020931

MERCEDES 230 COUPE, 1983/841-., 100 tys. km. 2300 ccm, 
-  zielony metalic, el. otw. szyby i  szyberdach,'jasna tapicerka, 

wykończenia drewniane, stan b. dobry - 4.500 DEM. Wrocław, 
'tel. 0604/16-12-88
MERCEDES 230124 E, 1987 r., 149tys. km, 2300 ccm, benzy
na, kolor platynowy metalić, książka serwisowa, udokum. prze
bieg, automatic, tempomat, szeroka listwa, ASD, centr. zamek, 
wspomaganie, stan b. dobry, zadbane wnętrze, -: 18.900 zł lub 
zamienię. Wałbrzych, tel. 074/844-1641,0606/33-85-06 
MERCEDES 230124 E, 1987 r., 160 tys. krń, 2300 ccm, benzy
na, srebrny metalic, szeroka listwa, centralny zamek, drewno, 
welurowa tapicerka, szyberdach, el. reguł, lusterfcai obniżony, 
zamykany pilotem, otwierany szyberdach + pilot, alarm, bloka
da skrzyni biegów, • 18.900 zł. Wrocław, tel. 0501/8540-16 
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»,podgrzewane*ie- 
dzenia, obniżony, białe zegary, ospoilerowany, alum. felgi, atrak
cyjny wygląd, - 16.500 żf lub"zamienię. Trzebnica, tel. 
0601/70-18-61 -
MERCEDES 230124,1988 r., 170 tys! km, 2300 ccm, SW480, 
V6 kpi. dokumentacja, ABS, el. otw. szyby, ęl. /eg. lusterka, 
szyberdach, centr. zamek, RM, - 22.500 żł. Opole, tel. 
0608/70-56-71
MERCEDES 230124 E, 1988 r., 210 tys. km, 2300 ccm, benzy
na, szary metalic, nie składak, ABS, wspomaganie, centr. za
mek, podgrz. lusterka, alum. felgi, radio, pódłokietniki, immobi
lizer, el. szyberdach, el. zagłówki, el. otw. szyby przednie, bez 
wypadku, dokumentacja celna, stan b. dobry, • 20.500 zł. Opo
le, tel. 0605/08-03-29
MERCEDES 230 E, 1990 r., 150 tys. km, 2300 ccm, zielony, 
radioodtwarzacz, stan b. dobry, na białych tablicach • 24.000 
zł. Brzeg Dolny, woj. wrocławskie, tel. 0607/49-35-18 
MERCEDES 230124 KOMBI, 1990 r., 190 tys. km, 2300 ccm, 
benzyna, stalowy metalic, ABS, centr. zamek, pełna dokumen
tacja, wspomaganie, el. reg. foteli, automatic, stan.b. dobry, -
25.200 zł lub zamiana na busa, lub inny osobowy. Jarocin, tel. 
0607/51-75-80,0601/73-25-09
MERCEDES 230124 E, 1990 r., 152 tys. km, perłowy metalic, 
serwisowany, szerokie listwy, szyberdach, automatic, stan ide
alny, - 22.900 zł. Namysłów, tel. 077/410-03-31 
MERCEDES 230 C, KOMBI, 1996 r.. 80 tys. km. 2300 ccm. 
srebrny metalic. Sport, alarm, książka serwisowa, 2.poduszki 
pow., klimatyzacja, automatic, alum. felgi, bez wypadku, 5-bie- 
gowy, • 56.000 zł. Księgienice 276, gm. Miękinia, tel. 
071/317-00-90,0602/794047
MERCEDES 240123,1976 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, na 
chodzie, blacharka do remontu, - 1.500 zł. Jawor, tel. 
076/871-08-64
MERCEDES 240123 D, 1977 r., 2400 ccm. diesel, biały, wspo
maganie kierownicy, stan techniczny nadwozia i podzespołów 
dobry, w ciągłej eksploatacji, - 2.800 zł. Lubin, tel. 076/749-51-33 
MERCEDES 240 123 E, 1977 r., 2400 ccm, diesel, beżowy, 
techn. sprawny, wspomaganie, prostokątne reflektory, spraw
ny, w eksploatacji, • 3.500 zł. Wrocław, teł. 0600/31-39-36 
MERCEDES 240123 D, 1978 r., 325 tys. km, 2400 ccm, zielo
ny metalic, wspomaganie, hak, tylna szyba ogrzewana, stan 
techn. b. dobry, zarejestrowany do 02.2002 r, nowy typ lamp, -
1.950 zł. Wiktorów 32, gm. Biała, teł. 043/841-91-78 
MERCEDES 240123 D, 1979 r., 290 tys. km, 2400 cćm, diesel,, 
biały, wspomaganie, szyberdach, przegląd do 04.2002 r., kwa
dratowe lampy, zapłon w stacyjce, stan idealny, - 6.200 zł lub 
zamienię na Fiata 126p. Lwówek Śląski, tel. 075/782-3345, 
0600/18-17-59
MERCEDES 240123D, 1979 r., 2400 ccni, diesel, granatowy, 
wspomaganie, centr. żamek, szyberdach ęl., alum. felgi, hak, 
RO, techn. sprawny, - 5.800 zł lubzamioana na ciągnik C-330. 
Sobótka, tel. 071/346-11-15,0603/30-26-89 
MERCEDES 240123 D. 1979 r., 2400 ccm, diesel, zielony, bez 
rdzy, poślizg sprzęgła, do wymianypoduszka silnika, stan opon 
dobry + koła z oponami zimowymi, • 2.600 zł. Wrocław, tel. 
071/354-55-39
MERCEDES 240 D, 1979 r., 10 tys. km nowy silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenie, po-śpaleniu instalacji elektrycznej • 2.500 
zł lub zamienię na Busa. Wrocław, tel. 071/329-16-35 w 
godz. 8-10,18-21
MERCEDES 240 123 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel, brązowy, 
bez wypadku, oryg. lakier, stani). dobry, - 6.900 zl lub zamie
nię. Bolesławiec, tel. 075/732-67-68,0606/74-86-04 
MERCEDES 240123 D, 1980 r., 65 tys. km, 2400 Ccm, ciem
noczerwony, .na chodzie',. 120 tys. km po remoncie silnika, • 
3.000zł. Wrocław, tel. 071/351-24-72 wgodz. 15:17 
MERCEDES 240123 D, 1980/81 r., 2400 ccm, ceglasty meta
lic, nowy akumulator, nowe opony, centr. zamek, eL reg. szy
berdach, wspomaganie, alum. felgi, jasne wnętrze, stan techn. 
b. dobry, • 6.900 zł lub zamienię. Paczków, tel. 0608/68-1642 
MERCEDES 240123 D, 1982 r., 2400 ccm, czerwony' wspo
maganie, szyberdach, hak, RM, stan b. dobry, - 4.600 zł. lub 
zamienię. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-12-67,06P4/65-7Ó-78 
MERCEDES 240123 D, 1982 r., 2400 ccm,diesel, biały, hak, 
szyberdach, wspomaganie kier., garażowany, pokrowce, stan 
dobry, do małych poprawek blacharskich, -4.500 zł lub zamie
nię na Poloneza Caro. Kamienna Góra, tel. 075/744-36-54 
MERCEDES 240123 D, 1982/83 r., 2400 ccm, diesel, czerwo
ny, stan b. dobry - 4.500 zł. Świeradów 2drój, tel. 0605/53-0047 
MERCEDES 240123 KOMBł, 1984 r., 2400 ccm, diesel, biały,
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na białych tablicach - 2.700 DEM. Nowa Sól, woj. zielonogór
skie, tel. 0608/09-19-74
MERCEDES 250115 COUPE, 1976 r., 209 tys. km, 2500 ccm, 
benzyna, niebieski metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, drewniane wykończenia, stan b. dobry, -18.000 zł. Wro
cław, tel. 0603/27-03-75 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć 
w internecie pod numerem -AC0186 www.autogielda.com.pl) 
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, po 
remoncie zawieszenia, stan b. dobry, -19.800 zł (możliwe raty 
przez komis). Wrocław, tel. 071/37247-88 
MERCEDES 250124 D, 1988 r., 240 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
niebieski, alarm, radio, szyberdach, - 23.000 zł. Bystrzyca Kłodz
ka, teł. 074/811-15-06
MERCEDES 250124 KOMBI, 1988 r., biały, bogate wyposaże
nie dodatkowe, - 24.000 zł. Milicz, tel. 071/384-27-52, 
0605/68-81-65
MERCEDES 250124 D, 1990 r., 200 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
srebrny metalic, el. otw. szyby, ABS, hak, - 27.000 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 0603/87-80-73 
MERCEDES 250124 D KOMBI, 1991 r., 2500 ccm, diesel, czar
ny, bez wypadku, automatic, serwo, ABS, centr. zamek, skóra, 
el. otw. szyby, 61. reg. lusterka, radio, szyberdach, el. regulowa
ne fotele, podłokietnik, - 31.500 zł: Wieruszów, tel. 
062/784-25-73,0601/72-08-77
MERCEDES 250 KOMBI, 1991 r., 200 tys. km, 2500 ccm, die
sel, biały, wspomaganie, centr. zamek, roleta, hak, siatka, relin
gi dachowe, książka serwisowa, - 34.000 zł lub zamienię na 
Mercedesa C-ldasse, diesla z dopłatą. Lubań, teł. 075/722-34-21 
do godz. 17,721-61-16 pogodz. 17 - 
MERCEDES 250 124 KOMBI, 1991/92 r., 190 tys. km, 2500 
ccm, diesel, srebrny metalic, elektryka, klimatyzacja, ABS, wer
sja .Sport Une", alum. felgi, + kpi. akim. felg zimowych, nivo, 
przerobiony na E-klasę, stan idealny, - 37.900 zł lub zamiana 
na Audi 80 Cabrio. Inowrocław, tel. 0603/59-66-76, 
0601/64-61-57
MERCEDES 250 124 D, 1992/93 rM 250 tys. km, 2500 ccm. 
diesel, szary, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., eL otw. szyby, 
el. reg. lusterka, bez wypadku, • 32.000 zł. Nowa Wieś Lubiń
ska, gm. Chocianów, tel. 076/817-12-23,0604/48-06-24 
MERCEDES 250,1993/94 r., 240 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
20V, kolor kremowy, E-klasse, bez wypadku, silnik nowej gene
racji, poduszka powietrzna, ABS, szyberdach, centralny zamek, 
wspom. kierownicy, el. reg. lusterka, czarna tapicerka, serwiso
wany, w kraju 2 tygodnie, stan idealny, • 34.500 zł (możliwe 
raty) łub zamiana na tańszy. Kamienna Góra, tel. 0605/55-48-22 
MERCEDES 250 124 D, 1994/95 r., 137 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, 20V, ciemnoczerwony, E-klasse, model ’95,1 rejestracja 
w 95 r., ABS, SRS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspoma
ganie kier., el. otw. szyby, klimatyzacja, hak odczepiany, drew
no, telefon, bez wypadku, stan idealny, kompletna dokumenta
cja, • 47.500 zł. Brody, tef. 068/371-81-86 
MERCEDES 250 C, 1994/95 r., 195 tys. km, 2500 ccm, czarny 
metalic, klimatyzacja, ei. otw. szyby, podgrzewane fotele, po
duszka pow., alarm, alum. felgi, hak, wersja elegant, książka 
serwisowa, - 45.500 zł. Bystrzyca Kłodzka, teł. 074/811-31-27, 
0601/31-89-74
MERCEDES 250 D, 1995 r., 99 tys. km, 2500 ccm, diesel, czar
ny metalic, ABS, ASR, alum. felgi, kola letnie, CD, 2 pod. po
wietrzne, stan b. dobry, - 55.000 zł. Milicz, tel. 071/384-13-03 
MERCEDES 250124 TE, 1995 r., 140 tys. km, 2500 ccm, die
sel, 20V, srebrny metalic, kombi, ABS, ASD, 2 poduszki pow., - 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka iszyberdach, roleta, relingi, siat
ka, radio + CD, centr. zamek + pilot, kpi. dokumentacja, faktura 
Vat, -44.000 zł lub zamienię. Kępno, tel. 0608/8148-82 
MERCEDES 250124 E KOMBI, 1995 r., 170 tys. km, 2500 ccm, 
20V, kolor grafitowy metalic, ABS, klimatyzacja, hak, poduszka 
pow., centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, - 48.500 zł. 
Syców, tel. 062/785-35-38
MERCEDES 250124 E, 1995 r., 121 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
20V, śliwkowy metalic, pełne wyposażenie, I właściciel, -49.900 
zł. Wrocław, tel. 071/316-55-23,0603/99-0047 
MERCEDES 250 C-KLASSA, 1997/98 r., 2500 ccm. czarny, 
intercooler, ABS, EPS, 4xSRS, ASR, automatic, tempomat, kli
matyzacja, klucz na podczerwień, stan b. dobry, - 71.000 zł lub 
zamienię na Mercedesa .okularnika* 290 TD. Wrocław, tel. 
071/354-26-88 po godz. 17,0601/74-02-03 
MERCEDES 250 E 210 KOMBI. 1999 r.. 12 tys. km, 2500 ccm, 
turbo D, granatowy metalic, 5-biegowy, ABS, wspomaganie kier., 
alum. felgi, el. reg. lusterka, komputer pokł., alarm, klimatyza
cja, 4 poduszki pow., I właściciel, ABS, EPS, ASR, ksenonowe 
reflektory, relingi dachowe, niveau, - 129.000 zł., tel. 
0603/66-56-69,0603/66-56-55 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem - AG0197 www.autogiel- 
da.com.p|)
MERCEDES 260126,1987 r., 2600 ccm, benzyna zarejestro
wany, nie składak, .na chodzie", • 14.500 zł. Wrocław, tel. 
0606/39-06-57
MERCEDES 260124,1987/88 r„ 2600 ccm, benzyna insL ga
zowa, ABS, ASD, centr. zamek, alarm, odcięcie zapłonu, szy
berdach el, - 18.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-18-70, 
0608/67-39-34
MERCEDES 260 124,1988 r., 2600 ccm, benzyna.automat, 
ABS, RDS, skórzana tapicerka, pełna dokumentacja, -16.400 
zł. Wrocław, tel. 071/37242-66 w god?. 9-16,0604/77-86-05 
MERCEDES 260 1 24 E, 1989 r., 204 tys. km, szary mętalic, 
sprowadzony w całości, I właściciel, kpi. dokumentacja, ABS, 
RO, centr. zamek, el. otw. szyberdach, alum. felgi, zadbany, 
sten opon i techn. b. dobry, • 19.900 zł lub zamienię na tańszy. 
Paczków, tel. 077/431-30-67 .
MERCEDES 260124 E. 1993 r., 123 tys. km, 2600 ccm, benzy
na, khaki metalic, bez wypadku, pełne wyposażehie, 2 pod. 
powietrzne, drewno, ABS, EPS, ASR, automatic, sprowadzony 
w całości. alarm, blokada skrzyni biegów, szyberdach, stan ide
alny, - 37.000 zł. tub zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 
074/844-1641,0606/33-85-06
MERCEDES 270 Ę-KLASSE, 2000 r., 87 tys. km, 270,0 ccm, 
CDI, srebrny metalić, ABS, 8 poduszek pow., klimatronić, nawi
gacja, skórzana tapicerka, automatic, dlant), blokada skrzyni 
biegów, kupiony w salonie, bez wypadku, I właściciel, • 130.000 
zł. Smiłowo, gm. Poniec, woj. leszczyńskie, tel. 0607/64-62-13 
MERCEDES 280 SL, 1974 r., czarny, cabrio, serwo, centr. za
mek, czarna skóra - 9.500 DEM. Jastrzębie, tel. 032/471-91-94 
pogodż: 18 T .
MERCEDES 280126 SE, 1980 r , 2800 ccm, platynowy meta
lic, alum. felgi, el. otw. szyby i szyberdach, drewniane wykoń
czenia, instaiacjagazowa, atrakc. wygląd, garażowany, po prze
glądzie, stan b. dobry, -10.500 zł lub zamienię na Mercedęsa 
124 lub 126, młodszy. Wrocław, tel. 0502/30:58-44, 
071/351-3242_. / '  •
MERCEDES 28Ó123,1981 r., 2800 ccm, biały, atrakcyjny'toy- 
gląd, - 5.500 zł. Bielawa, tel. 074/833-14-35 
MERĆfcbES 280126 SE, 1986 r., 250 tys. km, ciemnozielony 
metalic, stan b. dobry, zadbariy, garażowany, alarm z  pilotem,
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drewno, bez wypadku, automatic, kpi. dokumentacja, -19,500 
:zł. Gryfów Śl.. tel. 075/781-31-38 
MERCEDES 280 124 E, 1995 r., 122 tys. km, 2800 ccm, V6. 
kolor stalowy metalic, skórzana tapicerka, klimatyzacja, ABS, 2 
pod. powietrzne, automatic, tempomat, wykończenia w drew
nie, alarm, alum. felgi, wszystkie el. dodani, - 43.700 zł. Wro
cław, tel. 0602/45-57-36
MERCEDES 290 W210,1996 r., 66 tys. km, 2900ccm, turbo D. 
srebrny metalic, wersja avangarde, czarna skóra, ABS, ASD, 4 
pod. powietrzne, klimatyzacja, komputer, tempomat, webasto, 
el. otw. szyby, szklany szyberdach, RO + 8 głośników, alarm, 
centr. zamek, blokada skrzyni biegów, alum. felgi, garażowany,
- 88.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-36-26
O  M ERCEDES 290 E KOMBI, 1998 r., 2900 ccm, tur

bo D, c iem nozie lony metalic, pełne wyposażenie, 
stan idealny, I w łaśc ic ie l w kraju, b. dobrze za
b e zp ie c zo n y , - 97.500 z ł. W ro c ław , te l. 
0501/09-92-21 81010091

MERCEDES 300 115 D, 1975 r., kawowy, zapłon w stacyjce, 
hak, tylna szyba ogrzewana, wspomaganie kier., stan b. dobry,
- 4.900 zł. Gromadka, tel. 076/817-27-20,0602/30-41-84 
MERCEDES 300116 D, 1977 r., 3000 ccm, diesel, granatowy, 
do poprawek blacharskich, silnik i zwieszenie w b. dobrym sta
nie, - 5.400 zł lub zamienię na busa, terenowego albo osobowy. 
Mieroszów, tel. 074/845-11-56,0605/11-19-63 
MERCEDES 300123 D, 1978 r., 172 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
bordowy metalic, szyberdach, oryg. hak, zapłon w stacyjce, 
skórzana tapicerka w kolorze czarnym, wnętrze z 1990 r., wspo
maganie, tylna szyba ogrzewana, zadbany, odcięcie zapłonu, 
stan techn. b. dobry - 8.000 zł lub zamienię na inny, osobowy 
lub dostawczy: Fiat Ducatato Peugeot J5, Skoda Favorit, w tej 
cenie lub tańszy. Bolesławiec, tel. 0602/35-40-94 
MERCEDES 300 123 D, 1978 r., 320 tys. km, biały, szyber
dach, wspomaganie kier., hak, nowe opony,-centralny zamek, 
el. reguł, lusterka, stan dobry, - 5.800 zł. Łomnica, tel. 
075/713-11-70
MERCEDES,300123 D, 1980 r., 230 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
srebrny metalic, szyberdach, wspomaganie, hak, po remoncie 
kapitalnym blacharki w 1999 r., stan b. dobry, przegląd do
03.2002 r, • 6.500 zł lub zamienię na tańszy. Paczków, tel. 
0602/84-93-16,0608/62-48-92
MERCEDES 300123 0,1981 r., 3000 ccm, diesel, bordowy, <
6.900 zł lub zamienię. Ostrzeszów, tel. 062/730-81-36 
MERCEDES 300 123 D, 1981 r., 3000 ccm, diesel, perłowy 
metalic, garażowany, nowe opony, ałum. felgi 15", wspomaga
nie, centr. zamek, szyberdach, RO, roleta, podłokietnik, 4 za
główki, atrakc. wygląd, po remoncie w 99 r., konserwacja, stan 
idealny, - 7.600 zł lub zamienię na Piata 126p. Złoty Stok, tel. 
0604/93-43-11
MERCEDES 300123 D, 1982 r., złoty metalic, oszczędny, hak, 
amortyzatory, sprężyny, klocki, dod. światła .stopu', nowy al
ternator, garażowany, właściciel niepalący, - 9.500 zł. Polanica 
Zdrój, tel. 074/868-10-84,0604/24-54-92 
MERCEDES 300123 D, 1982 r., 298 tys. km, 2000 ccm, diesel 
KOMBI, wspomaganie, alrm, centr. zamek, pilot, hak, stan b. 
dobry, nowy tłumik, przegląd do 03.2002 r., nowe opony, 81/100 
km, -10.200 zł. Wrocław, te t071/798-18-29,0608/23-04-16 
O  M ERCED ES 300124 D, 1986 r., ko lo r m orski me

ta lic , A B S , ASD , k lim atyzacja , wspom aganie, 
5-biegowy, centr. zamek, szyberdach, • 22.900 zł 
lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87020331

MERCEDES 300 124 D, 1986/87 r., 250 tys. km, 3000 ccm, 
diesel, kolor groszkowy metalic, sprowadzony w całości z Nie
miec w 93 r., bez wypadku, kpi. dokumentacja, książka serwi
sowa, po wymianie pasków, filtrów, oleji, tarcz i klocków, amor
tyzatory spr. zaw, - 23.000 zł. Sobótka, tel. 071/316-29-85, 
0502/53-18-56
MERCEDES 300 124 D, 1987 r., 230 tys. km, ciemnozielony 
metalic, szyberdach, webasto, klimatyzacja, el. otw. szyby, alu
miniowe felgi, szeroka listwa, hak holowniczy oryginalny, -
24.000 z ł.., tel. 0604/37-71-22
MERCEDES 300124,1987 r., 165 tys. km, 3000 ccm, benzy
na, popielaty, automatic, ABS, el. otwierane szyby i szyberdach, 
szeroka listwa, białe zegary, aluminiowe felgi, alarm, atrakcyj
ny wygląd, -16.000 zł. Lubań, tel. 075/721-69-69,0604/72-63-07 
MERCEDES 300124 D, 1987 r., 146 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
szary metalic, przerobiony na E-klasse, stan b. dobry, el. otw. 
szyby i szyberdach, ABS, centr. zamek, drewno, RO, alarm, •
23.000 zł. Porajów, tel. 075/773-81-40
MERCEDES 300 124,1987 r., 240 tys. km. 3000 ccm, benzy
na, biały, automatic, ABS, ASD, el. otw. szyby, wycieraczki .re
flektorów, alarm, centralny zamek z pilotem, zadbany, haloge
ny, stan b. dobry, - 24.000 zł. Wrocław, tel. 071/367-19-66, 
0602/57-15-12
MERCEDES 300126 SE, 1987 r., 3000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, automatic, el. lusterka, el. szyby, wspomaganie, cen
tralny zamek, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, ABS, koła let
nie i zimowe, -18.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-63-01 
MERCEDES 300 124,1987/95 r., 180 tys. km, 3000 ccm, ben
zyna, czarny, automatic, hak, centr. zamek, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, ABS, alum. felgi, w ciągłej eksploatacji, -17.500 
zł. Opole, tel. 0608/70-56-71
MERCEDES 300 124 E, 1987/97 r., 180 tys. km, 3000 ccm, 
benzyna, czarny metalic, ABS, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
szyberdach, wspomaganie, alum. felgi, centr. zamek, ABS, pod
łokietnik, wycieraczki na reflektorach, I właściciel w kraju, •
20.000 zł. Świdnica, tel. 074/851-91-98,853-15-00 
MERCEDES 300124 E, 1988 r., 187 tys. km, 3000 ccm, benzy
na, czarny rhetalic, klimatyzacja, skóra, ABS, ASD, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, szyberdach, autolawety, podgrzewane fo
tele i lusterka, Nivo, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, -
21.300 zł. Oleśnica, tel. 0603/99-80-55
MERCEDES 300 D, 1988 r., 120 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
kolor grafitowy metalic, centr. zamek, el. reg. zagłówki, el. reg. 
lusterko, ABS, alum. felgi, RO z panelem, klimatyzacja, stan b. 
dobry, podłokietnik, garażowany, - 26.500 zł. Polanica Zdrój, 
tel. 074/868-19-05,074/868-15-95 
MERCEDES 300124 TD, 1988 r., 250 tys. km, 3000 ccm, turbo 
D, zielony metalic, bez wypadku,, stan b. dobry, • 23.700 zł. 
Świebodzice, tel. 074/854-03-69 wieczorem, 0601/68-79-27 
MERCEDES 300 124 D, 1988/89 r., 240 tys. km, 3000 ccm, 
diesel, srebrny metalic, sprowadzony w całości, kpi. dokumen
tacja, 5-biegowy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyber
dach, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, drewno, tylna blenda, 
R M +głośniki, obrotomierz, duży grill, garażowany, serwisowa
ny, stan b. dobry, - 22.600 zł lub zamienię, (możliwe raty). Ka
mienna Góra, tel. 0606/23-66-76 
MERCEDES 300126 TD, 1989 r., 200 tys. km, 3000 cćm, turbo 
D, srebrny metaljc, czarna skórzana tapicerka, pełne wyposa
żenie oprócz klimatyzacji, alum. felgi 205/65 R15, - 35.000 zł. 
Bielawa, tel. 0601/99-78-10
MERCEDES 300124 E, 1989 r., 3000 ccm, benzyna, grafitowy 
metalic* szeroka listwa, instalacja gazowa, hak,. drewniane 
dodatki, 5-biegowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, klimaty
zacja, stan dobry, -18.500 zł. Bolesławiec, tel. 0604/69-58-47 
MERCEDES 300 124 E, 1989/90 r., 120 tys. km, 2300 ccm, 
benzyna, brązowy metalic, inst. gazowa, stan idealny, szeroka 
listwa, ABS, RM + głośniki, aluminiowe felgi, białe kierunków-
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m m m m m m IMS 2600 et granatowy 38 000
Fiat Tl po 1995 1 400 et czerwony 12 500
Ford Mondeo 1994 1 800 et t a r - 1- 15 400
Ford Mustang 1996 4 600 et zielony 65 000
Ford Windstar 1996 3800 et wrzosowy 36 900
Mercedes 123 Coupe 1978 2400 ii niebieski 14 800
Mercedes 126 SEC 1989 4 200 et niebiesld 39 900
Mercedes A 190 2000 1 900 et niebieski 66 900
MercedetC 180 1997 1 800 et zielony 53 900
Mercedes C 180 1998 1 800 et srebrny 60 000
Mercedes C 230 Icomp. 1996 2 300 et granatowy 49 000
Mercedes C 240 2000 2 600 et niebieski 130 000
Mercedes S 140 1993 4 200et czarny 76 000
Mercedes Sprinter 212 1997 2900 td 1 H 7 "— 47 000
Mercedes Sprinter 212 1997 2 900td zielony 54000
Mercedes 312 Autobus 1998 2 900 td czerwony 115 000
Mercedes 312 Autobus 1998 1 900 td 1czerwony 115 000
Mercedes Vito 110 • 97/98 2 300 td ' turkusowy 52000
Mercedes VHo 112 1998 2 300 td biały 58 000
Mitsubishi Lancer Comb 1993 1 600 et srebrny \ 14600

- obsługę przez profesjonalnie przygotowanych sprzedawców 
moiliwoJć sprawdzenia stanu technicznego pojazdu w autoryzowanej stacji 

• możliwość sprowadzenia samochodu na zamówienie 
• moiliwoić pozostawienia starego samochodu w rozliczeniu za nowy 

• sprawdzenie legalnoid pochodzenia pojazdu 
• kredyty samochodowe 

• leasing
- współpracy z siecią dealerską w całej Polsce
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skazy, • 23.900 Zł lub zamienię na inny. Jelenia Góra, tel. 
0603/61-59-50
MERCEDES 300 124 E. 1989/95 r., 200 tys. km, 3000 ccm, 
benzyna, pertowoczarny, skóra, klimatyzacja, centr. zamek,. 
ABS, ASR, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i zagłówki, wspoma
ganie, szeroka listwa, tempomat, stan b. dobry, - 22.000 zł. 
Wrocław, teł. 071/339-26-17
MERCEDES 300 124 KOMBI, 1991 r., turbo D, czarny, ABS, 
ASD.ftO, klimatyzacja, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lu
sterka, termometr zewn., podłokietnik, centr. zamek, alarm, blo
kada skrzyni biegów, alum. felgi, hak, automatic, hydrauliczne 
teleskopy, - 33.000 zł lub zamienię na tańszy. Jelenia Góra, tel. 
0609/42-00-31
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 300 124,1992 r., 225 tys. km. 3000 ccm, diesel, 
szaiy metalic, ABS, automatic, klimatyzacja, el. otw. szyby, centr. 
zamek ♦ pilot, drewno, - 39.000 zł. Malanów, tel. 063/288-31-17, 
0606/30-29-38
MERCEDES 300124,1992 r., 225 tys. km, 3000 ccm, turbo D, 
ciemny metalik, stan idealny, - 39.000 zł. Wrocław, tel. 
0606/30-29-38
MERCEDES 300124 KOMBI, 1992 r., 3000 ccm, diesel, srebr
ny metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 39.500 zł. Jaro
cin, tel. 062/740-19-68,0601/57-22-78 
MERCEDES 300124 D, 1992 r., 150 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
wrzosowy metalic, ABS, ASO, hydrauliczne teleskopy, el. otw. 
szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, termometr zewnętrzny, 
podłokietnik, centr. zamek, alarm, blokada skrzyni biegów, ra
dio, automatyczna antena, alum. felgi, hak, garażowany, • 36.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/847-36-26
0  M ERCEDES 300,1992 r., 160 tys. km, 3000 ccm, 

czarny metalic, E-k lasse, automatic, centr. za
mek, ABS , podwójna klimatyzacja, el. otw. szyby 
i szyberdach, skórzana tapicerka, podgrz. fote
le, alum. felg i, RM ze zm ieniaczem CD, bez wy
padku, stan idealny, - 39.500 zł. W rocław, tel. 
071/343-94-00 w ew n. 253, 0603/79-87-48 
01024021

MERCEDES 300 124 E, 1992 r., 198 tys. km, 3000 ccm, czar
ny, pełne wyposażenie, stan b. dobry, • 32.500 zł. Sobótka, tel. 
071/316-90-21,0603/68-94-73
MERCEDES 300 E-KLASSE, 1994 r., 120 tys. km, 3000 ccm, 
24V, diesel, zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz klima
tyzacji i skóry, kpi. dokumentacja, stan idealny, - 46.900 zł lub 
zamienię ńa tańszy. Kłodzko, tel. 074/868-73-73 
MERCEDES 300 E 210,1996 r., 73 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
24V, fioletowy metalic, Avantgarde, lampy ksenonowe, klimaty
zacja, szyberdach, komputer, sensor deszczu i inne dodatki, -
82.000 zł lub zamienię na tańszego Mercedesa. Lubań, tel. 
0604/69-28-77
MERCEDES 300,1996 r., diesel, srebrny, W-210, stan b. do
bry, pełne wyposażenie, klimatronic, skórzana, jasna tapicer
ka. - 80.000 zł. Mietków, tel. 0602/78-02-08, woj. wrocławskie 
MERCEDES 300 E 210 ELEGANCE, 1996 r., 175 tys. km, 3000 
ccm, diesel, granatowy metalic, „okularnik*, klimatyzacja, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, drugi kpi. opon zimowych, 
garażowany, lampy ksenonowe, RM Pioneer+CD, stan b. do
bry, - 79.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-99-77,0601/77-13-57 
MERCEDES 300 E-KLASSE, 1996/97 r., 85 tys. km, 3000 ccm. 
diesel, 24V, perłowogranatowy metalic, wersja Avangarde, kli
matyzacja, 4 poduszki pow., el. otw. szyby, el. żaluzja, RO, alum. 
felgi AM G16", atrakc. wygląd, kpi. dokumentacja, stan idealny, 
- 95.000 zł lub zamienię na tańszy. Kobierzyce, tel. 
071/311-17-80
MERCEDES 300 210E, 1997 r., 122 tys. km, 3000 ccm, TDI, 
jasnoniebieski, 4 poduszki pow., klimatronik, alum. felgi, tele
fon, tempomat, wszystkie el. dodatki, 3 zabezpieczenia, książ
ka serwisowa, - 93.000 zł. Racula, tel. 0607/42-01-24, woj. zie
lonogórskie
MERCEDES 300 TD, 1998 r., 38 tys. km, 2500 cćm, granatowy 
metalic, wspomaganie kier., ABS, centr. zamek, alum. felgi, el. 
reg. lusterka, komputer pokł., klimatyzacja, 4 poduszki pow., I 
właściciel, kpi. dokumentacja, model «2000, -115.000 zł. Wro
cław. tel. 071/311-52-97,0602/48-10-55 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - AG0196 www.au- 
togielda.com.pl)
MERCEDES 320124 E, 1994 r., 196 tys. km, 3200 ccm, 12V, 
grafitowy metalic, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby, 
poduszka pow., podgrzewane siedzenia, stań idealny, alum. 
felgi, - 40.000 zł. Żary, tel. 068/374-26-24, 0603/57-38-56, 
0049/17-34-08-97-94 Niemcy
MERCEDES 380 SEC, 1987 r., 295 tys. km, 3800 ccm, niebie
ski metalic, skórzana tapicerka, klimatyzacja, webasto, el. rag.
1 podgrz. fotele, el. otw. szyby, szyberdach, inst. gazowa,alum. 
felgi, śtan dobry, ABS, - 26.900 zł. Lubin, tel. 0603/75-40-90 
MERCEDES 420 126 SEC. 1991 r., 165 tys. km, 4200 ccm, 
benzyna, szary metalic, klimatyzacja, szyberdach, wszystkie el. 
dodatki, ABS, ASR, skórzana tapicerka (wiśniowa), alum. felgi 
215/55/16", zadbany, - 45.000 zł. Bielawa, tel. 0601/99-78-10 
MERCEDES 420124 E, 1994 r.. 93 tys. km. 4200 ccm, benzy
na, wrzosowy metalic, pełne wyposażenie, w kraju od 5 mies., 
książka serwisowa, • 55.000 zł lub zamienię na tańszy. Wro
cław, tel. 0607/19-33-83 ’
MERCEDES 420124 E, 1995 r., 145 tys. km,4200 ccm, benzy
na, pertowoczarny, pełne wyposażenie, alum. felgi, - 56.000'zł. 
Zgorzelec, tel. 075/775-19-65,0607/56-92-76 
MERCEDES 450 Sl Ĉ, 1976 r.. pertowobłękitny, welurowa tapi
cerka, alum. felgi, centr. zamek, serwo, el. otw. szyby, szyber
dach, chromy, telefon, -27.000zł. Jastrzębie, tel. 032/471-91^94 
po godz. 18
MERCEDES 500 SEL, 1988 r„ 5000 ccm, srebrny, instal. gazo

wa, tapicerka skórzana, el. reg. fotele, ABS, hak, centr. zamek, 
-16.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-23-70 
MERCEDES 500124 E, 1993 r., 130 tys. km, 5000 ccm, benzy
na, czarny metalic, poszerzony, pełne wyposażenie, - 50.000 
zł. Oława. tel. 071/313-00-56', 0601/55-41-77

MITSUBISHI
MITSUBISHI CARISMA. 1996 r.. 62 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
czerwony, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., 2 pod. powietrzne, 
ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, el. otwierany szyberdach, 
zadbany, stan b. dobry, kompletna dokumentacja, - 29.900 zł. 
Duszniki Zdrój, tel. 0607/72-87-09 
MITSUBISHI CARISMA, 1996 r., 80 tys. km, 1800 ccm, zielony 
metalic, pełne wyposażenie, • 30.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0600/16-56-33
MITSUBISHI CARISMA, 1996 r., 80 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
zielony' kpi. dokumentacja, klimatyzacja, wspomaganie, ABS, 
centr. zamek, alarm, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa 
tapicerka, stan b. dobry, - 28.900 zł. Wrocław, tel. 071/310-71-38 
MITSUBISHI CARISMA GLX, 1997 r., 1600 ccm, 16V, czerwo
ny metalic, 5-biegowy, RO, wspomaganie kier., ABS, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, alarm, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, 
reg. kierownica, welurowa/tapicerka, dzielona tylna kanapa, 
5-drzwiowy, el. reg. reflektory, w kraju od 3 lat, I właściciel, kpi. 
dokumentów, - 31.500 zł. Sulechów, tel. 068/385-41 -86 
MITSUBISHI CARISMA, 1998 r., 60 tys. km, 1800 ccm, GDi, 
grafitowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, 4 poduszki 
powietrzne, pełne wyposażenie elektryczne, klimatyzacja, -
40.000 zł. Brzeg Dolny, woj. wrocławskie, tel. 0502/26-45-73 
MITSUBISHI CARISMA GDI, 1999 r., 33 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, kolor wiśniowy metalic, najnowszy model, najdroż
sza wersja, 4 el. otw. szyby, skórzana tapicerka, komputer, drew
niane dodatki, zużycie paliwa 61/100 km, klimatyzacja, • 54.000 
zł. Wrocław, tel. 0602/77-40-76 
MITSUBISHI COLT, 1983 r., 1400 ccm. turbo E. czarny, stan 
dobry, RO, -1.700 zł. Zielona Góra, tel. 0607/56-96-24 
MITSUBISHI COLT, 1990 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, reg. kierownica, dzielone tylne siedzenia, nowa pompa 
paliwa, w ciągłej eksploatacji,, stan b. dobry, - 8.900 zł. Wro
cław, tel. 338-06-23 po godz. 18 
MITSUBISHI COLT, 1991 r., 1300 ccm, niebieski metalic, stan 
b. dobry, -12.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/84-77-96 
MITSUBISHI COLT, 1991 t., 116 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
srebrny metalic, kupiony w salonie w Polsce, alarm, odcięcie 
zapłonu, reg. kierownica i fotel kierowcy, oznakowany, po wy
mianie paska rozrządu i końcówek drążków, przegląd do
09.2001 r., stan b. dobry, - 12.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/666-66-70
MITSUBISHI COLT, 1996 r., 80 tys. km, 1300 cCm, czerwony, 
nowy model, sprowadzony w całości, 2 poduszki powietrzne, 
immobilizer, wspomaganie kier., pełna dokumentacja, - 20.500 
zł lub zamienię na tańszy. Leszno, tel. 065/520-81 -67, 
0604/35-69-74
MITSUBISHI ECLIPSE, 1990 r., 166 tys. km, 1800 ccm, biały, 
klimatyzacja, RO, -14.000 zł lub zamienię., tel. 0604/69-56-56 
MITSUBISHI ECLIPSE, 1990/91 r., 76 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
turbo, niebiesko-czarny metalic, ABS, klimatyzacja, wspoma
ganie, alarm, el. reg. lusterka, podgrzewane fotele, RM + gło
śniki, alum. felgi, stan idealny, -15.600 zł lub zamienię. Jawor, 
tel. 076/870-70-69 do godz. 18,0602/48-81-67 
MITSUBISHI ECLIPSE, 1996 r., 105 tys. km, 1900 ccm, perło
wy metalic, RO, 5-biegowy, ABS, wspomaganie, reg. kierowni
ca, alum. felgi, alarm, klimatyzacja, poduszka pow., sprowa
dzony w całości, kubełkowe fotele, sportowy wygląd, • 42.500 
zł. Jelenia Góra, tel. 0601/57-20-02 (zdjęcia do tej oferty moż
na zobaczyć w internecie pod numerem • AG0183 www.auto- 
gielda.com.pl)
MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 138 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, brązowy metalic, stan b. dobry, na białych tablicach, - 3.750 
zł. Legnica, tel. 0601/75-76-39
MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 206 tys. km, 1800 ccm, turbo 
D, niebieski metalic, 4-drzwiowy, oclony w całości, I właściciel, 
garażowany, hak, intecooler, silnik 84 KM, b. dobre osiągi, eko
nomiczny, sta^ b. dobry, - 7.200 zł. Świebodzice, tel. 
074/850-88-76
MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 200 tys. km, 1800 ccm, turbo 
D, srebrny metalic, welurowa tapicerka, zadbany, wspomaga
nie, stan dobry, • 5.000 zł. Wrocław, tel. 0602/83-18-16 
MITSUBISHI GALANT, 1989 L, 172 tys. km, 2000 ccm. 16V 
DOHC GTi, srebrny metalic, ABS, 4x4,4WS, 150 KM, wspo
maganie kier., pełne wyposażenie elektryczne, podgrz. luster
ka, podłokietnik, szyberdach, regulowana kierownica, central
ny zamek + pilot, • 10.700 zł lub zamienię na kombi, do 15.000 
zł. Wrocław, tel. 071/361-91-73,0503/38-68-92 
MITSUBISHI GALANT, 1990 r., 140 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
czerwony, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, alum. felgi, komputer, • 12.700 zł. Poznań, tel. 
061/817-31-07,0606/81-94-52
MITSUBISHI GALANT, 1990/94 r., 182 tys. km; 1800 ccm, tur
bo D, granatowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, RO, hak, 
oszczędny, stan b. dobry, • 11.000 zł lub zamienię na tańszy, 
diesel. Gostyń, tel. 065/573-61-91.0600/60-02-86 
MITSUBISHI GALANT GLSi, 1991 r., 180 tyś. km, 1800 cćm, 
srebrny metalic, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
reg. kierownica, hak, welurowa tapicerka, zadbany, garażowa
ny, • 13.800 zł. Brenno, gm. Wijewo, tel. 065/549-40-36 
MITSUBISHI GALANT, 1993 r., 135 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, granatowy metalic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, stan 
b. dobry, - 24.900 zł (możliwe raty lub zamiana na tańszy). Trzeb
nica, tel. 071/312-62-80 po godz. 15 
MITSUBISHI GALANT, 1993/94 r., 68 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
srebrny metalic, 5-biegowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i 
podgrzewane, szyberdach, reg. kierownica, alum. felgi, ABS, 
poduszka pow., el. reg. reflektory, 5-drzwiqwy, 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., 170 tys. km, 2000 ccm, V6, 
24V, bordowy metalic, klimatyzacja, ABS, pełne wyposażenie 
oprócz skórzanej tapicerki, RO + zmieniacz CD, alum. felgi, 
zapasowy komplet kół zimowych, sprowadzony w całości, bez 
wypadku, - 29.900 zł. Oława, tel. 071/313-95-59 
MITSUBISHI LANCER, 1986 r., 100 tys. km, 1795 ccm, diesel, 
złoty metalic, stan b. dobry, - 7.000 zł. Opole, tel. 077/453-79-23 
MITSUBISHI LANCER, 1987 r., 165 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
ciemnoniebieski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, 
stan dobry, - 5.400 zł. Piława Góma, tel. 0602/53-50-17 po 
godz. 15, woj. wałbrzyskie
MITSUBISHI LANCER. 1987/94 r., 1500 ccm, benzyna, złoty 
metalic, inst. gazowa, alarm, stan b. dobry, -.6000 zł. Wrocław, 
tel. 0503/51-85-74
MITSUBISHI LANCER GUC, 1990 r., 1468 ccm, niebieski, 

- 4-drzwiowy -1.550 DEM. Zielona Góra, tel. 0604/27-91-97 
MITSUBISHI LANCER, 1990/95 r., 180 tys. km, 1800 ccm, die
sel, wiśniowy metalic, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, reg. kierownica, RO, centr. zamek z  pilotem, 5-drzwio
wy, kpi. dokumentacja, -11.000 zł (możliwe raty przez komis). 
Leszno, tel. 065/527-02-25
MITSUBISHI LANCER GTI, 1991 r>, 120 tys. km, 1800 ccm, 
czerwony, ABS, centralny zamek, alarm, aluminiowe felgi, •
14.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-64-49,0604/64-16-24 
MITSUBISHI LANCER, 1991 r., 147 tys. km, 1800 ccm. niebie
ski metalic, 4WD. el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, 
hak, 5-drzwiowy, nowy lakier, zadbany,-12.500 zł lub zamienię 
na motocykl. Prudnik, tel. 077/436-30-55 
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, (moż
liwe raty). Legnica, tel. 0602/36-07-03 ,
MITSUBISHI LANCER GLI, 1994 r., 107 tys. km. 1300 ccm,

16V, perłowosrebrny metalic. wspomaganie kier., reg. kierow
nica, centr. zamek, I właściciel w kraju, sprowadzony w całości 
w 1997 r., RO Philips, garażowany, stan b. dobry, 5-drzwiowy, •
18.500 zł. Brodno, gm. środa Śląska, tel. 071/317-24-88 
MITSUBISHI SPACE STAR GL, 1999 r., 9 tys. km, 1300 ccm, 
16V, czerwony, minivan, 4 poduszki pow., ABS, centr. zamek, 
książka serwisowa - 36.600 zł. Kiełczów, tel. 0502/38-67-59, 
071/398-83-19
MITSUBISHI SPACE tyAGON, 1987/97 r., 132 tys. km, 1800 
ccm, turbo D, fioletowy, hak, wspomaganie, -11.500 zł. Namy
słów, tel. 077/410-49-68
MITSUBISHI SPACE WAGON, 1993 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, bordowy metalic, instalacja gazowa, klimatyzacja, 
ABS, el. otw. szyby, el: otw. szyberdach, 7-osobowy, - 21.500 
zł. Bielawa, tel. 0607/10-60-69
MITSUBISHI SPACE WAGON, 1994 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 
16V, biały, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, na 7-osób, el. otw. 
szyby przednie, el. szyberdach, alum. felgi, RO, drugi komplet 
kół, stan b. dobry, - 24.000 zł. Świebodzin, tel. 068/382-56-31

NISSAN
NISSAN 100 NX, 1991 r., 1600 ccm, 16V, czerwony, dach typu 
Targa, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, alarm + 
pilot wspomaganie, RM, alum. felgi, stan b. dobry, spoiler tyl
ny, -11.500 zł. Brzeg, tel. 077/411-57-90,0602/66:59^4 
NISSAN 200 SX, 1986r., 150 tys! km, 1600 ccm,-wtrysk, bor
dowy, import z USA, alum. felgi, klimatyzacja, deska digital, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, RO Panasonic, • 9.500 zł lub za
mienię na VW Golfa diesla, lub Forda Escorta. Nowa Sól, tel. 
068/387-28-01
NISSAN 200 SX, 1989/90 r„ 120 tys. km, 1800 ccm, 16V, gra
natowy metalic, alum. felgi, sportowy układ wydechowy, wspo
maganie, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reg. kierownica, 
- 9.900 zł. Namysłów, tel. 077/410-53-48 
NISSAN 200 SX, 1990 r., 1800 ccm, 16V, czerwony metalic. 
alarm + pilot, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, ABS, cen
tralny zamek, intercooler, 169 KM, -14.000 zł. Prochowice, tel. 
076/858-40-91
NISSAN 200 SX, 1990 r„ 140 tys. km, 1800 ccm. DOHC, 16V, 
pertowobordowy metalic, sportowe coupe, 180 KM, turbo inter
cooler, pełne wyposażenie el., ABS, centralnyzamek, wspo
maganie kier., aluminiowe felgi, sportowy wydech, obniżony, 
stan b. dobry, - 17.000 zł lub zamienię na tańszy samochód. 
Wambierzyce, tel. 074/871-90-86 
NISSAN 200 SX, 1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, turbo, 16V, 
bordowy, pełne wyposażenie elektr., stan b. dobry, -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 Pas
sata). Wrocław, tei. 0605/06-90-68,071/398-18-86 po godz. 17 
NISSAN 200 SX, 1991 r„ 125 tys. km, 1800 ccm, turbo, czer
wony, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, alarm, aluminio
we felgi, spoilery, obniżony, I właściciel, w kraju od 3 lat, -13.900 
zł. Wrocław, tel. 0503/59-48-21
NISSAN 200 SX, 1994/95 r., 2000 ccm. turbo, zielony metalic, 
serwo, ABS, centr. zamek, poduszka pow., pełne wyposażenie 
elektr., alum. felgi, nowe opony, RO, stan idealny, • 29.000 zł. 
Wieruszów, tel. 062/784-25-73,0601/72-08-77 
NISSAN 200 SX COUPE, 1999 r., 17 tys. km, 2000 ccm, turbo 
E16V, zielony metalic, pełne wyposażenie, skóra, I właściciel, 
aluminiowe felgi 8J x 17, - 80.000 zł. Wrocław, tel. 0608/52-23-63 
NISSAN ALMERA, 1996 r., 56 tys. km, 2000 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, spoiler, 
seiwo, el. reg. lusterka i reflektory, reg. kierownica, ekonomicz
ny, - 28.000 zł. Pisarzowice, gm. Kobyla Góra, tel. 062/731-60-02

NISSAN ALMERA SEDAN, 1996 r., 136 tys. km. 2000 ccm. 
diesel, zielony metalic, centr. zamek, 2 poduszki pow., el. reg. 
lusterka, el. reg. reflektory, oryg. radio + głośniki, serwisowany, 
garażowany, właściciel niepalący, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 
071/784-38-71
NISSAN ALMERA. 1997 r.. 93 tys. km, 1400 ccm. 16V, zielony 
metalic, radio Kenwood, kpi. opon zimowych, el. reguł, luster
ka, wspomaganie kier., alarm + pilot, I właściciel, kupiony w 
salonie w Polsce, serwisowany, książka serwisowa, - 26.000 
zł. Wrocław, tel. 071/373-04-11.0602/13-97-79 
NISSAN BLUEBIRD KOMBI, 1984 r., 139 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, granatowy, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, prze
gląd tećhn. do 05.2002 r, - 2.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/741-31-76
NISSAN BLUEBIRD SEDAN. 1988 r.. 2000 ccm, diesel, srebr
ny metalic, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, - 5.900 zł. Różan
ki, tel. 095/731-16-47.0608/70-69-15 
NISSAN CHERRY DATSUN, 1981 r., 75 tys. km, 1163 ccm, 
kolor wiśniowy, nowy akumulator (gwarancja), RO + głośniki, 
przegląd do 03.2002 r., ubezpieczony, 5-drzwiowy, szyberdach, 
stan dobry, -1.500 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0604/27-73-46 
NISSAN CHERRY, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, turkusowy 
rfletalic, RO, hak, - 4.000 zł lub zamienię, z dopłatą do 10.000 
zł. Ląkoszyce, tel. 071/317-80-27 po godz. 17 
NISSAN MAXIMA, 1989/91 r., 158 tys. km, 3000 ccm, brązowy 
metalic, stan b. dobry, klimatyzacja, skóra, ABS, pełne wyposa
żenie el., szyberdach, -16.000 zł lub zamienię. Jelenia Góra, 
tel. 075/752-62-64,0607/34-29-68 
NISSAN MAXłMA, 1992 r., 149 tys. km, 3000 ccm, V6, srebrny, 
bogate wyposażenie el., klimatyzacja, tempomat, RO, CD Pio
neer, alarm, centr. zamek na pilota, alum. felgi, hak, -17.900 zł. 
Legnica, tel. 076/854-23-33 po godz. 18,0601/54-11-51 
NISSAN MAXIMA, 1994 r., 3000 ccm, granatowy, pełne wypo
sażenie, klimatyzacja, skóra, el. otwierane szyby, el. reguł, lu
sterka i fotele, tempomat, aluminiowe felgi, serwisowany, -
29.900 zł. Wrocław, tel. 071/339,-89-94 do godz. 16, 
0605/35-71-99
NISSAN MICRA, 1986 r„ 144 tys. km, 1000 ccm, biały, auto
matic, zadbany, stan b. dobry, - 6.500 zł. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/815-11-72,0603/19-78-03 
NISSAN MICRA, 1986 r.. 1000 ccm, biały, stan dobry, 5-biego
wy, 3-drzwiowy, na białych tablicach - 400 DEM. Zgorzelec, tel. 
0604/36-82-21
NISSAN MICRA, 1989r., 171 tys. km, 1200 ccm, benzyna, bia
ły, zadbany, II właściciel, kpi. dokumentacja, 5-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, nowe opony, welurowa tapicerka, alarm, nowy akumula
tor, hamulce, - 7.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-33-48 
NISSAN MICRA, 1992 r., 1200 ccm, czerwony, automatic,

Mul-T-Lock, katalizator-12.500 zł. Wrocław, teł. 071/325-41-70 
pogodz.17 ja .
NISSAN MICRA A-5,1992 r., 101 tys. km, 1200 ccm, czarty/^ 
właściciel, stan b. dobry, fabrycznie ospoilerowany, kubełkowe 
fotele, sportowa kierownica, RM oryginalny, 2 komplety kół (let
nie na gwarancji), stan idealny, • 11.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/754-15-03,0600/25-47-13
NISSAN MICRA, 1993 r., 1000 ccm, 16V, czerwony, 5-drzwio
wy, zadbany, centr. zamek, - 11.000 zł. Krotoszyn, tel. 
062/725-75-46,0602/23-80-30
NISSAN MICRA, 1993 r., 98 tys. km, 1000 ccm, 12V, zielony 
metalic, I właściciel, garażowany, stan b. dobry, - 13.900 zł. 
Opole, tel. 0608/22-93-38
NISSAN MICRA, 1994 r., 60 tys. km, 1000 ccm, turkusowy 
metalic, 5-drzwiowy, c. zamek, klimatyzacja, radioodtwarzacz, 
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, do lakierowania 2 ele
menty, - 11.900 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 0607/54-36-98 
NISSAN MICRA, 1994 r., 95 tys. km, 1000 ccm, turkusowy 
metalic, automatic, immobilizer, garażowany, opony zimowe, 
stan dobry, -12.500 zł. Szklarska Poręba, tel. 075/717-27-00 
NISSAN MICRA, 1995 r., 75 tys. km, 1000 ccm, seledynowy, 
zarejestrowany, kpi. dokumentacja, poduszka powietrzna, el. 
reg. reflektory, reg. kierownica, - 15.900 zł lub zamienię na 
motocykl. Wałbrzych,'tel. 0604/72-64-82 
NISSAN MICRA, 1996 r., 64 tys. km, 1000 ccm, 16V, czerwony. 
5-drzwiowy, wspomaganie, lustwerka i zderzaki w kobrze nad
wozia, centr. zamek + pilot, stan idealny, -17.900 zł. Kalisz, tel. 
062/765-34-38,0601/31-23-86
NISSAN MICRA, 1996 r.. 59 tys. km, 1000 ccm, 16V, fioletowy, 
wspomaganie, RO, immobilizer, opony zimowe, - 17.800 zł. 
Krotoszyn, tel. 062/725-08-85,0606/21-72-30 
NISSAN MICRA. 1996/97 r.. 1000 ccm. 16V, czarny, 3-drzwio
wy, reg. kierownica, el. reg. reflektory, immobilizer, kupiony w 
salonie, serwisowany, RO z panelem, stan b. dobry. Wrocław, 
tel. 0501/74-05-37
NISSAN MICRA, 1997 r., 48 tys. km, 1000 ccm, wtrysk. 16V. 
biały, 3-drzwiowy, centralny zamek', alarm, RM Philips kiesze
niowy, kupiony w salonie w Polsce, bez wypadku, stan idealny, 
-17.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-11-22,074/847-31-59 
NISSAN MICRA, 1997 r., 30 tys! km, 1300 ccm, benzyna, 16V, 
niebieski metalic, atrakc. wygląd, zderzaki, lusterka, klamki i 
grill w kolorze srebrnym metalic, 5-drzwiówy, wspom. kierowni
cy, centralny zamek, RO, stan b. dobry, -18.700 zł. Wałbrzjffik 
tel. 074/841:24-61,0606/48-30-41 
NISSAN PRAIRE AXXESS, 1990 r. klimatyzacja, wspomaga
nie kierownicy, centralny zamek, el. reg. lusterka, • 15.000 zł. 
Prudnik, tel. 0604/38-99-92
NISSAN PRAIRE, 1992 r., 135 tys. km, 2400 ccm, inst. gaz., 
biały, alum. felgi, szyberdach, automatic, RO, el. reg. lusterka, -
19.000 zł (możl. wyst. fakl VAT). Wałbrzych, tel. 074/845-33-82 
NISSAN PRAIRE, 1992 r.. 150 tys. km, 2400 ccm. benzyna, 
czarny, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektryczne, aluminio
we felgi, wspomaganie kier., szyberdach, -15.000 zł. Wscho
wa, tel. 0605/76-32-80
NISSAN PRIMERA, 1991 r., 167 tys. km, 1600 ccm, 16V, kolor 
grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby i 
szyberdach, el. reg. i podgrzewane lusterka, el. wysuwana an
tena, spoiler, -15.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-51-23 
NISSAN PRIMERA SLX, 1991 r.. 2000 ccm, benzyna, biały, 
ABS, RO Pioneer, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
szyberdach, centr. zamek + pilot, alarm, komplet opon zimo
wych, -15.000 zł. Wrocław, tel. 071/787-37-90,0601/74-93-43 
NISSAN PRIMERA, 1991 r.. 130 tys. km, 1600 ccm, biały, wspo
maganie kierownicy, regulowana kierownica', centralny zamek, 
alarm z  pilotem, RO, instalacja gazowa, garażowany, zadbany, 
welurowa tapicerka, -14.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-32-74 
NISSAN PRIMERA, 1991/92 r., 163 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, grafitowy, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO,

hak, szyberdach, - 12.500 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 
071/316-77-93,0609/47-98-33
NISSAN PRIMERA, 1992 r.. 165 tyś. km' 2000 ccm, diesel, 
biały, immobilizer, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szybejfcm  
reg. kierownica, dzielona tylna kanapa, hak, wspomaganie kier, 
-13.900 zł. Oleśnica, tel. 071/314-14-48 
NISSAN PRIMERA KOMBI, 1992 r., 190 tys. km, 2000 ccm, 
kolor grafitowy metalic, el. otw. szyby, ABS, szyberdach, 4 gło
śniki, -14.000 zł. Strzelin, tel. 0601/59-61-24 
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1993 r., 76 tys. km, 2000 ccm, SLX, 
srebrny metalic, wspomaganie, centr. zamek + pilot, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, nowy RO Kenwood + głośniki, automa
tyczna antena, alum. felgi, opony zimowe, • 16.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/359-56-01,0601/29-81-36 
NISSAN PRIMERA SEDAN. 1993 r., 150 tys. km. 2000 ccm, 
benzyna, 16V, złoty metalic, sprowadzony w całości, kpi. doku
mentacja, ABS, centr. zamek, el. otw. szyberdach i szyby, RM, 
el. reguł, lusterka, dzielona tylna kanapa, nowe opony, weluro
wa tapicerka, 4 zagłówki, el. reg. reflektory, ekonomiczny, stan 
b. dobry, -16.700 zł. Kłodzko, tel. 0502/04-39-54 
NISSAN PRIMERA KOMBI, 1994 r., 119 tys. km. 1600 ccm, 
16V, zielony metalic, centr. zamek, wspomaganie, -16.000 zł. 
Ząbkowice Śląskie, teł. 074/815-47-74 
NISSAN PRIMERA LX, 1994 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
czarny, reg. kierownica, welurowa tapicerka, RO, kpi. dokumen
tacja, zdjęcia do wglądu, nowe opony, stan b. dobry, -18.200 
zł. Legnica, tel, 076/856-47-66
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1994 r.t 160 tys. km, 2200 ccm, 
diesel, zielony, welurowa tapicerka, wspomaganie kier., ABS, 
el. otwierane szyby przednie i tylne, radio Sony, stan b. dobry, 
cena 6.500 DEM. Wrocław, tel. 0607/32-74-08. 
0049/174-521-10-83 Niemcy
NISSAN PRIMERA SLX, 1995 r.. 101 tys. km, 2000 ccm. die
sel, czerwony metalic, ABS, ćentr. zamek, el. otw. szyby, szy
berdach, wspomaganie, poduszka pow., udokumentowany prze
bieg, bez wypadku, w kraju od 3 tygodni, - 24.000 zł. Głogów, 
tel. 076/833-11-20
NISSAN PRIMERA, 1996 r.. 103 tys. km, 1600 ccm. 16V. kolor 
grafitowy metalic, klimatyzacja, bogate wyposażenie, dreSj^  
ne dodatki, RM, dodatkowe światło .stop'', kpi. dokumentacja, 
spoiler, stan b. dobry, • 28.500 zł. Wrocław, tel. 071/783-80-77, 
0608/37-05-75
NISSAN PRIMERA, 1997 r., 53 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
16V, wiśniowy metalic, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, serwo, 
klimatyzacja, el. otw. szyby, ABS, - 22.000 zł. Żary, tel. 
068/374-26-24,0603/57-38-56,0049/17-34-08-97-94 Niemcy 
NISSAN PRIMERA, 1997 r., 40 tys. km, 1600 ccm, 16V, czer
wony metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, centr.
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OLTCIT

zapasowych części, nowy akumulator, - 2.700 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/848-50-23,0502/38-08-43 
OLTĆIT CLUB 11 RL. 19Ś2 90 tys' km, 1100 ccm, benzyna, 
srebmoszary, stan dobry, • 1.500 zł. WrocłaW, tel. 071/348-59-30 
po godz. 16
OLTCIT CLUB, 1992 r. stan b. dobry, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
071/357-89-67
OLTCIT CLUB, 1992 r., 85 tys. km, 1100 ccm, beżowy, garażo
wany, po remoncie silnika, ważny przegląd i OC, stan dobry, -
1.900 zł lub zamienię na Poloneza. Złotoryja, tel. 0504/97-55-98

zamek, immobilizer, RO, el. reg. reflektory, alum. felgi, - 29.000 
zł. Dobroszyce, tel. 0^1/314-14-96 
NISSAN PRIMERA, 1997 r.,40 tys. km, 1600 ccm, 16V, stalo
wy metalic, klimatyzacja, eł. otw. szyby, el. reg. lusterka, c. za
mek, radioodtwarzacz, wspomaganie, 5-drzwiowy, pełna doku
mentacja, ks. serwisowa, - 28.500 zł. Kalisz, tel. 062/769-23-49, 
0502/04-47-68
NISSAN PRIMERA, 1997 r., 70 tyś. km, 2000 ccm, turbo D. 
czerwony, wspom. kierownicy, centralny zamek, el. otw. szyby, 
alum. felgi, spoiler tylny, ABS, RO, atrakc. wygląd, stan b. do
bry. - 32.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-24-61,0606/48-30-41 
NISSAN PRIMERA KOMBI, 1998 r.. 67 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
kolor morski metalic, klimatyzacja, ABS, 4 pod. powietrzne, 
wspomaganie, el. otw. szyby, szyberdach, relingi dachowe, 
halogeny, - 38.000 zł. Syców, tel. 062/785-44-46,0608/71-84-35 
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 lakierowania, kupujący zwolnio
ny z  opłaty skarbowej, - 34.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/592-03-79,0601/88-28-89
NISSAN QUESTVAN, 1994 r., 96 tys. km, 3000 ccm, benzyna, 
zielony, bez wypadku, inst. gazowa, I właściciel, zadbany, kli
matyzacja, automatic, hak, opony zimowe, zarejestrowany jako 
ciężarowy, 7-osobowy, tempomat, - 36.500 zł. Wrocław, tel. 
071/368-73-88,0601/71-22-45
NISSAN SERENA, 1995 r., 95 tys. km, 2000 Ccm, benzyna, 
bordowy, szyberdach, ABS, wspomaganie kier., el. reguł, lu- 

t^sterka, el. otwierane szyby, centralny zamek, 7-osobowy, koła 
^Ęflmowe, - 28.900 zł. Jelenia Góra, teł. 075/755-48-54

NISSAN SERENA, 1997r.,78tys. km, 1600ccm, 16V,zielony, 
klimatyzacja, poduszka pow., wspomaganie, rozkł. siedzenia, 
centr. zamek, el. reg. reflektory, • 38.000 zł lub zamienię. Wro
cław, tel. 0501/43-72*47
NISSAN STANZA, 1990 r., 1500 ccm, benzyna, niebieski, stan 
dobry, po remoncie blacharki, uchylane tylne szyby, dzielona 
tylna kanapa, hak, dobre opony, garażowany, - 4.000 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/642-12-51,0503/98-20-20 
NISSAN SUNNY, 1980 r., 278 tys. km, 1700 ccm, diesel, zielo
ny metalic, nowe progi, podłużnice, do lakierowania maska i 
drzwi po remoncie blacharskim, zużycie paliwa w mieście 61/100 
km, - 3.500 zł. Wrocław  ̂tel. 071/357-59-71 - 
NISSAN SUNNY, 1982 r.. 190 tys. km, 1400 ccm, srebrny me
talic, RM * głośniki, welurowa tapicerka, okrągłe zegary,
4-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, atrakcyjny wygląd, I właści
ciel w kraju, pełna dokumentacja, - 2.700 zł. Karpacz, tel. 
075/761 -84-89 grzecznościowy 
NISSAN SUNNY B11,1982 r., 270 tys. km, 1500 ccm, srebrny, 
benzyna bezołowiowa, 3-drzwiowy, tylne szyby uchylane, dzie
lone siedzenia, dużo nowych części, do remontu blacharki, •
1.650 zł. Legnica, tel. 076/855-26-32 
NISSAN SUNNY SEDAN, 1985 r., 190 tys. km, 1700 ccm, die
sel, kolor szałwiowy, 4-drzwiowy, po lakierowaniu, przegląd do
04.2002 r, - 5.300 zt. Jugowice, gm. Walim, tel. 074/845-32-10 
NISSAN SUNNY GTI, 1987 r., 163 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, seledynowy metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, reg. kie
rownica, dzielona tylnia kanapa, sprowadzony w całości, kpi. 
dokumentacja, przegląd do 02.2002 r., blokada zapłonu, stan 
b. dobry,'- 7.800 żł. Dzierżoniów, tel. 074/832-33-75 po godz. 17 
NISSAN SUNNY SEDAN, 1989 r.,104 tys. km, 1300 ccm. ben
zyna, szary metalic, Mul-T-Lock, oznakowany, nowe amortyza
tory \ wahacze, garażowany, stan b. dobry, • 9.500 zł. Środa 
Śląska, tel. 071/317-23-17,071/317-32-24 
NISSAN SUNNY GTI COUPE, 1989 r., 100 tys. km, 1300 ccm, 
16V, czerwony, wspomaganie, kubełkowe fotele, spoilęry, - 8.500 
zł lub zamienię na inny, 4-drzwiowy, lekko uszkodzony. Wro- 

.^fcw, tel. 0501/35-98-74
% £S A N  SUNNY, 1990/97 r., 132 tys. km, 1681 ccm, metalic, 
garażowany, -12.500 zł. Bolków, tel. 075/741-37-81 
O  NISSAN SUNNY SEDAN, 1991 r., 141 tys. km, 1700 

ccm , diesel, srebrny metalic, szyberdach, 5-bie- 
gowy, 4-drzwiowy, nowe opony, serw isowany, 
s ta n  id e a ln y , • 12.900 z ł. W ro c ław , te l. 
0603/39-55-24 01025211

NISSAN SUNNY, 1991/92 r., 121 tys. km, 1400 ccm, 16V, srebr
ny metalic, bez wypadku, nowy model, oryg. lakier, RM +4 gło
śniki, 4-drzwiowy, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, - 11.900 zł 
(możliwe raty lub zamiana, zwolnienie z opłaty skarb ). Legni
ca, tel. 0603/07-30-64
NISSAN SUNNY SLX, 1992 r., 100 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
granatowy metalic, wspom. kierownicy, reg. fotel kierowcy, 5-bie
gowy, kpi. dokumentacja, RO, II właściciel, welurowa tapicer
ka, zadbany, -18.000 zł. Konin, tel. 063/242-50-45 
NISSAN SUNNY SLX, 1992 r.. 160 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
benzyna, srebrny, klimatyzacja, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, cen
tralny zamek, dzielona tylna kanapa, RO, 4 zagłówki, blokada 
szyb i zamków, reg. fotele, wspomaganie kierownicy, stan do
bry, • 14.600 zł (możliwe raty) lub zamienię. Leszno, tel. 
065/520-18-32
NISSAN SUNNY, 1992/93 r., 1400 ccm, czerwony, stan ideal
ny, serwisowany, 5-drzwiowy, serwo, el.światła, reg. pasy, nowe 
opony, na białych tablicach, cena 2800 DEM. Piotrowice, tel. 
0604/70-14-21
NISSAN SUNNY, 1993 r., 115 tys. km, 1400 cćm, benzyna, sza
rozielony metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, nowe opony i klocki 
ham., z pełną dokumentacją, • 16.500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-20-96
NISSAN SUNNY, 1993 r., 117 tys. km, 1400 ccm, 16V, grafito-’ 
wy metalic,-kupiony w salonie w Polsce, oznakowany, alarm, 
R O +głośniki, siedzenia kubełkowe, nowe opony, garażowany, 

-^pz wypadku, przegląd do 04.2002 r., wymienione oleje, paski 
'W H iy, -15.500 zł. Jawor, tel. 076/870-48-10 

NISSAN SUNNY, 1993 r., 119 tys. km, szary metalic, 5 drzwio
wy, kpi. opon zimowych, stan b. dobry, -14.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/87-44-46
NISSAN SUNNY, 1994 r., 112 tys. km, 1400 ccm, 16V, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie kier., reg. kierownica, dzie
lona tylna kanapa, opony zimowe, I właściciel w kraju od 97 r„ 
stan b. dobry, - 16.600 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-90-49, 
0602/63-30-41

OLDSMOBILE
OLDSMOBILE CUTLASS, 1990 r., 2800 ccm, benzyna, biały, 
kpi. wyposażenie, stan b. dobry, -18.000 zł lub zamienię. Zielo
na Góra, tel. 0604/71-09-51

OPEL
O  AUTON sprowadzamy całe i lekko usźkodzone 

samochody, oferta (ok. 800 aut) i zd jęcia w Inter
necie: www.auton.pl. Co tydzień wyjazd do Be l
gii. K ilka tys ięcy  aut do obejrzenia. Fachowa po
m oc. IN F O R M A C JA :, te l. 071/353-26-37, 
0601/70-67-46 01022991

OPEL ASCONA, 1977 r., 1600 ccm, benzyna, zielony metalic,
4-drzwiowy, 90 KM, blacharka - stan dobry, silnik - stan idealny, 
w ciągłej eksploatacji, nie wymaga napraw, -1.800 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/647-75-41,0606/73-95-64 
OPEL ASCONA B, 1978 r., 190 tys. km, 1900 ccm, benzyna + 
gaz, kolor śliwkowy metalic, 2-drzwiowy, po renowacji, nowy 
lakier, welurowa tapicerka, alum. felgi 15”, instalacja gazowa, 
RO Sony + głośniki, szyberdach, atrakcyjny wygląd, chromo
wane zderzaki, - 4.500 zł. Bardo, tel. 074/817-16-37 
OPEL ASCONA, 1982 r., 1600 ccm, OHC, wtrysk, brązowy, 
brązowa tapicerka, 4-drzwiowy, zadbany, I właściciel od 1996 
r., lusterka reg. od wewnątrz, 4-biegowy, RO, hak, z pełną do
kumentacją, - 2.500 zł. Gostyń, tel. 065/572-54-55 
OPEL ASCONA SEDAN, 1982 r., 1600 ccm, diesel do naprawy 
progi, - 3.000 zł lub zamienię. Grodków, tel. 0606/59-11-26 
OPEL ASCONA, 1983 r., 69 tyś. km. 1600 ccm, benzyna, OHC. 
biały, 5-drzwiowy. zadbany, radio, 5-biegowy, ekonomiczny, 
halogeny, nowy akumulator, pokrowce, kpi. dokumentacja, ga-

OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 1400 ccm, wtrysk, biały, wspo
maganie, centr. zamek, relingi dachowe, kubełkowe fotele, na 
białych tablicach - 2.600 zł. Zgorzelec, tól. 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, CLUB, 19921, 1600 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, RO, relingi dachowe, 
alum. felgi, - 14.700 zł. Bojanowo, teł. 065/545-68-77 w 
godz. 11-18
OPEL ASTRA, 1992 r„ 92 tys. km, 1400 cćm, benzyna, grafito
wy metalic, bez wypadku, sprowadzony z Niemiec, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, zadbany, aluminiowe felgi, serwisowany, el. reg. 
reflektory, dzielona tylna kanapa, RM, -14.300 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/732-22-80,0608/35-62-25 
OPEL ASTRA, 1992 r.. 80 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
książka serwisowa, 5, otwierany dach, el. reg. reflektory, RO 
Blaupunkt, hak, sprowadzony w całości, nie eksploatowany w 
kraju, garażowany, zadbany, stan idealny, -12.200 zł. Bolesła
wiec, tel. 0501/57-32-58
OPEL ASTRA, 1992 r., 1400 ccm, kolor wiśniowy, I właściciel 
w kraju, sprowadzony w całości, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, zdjęcie do wglądu, oryginalne radio, - 13.800 zł. 
Czernina, woj. leszczyńskie, tel. 0603/54-68-08 
OPEL ASTRA GL, 1992 r., 118 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, kolor 
wiśniowy, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, bez wypadku, 
kompletna dokumentacja, zadbany, stan b. dobry, -15.200 zł 
lub zamienię. Góra, teł. 065/543-28-78,0606/44-28-11 
O  O PEL  ASTRA, 1992 r., 1600 ccm, clemnowiśnio- 

wy metalic, hatchback, 5-drzwiowy, na białych ta
blicach - 3.500 DEM. Gubin, tel. 068/359-67-58, 
0503/98-81-94 87020821

OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 1400 ccm, benzyna, wtrysk, nie
bieski metalic, wspomaganie kierownicy, RO, relingi dachowe, 
nowy wydech i akumulator, -15.500 2ł lub zamienię na dostaw
czy skrzyniowy, z dopłatą. Herby, tel. 0608/01-90-87 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 86 tys. km, 1600 ccm, czerwo
ny, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, roleta, pirotech
niczne napinacze pasów, bez wypadku, 2 tygodnie w kraju, •
13.800 zł. Kłodzko, tel. 074/868-77-22,0604/61-86-35

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., 77 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, RO Blaupunkt + 4 głośniki, elektr. reg. reflektory i 
fotele, komplet opon zimowych, -14.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-50-28
OPEL ASTRA SEDAN, 1993 r., 160 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, srebrny metalic, I właściciel, bez wypadku, sprowadzony w 
całości, kpi. dokumentacja, centr. zamek, immobilizer, RO, ka
talizator, stan b. dobry, • 14.800 zł. P a c z k i,  tel. 0606/94-20-14 
OPEL ASTRA SEDAN, 1993 r., 100 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, 
meksykańska czerwień, I właściciel, zadbany, książka serwiso
wa, radio, -13.900 zł. Rawicz, tel. 065/573-18-45,0601/77-37-17 
OPEL ASTRA, 1993 r., 123 tys. km, 1700 ccm, diesel, perłowo- 
srebmy metalic, stan b. dobry, wspomaganie, podgrzewane fo
tele, dzielona tylna kanapa, kpi. dokumentacja, reguł, fotele, I 
właściciel, oryg. lakier, sprowadzony na nowych zasadach cel
nych, po przeglądzie technicznym, - 14.600 zł. Sobótka, tel. 
0604/44-05-90
OPEL ASTRA SEDAN, 1993 r., 90 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, bordowy, wspomaganie, szyberdach, radio, bez wypadku, 
w kraju od tygodnia, zadbany, - 15.800 zł. Syców, tel. 
062/785-35-30,0606/37-88-48
OPEL ASTRA, 1993 r.. 130 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia (od wersji GSJ), we
lurowa tapicerka, 6 głośników, stan b. dobry, -17.000 zł. Wro
cław, tel. 071/325-85-66,0609/47-10-70 
OPEL ASTRA CD, 1993 r., niebieski metalic, wspomaganie, 
centr. zamek, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, ABS, spor
towa kierów., białe zegary, 4-drzwiowy -15.000 zł. Wschowa, 
tel. 0609/28-32-64
O  O PEL  ASTRA , 1993 r., 120 tys. km, 1600 ccm, 

czerwony, 5-drzwiowy, centr. zamek, reg. fotele, 
- 14.500 zł. Z ie lo na  Góra , te l. 068/320-00-93 
87020261

OPEL ASTRA, 1993 r., 110 tys. km, 2000 ccm, 16V. czerwień 
meksykańska, komputer, ABS, szyberdach, kontrol-traktión, li- 

' miłowana wersja, silnik 180 KM, alum. felgi, ospoilerowany,

OLTCIT CLUB, 1992 r., beżowy metalic, stan dobry, - 2.000 zł. 
Domastaw, gm. Kobierzyce, tel. 071/311-89-45,0608/68-47-11 
OLTCIT CLUB 11 RL, 1992 r., 64 tys. km. 1100 ccm, szary 
metalic, aktualny przegląd i OC, RO, konserwacja, stan dobry, 
-1.100 zł. Jordanów Śl., tel. 071/316-15-10 

t lT C I T  CLUB 11 RL. 1992 r„ 50 tys. km. 1200 ccm, szary 
metalic, oryg. instalacja gazowa, 5-biegowy, oryginalny silnik 
prod. francuskiej, zadbany, garażowany, sten b. dobry, dużo

rażowany, sten b. dobry, • 3.200 żł. Strzelin, tel. 071/392-09-39, 
0606/27-97-38
OPEL ASCONA. 1983 r., 1600 ccm, złoty metalic, 4-drzwiowy, 
stan dobry, na białych tablicach - 400 DEM. Gubin, teł. 
0607/54-41-29
OPEL ASCONA, 1983 r., 1600 ccm, benzyna nowa tapicerka, 
stan dobry, • 2.500 zł. Proszków, gm. Środa Śląska, tel. 
0607/57-86-25
OPEL ASCONA, 1983 r.. 125 tys. km, 1300 ccm, benżyna"błę
kitny metalic, po remoncie blacharki i lakierowaniu, sten dobry,
- 4.500 zł. Wrocław, telT071/354-37-74 po godz. 20
OPEL ASCONA SEDAN, 1983/84 r„ 1300 ccm, OHC, srebrny 
metalic, sten silnika b. dobry, po remoncie, techn. sprawny, ory
ginalny lakier, blacharka do drobnych poprawek, - 2.200 z ł , do 
uzgod.. Wrocław, tel. 071/348-34-78,0601/77-61-54 
OPEL ASCONA, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
szyberdach, 4 teleskopy na gwarancji, nowy akumulator, inst. 
gazowa, • 4.300 zł lub zamienię na inny. Leszno, tel. 
0605/21-36-85
OPEL ASCONA SEDAN, 1985 r., 150 tys. km, 1600 ccm. ben
zyna, niebieski metalic, sprowadzony w całości, sten b. dobry, 
RM, welurowa tapicerka, automatic, - 4.600 zł lub zamienię na 
inny. Wrocjaw, tel. 071/396-50-41,0603/19-13-93 
OPELASCONA SEDAN; 1985 r„ 107 tys. km, 1600cCm,OHC, 
niebieski metalic, 2-drzwiowy, nowy akumulator, szyberdach, 
RO Philips, hak, pasy tylne, przegląd do 07.2001 r., nowa pom
pa wody, stan dobry, • 3.500 zł. Grodziszcze, tel. 076/850-12-37 
OPELASCONA, 1985r., 135 tys. km, 1600 ccm, benzyna, śrebr- 
ny metalic, instalacja gazowa, spoiler, stan dobry, - 4.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/339-26-17
OPELASCONA, 1985/86 r., 1600 ccm, benzyna, biały, z urzę
du celnego, w Polsce od 96 r./ll właściciel, nowe amortyzatory, 
szczęki hamulcowe, cylinderki, klocki, nowy akumulator, nowe - 
opony, 2 kpi., Nurniki, bez rdzy, przegląd do X. br, - 6.000 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-16-88,0607/18-17-63 
OPELASCONA, 1986 r.,. 1.600 ccm, benzyna, niebjeski meta
lic, nowy akumulator i amortyzatory, RO, hak, stan dobry, - 3.300 
zł. Głogów, teł. 076/834-91-28
OPEL ASCONA, 1986 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-biegowy, 5-drzwiowy, sżyberdach, hak, RM, tylna 
szyba ogrzewana, - 4.000 zł. Lubin. tel. 076/749-46-98 
OPEL ASCONA,.1986 r., srebrny metalic, po wymianie akumu
latora i amortyzatorów, - 3.500 zł. Opole, tel. 0607/74-32-08 
OPELASCONA, 1987. r., 2000 ccm, wtrysk, czerwony, 4-drzwio- 
wy, alum. felgi, sportowe zawieszenie, na białych tablicach, •
2.100 zł. Wrocław, tel. 0605/40-30-03 
OPELASCONA SEDAN, 1988 r.. 160 tys. km, 1800 ccm,czer
wony, alarm, stan dobry, - 5.700 zł. Wrocław, tel. 
0605/05-33-05,0601/70-50-71
OPEL ASCONA SEDAN, 1988 r., 1800 ccm, srebrny metalic, 
zarejestrowany, opłacony, - 4.400 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-17-99 po 16,0605/65-62-26 

• OPELASCONA, 1989 r., 1600 ccm, benzyna insi gazowa, RO,
- 5.400 zł. Krotoszyn, tel. 062/588-05-29
OPEL ASTRA GL, 1991/92 r., 77 tys. km, 1600 ccm, bordowy 
metalic, bez wypadku, w kraju od tygodnia, Odrzwiowy, wspo
maganie, centr. zamek, oryg. radio, książka serwisowa; 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, białe zegary, skórzana 
kierownica, kubełkowe fotele, reg. fotel, pasy, reflektory, dzie
lona kanapa, alum. felgi 15”, fabrycznie ospoilerowany, sporto
we zawieszenie, atrakcyjny wygląd, -14.990 zł lub zamienię na 
droższy. Świdriica, tel. 0608/05-15-13 
OPEL ASTRA, 1991/96 r., 102 tys. km, 1600 ccm, srebrny, 
5-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, RM, -
10.800 zł. Wrocław, tel. 071/349-45-95 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 160 tys. km. 1700 ccm, TDi, 
chabrowy, szyberdach, wspomaganie, el. reg. reflektory, obro
tomierz. roleta, dzielona i składana tylna kanapa, RO, garażo
wany, stan dobry, - 16.500 zł lub zamienię. Bielawa, tel. 
.074/833-02-15 wieczorem. 0602/33-69-85 .
OPEL ASTRA, 1992 r., 130 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, 
inst. gazowa, bardzo oszczędny, bez wypadku, sprowadzony w 
całości w 2000 r., dzielone tylne siedzenia, el. reg. reflektory, 
pokrowce, -14.700 zł. Chojnów, tel. 0606/20*42-12,
OPEL ASTRA SEDAN, 1992 r., 115 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, szary metalic, sprowadzony w całości, -14.900 zł. Dobro
szyce, tel. 071/314-11-83
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, 
wspomaganie, szyberdach, sten dobry, zadbany, - 13.600 zł 
(możliwe raty łub zamiana). Legnica, tel. 0605/28-37-83 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 108 tys. km, 1600 ccm, wtrysk 
bez wypadku, wspomaganie, wersja Club, centr. zamek, RM 
stereo, relingi dachowe, roleta, sten b. dobry, welurowa tapi- 
cerka, - 13.200 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
0604/97-38-95
OPEL ASTRA, 199Zr.. 66 tys. km, 1600 ccnf, mysi metalic, 
5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, I właściciel, wspoma
ganie, książka serwisowa, bez wypadku, -14.900 zł (zwolnie
nie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/54545-81,546-20-56po 
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 tygodnia, 
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., 170 tys. km. 1700 ccm, diesel, 
biały, składak, relingi dachowe, do wymiany amortyzatory i tar
cze hamulcowe, w ciągłej eksploateęji. -13.500 zł. Lubin, tel. 
0603/55-08-99
OPEL ASTRA, 1992 r.. 122 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, ciemny 
metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, napinacze pasów, dzielona 
tylna kanapa, podłokietnik, welurowa tapicerka, el. reguł, luster
ka, centralny zamek, wspomaganie kier., oryginalny lakier, sten 
techn. b. dobry, - 14.300 zł. Paczków, tel. 077/431-76-59 po 
godz. 15
OPELASTRA, 1992 r0 96 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, 
wspomaganie, wtrysk, el. reg. reflektory, oryginalne radio, spro
wadzony 04.2001 r., po przeglądzie, sprowadzony w całości, 
możliwa zamiana na Fiata CC 1996/98 r. -13.300 zł (zwolnie
nie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/546-27-99.0606/50-76-08 
OPELASTRA, 1992 r., 80 tys. km sten idealny, szyberdach, •
4.500 zł. Skalmierzyce, tel. 062/762-24-01 
O  O PEL A STR A  SEDAN, 1992 r., 1600 ccm , wtrysk, 

srebrny metalic, szyberdach, wspomaganie, im
mobilizer, RM, bez wypadku, stan b. dobry, ser
wisowany, w kraju od tygodnia, kupujący zw ol
n iony z  opłaty skarbowej, - 14.200 z ł (możliwe 
raty). Tel. 065/572-24-74 lub  0607/38-00-09 
01024751

OPELASTRA, 1992 r.. 128 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, niebie
ski, 5-drzwiowy, el. reg. reflektory, alarm, centralny zamek, zde
rzaki w kolorze nadwozia, I właściciel, kpi. dokumentacja, im
mobilizer, oszczędny, -13.300 zł. Wałbrzych, tel. 0607/74-06-53 
OPELASTRA, 1992 r., 1600 ccm, popielaty metalic, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, wspomaganie, RO, el, antena, karta pojazdu, w 
kraju od 4 mies., sten idealny, - 15.500 zł. Wieruszów, tel. 
0601/14-96-06 po godz. 17
O  O PEL A STR A  KOMBI, 1992 r., 162 tys. km, 1600 

ccm , w trysk szyberdach, wspomaganie, centr. 
zamek, RO, alarm, roleta, stan b. dobry, zadba
ny, - 12.000 zł. W rocław , te l. 071/346-53-39, 
0604/41-20-19 02020901

OPEL ASTRA, 1992 r., 140 tys. km, 1700 ccm, diesel, niebie
ski metalic, szyberdach, zadbany, w ciągłej eksploatacji, welu
rowa tapicerka, ekonomiczny, sten b. dobry, -16.500 zł. Wro
cław, teL 348-90-07,0607/30-08-97 
OPELASTRA KOMBI, 1992/93 r., 150 tys. km. 1800 ccm. 
wtrysk, kolor wiśniowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspo
maganie, szyberdach, kubełkowe fotele, relingi dachowe, role
ta, alum. felgi, sprowadzony w całości, nie eksploatowany w 
kraju, RM, -14.500 zł. Bolesławiec, tel. 0602/72-53-98 
OPELASTRA, 1992/93 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, szy
berdach, radio, welurowa tapicerka, bez wypadku, -14.400 zł 
Jub zamienię na tańszy. Legnica, tel. 076/854-57-13, 
0602/38-55-22
OPELASTRA GLS, 1992/93 r., 115 tys. km, 1600 ccm, srebrny 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, el. wysuwa
na antena, radio, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, spro
wadzony W całości, bez wypadku, -14.900 zł (zwolnienie z  opłaty 
skarb.). Rawicz, tel. 065/54647-49,0604/96-73-82 
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. reflektory, prze
gląd, sten idealny, - 14.300 z ł . kup. zwoln. ż  opł. skarbowej. 
Rawicz, tel. 0602/58-37-06
OPELASTRA, 1992/93 r., 128 tys. km. 1600 ccm. wtrysk, gra
natowy, bez wypadku, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, 
welurowa tapicerka, RM Opel, el, wysuwana antena, e|. reg. 
reflektory, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, sprowadzo
ny w całości na kołach, • 14.300 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Rawicz, tel. 065/546-52^76,0605/40-95-94 
OPELASTRA, 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. moco
wania pasów, dzielona tylna kanapa, sprowadzony w całości 
na kołach, sten idealny, po przeglądzie, -13.900 zł (zwolnienie 
z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/546-52-76,0604/26-53-15 
OPEL ASTRA SEDAN, 1992/93 r., 110 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, srebrny metalic, sprowadzony W całości, beż wypadku, 
w kraju 4 dni, wspomaganie, welurowa tapicerka, centr. zamek, 
RM, sten idealny, -14.500 żł (kupujący nie płaci podatku). Ra
wicz, tel. 0604/25-21-53
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 98 tys. km, 1400 ccm, El, biały, 
5-drzwiowy, RO, halogeny, hak, dzielona kanapa, nie składany, 
w Polsce od roku, garażowany, oznakowany, 5-drzwiowy, eko- 
nomizer, sten b. dobry, -14.500 zł lub zamiana na Opla Combo. 
Szprotawa, tel. 068/376-43-21
OPELASTRA, 1992/93 r., 98 tys. km, 1400 ccm, srebrny meta
lic, szyberdach, wspomaganie, termometr zewn., 5-biegowy, 
3-drzwiowy, w kraju od 2 mies., kompl. dokumentacja, możl. 
raty, -12.900 zł. Trzebnica, tel. 071/312-18-87,0607/40-20-17 
OPELASTRA SEDAN, 1992/93 r., 1600 ccm, benzyna,, wtrysk, 
wiśniowy metalic, sprowadzony w całości, 4-drzwiowy, wspo
maganie, centr. zamek, dzielona tylna kanapa, welurowa tapi- 
cerka, • 15.700 zł. Wrocław, tel. 071/348-77-19 
OPELASTRA, 1992/93 r„ 11 tys. km, 1700 ccm, diesel, bordo
wy metalic, bez wypadku, kpi. dokumentacja, el. otw. szyber
dach, RO, w kraju od roku, - 14.200 zł. Ziębice, tel. 
074/819-90-62,0600/814548
OPELASTRA, 1993 r., 130 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, grafito
wy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RM, szyberdach, książka
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wzmocnione zawieszenie, homologacja rajdowa - 24.000 zł. 
Głogów, tel. 076/834-77-58
OPELASTRA KOMBI, 1993 r., 124 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
żółty, w krajii od 03.2001 r„ ABS, RO, beż wypadku, zdjęcia, 
sten techn. b. dobry, z  pełną dokumentacją, zarejestrowany, 
przegląd do 2002 r., ubezpieczony, -14.600 zł lub zamienię na 
tańszy. Gostyń, tel. 0604/33-86^50 
OPELASTRA KOMBI, 1993 r., 130 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
niebieski, zadbany, 4 miesiące w kraju, bez dodatków, -14.900 
zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-83-86,0601/45-99-84 
OPELASTRA, 1993 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy metalic, szyberdach, welurowa tapicerka. 5-drzwio- 

. wy, wspom. kierownicy, centralny zamek, w kraju od 6 mies., 
sten b. dobry, • 15.500 zl (możliwe raty przez komis). Kamienna 
Góra, tel. 075/645-14-68 po godz. 17 
OPELASTRA SEDAN. 1993 r.. 64 tys. knt, 1600 ccm, i, bordo
wy metalic, ABS, wspomaganie kier., książka serwisowa, centr. 
zamek, szyberdach, immobilizer, el. reg. lusterka, welurowa 
tapicerka, RO, r 17.700 zł. Kwilcz, tel. 061/291-52-29, 
0605/21-26-08
OPELASTRA SEDAN, 1993 r., 110 tys. km, 1600 ccm. niebie
ski metalic, I właściciel, ABS, centr. zamek, RM, wspomaganie, 
welurowa tapicerka, sten idealny, - 15.600 zl. Lipniki, tel. 
077/431-21-79,0606/12-83-05
OPELASTRA GSi, 1993 r., 110 tys. km, 2000 ccm, niebieski 
metalic, komputer, ABS. centralny zamek, kubełkowe fotele, 
ospoilerowany, wspomaganie kier., alarm, radioodtwarzacz, stan 
b. dobry, -18.200 zł lub zamienię na inny do 10.000 zł (możliwe 
raty). Paczków, tel. 0606/64-79-72 
OPEL ASTRA, 1993 r., 113 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie kier., szyberdach, immobilizer, RO BlaUpunkt z 
RDS, zadbany, sten techn. b. dobry, sprowadzony z Niemiec, w 
kraju od 5 dni, • 15.800 zł. Sobótka, tel. 071/316-26-51 
OPELASTRA KOMBI, 1993 r., 143 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
biały, kpi. dokumentacja, w kraju od 8 mies., zadbany, sten b. 
dobry, -17.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/880-11-31 
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 130 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
biały, alarm, centralny zamek, wspom. kierownicy, RO, roleta 
bagażnika, blokada skrzyni biegów, oznakowany, sten b. do
bry, -16.500 zł. Wałbrzych, tel. 0503/70-45-88 
OPELASTRA GSI, 1993 r., 95 tys. km, 1800 ccm, 16V, DOHC, 
ecotec, pertowogranatowy, 136 KM, komputer, ABS, serwo, 
poduszka powietrzna, aluminiowe felgi/centralny zamek, fote
le kubełkowe, fabrycznie ospoilerowany, I właściciel w Polsce, 
sten techniczny b. dobry, • 18.400 zł (możliwe raty przez ko
mis). Wrocław, tel. 071/336-22-38,0604/32-55-87 
OPEL ASTRA, 1993 r., 130 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia (z wersji GSi), welu- 
rowe pokrowce, 6 głośników, dzielona tylna kanapa, atrakc. 
wygląd, sten b. dobry, - 17.000 zł. Wrocław, tel. 325-85-66, 
0609/47-10-70
OPELASTRA 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, 
0600/50-3041
OPEL ASTRA, 1993 r., 122 tys. km, 1400 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, 5-drzwiowy, dzielona tylna kanapa, kupiony w 
salonie, autoalarm, immobilizer, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, dodatkowe światło .stop’ , właściciel niepalący, ser
wisowany do 90 tys. km, RMJWC, katalizator, 5-biegowy, pil
nie. -15.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-72-50,0501/46-75-90 
OPELASTRA, 1993 r., 126 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer

wony, 5-drzwiowy, centr. zamek, re. fotele, sten b. dobry, po 
przeglądzie, -14.000 zl. Zielona Góra, tel. 068/320-00-93 
O  O PEL  A STR A  SEDAN, 1993 r., 1800 ccm, szary 

metalic, wersja CD, wspomaganie, AB S , centr. 
zamek, szyberdach, bez wypadku, • 16.900 z ł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87020681

O  O P E L  A STR A  KOMBI, 1993 r., 140 tys. km, 1400 
ccm  centr. zamek, opony zimowe, radio, • 12.500 
zł. Żary, tel. 068/374-43-13 87020901

OPELASTRA KOMBI, 1993/94 r., 132 tys. km. 1700 ccm, TDi, 
Isuzu, czerwony, RM, relingi dachowe, szyberdach, kolorowa 
tapicerka, roleta, reguł, fotel kierowcy, dzielona tylna kanapa, 
obrotomierz, po przeglądzie, książka serwisowa, sprowadzony 
z 04.2001 r., alum. felgi, sten idealny, -18.300 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-20-75,0608/10-08-32 
OPELASTRA SEDAN, 1993/94 r., 97 tys. km, 1700 ccm, die
sel, turkusowy metalic, alarm, centr. zamek, zielone szyby, hak, 
RM, bez wypadku, garażowany, sten b. dobry -18.700 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/755-3644,0603/50-26-67 
OPELASTRA KOMBI, 1994 r., 110 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, biały, sten b. dobry, wspomaganie, relingi dachowe, radio -
4.000 DEM. Jasień, tel. 068/371-05-70 
OPEL ASTRA, 1994 r., 107 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, fioleto
wy metalic, w kraju od 3 miesięcy, alum. felgi, szyberdach, ob
niżony, zadbany, przyciemniane szyby, sten b. dobry, -18.500 
zł lub zamienię na uszkodzony. Legnica, tel. 0502/29-6241 
OPEL ASTRA, 1994 r., 107 tys. km, 1800 ccm, wtiysk, fioleto
wy metalic, sten b. dobry, szyberdach, wspomaganie, alum. fel
gi, obniżony, sportowy ukł. wydechowy, I właściciel, w kraju od 
3 miesięcy, -18.500 zł lub zamienię na uszkodzonego VW Gol
fa III. Legnica, tel. 0502/24-9241
OPELASTRA, 1994 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, centr. za
mek, wspomaganie, sten b. dóbry, 3-drzwiowy, - 13.900zł (moż
liwe raty lub zamiana). Legnica, teł. 0605/28-37-83 
OPEL ASTRA, 1994 r., 1600 ccm 4-drzwiowy, centr. zamek, 
wspomaganie, poduszka pow., spoiler, ABS, RM, zadbany •
14.500 zł. 59408 Męcinka, tel. 0608/23*76-74 
OPELASTRA, 1994 r., 8 8 tys. km, 1400 ccm, ciemnozielony 
metalic, poduszka pow., szyberdach, alarm + pilot, napinacze 
pasów, RO + głośniki, korektor, podnoszony fotel, dodatkowe 
światło .stop", końcówka ukł. wydechowyu, rozkładane tylne 
siedzenia, welurowa tapicerka, - 16.900 zł. Wrocław, tel. 
0501/84-81-52
OPELASTRA KOMBI, 1994 r., 1700 ccm, diesel, czerwony, -
15.500 zł. Zgorzelec, te l 075/775-29-03.0502/65-69-21 
OPELASTRA, 1994 r.,'120 tys. km, 1600 ccm, zielony metalic, 
RO, bez wypadku, 5-drzwiowy, serwisowany, poduszka pow., 
el. otw. szyby, szyberdach. centr. zamek, alarm + pilot, sten b. 
dobry. -17200 zł. Drezdenko, teł. 095/762-2305,0600/6540-83 
OPELASTRA, 1994 r., 1400 ccm, zielony metalic, sten b. do
bry, bez rdzy, wersja kombi, wyposażenie standardowe, do spro
wadzenia, na białych tablicach, cena 4000 DEM + cło i trans
port. Jawor, tel. 0608/08-91-17
OPEL ASTRA, 1994 r., 1600 ccm, Si, granatowy metalic, bez 
wypadku, poduszka powietrzna, ABS, wspomaganie, c. zamek, 
radioodtwarzacz, szyberdach, el. reg. lusterka, halogeny, zde
rzaki w kolorze.nadwozia, bardzo zadbany, I właściciel w Niem
czech, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -17.300 zł. Kro
toszyn, tel. 0606/16-77-67
OPELASTRA KOMBI. 1994 r., 130tys. km, 1400 ccm. benzy
na relingi dachowe, RO, sten b. dobry, -15.300 zł. Leszno, tel. 
0609/27-12-31
OPELASTRA SEDAN, 1994 r., 100 tys. km, 1600 ccm, niebie
ski metalic, pod. powietrzna, wspomaganie, immobilizer, szy
berdach, centr. zamek, el. reg. reflektory, RO, nowe hamulce, 
bez wypadku, -17.500 zł. Namysłów, tel. 0603/85-33-22 
OPELASTRA KOMBI, 1994 r., 140 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
ciemnozielony metalic, relingi dachowe, RO, poduszka pow., 
centr. zamek, immobilizer, wspomaganie kier., I właściciel w 
kraju, sten b. dobry, • 20.000 zL Nowa Sól, tel. 0606/30-28-08 
OPELASTRA, 1994 r., 67 tys. km, 1600 ccm, benzyna, fioleto
wy metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie, poduszka 
powietrzna, -15.000 zł lub zamiana na ciągnik rolniczy lub kom
bajn zbożowy, Ostrów Wielkopolski, tel. 062/734-84-69 
OPELASTRA, 1994 r., 72 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, alarm + pilot, wspomaganie, szyberdach, RO, bez, 
wypadku, - 14.500 zł. Piotrowice, tel. 0503/66-18-92, tel. 
0608*23-76-74
O  O PEL  ASTRA , 1994 r., 1700 ccm, d iesel, srebrny 

metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek + pilot, szyber
dach, - 15.800 zł. Raw icz, tel. 0604/94-24-50, 
065/547-48rj1 po godz. 20 01025321

OPELASTRA KOMBI, 1994 r., 105 tys. km. 1600 ccm, biały, 
centr. zamek, ABS, wspomaganie, poduszka powietrzna, el. otw. 
szyby, radioodtwarzacz, alum. felgi, roleta, -19.000 zł. Syców, 
tel. 062/785-35-53,0603/58-56-02 
OPELASTRA KOMBI, 1994 r., 160 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
biały, alarm, centr. zamek, RO, relingi dachowe, alum. felgi, sten 
b. dobry, - 20.000 zł. Szprotawa, tel. 0601/88-21-69, 
0603/33-12-68
OPELASTRA KOMBI, 1994 r., 111 tys. km, 1400 ccm, biały, 
poduszka pow., centralny zamek + pilot, zadbany, sprowadzo
ny, nie używany w Polsce, -16.900 zł. Śmigiel, woj. leszczyń
skie, tel. 0606/48-25-32
OPEL ASTRA, 1994 r., 61 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie kier., centr. za
mek, szyberdach, poduszka powietrzna, RO Blaupunkt, bez 
wypadku, sprowadzony w całości, I właściciel w kraju, sten b. 
dobry, -16.500 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-57-62

O PEL KOMIS
*  K O M IS  *  S P R Z E D A Z  *  Z A M I A N A  N A  N O W Y  L U B  U Ż Y W A N Y  ★

Autoserwis Dolny Śląsk L&M 
Wrocław, ul. Karkonoska 50

6 A u to ryzow an y d e a le r G M  P o la n d

oferujemy samochody z polskich salonów

OMEGA MV6 Executive, automatic, skóra, tuning Irmscher.... 
OMEGA MV6 Executive, pełne wyposażenie, nowy (400 km)..

ASTRA FAMILY 16V, ABS, wspom., felgi aluminiowe, 2 poduszki, inne dodalki.. 

ASTRA FAMILY 1SV, ABS, wspomaganie.........._____   ....__

3,2 ....210 KM.. . XII/00... 5-drzw.... . 148.000

2,2.... 136 KM.. ....... 00 ... 3-drzw. „. . 101.500

.. 3.... 210 KM.. . 124.800

3,0.... 210 KM.. __ 00 ... 4-drzw.... . 127.000

1,8.... 115 KM.. .....97 ... 4-drzw.... ... 37.000

1,6 ....100 KM.. ...... 97 ... 4-drzw.... ... 29.550

1,4..... 90 KM .. ... 28.500

1,4.... 60 KM.... DC.00 ... 4-drzw..... 32.900
1,4...... 60 KM.. __96 ... 3-drzw..... ...21.000

1,6.... 90 KM.. ......97... 5-drzw..... ... 34.000

PRZYJMUJEMY W ROZLICZENIU ZA NOWE LUB UŻYWANE SAMOCHODY MARKI O P a  LUB INNE ZAKUPIONE W SALONIE. 
KUPUJEMY OPLE ASTRA I CORSA Z SALONU. MOŻLIWOŚĆ KREDYTOWANIA • KORZYSTNY PAKIET UBEZPECZENIOWY.

ZAMIEŃ STARY NA NOWY, tel. 071/362-85-13 w. 217, fax 071/339-86-88
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OPEŁASTRA KOMBI, 1994 r.; 90 tys. km, 1700 ccm, TDI,czer
wony, wspomaganie, centr. zamek, alarm, szyberdach, podusz
ka pow., radio, książka serwisowa, zderzaki i lusterka w kolo
rze nadwozia, fotele profilowane, silnik Isuzu, • 22.500 zł. Wro
cław. tel. 0601/73-20-89
OPEŁASTRA KOMBI, 1994 r., 2000 ccm, błękitny, ABS, reguł, 
i podgrzewane lusterka, szyberdach, relingi dachowe, alumi
niowe felgi, sprowadzony w całości, w kraju od 2 lat, wspoma
ganie kier, • 13.300 zł. Wrocław, tel. 0603/48-51-94 
OPEL ASTRA SEDAN, 1994 r„ 92 tys. km, 1400 ccm, kolor 
morski metalic, kupiony w salonie, zapłon w stacyjce, blokada 
skrzyni biegów, RO, dodatkowe światło .stop”, dzielona tylna 
kanapa, koła zimowe, stan dobry, • 19.000 zł. Wrocław, tel. 
071/786-48-83,0603/40-06-12
OPEŁASTRA, 1994 r., 146 tys. km, 1700 ccm, TDi, granatowy 
metalic, silnik Isuzu, centr. zamek, alarm + pilot, el. otw. szyby, 
kubełkowe fotele, napinacze pasów, RM +CD, wspomaganie, -
18.500 zł. Wrocław, tel. 0602/11-75-12 
OPEŁASTRA GSI, 1994 r., 120 tys. km, 1800 ccm, niebieski 
metalic, 3-drzwiowy, ABS, wspomaganie, poduszka pow., el. 
otw. sżyby, el. reg. lusterka, immobilizer, alum. felgi, kataliza
tor, I właściciel, sportowa wersja, v 18.900 zł. Xxx, tel. 
062/747-39-76
OPEŁASTRA, 1994 r., 83 tys. km, 1600 ccm, Si, atramentowy 
metalic, ABS, pod. powietrzna, wspomaganie, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, RM z RDS, zderzaki i luster
ka w kolorzfe nadwozia, halogeny, 3-drzwiowy, Stan b: dobry, 
zadbany, - 17.000 zł. Zalesie Wlkp., tel. 065/571-72-07, 
0608/33-27-48
O  O P E L  A S T R A  GSI, 1994 r., n ieb ie sk i metalic, 

wspomaganie, centr. zamek, • 16.700 z ł lub za* 
m ien ię. Żary, ul. O krze i 9, te l. 068/374-27-97 
87020541

OPEŁASTRA KOMBI, 1994 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, 
centr. zamek, wspomaganie kierownicy, sprowadzony w cało
ści z Niemiec, -14.500 zł. Żary, tel. 0605/59-03-89 
OPEL ASTRA KOMBI, 1994/95 r., 103 tys. km, 1700 ccm, TDi. 
biały, szyberdach, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, relingi 
dachowe, bez wypadku, nie rejestrowany w kraju, sprowadzo
ny z Niemiec, • 20.900 zł. Bralin, tel. 062/781-27-56 
OPEŁASTRA KOMBI. 1994/95 r.. 120 tys. km. 1700 ccm, tur
bo D, czerwony, wspomaganie kier., relingi dachowe, 2 poduszki 
powietrzne, reguł. wys. mocowania pasów, el. reg. reflektory, 
RM Sony, 'po wymianie oleju, filtrów, garażowany, stan b. do
bry, - 20.500 zł. Jelenia Góra, teł. 075/767-84-66,0608/12-60-88 
OPEŁASTRA SEDAN, 1994/95 r., 60 tys. km, 1600 ccm, GLS, 
fiołkowy metalic, 2 pod. powietrzne, szyberdach, centr. zamek, 
immobilizer, wspomaganie, el. reg. reflektory, RM Car 300, ter
mometr zewn., welurowa tapicerka, książka serwisowa, bez 
wypadku, zadbany, • 12.900 zł. Rawicz, tel. 0502/40-34-74, 
065/546-25-58
OPEL ASTRA KOMBI. 1994/95 r., 106 tys. km, 1700 ccm, tur
bo D, atramentowy, 2 poduszki pow., RM, wspomaganie, relin
gi dachowe, bez wypadku, oclony w całości, w kraju od miesia- 
ca, nie eksploatowany w kraju, kpi. dokumentacja, stan b. do
bry. -18.400 zł. Sobótka, tel. 071/316-21-83,0602/50-64-80 
OPEŁASTRA KOMBI. 1994/96 r.. 133 tys. km. 1700 ccm. TD. 
biały, immobilizer, alarm, 2 poduszki, radio, wspomaganie, •
19.700 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 071/347-86-77 
OPEŁASTRA SEDAN. 1995 r., 71 tys. km, 1400 ccm, zielony 
metalic, 82 KM, immobilizer, centr. zamek, alarm, hak, kupiony 
w salonie, bez wypadku, - 20.500 zł. Legnica, tel. 076/866-17-89, 
887-83-63
OPEL ASTRA, 1995 r., 95 tys. km, 1600 ccm, benzyna, perło- 
wofioletowy,-centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, podusz
ka pow., radio, el. wysuwana antena, oryg. odpinany hak, książ
ka serwisowa, - 20.000 zł. Leszno, tel. 065/526-83-09 
OPEŁASTRA, 1995 r., 100 tys. km, 1600 ccm, czerwony, centr. 
zamek, alarm, wspomaganie, blokada skrzyni biegów, instala
cja telef., ukł. wydechowy sportowy, świece, filtr, RM z  RDS, 6 
głośników, -19.000 zł. Lubin, tel. 0604/28-67-93 
OPEŁASTRA, 1995 r., 140 tys. km, 1400 ccm, czerwony, szy
berdach, centr. zamek, hak, • 13.000 zł. Cisek, tei. 077/487-15-98 
OPEŁASTRA, 1995 r., 110 tys. km, 1700 ccm, TDs, bordowy 
metalic, el. otw. szyby, halogeny, alum. felgi, RO, stan idealny, 
- 23.300 zł. Legnica, tel. 076/817-17-13,0607/03-34-22 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 135 tys. km' 1700 ccm. TDI. 
biały, relingi dachowe, 2 poduszki pow., ABS, silnik Isuzu 82 
KM, oryg. przebieg. RO + RDS, 2 kpi. kół, alum. felgi 16", welu
rowa tapicerka, serwisowany, wspomaganie kier., centr. zamek, 
zadbany, w kraju od roku, bez wypadku, stan.idealny, • 20.800 
zł. Nysa, tel. 077/431-00-85,0606/34-90-54 
OPEL ASTRA SEDAN. 1995 r., 78 tys. km, 1400 ccm, kolor 
wiśniowy metalic, kupiony w salonie, poduszka pow., alarm, 
centr. zamek, blokada skrzyni biegów, serwisowany, książka 
serwisowa, RM, stan b. dobry, - 17.600 zł. Paczków, tel. 
077/431 -73-47,0604/94-51-3Ź j  
OPEŁASTRA, 1995 rj, 88 tys. km, 1600 ccm, 16V, morski me
talic, sprowadzony w całości, w kraju od pół roku, I właściciel, 
ABS, 2 pod. powietrzne, kombi, wersja Club, RO Blaupunkt; 
nowe opony, kupione w Niemczech w serwisie, zadbany, role
ta, szyberdach, reguł, pasy i fotele, - 22.500 zł. Prudnik, tel. 
0604/63-30-77
OPEŁASTRA KOMBI, CLUB. 1995 r.. 162tys. km, 1700 ccm, 
TDI, czerwony, silnik Isuzu, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. 
reflektory, szyberdach, 2 pod. powietrzne, relingi dachowi, 
welurowa tapicerka, roleta, RM, bez wypadku, kpi. dokumenta
cja, stan b. dobry, - 23.000 zł. Sobótka, tel. 071/393-80-44, 
0604/78-63-41
OPEŁASTRA KOMBI, 1995 r., 71 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
zielony metalic, I właściciel, 82 KM, poduszka pow., wspoma
ganie, centr. zamek, podgrzewane fotele, relingi dachowe, ro
leta, nie eksploatowany w kraju, stan b. dobry, -19.500 zł. Sy
ców, tel. 062/785-36-81,0603/92-75-63 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 130 tys. km, 1700 ccm, TDi, 
niebieski, pod. powieltrzn, silnik Opla, wspomaganie, centr. 
zamek, el. otw. szyby, relingi dachowe, roleta, - 21.500 zł. Sy
ców, tel. 062/785-94-95,0604/27-78-61 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 112 tys. km, 1700 ccm, TDi, 
biały, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 
szyberdach, roleta, relingi, w kraju od tygodnia, oclony, po 
przeglądzie, stan idealny, - 21.500 zł. Wrocław, tel. 
071/351-83-43
OPEŁASTRA CABRIO, 1995/96 r., 70 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, ciemnozielony metalic. el. reg. lusterka, el. otw. szyby i 
dach, centralny zamek, wspom. kierownicy, alum. felgi, RO z 
RDS, kubełkowe fotele, alarm, atrakc. wygląd, stan b. dobry, -
26.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-24-61,0606/48-30-41 
O  O PEŁA ST R A , 1995/96 r., 117 tys. km, 1400 ccm, 

wtrysk, n iebieski, kupiony w salonie, serw isowa
ny, alarm, centra lny zamek, radioodtwarzacz z 
RDS, dużo nowych części, stan idealny, pilne, •
17.200 zł. Wrocław, tel. 071/345-36-09 po godz. 17, 
0606/94-99-27 02020221

OPEL ASTRA, 1995/96 r., 57 tys. km, 1600 ccm, srebrny, 2 
pod. powietrzne, szyberdach, centr. zamek, RM, wspomaga
nie, serwisowany - 21.000 zi. Wrocław, tel. 071/349-38-45, 
071/349-11-27
OPEŁASTRA, 1995/96 r., 95 tys. km, 1700 ccm, TDS. szary 
metalic, I właściciel, poduszka pow., wspomaganie, centr. za
mek, el. otw. szyby, 5-drzwiowy, radio Grundig + 6 głośników, 
stan blacharki i silnika idealny, kpi. dokumentacja, • 23.900 zł. 
Złotoryja, tel. 076/878-25-89,0602/83-34-01 
OPEŁASTRA GL SEDAN, 1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, 82 KM, platynowy metalic, konserwacja, nadkola, immo
bilizer, blokada skrzyni biegów, radio z  RDS, oznakowany, dzie
lona tylna kanapa, kupiony w salonie, I właściciel, garażowany, 
bez wypadku, stan idealny, • 21.500 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-72-73
OPEŁASTRA, 1996 r., 86 tys. km ,1700 ccm, TDi, niebieski, 
bez wypadku, 2 pod. powietrzne, radio, wspomaganie, stan b. 
dobry, nie eksploatowany w kraju, - 19.000 zł. Rawicz, tel. 
065/545-16-35
OPEŁASTRA, 1996 r., 130 tys. km, 1700 ccm, turbo D, perło- 
woniebieski, ABS, el. otwierane szyby,el. reguł, lusterka, wspo
maganie kier., centralny zamek, szyberdach, spoiler, aluminio
we felgi, RM RDS, CD, welurowa tapicerka, zderzaki i lusterka

w kolorze nadwozia, halogeny, dzielona tylna kanapa,-zagłów
ki; - 26.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/751-46-11 
OPEL ASTRA KOMBI, 1996 r„ 83 tys. km, 1600 ccm, benzyn* 
granatowy metalic, zadbany, szyberdach, Mul-.T-Lock, hak. 2 
pod. powietrzne, wspomaganie, ciemne szyby, alum. felgi, 
oszczędny, pokrowce, RM Blaupunkt z RDS + 6 głośników, 
obrotomierz, - 24.000 zł. Kluczbork, tel. 077/418-33-59 
O  O PEL ASTRA, 1996 r., 75 tys. km, 1400 ccm , MPI, 

82 KM, bordowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
immobilizer, poduszka pow., blokada skrzyni bie
gów, obrotomierz, zagłówki z  tyłu, komplet k lu
czyków, kupiony w salonie, bez wypadku, gara
żow any, fak tu ra , - 22.200 zł. L e g n ica , te l. 
0606/95-08-98 84013811

OPEŁASTRA KOMBI, 1996 r., 1600 ccm, 16 V, ECOTEC, czer
wony, relingi dachowe, szyberdach, wspomaganie, centr. za
mek, - 21.500 zł. Leszno, tel. 065/527-12-86 
O  O PEL ASTRA, 1996 r., 1400 ccm, zielony, I wła

śc ic ie l, kupiony w salon ie w Polsce, serw isowa
ny, wspomaganie kier., centr. zamek, poduszka 
pow., alarm, immobilizer, welurowa tapicerka, 
stan idealny, • 21.900 zł. „AUTO PLUS” , Św idni
ca, tel. 074/666-60-50,0601/85-15-55 01025461 

O  O P E ŁA ST R A  KOMBI, 1996 r., 1400 ccm, chabro
wy metalic, kupiony w salon ie  w Po lsce , serw i
sowany, I w łaścicie l, poduszka pow., re lingi da
chowe, roleta, centr. zamek, immobilizer, alarm, 
welurowa tapicerka, stan idealny, • 22.900 zł.

_ „AUTO  P L U S ” , Św idn ica , tel. 074/666-60-50, 
0601/85-15-55 01025501

OPEL ASTRA SEDAN, 1996 r„ 96 tys. km, 1400 cęm. 16V, 
biały, centralny zamek, alarm, poduszka powietrzna, el. reg. 
reflektory, welurowa tapicerka, halogeny, dzielone tylne siedze
nia, RO, zderzaki w kolorze nadwozia, • 19,500 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/665-77-43
OPEL ASTRA SEDAN, 1996 r. 4-drzwiowy, stan b. dobry, -
23.000 zł. Wrocław, tel. 0605/36-95-55 
OPEŁASTRA, 1996/97 r., 1700 ccm, turbo D, biały, sprowa
dzony na nowych zasadach, bez wypadku, -18.000 zł. Gubin, 
tel. 0607/55-24-46
OPEŁASTRA KOMBI, 1996/97 r., 90 tys. km, 1700 ccm, DTL, 
niebieski, poduszka powietrzna, szyberdach, ABS, wspomaga
nie, - 25.900 zł. Inowrocław, tel. 0603/59-66-76,0601/67-61-69 
OPEŁASTRA SEDAN, 1996/97 r., 50 tys. km. 1400 ccm, 16V, 
biały, kupiony w salonie, ABS, wspom. kierownicy, centralny 
zamek, el. otw. szyby przednie, halogeny, poduszka powietrz
na kierowcy, alum. felgi + opony zimowe, - 26.000 zł lub zamie
nię na Toyotę Corollę 1400 ccm, 1600 ccm. Świebodzice, tel. 
074/854-22-80
OPEL ASTRA DIAMOND, 1996/97 r., 50 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, czerwony, 5-drzwiowy, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, 
pasy pirotechniczne, ciemne, atermiczne szyby, welurowa tapi
cerka, podłokietnik, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, centr. za
mek, alarm ♦ 2 piloty antynapad, obrotomierz, halogeny, gara
żowany, - 29.800 zł. Świebodzice, tel. 074/854-53-53,854-31-40

OPEŁASTRA, 1997 r., 120 tys. km, 1400 ccm, wiśniowy meta
lic, 5-biegowy, inst. gazowa, wspomaganie kier., centr. zamek, 
alarm, poduszka pow., I właściciel, kpi. dokumentacja, kupiony 
w salonie, bez wypadku, 4 zagłówki, koła zimowe i letnie, ter
mometr zewn, • 23.500 zł. Dzierżoniów, tel. 0603/58-25-35, 
0604/21-41-62 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - AG0191 www.autogielda.com.pl) 
OPEŁASTRA 1,1997 r., 46 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, granato
wy 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. dokumentacja, 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 
OPEŁASTRA KOMBI, 1997 r., 75 tys. km, 1700 ccm, tds, bu
telkowa zieleń, alum. felgi, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. 
szyby, podgrzewane lusterka, immobilizer, blokada zapłonu, 
roleta, relingi dachowe, poduszka pow, - 28.500 zł. Leszno, tel. 
065/520-89-03,0603/54-86-98
OPEL ASTRA, 1997 r., 40 tys. km, 1400 ccm, zielony metalic, 
alarm, centr. zamek, zderzaki w kolorze nadwozia, RO z  RDS, 
kupiony w kraju, - 25.000 zł. Chrząstawa, tel. 071/318-97-92 
OPEŁASTRA KOMBI, 1997 r., 43 tys. km, 1600 ccm, bordowy 
metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, 2 poduszki powietrz
ne, klimatyzacja, hak, radioodtwarzacz, welur, relingi, roleta, -
29.000 zł. Kępno, tel. 062/781-82-04 
OPEŁASTRA KOMBI, 1997 r., 67 tys. km, 1600 ccm, 16V, zło
ty metalic, ABS, centr. zamek, Wspomaganie kier., 2 pod. po- 

. wietrzne, el. szyberdach, szyby, radio, alum. felgi, - 27.000 zł. 
Lasodce, tel. 065/533-83-85
OPEŁASTRA, 1997 r., 78 tys. km, 1700 ccm, turbo D, bordowy 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., radioodtwarzacz, ga
rażowany, - 24.000 zł. Leszno, tel. 065/526-28-94 
OPEŁASTRA KOMBI, 1997 r., 83 tys. km, 1700 ccm, turbo D, 
biały, 5-biegowy, wspomaganie, relingi dachowe, dzielona tyl
na kanapa, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, halogeny, 
zagłówki, szyberdach, welurowa tapicerka, RM +głośniki, nowy 
akumulator, centr. zamek, - 28.000 zł. Lubin, tel. 0601/58-81-98 
OPEŁASTRA SEDAN, 1997 r., 45 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, niebieski, ABS, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, wspoma
ganie, centr. zamek, immobilizer, halogeny, RO + 4 głośniki, 
seiwisowany w ASO, kpi. dokumentacja, - 26.500 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/647-82-78,0602/63-51-91 
OPEL ASTRA, 1997 r., 80 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, 3-drzwiowy, I właściciel, kupiony w salonie, 
bez wypadku, el. otw. szyby, centr. zamek, Mul-T-Lock, immo
bilizer, garażowany, zadbany, - 22.900 zł. Łagów, tel. 
075/771-56-38
OPEŁASTRA, 1997 r., 60 tys. km, 1400 ccm, biały, 2-drzwio- 
wy, -18.500 zł. Ozimek, tel. 077/465-37-63,0605/92-83-14 
OPEL ASTRA, 1997 r., 48 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielony 
metalic, pod. powietrzna, wspomaganie, 3-drzwiowy, I właści
ciel w kraju, kpi. dokumentacja, przegląd do 2002 r., garażowa
ny, zadbany, - 25.000 zł. Snowidza, tel. 076/811-82-95, 
0604/22-44-89
OPEŁASTRA, 1997 r.: dach (kombi), zawieszenie tylne (kom
bi), głowica 1400 ccm, benzyna. Trzebnica, tel. 0604/87-79-01 
OPEL ASTRA FAMILY, 1997 r., 24 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
Ecotec, czerwony, kupiony w salonie, serwisowany, ABS, wspo
maganie, poduszka pow., alarm, centr. zamek, el. otw. szyby, 
halogeny, dodatkowe światło .stop", tylny spoiler, obrotomierz, 
el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, - 28.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/76-69-67
OPEŁASTRA, 1997/98 r., 1700 ccm, turbo D bez wypadku, 
bogate wyposażenie - 24.500 zł. Opole, tel. 077/485-09-22, 
0606/55-42-85
OPEŁASTRA KOMBI, 1997/98 r., 52 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
biały, 90 KM, kupiony w salonie, ABS, pod. powietrzna, centr. 
zamek, immobilizer, alarm + 2 piloty, wspomaganie kierownicy, 
el. reg. reflektory, relingi dachowe, hak, welurowa tapicerka, 
dzielona tylna'kanapa + zagłówki, garażowany, zadbany, -
25.600 zł lub zamienię na mniejszy i tańszy. Paczków, tel. 
0606/50-82-16
OPEŁASTRA KOMBI, 1997/98 r., 70 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
ecotec, biały, el. otw. szyby, ABS, centralny zamek, wspoma
ganie kierownicy, 2 poduszki powietrzne, książka serwisowa, -
22.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/854-43-20 po godz. 18, 
0606/82-01-22
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. Bolesła
wiec, tel. 0604/97-06-97

OPEŁASTRA II, 1998 r., 33 tys. km, 1600 ccm, czarny, klimaty
zacja, ABS, - 33.000 zł. Brzezia Łąka, tel. 071/315-39-72 
OPEL ASTRA II, 1998 r„ 20 tys. km, 2000 ccm, 16V, DTi kom
bi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 4 pod. powietrzne, ABS, kii-' 
matyzacja, wspomaganie, relingi dachowe, centr. zamek + pi
lot, radio, pirotechniczne napinacze pasów, halogeny, • 41.500 
zł. Lubin, tel. 076/847-55-06
OPEL ASTRA II, 1998 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie, po
duszka pow., RO, - 38.500 zł lub zamienię na tańszy. Sapieżyn, 
tel. 0604/67-39-08, woj. kaliskie 
O  O PEL  ASTR A  II KOMBI, 1998 r., 39 tys. km, t600 

ccm, biały, ABS , klimatyzacja, 4 pod. powietrz
ne, 4 el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek 
+ pilot, welurowa tapicerka, roleta, siatka, drew
no, el. reg. i podgrzewane lusterka, RO Car 300, 
przyciemnione szyby, - 34.900 zł. Trzebnica, tel. 
0603/27-67-17 82001011

OPEŁASTRA II, 1998 r., 26 tys. km, 1600 Ccm, benzyna, czer
wony, szyberdach, ABS, 3-drzwiowy, RO +6 głośników, • 31.000 
zł lub zamienię. Wąsosz, tel. 065/543-72-65,0609/44-61-11 
OPEŁASTRA II SPORTIVE, 1998 r., 47 tys. km, 1800 ccm, 
16V, srebrny metalic, komputer, ABS, wspomaganie kier,, 2  
poduszki powietrzne, centralny zamek + pilot, RM z CD, białe 
zegary, el. otwierane szyby, blokada skrzyni biegów, alarm, el. 
reguł, lusterka, regulowana kierownica, aluminiowe felgi, spo
iler, kpi. opon zimowych, - 37.500 zł. Wrocław, tel. 0608/62-76-22 
OPEŁASTRA SEDAN, 1998 r.t 45 tys. km, 1400ccm, wtrysk, 
czerwony, garażowany, kupiony w salonie, I właściciel, alarm, 
centr. zamek, pilot, po przeglądzie, poduszka pow., katalizator, 
bez wypadku, oryg. lakier, zadbany, stan idealny  ̂- 23.000 zł 
lub zamienię na Fiata 126p. Złoty Stok, tel. 0609/44-94-81 
OPEŁASTRA, 1998/99 r., 50 tys. km, 1400 ccm, kolor grafito
wy metalic, kupiony w salonie, stan b. dobry, - 26.000 zł. Wro
cław, tel. 373-75-91
OPEŁASTRA II, 1999 r.,50 tys. km, 1200 ccm, kolor grafitowy 
metalic, 3-drzwiowy, ABS, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, RM, 
6 głośników + instalacja do subwoofera, bagażnik na rowery, 
garażowany, kpi. opon zimowych, po przeglądzie, - 35.000 zł. 
Polkowice, tel. 0601/37-13-35
OPEL ASTRA II, 1999 r., 34 tys. km, czerwony, wersja Sporti- 
ve, 4 pod. powietrzne, RM + CD, alum. felgi, spoiler, pełne wy
posażenie, 116 KM - 43.000 zł. Wrocław, tel. 071/311-77-75 
OPEL ASTRA II, DTL, 1999 r., 42 tys. km, 2000 ccm, granato
wy metalic, 3-drzwiowy, tylny spoiler, ABS, serwo, centr. zamek 
.+ pilot, RO z CD +głośniki, - 41.000 zł. Brzeg, tel. 077/411-44-61. 
0607/48-18-24
OPEL ASTRA II, 1999 r., 51 tys. km, 1400 ccm, 16V 5-drzwio
wy, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, kupiony w salonie, bez 
wypadku, alarm, blokada skrzyni biegów, - 40.000 zł lub zamie
nię na tańszy, kupiony w salonie. Namysłów, tel. 077/410-20-62 
po godz. 15
OPEL ASTRA, 1999 r., 20 tys. km, 1200 ccm, 16V, Ecotec, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, el. otwierane szyby, 
el. reguł, lusterka, 2 poduszki powietrzne, ABS, centralny za-, 
mek + pilot, wspomaganie kier., radio, książka serwisowa, I wła
ściciel, stan idealny, - 41.000 zł. Opole, tel. 077/456-21-40

OPEL ASTRA II, KOMBI, 1999 r., 12 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
Ecotec, pertowoczamy, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, - 35.000 zł lub za
mienię na Opla Kadetta, VW Golfa II. Wrocław, tel. 324-25-97 
OPEL ASTRA CLASSIC, 1999 r., 20 tys. km, 1400 ccm, biały, 
60 KM, salon, garażowany, przeglądy, RDS, - 28.000 zł. Wro
cław, tel. 071/361-73-57
OPEŁASTRA KOMBI, 1999/00 r., 20tys. km, 1400 ccm, szam
pański metalic, wersja dassic, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, 
wspomaganie, alarm, RM, przyciemniane szyby, kupiony w sa
lonie, bez wypadku, możliwa faktura VAT, - 28.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/665-11-29,0603/52-90-99 
OPEL ASTRA II, KOMBI, 1999/00 r., 20 tys. km, 1600 ccm, 
pertowogranatowy, automatic, ABS, ASR, el. szyberdach, alum. 
felgi, wspomaganie, centr. zamek, relingi dachowe, el. reg. re
flektory, roleta, radio + 8 głośników, niebieskie szyby, I właści
ciel, stan idealny, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 0501/43-72-47 
OPEŁASTRA 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
OPEŁASTRA II, KOMBI. 2000 r., 15 tys. km, 1600 ccm, perło- 
wograntowy, 4 poduszki pow., klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, ABS, wspomaganie, relingi dachowe, alum. felgi, 
centr. zamek, RM, roleta + siatka, książka serwisowa - 45.000 
zł. Strzelin, tel. 071/392-35-39
OPEŁASTRA II, 2000 r., 14 tys. km, 1600 ccm, 16V, pertowo- 
szary, 5-drzwiowy, ABS, wspomaganie, immobilizer z  pilotem, 
centr. zamek, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, alum. felgi, el. 
reg. lusterka i szyby, RO, kpi. dokumentacja, • 41.500 zł. Strze
lin, tel. 0605/34-85-78
OPEL ASTRA CLASSIC, SEDAN, 2000 r., 14 tys. km, 1400 
ccm, benzyna, granatowy, 2 pod. powietrzne, reguł, fotel kie
rowcy, napinacze pasów, listwy drzwiowe, I właścidel, kupiony 
w salonie, serwisowany, alarm, na gwarancji, bez wypadku, 
dzielona tylna kanapa, - 32.000 zł. Wrodaw, tel. 0603/30-76-93 
OPEL CALIBRA, 1990 r., 107 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czer
wony, ABS, szyberdach, wspomaganie, komputer, el. reg. i pod- 
grzew. lusterka, alarm + 2 piloty, alum. felgi, 130 KM, po remon
cie kapit. silnika, nowe sprzęgło, paski, - 16.000 zł. Wrocław, 
tel. 0607/56-71-37
OPEL CALIBRA, 1991 r., i2000 ccm, wtrysk, granatowy, centr. 
zamek, ABS, el. otw. szyberdach, atrakc. wygląd, alum. felgi, 
kpi. kół zimowych i letnich • 17.000 zł, możliwa faktura Vat. 
Kamienna Góra, tel. 075/744-25-37 
O  O PEL  CALIBRA, 1991 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 

w trysk 16V, czerwony, 150 KM, AB S , centralny 
zamek, el. szyberdach, radioodtwarzacz, wspo
maganie kier., stan b. dobry, sprowadzony w ca
łośc i, kupujący zw oln iony z opłaty skarbowej, po 
przeglądzie, • 17.000 z ł . ., tel. 065/547-44-44 po 
godz. 20, 0601/70-48-82 01025091

OPEL CALIBRA, 1991 r., 133 tys. km, 2000 ccm, 16V, czerwo
ny, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, szyberdach, podg. fotele, 
el. reg. lusterka, komputer, wspomaganie kier., immobilizer, 
alum. felgi, centr. zamek + pilot, alarm, spoiler, RO Sony + pa
nel, oznakowany, kpi. dokumentacja, • 16.500 zł. Głogów, tel. 
076/831-60*03 -
OPEL CALIBRA, 1991 r., 97 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, perło- 
woczamy, wspomaganie kier., centralny zamek + pilot, ABS, 
klimatyzacja, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, aluminio
we felgi, radioodtwarzacz z C D + 6 głośników, pełna dokumen
tacja, -19.000 zł. Niemodlin, tel. 0608/86-70-31 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 134 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, biały, 
centralny zamek + pilot, wspom. kierownicy, klimatyzacja, alum. 
felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm, spoiler, sprowadzo
ny w całości, w kraju od 3 lat, I właścidel, • 16.500 zł lub zamie
nię na mniejszy, ABS. Świebodzice, tel. 074/854-18-95 po 
godz. 20
OPEL CALIBRA, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, granatowy me
talic, wtrysk, wspomaganie, ABS, el.reflektory, el.szyberdach, 
el.lusterka, alum. felgi, RO, - 16.500 zł. Złoty Stok, tel. 
074/817-58-38
OPEL CALIBRA, 1991/92 r., 150 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
ABŚ, wspomaganie, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, ra
dio, alum. felgi, stan b. dobry, -15.900 zł lub zamienię na tań
szy, bez wypadku. Legnica, tel. 076/854-57-13,0602/38-55-22 
OPEL CALIBRA, 1991/92 r., 175 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
grafitowy metalic, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, 
alarm, el. szyberdach, el. reguł, lusterka, RM Sony, aluminiowe 
felgi 16”, kierownica sportowa, tłumik Remus, blokada skrzyni 
biegów, komplet kół zimowych, serwisowany, garażowany, za

dbany,'atrakcyjny wygląd, - 18.000 zł. "Wrocław, te tr 
071/364-74-93,0605/76-57-45
OPEL CALIBRA, 1992 r., 131 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, do sprowa
dzenia z Niemiec, -14.500 zł. Jawor, tel. 0607/39-08-51 
OPEL CALIBRA, 1992 r., 125 tys. km, 2000 ccm, granatowy 
metalic, wspomaganie kier., ABS, centralny zamek + pilot, el. 
otwierane szyby, lusterka, szyberdach, aluminiowe felgi, alarm,
-14.800 zł. Jelenia Góra. tel. 075/642-30-12,0601/78-67-45 
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, 1993 r., 103 tys. km, 2000 ccm, benzyna,, 
czarny metalic, el. otw. szyby i szyberdach, spoiler, ABS, wspo
maganie, alum. felgi, -19.900 zł lub zamienię na turbo D. Po
lkowice, tel. 0608/67-51-05
OPEL CALIBRA, 1993 r„ 60 tys. km, kolor śliwkowy metalic, 
ABS, wspomaganie, klimatyzacja, poduszki pow., el. reg. lu
sterka i szyby, welurowa tapicerka, alum. felgi, stan b. dobry, -
18.500 zł. Modlikowice, tel. 076/877-42-87 
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 przejśdowy, 
atrakc. wygląd, - 27.000 zł. Leszno, tel. 0601/57-13-91 
O  O PEL CALIBRA, 1995 r., 2000 ccm, lakier „kame

leon", katalizator, wspomaganie, el. reg. luster
ka, ABS, alarm, el. otw. szyby, centr. zamek, kii- 

"■ matyzacja, 2 pod. powietrzne, - 29.900 zł lub za
m ienię. Żary, ul. O krze i 9, te l. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87020291

OPEL CORSA SEDAN, 1983 r., 133 tys. km, 1200 ccm, benzy
na, bordowy metalic, inst. gazowa, hak, nie wymaga żadnych 
napraw, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 4.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/336-58-11
OPEL CORSA, 1985 r., 1000 ccm, benzyna, zielony metalic, 
kpi. dokumentacja, nowe klocki hamulcowe i amortyzatory, tyl
na szyba ogrzewana, RM, bez wypadku, garażowany, zadba
ny, stan b.Oobry, -4.900 zł. Nysa, tel. 0603/99-51-84 
OPEL CORSA, 1985/86 r., 1200 ccm, OHC, ciemnozielony 
metalic, stan b. dobry, po remoncie blacharki i lakierowaniu,
4-drzwiowy, szyberdach, alarm, - 5.7.00 zł. Kobierzyce, tel. 
071/311-17-94,0607/48-86-73
OPEL CORSA, 1985/86 r., 120 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
granatowy, sprowadzony w całości, zarejestrowany/ważny prze
gląd, stan dobry, - 3.900 zł. Opole, tel. 0607/34-81-10 
OPEL CORSA SEDAN. 1985/91 r.. 1200 ccm, OHC, srebrny, 
składak, 5-biegowy, - 4.700 zł. Księginice, tel. 076/840-83-88 
OPEL CORSA, 1986 r., 137 tys. km, 1200 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, nowe łożyska w kołach, nowe hamulce, - 5.500 zl. 
Kłodzko, tel. 0608/02-93-18
OPEL CORSA, 1987 r., 1000 ccm, granatowy, I właścidel, kpi. 
dokumentacja, bez wypadku, nowe opony, kołpaki, zadbane 
wnętrze, stan silnika i blacharki b. dobry, - 5.600 zł lub zamie
nię. Złoty Stok, tel. 074/817-57-93.0608/49-74-01 
OPEL CORSA SEDAN, 1987 r., 108 tys. km, 1200 ccm, benzy
na, jasnoniebieski metalic, zadbany, ekonomiczny, dodatkowe 
światło .stop", tylna szyba ogrzewana, skórzane pokrowce, blo
kada zapłonu, nowe: opony, łożyska, amortyzatory, filtr powie
trza i oleju, pompa paliwowa, świece żarowe, układ wydecho
wy, konserwacja, w kraju od 1994 r, - 6.800 zł. Dzierżoniów, tel. 
0605/68-95-99
OPEL CORSA, 1987 r., 1200 ccm, benzyna, czerwony, stan 
dobry, - 5.500 zł. Przezdrowice, teł. 0604/77-17-57 
OPEL CORSA, 1988 r., 80 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czar
ny, 5-drzwiowy, katalizator, alarm + pilot, garażowany, rejestra
cja do 04.2002 r, - 7.400 zł. Bolesławiec, tel. 075/735-14-55 
OPEL CORSA, 1988 r., 1300 ccm, czerwony, alum. felgi, nowe 
amortyzatory, kubełkowe fotele, kpi. dokumentacja, serwisowa
ny, stan b. dobry, - 7.000 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-79-54,0608/08-85^77
OPEL CORSA, 1989 r., 933 ccm, czarny, zadbany, bez korozji, 
nie składak, zapasowy silnik kompletny - 8.000 zł lub zamienię 
na Daewoo Nexię od 1998 r., metalic, do 14.000 zł. Polkowice, 
tel. 0501/52-82-90
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, 1989/90 r., 1000 ccm, szary metalic, 3-drzwio- 
wy, RM, nowy akumulator, katalizator i układ wydechowy, kom
plet opon zimowych, • 7.000 zł. Gubin, tel. 068/359-80-81 
OPEL CORSA, 1990 r., 104 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, czarny, 
garażowany, stan dobry, - 8.500 zł. Strzelczyki, tel. 
077/466-87-51
OPEL CORSA GSI, 1990/91 r., 1600 ccm, wtrysk, benzyna, 
kolor wiśniowy, 5-biegowy, sportowe zawieszenie i ukł. wyde
chowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, demne szyby, 
atrakc. wygląd, szerokie felgi, opony o wym. 175/50/13, samo
chód do I rejestracji, w kraju od 12.2000 r., bez wypadku, - 8.600 
zł lub zamienię na motocykl japoński. Wałbrzych, tel. 
074/844-95-25,0604/21-14-48
OPEL CORSA, 1991 r., 86 tys. km, 1200 ccm, srebrny, 3-drzwio- 
wy, bez wypadku, stan b. dobry, • 8.850 zł. Legnica, tel. 
0601/55-24-52
OPEL C03SA, 1991 r., 130 tys. km, 1200 ccm 3-drzwiowy, 
ciemne szyby, el. reg. reflektory, RM, reguł, wys! mocowania 
pasów, zadbany, • 7.800 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-49-27
OPEL CORSA SEDAN, 1991 r., 150 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, srebrny metalic, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, pilnie, -
5.800 zł. Wrocław, tel. 0501/60-83-89 
OPEL CORSA, 1991 r., 1000 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy, 
stan b. dobry, na białych tablicach -1.100 DEM. Zielona Góra, 
tel. 0603/78-58-09
OPEL CORSA, 1992 r., 75 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czer
wony, sprowadzony z Niemiec, I właściciel w kraju, bez wypad
ku, oryg. lakier, hak, model przejściowy, -11.500 zł lub zamie
nię na Fiata 126p. Bolesławiec, tel. 075/734-73-26 
OPEL CORSA, 1992 r., 130 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, RÓ, hak, fartuchy przeciwbłotne, gara
żowany, po wymianie oleju i paska rozrządu, - 8.300 zł. Mysła
kowice, tel. 075/643-94-44,0502/55-90-51 
OPEL CORSA, 1992/93 r., 115 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
czerwony, sprowadzony w całości, bez wypadku, kpi. dokumen
tacja, książka serwisowa, RM, el. reg. reflektory, dzielona tylna 
kanapa, nie eksploatowany w kraju, - 8.900 zł (zwolnienie z 
opłaty skarb.). Kłodzko, tel. 0502/04-39-54 
OPEL CORSA A, 1992/93 r.. 25 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, bia
ły, stan b. dobry, w kraju od 2 mies., zarejestrowany, ciemne 
szyby, el. reg. reflektory, reguł. wys. mocowania pasów, katali
zator, zadbany, mało eksploatowany, -10.800 zł lub zamienię 
na kombi, atrakc. wygląd. Wrocław, tel. 071/362-19-38, 
0608/89-80-67
OPEL CORSA, 1992/97 r., 93 tys. km, 1487 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, szyberdach, stan b. dobry, RO, kpi. dokumentacja, 
garażowany, -15.000 zł. Ścięgny, tel. 075/643-95-13 
OPEL CORSA B, 1993 r., 126 tys. km, 1200 ccm, biały, 3-drzwio- 
wy, szyberdach, RO, w Polsce pół roku, stań idealny, • 13.200 
zł. Olszyna, tel. 075/781-28-43,0607/70-14-11 
OPEL CORSA B, 1993/94 r., 139 tys. km, 1500 ccm, diesel, 
biały, radio, roleta, lusterka w kolorze nadwozia, 3-drzwiowy, 
silnik Isuzu 4.81/100 km. stan b. dobry, -14.800 zł. Przylep, tel. 
068/321-34-97
OPEL CORSA B, 1993/94/., 139 tys. km, 1500 ccm, diesel, 
biały, 3-drzwiowy, radio, roleta, dodatkowe światło .stop", łu- 
sterka w kolorze nadwozia, odony w całości, silnik Isuzu, 
oszczędny, I rej. w 07.94 r., stan b. dobry, -15.300 zł lub zamie
nię na większy, diesel. Zielona Góra, tel, 068/321-34-97 
OPEL CORSA B, 1994 r., 92 tys. km, 1200 ccnj, wtrysk, turku
sowy, 5-biegowy, RM + 4 głośniki, nowe opony i amortyzatory, 
reguł. wys. mocowania pasów, el. reg. reflektory, sprowadzony 
w całości, kpi. dokumentacja, zadbany, stan idealny, -14.000 
zł. Strzelin, tel. 07T/392-28-35,0503/65-89-31 
OPEL CORSA SPORT, 1994 r., 1400 ccm, czarny, szyberdach, 
centr. zamek, el. otw. szyby, alarm, inst. gazowa, 3-drzwiowy, 
stan b. dobry, • 16.500 zł lub zamienię na Golfa III TDi z dopła
tą., tel. 0604/96-04-86
OPEL CORSA B, 1994 r., 76 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czer-

wórty, 3-drzwiowy, nowe opony, stan b. dobry, -13.300 zł. Gro
madka, woj. legnickje, tel. 0604/78-33-32,0600/35-98-92 4*.^
OPEL CORSA B, 1994 r., 112 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, czer- '  
wony, 3-drzwiowy, Szyberdach, immobilizer, bez wypadku, w 
kraju od kilku dni, książka serwisowa, stan b. dobry, -13.900 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/320-71-96 po godz. 16 
OPEL CORSA, 1994 r., 80 tyś. km, 1400 ccm, morski metalic,
ABS, poduszka pow., el. otw. szyby, centr. zamek, immobilizer,. 
5-drzwiowy, stan b. dobry, -16.600 zł. Żary, tel. 068/363-95^10 
OPEL CORSA B, 1994/95 r., 98 tys. km, 1400 ccm, biały, 
3-drzwiowy, ABS, wspomaganie, immobilizer, 5-biegowy, w kraju 
od 2 mies., kompl. dokumentacja, -14.600 zł (możliwe raty przez 
komis). Trzebnica, tel. 071/312-18-87,0607/40-20-17 
OPEL CORSA, 1995 r., 59 tys. km, 1200 ccm, beńZyna, niebie
ski, 3-drzwiowy, stan b. dobry, 2 pod. powietrzne, kpi. kół zimo
wych -16.200 zł lub zamienię na mieszkanie 1-pokojowe, na 
wsi k. Złotoryi z dopłatą. Pielgrzymka, tel. 076/877-57-57 
OPEL CORSA, 1995 r., 54 tys. km, 1200 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, stan b. dobry, -18.100 zł. Ja
wor, tel. 0607/52-42-26
OPEL CORSA, 1995 r., 97 tys. km, 1400 ccm, ecotec 16V, czar
ny, alarm, centralny zamek, szyberdach, sportowa kierownica,
RM, el. reguł, lusterka, • 18.700 zł lub zamienię. Jelenia Góra, 
tel. 0604/31-86-42
OPEL CORSA, 1995 r., 54 tys. km, 1200 ccm, kolor morski 
metalic, centralny zamek, el. reg. reflektory, immobilizer, ter
mometr zewnętrzny, RO, - 16.500 zł. Osieczna, tel. 
065/535-01-25,0607/10-00-35
OPEL CORSA SPORT, 1995 r„ 108 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czarny,' centr.-zamek + pilot/el. reg. lusterka, alum.felgi, I wła
ścidel, -15.500 zł. Rawicz, tel. 065/546-41-24,0607/16-35-93 
OPEL CORSA, 1995 r., 72 tys. km, 1200 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, I właściciel, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. za
mek, wtrysk, katalizator, stan b. dobry, -17.500 zł. Syców, tel. 
062/785-36-81,0603/92-75-63
O  O PEL  CORSA, 1995 r., 1200 ccm, biały, kupiony 

w  salon ie  w Po lsce , serw isowany, I w łaściciel, 
alarm, immobilizer, centr. zamek, RM stereo, stan 
idealny, -16.900 zł. „AUTO PLUS” , Św idnica, tel. 
074/666-60-50,0601/85-15-55 01025621

OPEL CORSA, 1995 r.,40 tys. km, 1400 ccm. srebrny metalic,
2 pod. powietrzne, obrotomierz, szyberdach, kubełkowe fotele, ^8$ 
el. reg. reflektory, I właściciel, kompl. dokumentacją, -18.800 zł 
lub zamienię. Trzebnica, tel. 0602/83-88-33 
OPEL CORSA, 1995 r., 1200 ccm, benzyna, zielony, kupiony w 
salonie, II właścidel, RO, centr. zamek, alarm, blpkada skrzyni 
biegów, immobilizer, stan idealny, - 15.900 zł. Wrocław, tel. 
071/789-55-35 po godz. 19,0605/10-15-98 
OPEL CORSA, 1995 r., 63 tys. km, 1500 ccm, diesel, turkuso
wy, wspomaganie, 5-drzwiowy, RO, immobilizer, • 18.200 zł. 
Wrodaw, tel. 0602/44-07-11
OPEL CORSA, 1995/96 r., 1200 ccm, benzyna poduszka pow., 
bez wypadku -16.500 zł. Legnica, tel. 0608/23-76-74 
OPEL CORSA VIVA, 1995/96 r., 44 tys. km, 1400 ccm. benzy
na, czerwony, centr. zamek, immobilizer, alum. felgi, 3-drzwio
wy, pod: powietrzna, szyberdach, el. otw. szyby, pirotechniczne 
napinacze pasów, reguł, fotel kierowcy, wspomaganie, katali
zator, obrotomierz, RO z  RDS, dzielona tylna kanapa, ciemne 
szyby, 5-biegowy garażowany, sprowadzony 09.2000 r. -19.200 
zł. Mieroszów, tel. 074/845-14-18 po godz. 16 
OPEL CORSA, 1995/96 r., 76 tys. km, 1200 ccm, biały, po
duszka pow., RM, bez wypadku, stan b. dobry, • 16.500 zł. Pio
trowice, tel. 0503/58-27-07,0503/66-18-92 
OPEL CORSA B, 1996 r., 97 tys. km, 1200 ccm, biały, 3-drzwio
wy, 2 pod. powietrzne, immobilizer, RM Blaupunkt + 6 głośni
ków, el. reg. refl., techn. sprawny, kpi. dokumentacja, serwiso
wany -17.400 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-63-94 
OPEL CORSA, 1996 r., 126 tys.Jcm, 1400 ccm, ECO, biały. I 
właściciel, kupiony w salonie, garażowany, udokum. przeglądy 
techniczne, alarm, bez wypadku, - 17.000 zł. Wrocław, tel. 
071/361-77-71,0601/89-93-76
OPEL CORSA, 1996 r., 90 tys. km, 1200 ccm, biały, garażowa
ny, 2 pod. powietrzne, RO, zadbany, • 16.400 zł. Jawor, tel. 
0605/68-94-63
OPEL CORSA, 1996 r., 97 tys. km, biały, 3-drzwiowy, 2 po
duszki powietrzne, immobilizer, el. leflektory, RM Blaupunkt z 
RDS+6 głośników, wyświetlacz, listwy boczne, serwisowany, 
pełana dokumentacja, stan b.dobry, -17.870 zł. Jelcz-Laskowi
ce, tel. 071/318-63-94
OPEL CORSA, 1996 r., 76 tys. km, 1200 ccm, benzyna, białydj^y 
RM, poduszka pow., bez wypadku, zadbany, • 16.500 zl. Mę- 
dnka, tel. 0608/23-76-74
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., 120 tys. km, 1500 ccm, diesel, zielony 
metalic, I właściciel, RO, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry,
-17.400 zł. Otmuchów, tel. 077/431-21-79,0606/12-83-05 
OPEL CORSA, 1996 r., 66 tys. km, 1200 ccm, zielony, sprowa
dzony w całośd, kpi. dokumentacja, książka serwisowa, podusz
ka pow. kierowcy, napinacze pasów, obrotomierz, zderzaki i lu
sterka w kolorze nadwozia, - 17.900 zł. Wałbrzych, tel. . 
074/665-47-50
O  O PEL  CO RSA , 1996 r., 80 tys. km, 1200 ccm, 

ciem noniebieski, 3?drzwiowy, alarm, lakierowa
nie zderzaki, RM, serw isowany, stan b. dobry, -
19.000 z ł. W ro c ław , te l. 071/368-11-16, 
0602/39-10-53 80008221

OPEL CORSA B. 1996 r., 110 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, atermiczne szy
by, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, cntralny wyświe
tlacz, ekonomiczny, -18.800 zł. Wrodaw. tel. 0600/85-75-53 
OPEL CORSA ECO PLUS, 1996 r., 64 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, kolor wiśniowy metalic, 3-drzwiowy, kupiony w salonie, 
serwisowany, poduszka pow., centr. zamek, alarm, el. otw. szy
by, obrotomierz, reguł, fotel kierowcy, zegarek z datownikiem, 
termometr, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 373-73-74 po godz. 19, 
0607/60-85-81
OPEL CORSA, 1996 r., 24 tys. km, 1200 ccm, benzyna, perło- 
woczamy, I właściciel w kraju, I rej. styczeń 1997 r., oryg. szy
berdach, alum. felgi, autoalarm, 2 dodatk. zabezpieczenia, stan 
b. dobry, • 17.500 zł lub zamienię na Renault Lagunę, 1994/95 
r.. Wrodaw, tel. 071/321-61-02,0602/48-15-09 
OPEL CORSA, 1996/97 r., 50 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czetq|!^ 
wony, 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 V
OPEL CORSA CITY, 1997 r., 80 tys. km, 1200 ccm, czarny,
3-drzwiowy, immobilizer, radio, obrotomierz, dodatkowe świa
tło .stop", kpi. dokumentacja, wlaśdciel niepalący, -17.900 zł. 
Leszno, tel. 0607/11-53-38
OPEL CORSA. 1997 r.. 75 tys. km, 1000 ccm, 12V, Ecotec, 
czerwony, 3-drzwiowy, wersja podstawowa, sprowadzony w 
całości. -17.900 zł. Poznań, tel. 061/868-10-77 
OPEL CORSA, 1997 r., 50 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 12V, 
niebieski metalic, książka przebiegu, I właścidel, 3-drzwiowe, -
17.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
065/573-18-45,0601/77-37-17
OPEL CORSA, 1997 r.,.52 tys. km. 1400 ccm. 16V, biały. 90 
KM, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. za
mek, 3-drzwiowy, radio, alarm, pilot, I właścidel w kraju, -19.900 
zł. Brzeg. tel. 077/416-46-60.0609/35-24-14 
OPEL CORSA SWING, 1997 r., 47 tys. km. 1200 ccm, niebie
ski metalic, model z października, 3-drzwiowy, 2 poduszki po
wietrzne, wspomaganie, ABS, szyberdach, alum. felgi, radio
odtwarzacz oryginalny Blaupunkt, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia. - 20.400 zł. Kalisz, tel. 062/757-24-60.0606/98-93-51 
OPEL CORSA, 1997 r., 38 tys. km. 1200 ccm. benzyna, czer
wony, serwisowany w salonie Opla, 3-drzwiowy, 5-biegowy, 
katalizator, RO Philips, komputersczarne zderzaki i lusterka, 
szerokie listwy boczne, wspomaganie, książka serwisowa, za
główki, garażowany, -19.800 zł lub zamienię na tańszy. Lesz
no, tel. 065/540-42-17 £ 4
OPEL CORSA, 1997 r., 90 tys. km, 1700 ccm, diesel, n ieb ieski^  
metalic, 3-drzwiowy, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -

i Skup samochodów za gotówkę
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od 9.00 do 18.00

KREDYT SAMOCHODOWY
przy kwocie 10000 zł rata 158,42 zł*

również 
motocykle!

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

  8,51% W SKALI ROKU!!
Y *  s z c z e g ó ł o w y c h  I n f o r m a c j i  u d z i e l ą  P a ń s t w u  p r a c o w n i c y  f i r m y  P o I C r e d l t  .

EUROPEJSKI FUNDUSZ BUDOWLANY
NIE POTRAFISZ ZAOSZCZĘDZIĆ NA SAMOCHÓD

NIE STAĆ CIĘ NA K R E D Y T  BANKOWY?

M Y  D A M Y  C l N A JN IŻ S Z Ą  R A T Ę
BEZ ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ

• preferencyjne warunki umów dla wszystkich klientów
• czas trwania umovw maks. 9  lat • ;

. • minimum formalności .•* • |
• rozliczenia złotówkowe .. I
• łatwy dostęp do środków sfinansowania
• korzyści podatkowe
• szybkie i proste procedury zawarcia umowy

UWAGA! PROMOCJA OGRANICZONA, CZASOWO
DOKONAJ REZERWACJI

PROSIMY 0 DOKONANIE REZERWACJI TELEFONICZNEJ
19.500 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 
0603/60-78-74
OPEL CORSA, 1997 r., 41 tys. km, 1200 ccm, czarny, 3-drzwio
wy, -17.800 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-07-61 
OPEL CORSA, 1997/98 r., 40 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
modrakowy, 3-drzwiowy, RO z  RDS, alum. felgi 14", -19.800 zł. 
Pogorzela, gm. Gostyń, tel. 065/573-43-25 po godz. 15 
OPEL CORSA SWING, 1998 r., 94 tys. km, 1400 ccm. 12V, 
zielony metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, kupiony w salonie, 
zderzaki w kolorze nadwozia, alarm + 2 piloty, 5-drzwiowy, po- 

^  duszka pow., stan idealny, - 23.500 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-21-66,0605/72-21-69
OPEL CORSA, 1998 r.,.21 tys. km, 1000 ccm, Ecotec, poma
rańczowy, szyberdach, RO z  wyświetlaczem, 5-biegowy, książ
ka serwisowa, stan idealny, - 23.000 zł lub zamienię 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 r, - 22.400 
zł. Kłodzko, tel. 074/868-79-48
OPEL CORSA, 1998/99 r., 45 tys. km, 1500 ccm, turbo D, ćem- 
nofioletowy, pełne wyposażenie el., 3-drzwiowy, I właściciel w 
kraju, - 24.500 zł. Opole, tel. 077/442-13-72 
OPEL CORSA, 1999 r., 20 tys. km, 1000 ccm, 12V, Ecotec, 
niebieski, 3-drzwiowy, wspomaganie, el. reg. reflektory, dodat

kowe światło .stop", spoiler, poduszka pow., lusterka i zderzaki 
w kolorze nadwozia, - 22.000 zł. Bralin, tel. 062/781-26-11, 
062/781-29-26,0608/32-37-46
OPEL CORSA, 1999 r., 9 tys. km, 1000 ccm, 12V, czerwony, 
wspomaganie, centr. zamek + pilot, ABS, radioodtwarzacz, 2 
poduszki powietrzne, stan b. dobry, - 24.000 zł. Ostrzeszów, 
tel. 062/732-00-58,0609/28-92-48 
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 kolorze 
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 Ecotec, 
czarny, 5-drzwiowy, EPS, wspomaganie, pod. powietrzna, na-. 
pinacze pasów, RM, centr. zamek + pilot, lusterka i zderzaki w 

Hy>lorze nadwozia, termometr zewn., dod. światło .stop*, immo
b il iz e r , oszczędny, - 26.000 zł lub zamienię na większy, uszko

dzony. Sośnie, tel. 062/739-16-00,0606/62-98-65 
OPEL CORSA, 1999/00 r., 38 tys. km, 1700 ccm, diesel, czar
ny, wspomaganie, poduszka powietrzna, centr. zamek, alarm, -
25.000 zł lub zamiana. Witaszyce k. Jarocina, tel. 0503/03-49-13 
OPEL CORSA, 2000 r;, 13 tys. km, 1000 ccm, 12 V  ECOTEC, 
czarny, 2 pod. powietrzne, obrotomierz, wspomaganie, 3-drzwio- 
wy, mies. w kraju, kpi. dokumentacja, kraj nadania Belgia •
25.500 zł. Oleśnica, tel. 0605/11-26-18,0607/53-43-23 
OPEL CORSA, 2000 r., 26 tys. km, 1000 ccm, 12V, ecotec, 
czarny, 4 pod. powietrzne, ABS, EPS, alum. felgi, szyberdach, 
welurowa tapicerka, RO, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, książka serwisowa, ekonomiczny, stan b. dobry, • 26.900 
zł. Syców, tel. 062/785-47-78,0608/46-79-42
OPEL CORSA, 2000 r., 4 tys. km, 1200 ccm. 16V, ECÓTEC, 
fioletowy metalic, 5-drzwiowy, ABS, EPS, alum. felgi, pełne 
wyposażenie el., welurowa tapicerka, Mul-T-Lock, immobilizer, 
zielone szyby, RO z CD + 6 głośników, wspomaganie, kpi. do
kumentacja, I właściciel, książka serwisowa, stan idealny, -
29.000 zł. Wrocław, tel. 071/781-77-59,0608/35-74-40 
OPEL KADETT, 1979 r., 1300 ccm, OHC, metalic, po remon
cie, dużo nowych części, 5-drzwiowy, • 2.500 zł. Legnica, tel. 
0604/32-67-67
'OPEL KADETT, 1979 r., 1300 ccm, benzyna .kwadraciak", nowe 
tablice, stan dobry, • 1.600 zł. Wrocław, tel. 329-66-36 
OPEL KADETT KOMBI, 1979 r., 130 tys. km, 1200 ccm, ben
zyna, biały, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, aktualny prze
gląd i OC, zadbany, na nowych tablicach rejestracyjnych, -1.350 
zł. Wrocław, tel. 071/364-58-33,0501/81-83-4?
OPEL KADETT, 1979 r.. 1300 ccm, benzyna, OHC, granatowy, 
stan dobry, po remoncie blacharki, 5-drzwiowy, - 3.100 zł. Za
grodno, tel. 076/877-37-84
OPEL KADETT, 1980 r. silnik z  87 r., aktualny przegląd, nowe 
opony, -1.400 zł. Żary, tel. 068/470-26-75 

£ * ° E L  KADETT KOMBI, 1980 r„ 1300 ccm, benzyna, OHC, 
biały, przegląd do 04.2002 r., po remoncie blacharki, dużo no
wych części, atrakc. wygląd, pokrowce, zadbany, stan dobry, -
2.800 zł. Wałbrzych, tel. 0603/05-16-11 
OPEL KADETT BERLINA, 1980 r., 1300 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, inst. gazowa, stan dobry, - 4.000 zł lub zamienię na - 
droższy, z dopłatą. Wrocław, tel. 071/785-76-94,0604/71-66-24 
OPEL KADETT KOMBI, 1980 r., 1300 ccm, benzyna, czerwo
ny, - 2.100 zł. Złotoryja, tel. 076/878-27-96,076/878-70-78 
OPEL KADETT, 1981 r., 30 tys. km, 1300 ccm, OHC, czerwo
ny, stan dobry, alarm, - 3.000 zł. Pieńsk, tel. 0604/59-43-15 
OPEL KADETT, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
po remoncie blacharki, nowy rozrząd, pompa wodna, po rege
neracji i diagnostyce silnika, 3-drzwiowy, atrakcyjny wygląd, stan 
b. dobry, - 3.300 zł. Wrocław, tel. 071/352-90-53,0501/75-96-36 
OPEL KADETT, 1981 r., 1200 ccm, benzyna, biały, stan silnika 
b. dobry, aktualny przegląd, do wymiany błotniki przednie, in
stalacja gazowa. • 2.000 zł. 57-220 Ziębice, tel. 074/819-26-34 
OPEL KADETT, 1982 r., 1800 ccm, pełny wtrysk, niebieski, 
alum. felgi, hak, szyberdach, - 2.600 zł lub zamienię na inny, 
Fiat 126p, Ford Taunus 2-drzwiowy. Ozimek, tel. 077/465-33-23 
OPEL KADETT, 1982 r., 190 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, zadbany, nowe opony, wymieniony rozrząd, 3-drzwiowy, 
stan dobry, • 3.400 zł lub zamienię, najchętniej na BMW .rekin". 
Skoroszyce, tel. 0600/39-71-94, woj. opolskie 
OPEL KADETT GTE, 1983 r., 1800 ccm, niebieski, obniżony, 
ospoilerowany, alum. felgi 14", kubełkowe fotele, nowa tapicer
ka, atrakc. wygląd, - 4.000 zł. Lubin, tel. 0503/89-76-38 

^ )P E L  KADETT, 1983 r., 1200 ccm, benzyna, zielony metalic, 
Ęftó  remoncie kapitalnym silnika i blacharki, atrakc. wygląd, za

dbany, - 4.000 zł. Pleszew, tel. 06^/742-23-93

OPEL KADETT, 1983 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwio
wy, hak, szyberdach, - 2.500 zł. Wąsosz, tel. 065/543-79-17 
OPEL KADETT, 1983 r., 1200 ccm, bordowy, po remoncie sil
nika w 2000 r., dużo nowych części + części zamienne, stan 
blacharki dobry, przegląd do 04.2001 r, - 3.100 zł. Ruszów, tel. 
075/771-44-97
OPEL KADETT, 1983 r., 86 tys. km, 1300 ccm, benzyna, po
marańczowy, 4-drzwiowy, hak, stan dobry, blacharka do ma
łych poprawek, - 2.500 zł. Sulików, tel. 0501/46-41-70 
OPEL KADETT, 1984 r., 20 tys.lcm, 1300 ccm, benzyna, szary 
metalic, kubełkowe fotele, hak, garażowany, zadbany, alum. 
felgi, • 4.000 zł. Lubin, tel. 076/847-69-58 
OPEL KADETT, 1984 r. stan dobry - 3.000 zł lub zamienię na 
Skodę Favorit z dopłatą. Grędzina, gm. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/381-20-35,0603/20-44-63
OPEL KADETT, 1984 r., 1600 ccm, diesel, niebieski metalic, - •- 
.łezka*, 5-drzwiowy, hak, w ciągłej eksploatacji, lakier do po
prawek, po wymianie progów, stan silnika idealny, • 4.200 zł. 
Opole, tel. 0607/44-48-16
OPEL KADETT D, 1984 r., 120 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
zielony metalic, nowy akumulator (gwarancja), halogeny, 4 gło
śniki, światło .stop*, stan b. dobry, - 3.500 zł. Snowidza, tel. 
076/871-82-46,0602/82-91-54
OPEL KADETT SKŁADAK. 1984/93 r., 1300 ccm atrakc'. wy
gląd, sport, tłumik, alum. felgi, szerokie opony, silnik do remon

tu, zadbany, pilne, - 3.000 zl. Jordanów, tel. 071/316-14-78 po 
godz. 15,0604/70-31-19
OPEL KADETT SKŁADAK, 1984/93 r., 1300 ccm, szary meta
lic, atrakcyjny wygląd, sportowy tłumik, aluminiowe felgi, sze
rokie opony, silnik do remontu, zadbany, - 3.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/316-14-78 po 15,0604/70-31-19"
OPEL KADETT, 1985 r., 100 tys. km, 1300 ccm, biały, 4-drzwio
wy, alum. felgi, stan dobry, - 6.100 zł lub zamienię na uszko
dzony, do remontu, lakierowania. Legnica, tel. 0604/72-40-44 
OPEL KADETT, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, szyberdach, alarm, welurowa tapicerka, stan b. 
dobry, - 5.700 zł. Miejska Górka, woj. leszczyńskie, tel. 
0608/61-32-53
OPEL KADETT, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, .łez
ka*, 3-drzwiowy, z  urzędu celnego, I właściciel, RM z  kiesze
nią, zadbany, stan b. dobry, - 5.300 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/644-97-54,0602/71-23-81
OPEL KADETT, 1985 r., 140 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebie
ski, 5-drzwiowy, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, pokrowce, -
4.900 zł lub zamienię ha busa. Kowary, tel. 0603/61-40-97 
OPEL KADETT, 1985 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy, po remoncie kapitalnym w 2000 r.,' nowy ukł. 
wydechowy, hamulcowy, zderzaki, lusterka, szyby w kolorze 
nadwozia, wnętrze 1991 r., ekonomiczny 5.51/100 km, alum. 
felgi, stan b. dobry, przegląd do 2002 r., pilne, - 6.900 zł lub 
zamienię. Raciborowice, tel. 076/818-90-63,0502/42-35-43 
OPEL KADETT KOMBI, 1985 r., 180 tys. km, 1309 ccm, ben
zyna, błękitny, 5-drzwiowy, RM, zadbany, - 6.500 zł lub zamie
nię na samochód prod. japońskiej diesel, lub inny. Wrocław, tel. 
071/355-12-94
OPEL KADETT GSI, 1985 r., 100 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, 
srebrny, 3-drzwiowy, I właściciel, zadbany, na białych tablicach, 
- 2.200 zł. Wrocław, tel. 0605/40-30-03 
OPĘL KADETT KOMBIJ985Ą 1800 ccm, diesel .łezka*, stan 
dobry - 5.300 zł. Wschowa, tel. 065/540-50-36 
OPEL KADETT KOMBI. 1985 r.. 1600 ccm, benzyna, błękitny 
metalic, .łezka*, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach oryginal
ny, aluminiowe felgi, • 4.600 zł lub zamienię na Fiata 126p el, 
do poprawek. Wschowa, tel. 065/540-29-47,0603/31 -05-33.

OPEL KADETT, 1985/86 r., 140 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, stan dobry, • 5.800 zł lub zamienię. Paczków, 
tel. 077/431-78-88,077/431-75-08 
OPEL KADETT, 1985/86 r., 1600 ccm, diesel, granatowy, po 
remoncie kapitalnym blacharki i silnika, nowe opony, nowy aku
mulator, - 6.700 zł lub zamienię. Paczków, tel. 0608/68-16-42, 
0604/35-93-25
OPEL KADETT KOMBI, 1985/86 r., 160 tys. km, 1300 ccm, 
biały, .łezka*, RM, w rozliczeniu może być Fiat 126p, stan b. 
dobry, - 4.600 zł. Strzelin, tel. 071/392-22-80 
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 GSI, 1986 r., 1800 ccm, benzyna, grafitowy, 
sprowadzony w całości, deska digital, wspomaganie kier., szy
berdach, alum. felgi, szerokie opony, ospoilerowany, aktualny 
przegląd, - 6.500 zł. Opole, tel. 077/457-74-55 
OPEL KADETT GSI, 1986 r., szary metalic, deska digital, ku
bełkowe fotele, szyberdach, hak, ospoilerowany, obniżony, stan 
b. dobry, po przeglądzie, - 6.800 zł. Brzeg Dolny, teL 
071/319-54-90,0604/31-72-76 .
OPEL KADETT, 1986 r., 6 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, stan dobry, progi do naprawy, - 4.000 zł. Głogów, tel. 
076/832-17-87
OPEL KADETT, 1986 r., 153 tys. km, 1300 ccm, benzyna, sza-‘ 
ry metalic, .łezka*, 5-drzwiowy, nowy akumulator i uszczelka 
pod głowicą, RO, stan dobry, - 6.500 zł. Jaworzyna Śl., tel. 
074/858-89-17
OPEL KADETT, 1986 r., 180 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebr
ny metalic, składak 1996 r., 5-drzwiowy, 5-biegowy, nowe amor
tyzatory, szyberdach, garażowany, zadbany, - 7.600 zł. Jerz
manowice, tel.-076/818-67-24
OPEL KADETT, 1986 r., 160 tys. km, 1600 ccm, czerwony, szy
berdach, inst. gazowa, garażowany, kubełkowe fotele, 2 kom
plety kół, dużo nowych części, stan b. dobry, - 8.700 zł. Milicz, 
tel. 071/384-16-43 po godz. 20
OPEL KADETT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm. diesel, biały, Jez- 
ka*, 5-drzwiowy, 5-biegowy, I właściciel, z urzędu celnego, ciem
ne szyby, kubełkowe fotele, ekonomiczny, po wymianie oleju, 
filtrów, pasków, w ciągłej eksploatacji, przegląd, OC, stan do
bry, - 5.700 zł. Niedźwiedzice, tel. 076/818-69-12 
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, diesel, szary metalic, 
4-drzwiowy, szyberdach, RO, nowe amortyzatory przednie i ele
menty blacharki, garażowany, stan b. dobry, • 7.200 zł. Nysa, 
tel. 077/433-20-19
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, benzyna 3-drzwiowy, za
dbany, garażowany, nowe opony i akumulator • 6.000 zl. Szkla
ry, gm. Kamiennik, tel. 077/431-24-20 
OPEL KADETT, 1986 r., 100 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bia
ły, nowe: hamulce, świece, zapłon, kable, pompa paliwa, amor
tyzatory,.sprężyny, pompa wodna, akumulator, - 8.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/842-21-44
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, szy
berdach, kubełkowe fotele, 5-biegowy, 3-drzwiowy, alarm, alum. 
felgi, obniżony, ospoilerowany, alarm + pilot, atrakcyjny wygląd, 
stan b. dobry, • 5.300 zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
OPEL KADETT, 1986 r., 1200 ccm, benzyna, niebieski, ekono

miczny, garażowany, przegląd do 02.2002 r„ stan techn. b. do
bry, pilne, - 6.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-47-74 
O  O PEL KADETT, 1986 r., 1200 ccm, srebrny meta

lic, 5-drzwiowy, szyberdach, • 6.700 zł lub zamie- 
n ię . Ż a ry , u l. O k rze i 9, te l. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87020651

OPEL KADETT, 1986/98r., 110 tys. km, 1300 ccm, szary meta
lic, 3-drzwiowy, szyberdach, centralny zamek z pilotem, alarm 
z pilotem, relingi dachowe, po naprawie głowicy (nowy wałek 
rozrządu i części), po wymianie paska rozrządu i oleju, - 7.000 
zł lub zamienię na inny do 20.000 zł. Wrocław, tel. 
071/362-26-37,0604/97-29-25
OPEL KADETT, 1987 r., żółty, stan b. dobry, z  urzędu celnego,
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garażowany, RM, oryg. lakier, zadbany, - 5.600 zł. Kamienica 
Nyska, tel. 077/431-73-46.0604/90-21-21 
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r., 1600 ccm, diesel, biały, spro
wadzony w całości, kpi. dokumentacja, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
po wymianie filtrów, paska rozrządu, szczęk, bębnów, klocków, 
tarcz hamulcowych, łożysk, przegubów, RM, stan techn. b. do
bry, - 8.800 zł. Nadolice Wielkie, tel. 071/318-98-67 
OPEL KADETT GT, 1987 r., 1600 ccm, wtrysk, biały, nowy aku
mulator, nowe opony, 5-biegowy, szyberdach, kubełkowe fote
le, białe zegary, zadbane wnętrze, 3-drzwiowy, stan techn. b. 
dobry, - 6.800 zł. Paczków, tel. 0608/68-16-42 
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r., 110 tys. km, 1300 ccm szy
berdach, - 7.200 zł. Rawicz, tel. 0600/11-03-26 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm 3-drzwiowy, stan b. dobry, 
na białych tablicach -1.400 zł. Sobótka, tel. 071/391-03-94

O P O L E  077 /454 -64 -08
B O G A T Y N IA  075 /773 -30 -30
Z IE L O N A  G Ó R A  068 /322 -10 -64
J E L E N I A  G Ó R A  075 /642 -49 -34
Ż A R Y  068 /363 -64 -22
K A L IS Z  062 /757 -52 -33
L E S Z N O  065/529-28-41

OPEL KADETT GSI, 1987 r., 2000 ccm, wtrysk, czerwony, 
3-drzwiowy, obniżony, centr. zamek, el. otw. szyby, deska digi
tal, alum. felgi, szyberdach, atrakc. wygląd, - 7.900 zł (zwolnie
nie z  opłaty skarb.). Strzelin, tel. 0601/53-58-11 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski, 
5-drzwiowy, na białych tablicach - 700 DEM. Żary, tel. 
068/375-7448
OPEL KADETT, 1987 r., 150 tys. km. 1300 ccm, OHC benzy
na, czerwony, 3-drzwiowy, garażowany, nowe tarcze hamulco
we, 5-biegowy, radioodtwarzacz, nowy akumulator, nowy tłu
mik, pełna dokumentacja, II właściciel, zarejestrowany do 
12.2001 r, - 6.800 zł lub zamienię na inny, do 10.000 zł. Brzeg, 
tel. 077/411-87-05
OPEL KADETT, 1987 r., 120 tys. km, 1300 ccm, benzyna, srebr

ny metalic, zadbany, I właściciel w kraju, - 6.300 zł. Brzeg Opol
ski, tel. 077/416-18-05
OPEL KADETT. 1987 r.. 150 tys. km, 1300 ccm, czarny, 
3-drzwiowy, 4-biegowy, alum. felgi, fotele kubełkowe, lotka, 
techn. sprawny, bez rdzy, - 6.300 zł lub zamiana na diesla lub 
na gaz, do 2.0 I. do 8.500 zł. Głogówek, tel. 077/437-25-97. 
0608/77-52-97
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r., 1300 ccm, kolor kremowy, 
5-drzwiowy, katalizator, roleta bagażnika, na białych tablicach - 
750 DEM. Jawor, tel. 0605/64-11-73 
OPEL KADETT GSI, 1987 r., 2000 ccm, metalic, alum. felgi 
15", sportowy tłumik i zawieszenie, ospoilerowany, - 7.300 zł. 
Jawor, tel. 076/870-47-77
OPEL KADETT GSI, 1987 r., 2000 ccm, kolor grafitowy meta
lic, 3-drzwiowy, alarm, centr. zamek, alum. felgi, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, garażowany, nowe amortyzatory, zadbany, -
8.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0604/90-58-70 
OPEL KADETT, 1987 r., 110 tys. km, 1300 ccm, zielony meta
lic, fotele kubełkowe, RO, 3-drzwiowy, kpi. dokumentacja, stan 
dobry, • 6.000 zł. Kamienna Góra, tel. 075/64549-01 
OPEL KADETT, 1987 r., 150 tys. km, 1300 ccm, OHC, bordo
wy, po remoncie nadwozia, silnika, po wymianie kolektora, wy
dechu, zadbany, pilne, • 6.500 zł. Oleśnica, tel. 071/314-35-66, 
0608/22-55-90
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r., 1600 ccm, diesel, biały. 
5-drzwiowy, 5-biegowy, nowy akumulator, paski, łożyska, stan 
b. dobry, - 8.400 zł. Oława, tel. 071/313-1946 
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r., 150 tys. km, 1600 ccm. czer
wony, szyberdach, kubełkowe fotele, 5-biegowy, nowy ukł. wy
dechowy, po przeglądzie, - 7.200 zł. Strzegom, tel. 
0603/10-86-36
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony,
3-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, katalizator, 
sportowy wydech, spoiler, RO, skórzana kierownica, nowe opony 
i amortyzatory, atrakc. wygląd, - 6.800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-69-08
OPEL KADETT, 1987 r., 140 tys. km, 1200 ccm, benzyna, sza
ry metalic, 2-drzwiowy, podgrz. fotel kierowcy, atermiczne szy
by, bez korozji, stan b. dobry, - 5.700 zł. Wrocław,* tel. 
0603/71-68-07
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio
wy, RM, zadbany, zderzaki w kolorze nadwozia, - 6.500 zł. Wro
cław, tel. 071/316-9646,0601/73-20-98 
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, biały, 3-drzwiowy, na bia
łych tablicach, • 1.500 zł. Zgorzelec, tel. 0609/6441-34 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, granatowy,
4-drzwiowy, centr. zamek, na białych tablicach • 800 DEM. Zgo
rzelec, tel. 075/775-62-84,0609/63-56-72
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, diesel, biały, stan b. dobry, 
- 7.400 zł. Żarów, tel. 0607/09-6142 
OPEL KADETT, 1987/88 r., 103 tys. km. 1600 ccm, diesel, bor
dowy, sedan, pełna dokumentacja, welurowa tapicerka, stan b. 
dobry, - 6.900 zł. Opole, tel. 077/457-68-87,0604/23-38-95 
OPEL KADETT GSI, 1987/94 r., 130 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czerwony, 3-drzwiowy, szyberdach, alum. felgi 15" z  rantem 205 
x 50 x 15, sportowy ukł. wydechowy i kierownica, kubełkowe 
fotele, welurowa tapicerka, ciemne szyby i tylne światła, spoiler 
na klapie, wloty na masce, RO z  panelem + głośniki 700 W, 
poszerzony, - 9.400 zł. Żarów, tel. 0606/43-57-08 
OPEL KADETT KOMBI, 1987/95 r., 165 tys. km, 1600 ccm. 
benzyna, biały, 5-drzwiowy, RM, centr. zamek, nowy akumula
tor, opony zimowe, • 6.500 zł. Mieroszów, tel. 074/845-80-19 po 
godz. 18,0607/09-37-85
OPEL KADETT GSI, 1987/97 r., 1800 ccm, biały. 3-drzwiowy. 
szyberdach, alum. felgi, sportowy tłumik, welurowa tapicerka, 
kubełkowe fotele, dodatkowe światło .stop*, ciemne lampy tyl
ne, atrakcyjny wygląd, • 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, tłumik, 
klocki hamulcowe, olej, filtry, płyn w układzie chłodzenia, prze
gląd do 12.2001 r., zadbany, - 7.400 zł lub zamienię na Daewoo 
Lanosa lub Fiata Punto, z dopłatą. Świdnica, tel. 074/853-5046, 
0607/17-32-04
OPEL KADETT, 1988 r., 1800 ccm, wtrysk, kolor wiśniowy 
metalic, wspomaganie, alum. felgi, szyberdach, - 6.900 zł. Ka
mienna Góra, tel. 075/744-59-90 
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwio
wy, stan idealny, kpi. dokumentacja, szyberdach, kubełkowe 
fotele, atrakc. wygląd, • 8.300 zł lub zamienię. Lubnów, tel. 
0601/1944-86
OPEL KADETT. 1988 r., 60 tys. km, 1600 ccm, DOHC, diesel,
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biały, .łezka*, hak, szyberdach, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
Mul-T-Lock, radio, atrakc. wygląd, oszczędny, I rej. 90 r., nie 
składak, - 8.200 zł. Bierutów, tel. 071/398-93-10,0604/22-16-06 
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1600 ccm, diesel, biało-nie- 
bieski, ospoilerowany, stan b. dobry, - 8.400 zł. Dobromierz, tel. 
074/858-6141,0601/44-08-83
OPEL KADETT KOMBI. 1988 r., 1300 ccm. czerwony, alum. 
felgi, relingi dachowe, roleta, stan b. dobry, - 7.000 zł. Karpacz, 
tel. 075/761-62-19
OPEL KADETT CABRIO, 1988 r., 1600 ccm, wtrysk, biały, ospo- 
iłerowany, alum. felgi, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 9.000 
zł lub zamienię na inny. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-56 do 
godz. 18,071/310-15-94 po godz. 18 
OPEL KADETT, 1988 r., 170 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, Tiffany

dużo nowych części, zadbany - 7.500 zł lub zamienię na Opla 
Vecłrę, 90/92 r., cały lub kompl. zniszczony, z  polską dokumen
tacją. Oleśnica, tel. 0603/10-24-19 
OPEL KADETT, 1988 r., 1587 ccm, benzyna, czarny, 3-drzwio
wy, automatic, stan b. dobry, - 10.000 zł. Opole, tel. 
077/453-79-23
OPEL KADETT SEDAN, 1988 r., 150 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, oznakowany, obrotomierz, fotele kubełkowe, nowy 
akumulator, zderzaki i lusterka w.kolorze nadwozia, oryg. spo
iler, - 6.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/734-76-73 
OPEL KADETT, 1988 r., 164 tys. km. 1600 ccm, diesel, biały, 
po wymianie progi i nadkola, stan dobry, - 6.300 zł. Skarbiszów, 
tel. 077/464-22-29
OPEL KADETT, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, niebieski, radio
odtwarzacz. relingi dachowe, poobijany, sprawny technicznie, -
5.600 zł. Wrocław, tel. 071/34842-16 
OPEL KADETT, 1988/89 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, RO, spoilery, alum. felgi, zadbany, gara
żowany, dużo nowych części, - 6.900 z ł . ., gm. Kłodzko, teł. 
074/868-73-93
OPEL KADETT, 1988/89 r., 170 tys. km, 1300 ccm, biały, nowy 
akumulator, szyberdach, radio .OPEL* + 4 głośniki, I właściciel 
w kraju, kpi. dokumentacja, garażowany, - 7.900 zł lub zamie
nię na VW Golfa III TD. 57-200 Strąkowa, gm. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/816-05-28
OPEL KADETT GSI, 1988/94 r., 1800 ccm, wtrysk, grafitowy 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, po remoncie silni
ka i blacharki, do lakierowania dach, - 5.500 zł. Borowa, tel. 
071/315-7245
OPEL KADETT, 1988/94 r., 1600 ccm, diesel, biały, szyber
dach, lotnicze fotele, RO, przegląd do 06.2001 r., dużo nowych 
części, atrakcyjny wygląd, - 7.700 zł lub zamienię na Fiata 126p. 
Lubin, tel. 076/846-58-22
OPEL KADETT, 1988/94 r., 1300 ccm, OHC. zielony metalic.
3-drzwiowy, 5-biegowy, jasne wnętrze, RO, zadbany, nowe progi 
i ukł. wydech., roczny akumulator, zderzaki w kolorze nadwo
zia, kompletna dokumentacja, zadbany, składak 94 r., stan b.» 
dobry, - 6.000 zł. Złoty Stok, tel. 074/817-58-77 
OPEL KADETT CABRIO, 1988/97 r., 137 tys. km, 2000 ccm, 
GSi, biały, 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 E-CC, 1988/97 r., 158 tys. km. 1300 ccm. biały, 
oryg. szyberdach, * 2 tylne lampy i 2 felgi, stan idealny, • 6.800 
zł. Wrocław, tel. 0501/94-11-69,071/357-6243 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - A00365 
www.autogielda.com.pl)
OPEL KADETT, 1989 r., 124 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, ciemna szyba, ja
sna tapicerka, mało eksploatowany w kraju, I właściciel, z  urzę
du celnego, - 6.900 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-95-56 
OPEL KADETT,'1989 r., 1200 ccm, granatowy, 5-drzwiowy, po 
remoncie, przegląd do 01.2002 r, • 7.800 zł. Pakosławice, tel. 
077/435*60-19
OPEL KADETT KOMBI, 1989 r., 1700 ccm, diesel, biały, po 
remoncie generalnym silnika, sprowadzony z  Niemiec w 1996 
r., I właściciel w kraju, konserwacja, relingi dachowe, RO, stan 
techn. b. dobry, - 8.500 zł. Brzeg, tel. 077/411-48-86 po godz. 18, 
0608/35-53-94
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, czerwony. - 6.000 zł. Kro
bia. tel. 065/57145-34
OPEL KADETT, 1989 r., 130 tys. km, 2000 ccm, 16V, bordowy 
metalic, po tuningu, sten b. dobry, - 7.500 zł. Łagów, tel. 
068/341-27-77
OPEL KADETT, 1989 r., 178 tys. km, 1389 ccm. wtrysk, biały, 
5-drzwiowy, 4 biegowy, alum. felgi, garażowany, atrakcyjny 
wygląd, stan b. dobry, - 9.700 zł. Witków, tel. 074/845-04-57 
OPEL KADETT, 1989 r., 130 tys. km, 1300 ccm, szary metalic, 
5-drzwiowy, centa*, zamek, alarm, sprowadzony w całości, - 6.500 
zł. Wrocław, tel. 355-61-19 wieczorem, 0608/8446-03 
OPEL KADETT GSi, 1989 r., 190 tys. km, 1984 ccm, benzyna, 
szary metalic, 4-drzwiowy, • 4.200 zł. Wrocław, tel. 
071/35246-00
OPEL KADETT KOMBI. 1989/90 r., 128 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, wtrysk, biały, I właściciel, 5-drzwiowy, 5-biegowy, bez 
wypadku, garażowany, sprowadzony w całości, reguł. wys. 
mocowania pasów, zadbane wnętrze, stan b. dobry, atrakc. 
wygląd, alum. felgi, RM, - 7.900 zł. Paczków, tel. 077/431-69-70, 
0606/40-24-60
OPEL KADETT SEDAN, 1989/96 r., 102 tys. km. 1300 ccm, 
LS, czerwony, szyberdach, dodatkowe światło .stop*, RO, prze
gląd do 04.2000 r., w kraju od 1996 r„ stan idealny, • 8.500 zł. 
Bogdan Muzyka, 59-145 Chocianowice 116, gm. Chocianów
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Oferta samochodów używanych tel. 351 03 72 
szczegółowy opis + zdiecia: wiww.carcenter.ffratka.pl:
Opel Corsa 1,4 1996
Opel Astra 1,4 S 1995
Opel Astra 1,8 HB 1992
Opel Astra 1,4 S 1994
Opel Omega B 2,5TD 1996
Polonez Caro 1,6 1994
Citroen ZX 1,9 TD 1996
Fiat Uno 1,0 Fire 1996
VW Passat 2,8 K 1995
VW Golf 1,8 GAZ

niebieski 
szampański 
niebieski met 
bordowy 
granatowy met 
bordowy met 
b o r 0 M y .

20.000 zł 
20.400 zł 
14.500 zł 
17.999 zł 
40 500 zł 

6:000 zł 
19.800 zł

i i
zł

Przyjm ujem y sa m
u l.  M u c h o b o

Wrocław,
r0 7 1 /  358 59 OO 

filia ul. Legn icka 62 te l. 071/ 351 03 72
Chcesz zobaczyć więcej - przyjciżl __________________

A M O  R T Y Z A T O  R Y W-w, ul. Mielczarskiego 66, tel. 345-21-53(59) 
W-w, ul. Legnicka 55, tel. 355-28-94 w.51
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OPEL KADETT KOMBI, 1989/96 r., 1400 ccm, benzyna, czer
wony, 5-biegowy, po konserwacji, garażowany, nowe amorty
zatory, alum. felgi, centr. zamek, alarm, radioodtwarzacz, - 7.500 
zł. Prusice, tel. 071/312-50-87,0602/13-45-19 
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r.. 140 tys. km, l400ccm, OHC. 
wtrysk, granatowy metalic, katalizator, alarm, immobilizer, centr. 
zamek, kubełkowe fotele, białe kierunkowskazy, spoiler, dodat
kowe światło .stop*, sportowy tłumik, rolety, atrakc. wygląd, -
10.000 zł. Bogatynia, tel. 075/774-18-79,0603/23-19-54 
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r., 110 tys. km, 1400 ccm, biały, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, sprowadzony w 05.2000 r. z  Nie
miec, zadbany • pilne, • 8.000 zł. Bolków, tel. 075/741-37-07 
OPEL KADETT, 1990 r., 100 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bordo
wy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, immobilizer, 
RM, stan dobry, • 8.000 zł. Lubań, tel. 075/646-12-19
OPEL KADETT GSI CABRIO, 1990 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 
czarny, atrakc. wygląd, deska Digital, alum. felgi, stan b. dobry,
-12.000 zł. Milicz, tel. 071/383-12-53,0609/53-42-89 
OPEL KADETT, 1990 r., 150 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bia
ły, 3-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, tylna 
lotka, szyberdach 2 stopniowy, skrzynia (5) + druga, RM Ken- 
wood+głośniki, garażowany, po przeglądzie, - 7.800 zł. Nowo
grodziec, tel. 075/731-68-50
OPEL KADETT, 1990 r., 81 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, 
5-drzwiowy, szyberdach, nowy akumulator, RM, atrakc. wygląd,
- 7.500 zł. Oleśnica, tel. 071/314-42-32,0608/47-34-40 
OPEL KADETT CABRIO, 1990 r.. 150 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, granatowy metalic, efektowny wygląd, • 12.500 zł. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 0607/17-87-39 
OPEL KADETT, 1990 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, obrotomierz, alarm 
+ 2 piloty, oznakowany, kubełkowe fotele, welurowa tapicerka, 
el. reg. reflektory, kpi. dokumentaqa, stan b. dobry, * 7.900 zł. 
Polkowice, tel. 076/845-47-89
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r., 1600 ccm. benzyna, złoty 
metalic, szyberdach, 5-biegowy, obrotomierz, spoiler, stan b. 
dobry, • 8.800 zł. Rawicz, tel. 065/545-16-42,0602/79-04-72 
OPEL KADETT KOMBI CLUB, 1990 r., 150 tys. km. 1600 ccm, 
wtrysk, biały, 5-biegowy, 5-drzwiowy, relingi dachowe, roleta 
bagażnika, kubełkowe fotele, RM, centr. zamek, zadbany, prze
gląd do końca 11.2001 r, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 071/350-92-92, 
0601/15-72-00
OPEL KADETT KOMBI, 1990r., 155 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
OHC, kolor grafitowy metalic, hak, szyberdach, roleta, RO, nowe 
opony, akumulator, pasek rozrządu, Minowy, filtr powietrza, oleju 
i paliwa, dobrze utrzymany, stan techn. b. dobry, -10.400 zł. 
Wrocław, tel. 071/785-63-59.0601/16-85-99 
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r., 142 tys. km, 1600 cćm, wtrysk, 
bordowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, RM, welurowa 
tapicerka, ABS, dzielona tylna kanapa, stan b. dobry, - 8.900 zł 
lub zamienię na Opla Vectrę, VW Passata z  dopłatą. Wrocław, 
tel. 071/349-34-13
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r., 1700 ccm, diesel, granatowy, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, na białych tablicach, bez wypad
ku, stan techn. b. dobry - 1.500 DEM. Wrocław, tel. 
071/322-45-95 wieczorem
OPEL KADETT, 1990 r., 95 tys. km, 1400 ccm, biały, 3-drzwio
wy, na białych tablicach, stan idealny, -1.700 zł. Zgorzelec, tel. 
0603/11-16-91
OPEL KADETT, 1990 r., 75 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
wtrysk, katalizator, stan dobry, na białych tablicach -1.300 DEM. 
Zielona Góra, tel. 0606/25-36-47 
OPEL KADETT GSI, 1990 r., 170 tys. km, 2000 ccm. biały, szy
berdach, 3-drzwiowy, sportowe tłumiki, alum. felgi 15", fotele 
kubełkowe, deska Digital, el. reg. lusterka, katalizator, wspo
maganie, komputer, - 8.200 zł. Żagań, tel. 068/377-36-30 
OPEL KADETT SEDAN, 1990/91 r.t 138 tys. km, 1800 ccm, 
czerwony, I właściciel, w kraju od roku, bez wypadku, książka 
serwisowa, kubełkowe fotele, stan b. dobry, - 9.500.zł. Lubin,' 
tel. 0604/95-47-18
OPEL KADETT, 1990/94 r., 131 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czer
wony, katalizator, RM, przegląd do 04.2002 r, - 8.500 zł. Wro
cław. tel. 071/788-44-34,0601/79-18-04 
OPEL KADETT KOMBI, 19917,80 tys. km. 1700 ccm, diesel, 
biały, niedawno sprowadzony, -11.000 zł (zwolnienie z  opłaty 
skarb.). Jarocin, tel. 062/747-45-39,0606/49-23-74 
OPEL KADETT, 1991 r., 105 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, wspomaganie, książka serwisowa, • 9.700 
zł. Krobia, tel. 065/571-12-33,0605/27-49-30 
OPEL KADETT, 1991 r., 104 tys. km, 1400 ccm, kolor platyno
wy metalic, I właściciel, sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, 
RM, zadbany, stan b. dobry, - 8.800 zł. Lubin, tel. 0601/79-97-87 
OPEL KADETT LIFE, 1991 r., 130 tys. km, czerwony, 5-biego
wy, szyberdach, stan idealny, -10.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-57-07,0502/97-98-69
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, stan b. 
dobry. - 6.600 zł. Miękinia, tel. 071/317-83-57,0503/79-65-40 
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 98 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, 4-drzwiowy, roleta tylna, dodatkowe światło 
.stop", stan idealny, w kraju od miesiąca, oclony i sprowadzony 
w całości, bez wypadku, kpi. dokumentacja, - 8.900 zł. Nowo
grodziec, tel. 075/731-69-57,0609/29-02-07 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r;, 1400 ccm, benzyna, czerwo
ny, nowe opony, • 9.100 zł (możliwe raty). Prusice, tel. 
071/312-53-41,071/312-63-41
OPEL KADETT, 1991 r. 4-drzwiowy - 9.500 zł. Wschowa, tel. 
0609/28-32-64
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 110 tys. km. 1600 ccm. bor
dowy metalic, katalizator, szyberdach, wspomaganie, weluro
wa tapicerka, radio, obrotomierz, hak, w kraju od 3 dni, stan 
idealny, - 9.200 zł. Żagań, tel. 068/477-74-27,0603/13-02-07 
O  O PEL  KADETT KOMBI, 1991 r., 120 tys. km, 1400 

ccm, wtrysk, szarofio letowy metalic, kubełkowe 
fotele, stan b. dobry, sprow adzony w ca łośc i, 
kupujący zw oln iony z  opłaty skarbowej, po prze
g lą d z ie , • 8.500 zł. ., te l. 065/547-44-44 po 
godz. 20, 0601/70-48-82 01025071

OPEL KADETT, 1991 r„ 116 tys. km. 1800 ccm, wtrysk, beżo
wy metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, wspomaga
nie kier., ABS, RO, lusterka w kolorze nadwozia, kpi. opon zi
mowych, stan b. dobry, • 9.600 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-20-31.0603/12-47-27
OPEL KADETT CABRIO, 1991 r., 100 tys. km. 2000 ccm, ben
zyna, biały, wspomaganie kier., sportowa kierownica, aluminio
we felgi 15", deska digital, wloty na masce, wersja GSi, el. reg. 
reflektory, zielone szyby, przegląd do 24.04.2002 r., zadbany, -
13.000 zł. Brenno. tel. 065/549-42-21
OPEL KADETT, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bordo
wy metalic, wspomaganie, centr. zamek, blokada skrzyni bie
gów, nowe opony, czarna welurowa tapicerka, oryg. szyberdach, 
nowy ukł. wydechowy, garażowany, obrotomierz, • 11.500 zł. 
Brzeg, tel. 077/444 47-98,0606/67-27-18 
OPEL KADETT, 1991 r., 1700 ccm, diesel, bordowy, 5-drzwio
wy, kupiony w salonie w Polsce, RO, hak, oryg. lakier, -11.900 
zł lub zamienię na VW Passata, Golfa II, D/E w tej cenie. Gło
gów, tel. 076/837-10-58,0607/38-70-90 
OPEL KADETT, 1991 r., 110 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 3-drzwiowy, - 7.900 zł. Gubin, tel. 0603/93-61-15 
OPEL KADETT SEDAN. 1991 r.. 112 tys. km. 1400 ccm. wtrysk, 
czerwony, radioodtwarzacz, 5-biegowy, bez wypadku, stan b. 
dobry, sprowadzony w całości, I właściciel w Polsce, możliwość 
sprzedaży na raty, - 10.600 zł. Jarocin, tel. 062/747-64-06, 
0502/54-74-94
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 104 tys. km, 1600 ccm, OHC, 
czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, roleta, ABS, welurowa tapi
cerka, hak, el.Tegul. reflektory, przyciemniane szyby, • 9.500 zł 
lub zamienię na Fiata Cinquecento. Jelenia Góra, tel. 
075/764-74-35
OPEL KADETT, 1991 r., 150 tys. km, 1400 ccęi, benzyna, ja
sny metalic, 1-punktowy wtrysk, 5-drzwiowy, szyberdach, RO, 
zimowe opony, el. reg. reflektory, alarm, immobilizer, stan do
bry, -10.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0605/54-76-78 
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r.. 143 tys. km. 1800 ccm, ben
zyna, granatowy, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, el. 
reg. reflektory, obrotomierz, hak, RO, spoiler, garażowany, 
5-drzwiowy, -10.200 zł. Krzywiń, tel. 065/517-06-57

OPEL KADETT, 1991f.,79 tyś. km, 1600 ccm, wtrysk, grana
towy metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, radio, immobilizer, - 9.000 
zł. Leśzno, tel. 065/529-01-20
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., 159 tys. km, 1800 ccm, grana
towy metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, im
mobilizer, centr. zamek, hak, - 9.500 zł. Lubomierz, tel. 
075/783-36-94.0603/87-91-52
OPEL KADETT, 1991 r., 123 tys. km, 1400 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, 5-drzwiowy, w kraju 3 dni, serwisowany, ważny 
przegląd, stan b. dobry, • 8.700 zł. Milicz, tel. 071/384-18-27, 
0605/54-29-83
OPEL KADETT, 1991 r., 165 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, OHC, 
szary metalic, bez wypadku, stan b. dobry, garażowany, 
5-drzwiowy, hak, RO, katalizator, szyberdach, el. reg. reflekto
ry, -10.000 zł. Niechlów, tel. 065/543-57-56,0600/53-99-14 
OPEL KADETT, 1991 r., 80 tys km, 1389 ccm, benzyna, biały, 
5-biegowy, 3-drzwiowy, szyberdach, stan b. dobry, -10.000 zł. 
Opole, tel. 077/453-79-23
OPEL KADETT, 1991 r., 130 tys. km, kolor wiśniowy metalic, 
5-drzwiowy, bez wypadku, sprow. w całości, - 9.800 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 0603/24-95-94
OPEL KADETT, 1991 r., 108 tys. km, 1400 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, 5-biegoWy, szyberdach, centr. zamek, 
RM, welurowa tapicerka, - 9.400 zł. Pakosław, tel. 065/547-85-89 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 106 tys. km.'1700 ccm, diesel, 
biały, stan b. dobry, -12.000 zł. Tułowice, tel. 077/460-06-38 
OPEL KADETT, 1991 r., 1800 ccm, granatowy metalic, 5-drzwio- 
wy, centr. zamek, wspomaganie, RO Blaupunkt, serwisowany, 
bez wypadku, do sprowadzenia z Niemiec, cena na gotowo
10.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-12-31,0608/66-47-97 
OPEL KADETT, 1991 r., 123 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, niebie
ski metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, wspomaga
nie, kompletna książka serwisowa, alum. felgi, bez wypadku, 
ważny TUV, do sprowadzenia z Niemiec, • 8.800 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/843-66-49,0608/47-18-88 
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 70 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
grafitowy metalic, nie składany, udokum. pochodzenie, centr. 
zamek, szyberdach, obrotomierz, zegarek, welur, nowe opony,
- 9.800 zł. Wrocław, tel. 071/315-13-47
OPEL KADETT, 1991 r., 150 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
wtrysk, biały, zadbany, sprowadzony w całości, katalizator, nowy 
akumulator i układ wydechowy, RM Blaupunkt, - 8.000 zł. Wro
cław, tel. 071/372-51-76,0605/09-62-23 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, wtrysk silnik Vec- 
try, centralny zamek, kładzione tylne oparcia, kołpaki, - 6.200 
zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
OPEL KADETT KOMBI. 1991 r.. 90 tys. km. 1998 ccm. wtrysk, 
czarny metalic, wspomaganie kier., szyberdach, hak, sprowa
dzony na kartę, do małego remontu, - 9.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/324-28-08
OPEL KADETT KOMBI, 1991 1700 ccm, diesel stan b. do
bry, nie rejestrowany, sprowadzony, • 11.500 zł. Żarów, tel. 
0607/09-61-42
O  O PEL  KADETT, 1991 r., 1400 ccm, błękitny meta

lic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, stan b. 
dobry, -10.600 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, 
tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87020441

OPEL MANTA, 1979 r., 2000 ccm, niebieski, - 3.000 zł łub za
miana na inny. Kalisz, tel. 0502/36-07-76 
OPEL MANTA, 1980 r., 1900 ccm, złoty metalic, szyberdach, 
ospoilerowany, automatic, z urzędu celnego,-1.300 zł. Bole
sławiec, tel. 075/644-95-56
OPEL OMEGA GSI, 1986 r., 1800 ccm, wtrysk, czarny, szyber
dach, deska digital, alum. felgi, alarm + pilot, • 7.500 zł. Wro
cław, tel. 071/345-28-37,0608/68-34-88 
OPEL OMEGA, 1986 r., 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, be
żowy metalic, stan dobry, nowy układ wydechowy, amortyzato
ry, zadbane wnętrze, przegląd do 12.2001 r, • 5.200 zł lub za
mienię. Wrocław, tel. 071/341-72-47,0501/74-03-95 
OPEL OMEGA, 1987 r., 2300 ccm, diesel, niebieski metalic, 
centralny zamek, wspom. kierownicy, el. reg. lusterka, weluro
wa tapicerka, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 8.500 zł. Ka
mienna Góra, tel. 0605/55-48-22 
OPEL OMEGA, 1987 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy, szy
berdach, hak, inst. gazowa, nowe opony i akumulator, zadba
ny, • 9.600 zł lub zamienię na Fiata 126p. Kłodzko, tel. 
074/867-19-17
OPEL OMEGA, 1987 r., 2300 ccm, diesel, niebieski metalic, 
stan b. dobry, • 9.300 zł. Środa Śląska, tel. 0607/22-63-49 
OPEL OMEGA, 1987 r., 210 tys. km, 2000 ccm, seledynowy 
metalic, wspom. kierownicy, el. reg. lusterka, hak, szyberdach, 
centralny zamek, alum. felgi, - 8.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-68-30
OPEL OMEGA KOMBI, 1987 r., 2300 ccm, diesel, biały, stan 
dobry, do wymiany prawy błotnik, składane tylne siedzenia (nie
symetrycznie), reg. mocowania pasów, 5-biegowy, el. reguł. lu
sterka, kołpaki, -4.990 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
OPEL OMEGA, 1988 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bor
dowy, na białych tablicach, cena 1300 DEM: Jawor, tel. 
0608/53-41-79
OPEL OMEGA, 1988 r., 163 tys. km, 1800 ccm, benzyna, błę
kitny metalic, instalacja gazowa, centr. zamek + pilot, alarm, el. * 
reg. lusterka, alum. felgi, hak, stan dobry, pełna dokumentacja,
- 8.800 zł lub zamiana na BMW od 1991 roku. Kalisz, tel. 
062/764-25-99,0502/82-57-41
OPEL OMEGA, 1988 r., 172 tys. km, 2000 ccm, OHC, wtrysk, 
biały, inst. gazowa, ABS, wspomaganie, szyberdach, hak, 
Mul-T-Lock, RM Sony + 6 głośników, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 
071/367-92-99 po godz. 17,0602/17-08-63 
OPEL OMEGA, 1988 r., 2000 ccm, srebrny metalic, wspoma
ganie kier., szyberdach, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
centralny zamek, -10.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-73-33 po 
godz. 16
OPEL OMEGA, 1988 r., 3000 ccm, benzyna instalacja gazowa, 
ABS, centralny zamek, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, szy
berdach, hak, aluminiowe felgi -10.000 zł lub zamienię na cią
gnik siodłowy do 20.000 zł. Żagań, tel. 068/478-41-81 po 20 
OPEL OMEGA KOMBI, 1989 r., 2000 ccm, benzyna, niebieski, 
szyberdach, zaniedbany - 5.400 zl. Wrocław, tel. 0501/60-81-20 
OPEL OMEGA GL SEDAN. 1990 r.. 1998 ccm, biały. ABS, wspo
maganie, alarm, el. reg. lusterka, hak, nowy akumulator, spo
iler tylny, dodatkowe światło .stop", RM + 6 głośników, r 11.000 
zł lub zamienię na Daewoo Nubira. Legnica, tel. 076/852-29-90, 
0609/06-62-33
OPEL OMEGA A, 1990 r., 190 tys. km, 1800 ccm, szary meta
lic, wspomaganie, centr. zamek, RM, el. reg. lusterka, szyber
dach, kpi. dokumentacja, I właściciel w kraju, stan techn. dobry,
- 8.700 zł. Jelcz Laskowice, tel. 071/318-91-51; 0601/77-46-14 
OPEL OMEGA KOMBI. 1991 r.. 135 tys. km. 2000 ccm, srebr
ny metalik, relingi, ABS, hak, RO, -12.000 zł. Jelenia Góra, tel; 
0607/29-45-92
OPEL OMEGA CD SEDAN, 1991 r., 91 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, grafitowy metalic, ABS, centr. zamek, szyberdach, el. reg. 
lusterka, wspomaganie, halogeny, alum. felgi, RO Opel, skó
rzana kierownica, -14.200 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-40-75 
OPEL OMEGA GL, 1991 r., 144 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
wtrysk, beżowy metalic, wspomaganie kier., ABS, RO, szyber
dach, el. reg. reflektory i lusterka, alarm, centr. zamek, bez wy
padku, po wymianie zawieszenia, • 13.900 zł. Lubań, tel. 
075/722-42-71,0604/31-29-52
OPEL OMEGA, 1991 r„ 2000 ccm, złoty metalic, na białych 
tablicach, nowe opony, ABS, szyberdach, RO, nowy ukł. wyde
chowy, stan b. dobry • 2.000 DEM. Wałbrzych, tel. 074/666-53-04 
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 2300 ccm, diesel, piaskowy, 
stan b. dobry, wspomaganie kier., relingi dachowe, centralny 
zamek + pilot, 2 x alarm, koła 15”, welurowa tapicerka, radiood
twarzacz Sony + 6 głośników, szyberdach, składane tylne sie
dzenia (niesymetrycznie), regulacja mocowania pasów, 5-bie
gowy, kołpaki, • 13.200 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
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 zł , kup. zwoln. z opł. skarbowej. Rawicz, tel. 
0602/58-37-06
OPEL OMEGA A, 1991/97 r., 230 tys. km, 3000 ccm. 24V, czar
ny metalic, el. otw. szyby i szyberdach, centr. zamek, klimaty
zacja, podgrzewane fotele, pólskórzana tapicerka na fotelach, 
alum. felgi, • 16.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0603/22-86-04 
O  O P E L  OMEGA, 1992 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 

w trysk, biały, ABS , wspom aganie kier., roleta, 
stan b. dobry, sprowadzony w ca łości, kupujący 
zw oln iony z  opłaty skarbowej, po przeglądzie, -
12.500 zł. ., te l. 065/547-44-44 po godz. 20, 
0601/70-48-82 01025061

OPEL OMEGA, 1992 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, ABS, • 11.900 zł. Kiełczów, tel. 071/398-81-99, 
0502/93-39-72
OPEL OMEGA, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, wiśniowy metalic, 
ABS, RO, welurowa tapicerka, • 12.000 zł. Lubań,- tel. 
075/646-38-10
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r., 2300 ccm, TDi, biały, relingi, 
centr. zamek, el. otw. szyby, ABS, bez wypadku, - 17.800 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 0600/70-36-76 
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 dacho
we, 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, per- 
łowobordowy, sprowadzony w całości, w kraju od 2 dni, ABS, 
wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapicerka, el. reg. luster-

A U T O  t i jo  
SKLEP + SERWIS

OPEL
Wrocław, ul. Karkonoska 7 (naprzeciw TVP) 
sklep 33-999-68, serwis 339-82-66

ka, 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, diesel, czer
wony, sprowadzony w całości, szyberdach, hak oryginalny, centr. 
zamek, podg. lusterka, wspomaganie kier., stań b. dobry, •
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, wspomaga
nie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, welurowa tapi
cerka, hak, roleta, relingi dachowe, alum. felgi, podgrzewane 
fotele, automatic, stan b. dobry, - 17.400 zł. Legnica, tel. 
0605/96-26-56
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 128 tys. km, 2000 ccm, grafito
wy metalic, serwo, ABS, centr. zamek, radio, welurowa tapicer
ka, roleta, relingi dachowe, I właściciel, -15.500 zł. Syców, tel. 
062/785-35-38
OPEL OMEGA, 1993 r., 137 tys. km, 2000 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, ABS, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, 
hak, welurowa tapicerka, relingi dachowe, el. reg. lusterka, •
15.000 zł. Zabłocie, gm. Nowogrodziec, tel. 0502/31-60-67 
O  O PEL OMEGA, 1993 r. stan dobry, cena do nego

c ja c j i ,  - 11.000 z ł. te l. 071/780-40-18, 
0602/67-05-27 81009961

OPEL OMEGA, 1993 r., 73 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, zdej
mowany hak, komputer, wersja z niklami, RM Grundig, stan ide
alny, książka serwisowa, • 21.500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-14-84
OPEL OMEGA B. 1994 r., 140 tys. km, 2500 ccm, V6,24V, 
Ecotec, zielony metalic, 2 pod. powietrzne, Trach Control, ABS, 
komputer, 176 KM, obniżony fabrycznie, alum. felgi Borbet 16", 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka i fotel kierowcy, el. roleta szyby 
tylnej, welurowa tapicerka, immobilizer, alarm, • 31.000 zł lub 
zamienię. Wrocław, tel. 071/363-70-36,0607/27-89-30 
OPEL OMEGA, 1994 r., 96 tys. km, 2500 ccm, TDS, granatowy 
metalic, pełne wyposażenie elektr., ABS, wspomaganie, bez 
wypadku, książka serwisowa, - 31.000 zł. Góra, tel. 
0603/51-19-86
OPEL OMEGA. 1994 r.. 132 tys. km, 2000 ccm, Ecotec, 16V, 
kolor grafitowy metalic, pełne wyposażenie, automatic, tempo
mat, stan b. dobry, książka serwisowa, sprowadzony w całości 
w 2000 r., I właściciel, • 29.000 zł lub zamienię. Góra, tel. 
065/543-41-65,0603/94-4440
OPEL OMEGA B, 1994 r., 150 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 16V, 
srebrny metalic, RO, ABS, hak, wspomaganie kier., immobili
zer, oznakowany, centr. zamek + 2 piloty, 2 poduszki pow., el. 
szyberdach, el. reg. lusterka i fotel, welurowa tapicerka, zestaw 
głośno mówiący Nokia, kpi. dokumentacja, - 27.500 zł lub za
mienię na inny. Polkowice, tel. 076/749-67-87,0604/88-64-03 
OPEL OMEGA B, KOMBI, 1994 r., 128 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, wtrysk, zielony metalic, RO na CD, ABS, 5-biegowy, el. 
otw. szyberdach, katalizator, wspomaganie, centr. zamek + pi
lot, hak, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, I 
właściciel, kpi. dokumentacja, - 27.500 zł. Słubice, tel. 
095/758-46-84,0601/98-60-62
O  O PEL  OM EGA B  CD, 1994 r., 130 tys. km, 2500 

ccm , TDS, szary metalic, el. otw. 4 szyby i szy
berdach, 2 pod. powietrzne, A B S , wspomaganie, 
welurowa tapicerka, drewno, komputer, bez wy
padku, - 31.500 zł. Św idnica, tel. 0600/10-57-00 
82001021

O  O PEL  O M EG A B  SEDAN, 1994 r., 153 tys. km 2 
pod. powietrzne, klimatyzacja, el. regulowane: 
szyby, siedzenia z podgrzewaniem i lusterka, bez 
wypadku, sprowadzony jako m ienie przesiedleń
cze, - 28.500 zł. W rocław, tel. 071/339-04-41, 
0604/26-21-66,071/357-24-87 02021321

OPEL OMEGA B KOMBI, 1994 r., 122 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
zielony metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, ABS, 2 poduszki 
powietrzne, szyberdach, el. reg. fotele i reflektory, welurowa 
tapicerka, centralny zamek, alarm, garażowany, stan b. dobry, -
28.000 zł. Wrocław, tel. 0601/71-26-69.071/346-55-32 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1994 r., 94 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, 5 
zagłówków, tylna kanapa dzielona, alarm, centralny zamek, 
immobilizer, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, radioodtwa
rzacz, I właściciel w kraju, stan idealny, - 35.000 zł lub zamie
nię na BMW 5. Wrocław, tel. 071/341-21-93
OPEL OMEGA CD KOMBI, 1994/95 r., 2000 ccm, 16V, ciem
nozielony metalic, szyberdach el., el. reg. lusterka, el. reg. fote
le, welurowa tapicerka, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, 
immobilizer, dodatkowe zabezpieczenie, wspomaganie, RO 
Blaupunkt, 6 głośników, inst. gazowa, • 29.000 zł. Kalisz, tel. 
062/783-15-15,0607/72-25-42
OPEL OMEGA KOMBI, 1994/95 r., 2000 ccm, 16V, ECOTEC, 
perłowoniebieski, 2 poduszki pow., 2 x immobilizer, szyberdach, 
welurowa tapicerka, centr. zamek + pilot, serwisowany, bez 
wypadku, stan b. dobry, • 31.200 zł lub zamienię. Kwietno, tel. 
071/317-64-37,0603/17-37-77
OPEL OMEGA B, 1994/95 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
16V, ciemnozielony metalic, sprowadzony w całości, insi ga
zowa, serwisowany, wspom. kierownicy, ABS, 2 poduszki po
wietrzne, centralny zamek, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. 
lusterka i fotele, immobilizer, RO z  RDS, welurowa tapicerka, 
drewniane dodatki, roleta i inne, - 31.000 zł lub zamienię na 
Forda Transita. VW T4. Wałbrzych, tel. 074/847-52-69. 
0502/14-92-05
OPEL OMEGA, 1994/95r., 120 tys. km, 2000 ccm, 16V,śliwko
wy metalic, pełne wyposażenie elektryczne, klimatyzacja, alum. 
felgi, stan idealny, - 30.500 zł. Wrocław, tel. 071/785-58-38 po 
godz.18

OPEL OMEGA SEDAN, 1994/95 r., 115 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
kolor wiśniowy metalic, automatic, ABS, klimatyzacja, podusz
ki powietrzne, pełne wyposażenieelektiyczne. alum. felgi, stan 
idealny, - 30.500 zł. Wrocław, tel. 0602/44-63-93 
OPEL OMEGA B. CD, 1994/95 r., 125 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, bordowy, katalizator, welurowa tapicerka, ABS, drewno, 
2 pod. powietrzne, RO, el. otw. szyby, komputer, el. otw. szy
berdach, alarm, klimatyzacja, I właściciel w kraju, 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. tur
bo D, biały, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, szyberdach, 
reguł, fotel kierowcy, wspomaganie, centr. zamek, ABS radio, 
relingi dachowe, roleta, stan b. dobry, • 28.300 zł. Żagań, tel. 
068/477-74-27,0603/13-02-07
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 160 tyś. km, 2500 ccm, TD, 
zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 36.500 zł. 
Nowogrodziec, tel. 0603/97-56-96 
OPEL OMEGA KOMBI B CD, 1995 r.. 115 tys. km, 2500 ccm, 
V6, wiśniowy, automatic, klimatyzacja, szyberdach, hak, RM, 
komputer, garażowany, - 39.900 złjub zamienię na tańszy. 
Brzeg, tel. 077/411-85-92,0602/68-06-14 
OPEL OMEGA KOMBI B, 1995 r., 145 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
grafitowy metalic, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, auto
matic, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, el. reg. reflektory, 
reguł, fotel kierowcy, ABS, wspomaganie kier., RM, welurowa 
tapicerka, oclony w całości, roleta, relingi dachowe, książka 
serwisowa, • 32.300 zł. Jelenia Góra, tel. 0602/76-82-98, 
0603/74-73-17
OPEL OMEGA B. 1995 r., 117 tys. km, 3000 ccm, MV6, grana
towy metalic, automatic, czarna skóra, ABS, TC, klimatyzacja, 
komputer pokładowy, CD Bose, fotele podgrzew., pamięć foteli 
i lusterek, alum. felgi 17" BBS, dach otwierany, bez wypadku, -
35.000 zł. Wrocław, tel. 0601/91-16-95
OPEL OMEGA B, 1995 r., 80 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bia
ły, kombi, inst. gazowa, światła ksenonowe, alum. felgi, weluro
wa tapicerka, klimatyzacja, wyposażenie elektr., stan b. dobry,
- 34.000 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 071/785-76-94, 
0604/71-66-24
OPEL OMEGA, 1995 r., 134 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebrny 
metalic, klimatyzacja, ABS, komputer, drewniane dodatki, peł
ne wyposażenie el., 3 zabezpieczenia, - 31.900 zł lub zamienię 
z dopłatą. Wrocław, tel. 372-68-84,781-41-76,0606/34-52-37 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1995/96 r., 95 tys. km, 2000 ccm, 
16V, bordowy metalic, 2 poduszki pow., klimatyzacją, ABS, 
wszystkie el. dodatki, el. otw. szyberdach, immobilizer, centr. 
zamek, RO + RDS Opel, bez wypadku, relingi dachowe, kupio
ny w salonie, stan idealny, - 31.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/12-47-27
OPEL OMEGA B KOMBI, 1996 r., 2000 ccm, 16V, Ecotec, ko
lor grafitowy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, TC, ASR, centr. 
zamek, el. otw. szyberdach, el. fotele, el. otw. szyby x4, el. reg. 
lusterka, el. reg. reflektory, relingi dachowe, welurowa tapicer
ka, immobilizer, sprowadzony w całości, bez wypadku, kpi. do
kumentacja, stan ideał, - 30.900 zł lub zamienię na tańszy. Ka
mienica, fel. 077/431-79-56
OPEL OMEGA B KOMBI, 1996 r.. 2500 Ccm, tds, biały, klimaty
zacja, wspomaganie, ABS, 2 pod. powietrzne, po remoncie ka
pitalnym silnika, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
reflektory i fotele, blokada skrzyni biegów, welurowa tapicerka, 
relingi dachowe, stan idealny, • 38.500 zł. Strzelin, tel. 
0604/89-08-67,0607/60-84-00 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w intemecie pod numerem - AC0217 www.autogiel- 
da.com.pl) '
OPEL OMEGA, 1996 r., czarny, pełne wyposażenie, skóra, -
35.000 zł. Wrocław, tel. 0606/24-96-98
OPEL OMEGA SEDAN, 1996 r., 2000 ccm pełne wyposażenie 
oprócz skórzanej tapicerki, - 29.000 zł. Grodków, 4el. 
077/415-59-02,0604/67-57-15
OPEL OMEGA V6,1996 r., 2500 ccm, grafitowy metalic, pełne 
wyposażenie, bez wypadku, • 33.000 zł. Jarocin, tel. 
062/747-62-27,0601/14-32-69
OPEL OMEGA, 1996 r., 122 tys. km, 3000 ccm, zielony, pełne 
wyposażenie, szara skóra, webasto, 2 kpi. kół, alum. felgi let
nie 16", zimowe 15*, - 43.000 zł. Leszno, tel. 065/529-49-55 
wieczorem, 0601/76-80-75
OPEL OMEGA, 1996 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, gra
natowy, ABS, wspom. kierownicy, 2 poduszki powietrzne, el. 
otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, roleta, el. reg. fotele, 
welurowa tapicerka, w kraju od 7 mies., kpi. dokumentacja, stan 
techn. b. dobry, - 28.500 zł lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, 
tel. 074/664-86-35,0604/12-23-67 ,
OPEL OMEGA SEDAN, 1996/97 r.. 130 tys. km, 2500 ccm, V6, 
biały, automatic, klimatyzacja, pełne wyposażenie el., immobi
lizer, centralny zamek, dodatkowe zabezpieczenia, - 35.000 zł. 
Bralin, tel. 062/78f-27-59
OPEL OMEGA SEDAN. 1997 r.. 2000 ccm, wtrysk, biały, w kra
ju od miesiąca, bez wypadku, sprowadzony w całości, klimaty
zacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i fotel kierowcy, el. 
roleta. - 32.900 zł. Wrocław, tel. 071/781-91-56,0601/76-45-06 
OPEL OMEGA KOMBI, 1997 r., 135 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
kolor wiśniowy, ECOTEC, II właściciel, 2 pod. powietrzne, peł
ne wyposażenie el., ABS, alarm,.alum. felgi, automatic, serwi
sowany w ASO, radio, welurowa tapicerka, stan idealny, - 43.000 
zł lub zamienię. Dzierżoniów, tel. 0604/75-90-51 
OPEL OMEGA CD, 1997 r., 138 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
kolor grafitowy metalic, 4-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, reg. siedzenia, el. roleta, centr. zamek, reg. kierownica, 
ABS, klimatyzacja elektroniczna, alum. felgi, sprowadzony w 
całości, bez wypadku, kpi. dokumentacja, - 52.000 zł. Sobótka, 
tel. 0602/25-01-06
OPEL OMEGA KOMBI. 1997/98 r., 57 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
beżowy metalic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, 4 pod. po
wietrzne, RO, aium. felgi, el. otw. szyberdach, centr. zamek, 
wspomaganie, wszystkie el. dodatki, - 45.000 zł. Głogów, tel. 
076/831-44-75
OPEL OMEGA KOMBI, 1998 r., 39 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, kolor grafitowy metalic, klimatyzacja, ABS, 4 pod. powietrz
ne, wspomaganie, centr. zamek z pilotem, immobilizer, lampy 
soczewkowe, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka i szyby, el. re
guł. fotel, RO, halogeny, relingi dachowe, roleta, zestaw głośno 
mówiący, - 44.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-4.4-90 
OPEL OMEGA B, 1998 r., 73 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, automatic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. 
felgi, ABS, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, dużo wyposażenia,
- 50.000 zł. Wrocław, tel. 0600/54-73-01
OPEL OMEGA B KOMBI, 1998 r., 20 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, klimatronic, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, - 47.000 zł. Żary, tel. 068/374-97-42.0604/60-38-82 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1999 r., 16 tys. km, 2500 ccm, V6, 
srebrny metalic, automatic, pełne wyposażenie oprócz skóry, 
komputer, klimatyzacja, • 67.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
0603/17-40-68
O  O P E L  O M EG A KOMBI, granatowy, wersja D ia

mond, in s t  gazowa, zestaw GSM. Wrocław, tel. 
090/25-85-19, 071/343-08-04 po  godz. 20 
80007911

OPEL REKORD KOMBI, 1978 r., 2000 ccm, benzyria, niebie
ski, inst. gazowat hak, jasna tapicerka, oryginalne kołpaki, po 
remoncie podłogi i rozrządu, techn. sprawny, - 1.400 zł. Wro
cław. tel. 071/321-63-97.0604/80-76-27 
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 KOMBI, 1979 r., 2300 ccm. diesel, beżowy, 
stan b. dobry, - 1.950 zł. Kudowa Zdrój, teł. 074/866-36-89, 
0601/08-78-58
OPEL REKORD, 1981 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
insi gazowa, centr. zamek, el. reg. lusterka, szyberdach, stan 
idealny - 6.000 zł. Rychtal, teł. 062/781-61-84 
OPEL REKORD BERLINA, 1982 r., 2300 ccm, diesel, złoty 
metalic, blacharka ocynkowana, el. otw. szyby, welurowa tapi
cerka, silnik oclony, sprowadzony z Austrii, • 3.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/391-95-11
OPEL REKORD, 1983 r., 2000 ccm, benzyna, niebieski, bloka
da kierownicy, Mul-T-Lock, nowe opony 2 szt., stan dobry, - 3.700 
zł. Lubin, teł. 076/847-32-25 wieczorem 
OPEL REKORD KOMBI, 1983 r., 2100 ccm, diesel, czerwony,

stan dobry, aktualnie eksploatowany, - 3.300 zł. Wałbrzych, tel. 
074/811-80-61 .
OPEL REKORD, 1983 r., 2000 ccm, diesel, ciemnozielony, 
5-biegowy, RO, lampy z nowego modelu, stan blacharki b. do
bry, • 2.900 zł. Wrocław, tel. 355-61-19 wieczorem. 
0608/8446-03
OPEL REKORD, 1984 r.. 115 tys. km, 1800 ccm, OHC, biały, 
inst. gazowa, 5-biegowy, centr. zamek, hak, alum. felgi, el. otw. 
szyby, halogeny, welurowa tapicerka, atrakc. wygląd, dużo no
wych części, - 6.100 zł. Dzierżoniów, tel. 0606/10*16-21 
OPEL REKORD, 1984 r., 1790 ccm, benzyna, niebieskografi- 
towy, inst. gazowa na gwarancji, 2-stopniowy szyberdach,
4-drzwiowy, nowszy model, hak, oszczędny, nie wymaga na
praw, • 4.500 zł lub zamienię na Audi .cygaro*, poj. 1.8 - 2.3 z 
dopłatą. Wrocław, tel. 346-66-21,0600/87-27-38
OPEL SENATOR, 1990 r„ 196 tys. km, 2969 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, automatic, ABS, klimatyzacja, el. reg. re
flektory, el. reg. i podg. lusterka, wspomaganie kier., alarm + 
pilot, centr. zamek, chromowane nadkola, welurowa tapicerka, 
garażowany, dzielona i rozkł. tylna kanapa, podłokietniki, prze
gląd do 21.09.2001 r dużo części, 177 KM, cena -12.000 zł lub 
zam. na terenowy. Wrocław, tel. 071/347-60-04,0607/47-96-02 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod nume- . 
rem - AC0221 www.autogielda.com.pl)
OPEL SENATOR, 1990 r„ 136 tys. km, 2969 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, chromowane nadkola, garażowany, automa
tic, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, el. reg. reflektory, el. reg. 
i podgrzewane lusterka, 177 KM, centr. zamek, alarm + pilot, 
alum. felgi, nawiew i ogrzewanie tylnej szyby, skł. kanapa tyl
na, podłokietniki, 4 zagłó, • 12.000 zł lub zamienię. Wrocław, 
tel. 071/347-60-04,0607/47-96-02 
O  O PEL SENATO R, REKORD, MONZA, COMMODO- 

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

OPEL SINTRA VAN, 1997 r.. 23 tys. km. 2200 ccm, 16V, srebr
ny metalic, 7-osobowy, el. otw. szyby, 3 poduszki powietrzne, 
ABS, radioodtwarzacz, alum. felgi, obrotowe fotele i inne, stan 
b. dobry, - 48.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/73^-00-58, 
0609/28-92-48 ^
OPEL SINTRA, 1997/98 r.. 40 tys. km, 2200 ccm, 16V, srebrny 
metalic, centr. zamek, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, alum. 
felgi, pełne wyp. elektr., poduszka powietrzna, sprowadzony w 
całości, pełna dokumentacja, - 46.000 zł lub zamiana na tań
szy. Sieradz, tel. 043/822-82-12 
OPEL TIGRA, 1995 r., 100 tys. km, 1400 ccm, atramentowy,
RO, el. otw. szyby, alum. felgi, alarm, centr. zamek, klimatyza
cja, sportowy wydech, • 22.000 zł lub zamienię na tańszy. Dzier
żoniów, tel. 074/645-83-11.0600/25-91 -04 
OPEL TIGRA. 1995 r.. 80 tys. km. 1600 ccm. 16V, niebieski.1 
wspomaganie, ABS, centr. zamek, alarm, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka i podgrzewane, halogeny, klimatyzacja, reguł, wysr 
mocowania pasów, alum. felgi 15“, - 22.500 zł. Wrocław, tel.

, 0603/51-13-06
OPEL TIGRA, 1997 r., 50 tys. km, czerwony metalik, stan ide
alny, - 27.000 zł. Kalisz, tel. 0606/30-29-38 
OPEL TIGRA, 1998 r., 24 tys. km, 1400 ccm, 16V, srebrny 
metalic. klimatyzacja, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaga
nie. oryginalny odtwarzacz CD, zadbany, atrakc. wygląd. •
35.000 zł. Wrocław, tel. 0501/53-16-00 
OPEL TIGRA, 1999 r., 14 tys. km. 1600 ccm. 16V, niebieski 
metalic, aluminiowe felgi 15*, RM + CD, ABS, szyberdach, udo
kumentowany przebieg, - 38.000 zł lub zamienię na Audi, VW 
Golfa, VW Passata TDi. Jelenia Góra, tel. 075/752-44-07 
OPEL VECTRA, 1988/89 r., 160 tys. km, 1700 ccm, diesel, szary 
metalic, sedan, 5-biegowy, sprowadzony w całości, pełna do
kumentacja, stan dobry, -10.900 zł. Opole, tel. 0607/34-81-10 
OPEL VECTRA GLS, 1989 r., 155 tys. km, 2000 ccm, i, wtrysk, 
ciemnografitowy metalic, inst. gazowa, wspomaganie kier., reg. 
kierownica, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby przednie, weluro
wa tapicerka, 5-drzwiowy, 5-biegowy, bez wypadku, garażowa
ny. - 9.900 zł. Kłodzko, tel. 074/647-56-46 
OPEL VECTRA GT, 1989 r., 2000 ccm, czerwony, kpi. doku
mentacja, wspomaganie, alum. felgi, welurowa tapicerka, ku
bełkowe fotele, 5-drzwiowy, Ściegowy, RM stereo, stan techn. 
b. dobry, - 9.900 zł lub zamienię, (możliwe raty). Legnica, tel. 
0602/36-07-03 ^
OPEL VECTRA, 1989 r., 98 tys. km, 1600 ccm, iskrowy, c z a r n i  
metalic, szyberdach, centr. zamek, insfc gazowa, stan b. dobry,
-10.500 zł. Gostyń, tel. 065/572-64-31 
OPEL VECTRA SEDAN, 1989 r., 189 tys. km, 1600 ccm. ben
zyna, srebrny metalic, centr. zamek, wspomaganie kierownicy,
RM, katalizator, szyberdach, welurowa tapicerka, hak, el. reg. 
reflektory, kpi. dokumentacja, - 9.200 zł. Lubin. tel. 
0606/83-01-05
OPEL YECTRA SEDAN, 1989 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, RO, 6 gło
śników, opony zimowe, stan b. dobry, pilnie, -10.400 zł. Opole, 
teł. 0606/85-46-84
OPEL VECTRA, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, biały, inst. gazo
wa, - 9.000 zł. Otmuchów, tel. 077/431-30-20 
OPEL VECTRA, 1989/90 r., 1700 ccm, diesel, złoty metalic,
5-drzwiowy, centr. zamek, tylny spoiler, RO, obrotomierz, atr. 
wygląd, stan dobry • 10.900 zł. Nysa, tel. 0603/56-37-67, 
077/435-39-40
OPEL VECTRA SEDAN, 1989/90 r., 150 tys. km; 2000 ccm, 
wtrysk, 115 PS, kolor grafitowy metalic, wspomaganie, centr. 
zamek, RM Grundig + 4 głośniki, welurowa tapicerka, dzielona 
tylna kanapa, sprowadzony w całości, dokumentacja, stan ide
alny, -10.500 zł. Strzelin, tel. 071/392-10-69,0602/44-78-77 
OPEL YECTRA CD, 1989/96 r.. 2000 ccm, grafitowy metalic, 
wspomaganie, 4 el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, 
alum. felgi, ABS, klimatyzacja, hak, kpi. dokumentacja, stan b. 
dobry. -10.000 zł. Wrocław, tel. 071/359-36-88,0604/28-42-19 
OPELYECTłJA SEDAN, 1990 r., 140 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, złoty metalic, centr. zamek, ABS, wspomaganie kier., szy
berdach, radio, welurowa tapicerka, stan b. dobry, na zachod
nich tablicach - 2.600 DEM. Bolków, tel. 0605/20-67-71 - 
OPEL VECTRA, 1990 r., 2000 ccm centr. zamek, alarm + pilot, 
el. otw. szyby, el. reg. reflektory, katalizator i inne, -12.000 zl. 
Brzeg, tel. 077/416-44-94 po godz. 17.0606/47-38-52 
OPEL YECTRA SEDAN, 1990r., 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk* 
wiśniowy metalic, szyberdach, wspomaganie kier., centralny^' 
zamek, RM Opel, instalacja gazowa, welurowa tapicerka, stan 
b. dobry, • 12.500 zł lub zamienię na mniejszy. Gilów, gm. Niem
cza, tel. 074/837-81-91,0605/05-60-12 
OPEL YECTRA, 1990 r.. 180 tys. km, 1600 ccm, granatowy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, pilot, alarm, el. otw. szy
by, spoiler, światła halogeny, alum. felgi, 4 stalowe felgi, gara
żowany, -12.000 zł. Legnica, tel. 0601/99-30-95 
OPEL VECTRA GT, 1990 r., 118 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
błękitny metalic, welurowa tapicerka, el. reg. lusterka, ref)., wspo
maganie, centr. zamek, obrotomierz, spoiler, RM Opel + 6 gło
śników, dzielona tylna kanapa, karta pojazdu • 12.700 zł. Ole
śnica, tef. 071/399-51-92,0608/67-38-13 
OPEL VECTRA SEDAN. 1990 r.. 190 tys. km. 2000 ccm. wtrysk, 
srebrny metalic, nowe opony, szyberdach, alarm, centralny za
mek, ABS, wspomaganie kier., radioodtwarzacz, stan dobry, •
9.500 zł. Oleśnica, tel. 071/315-36-42.314-7647 
OPEL VECTRA GT. 1990 r.. 144 tys. km, 2000 ccm. benzyna, 
żółty, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapicerka, kubeł
kowe fotele, obniżony, ospoilerowany, atrakc. wygląd, stan ide
alny, -  12.900 zł lub zamienię na tańszy. Polkowice, teł. 
076/749-28-67
OPEL VECTRA, 1990 r.. 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, alarm, centr. zamek, alum. felgi, automatic, RM, 
welurowa tapicerka, hak, podwójne lampy z przodu, • 8.500 zł. 
Wrocław, tel. 0601/58-81-35
OPEL VECTRA, 1990 r., 117-tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, sedan, wspomaganie kier., el. reg. reflektory, bez wypad
ku, sprowadzony w grudniu 2000 r.. pokrowce, - 9:900 zł. Zawk, 
dów, woj. jeleniogórskie, tel. 0607/31-53-82 . ^
OPEL VECTRA, 1990/91 r.. 140 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czarny metalic, szyberdach, RM, welurowa tapicerka, sprowa
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dzony w całości, garażowany, bez wypadku, dzielona tylna ka- 
raiMMjłan idealny, -12.000 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 
0751*640-39
OPEL VECTRA, 1990/91 r., 1600 ccm, wtrysk, ciemny metalic, 
szyberdach, RO, stan idealny, -12.600 zł lub zamienię na inny, 
chętnie diesel. Świdnica, tel. 074/640-45-68 
OPEL YECTRA SEDAN. 1990/94 r., 170 tys. km. 2000 eon, 
bordowy metalic, 4 x 4 , komputer, pełne wyposażenie oprócz 
klimatyzacji, stan b. dobry. -11.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, teł. 
0502/28-32-99.0503/97-21-09
OPEL YECTRA, 1991 r.. 90 tys. km. 1700 ccm, diesel, czerwo
ny, stan b. dobry, garażowany, szyberdach, alarm, lusterka i 
zderzaki w kolorze nadwozia, -16.200 z ł... teł. 0600/19-91-25 
OPEL VECTRA, 1991 r.. 10 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, czerwo
ny, sprowadzony w całości na kołach, bez wypadku, w kraju od 
2 dni, centr. zamek, szyberdach, eł. reg. reflektory, kpi. doku
mentacja, stan idealny, -12.300 zł. Rawicz, teł. 0605/22-90-19 
O  O P E L  VECTRA  SEDAN, 1991 r., 140 tys. km, 1800 

ccm , w trysk, ś liw kow y metalic, centra lny zamek, 
wspom aganie kier., stan b. dobry, sprowadzony 
w  ca łości, kupujący zw oln iony z  op łaty skarbo
w e j, po  p rz e g lą d z ie , -  12.000 z ł.  te l. 
065/547-44-44 p o  g o d z . 20, 0601/70-48-82 
01025051

OPEL YECTRA CD. 1991 r.. 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
jasnoszary metalic, wspomaganie kier., ABS, centralny zamek, 
eł. reguł, lusterka, w kraju od tygodnia, bez wypadku, sprowa
dzony w całości, atrakcyjny wygląd, RO Opel + 6 głośników, 
zadbany. -12.300 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-3549, 
0601/58-14-74
OPEL YECTRA. 1991 r., 150 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, fiole
towy metalic. wspomaganie, szyberdach, regulacja świateł, 
pasów, RO Panasonic, dzielona kanapa, 5-biegowy, odony w 
catośd, bez wypadku. -11.000 zł. Głogów, tel. 0502/98-74-59 
OPEL YECTRA GT. 1991 r.. 120 tys. km, 2000 ccm. bordowy 
metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., ABS, szyberdach, 
radio, serwisowany, sprowadzony w catośd, stan idealny, •
13.500 zł. Leszno, teł. 0608/22-2546 
OPEL YECTRA, 1991 r.. 130 tys. km. 1600 ccm, bordowy, oryg. 
lakier, stan b. dobry, • 9.700 zł. Lipniki, tel. 077/431-25-60, 
0606/24-67-72
OPi^yECTRA, 1991 r., 130 tys. km, 2000 ccm, srebrny meta
lic ,^ *  KM, ABS, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, 
szyberdach, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, welurowa tapi
cerka, halogeny, dzielona tylna kanapa, RM, w kraju od 1996 r., 
bez wypadku, stan idealny, -13.000 zł. Lubin, teL 076/842-00-23 
OPEL YECTRA, 1991 r., 1600 ccm RM, welurowa tapicerka, 
eł. reg. lusterka, -12.000 zł. Lwówek Śląski, teł. 075/782-53-53 
OPEL YECTRA GT, 1991 r.. 160 tys. km, 2000 ccm, biały, szy
berdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, 
alum. felgi, komputer, wspomaganie kier., halogeny, reg. kie
rownica, garażowany, zadbany, atrakc. wygląd, centr. zamek, -
14.000 zł. Paczków, teł. 077/431-30-66 
OPEL YECTRA SEDAN. 1991 r., 150 tys. km. 1800 ccm. ben
zyna, pędowy, zadbany, RO, szyberdach, dzielone tylne sie
dzenia, -11.900 zł. Radków, teł. 074/871-22-02 
OPEL YECTRA SEDAN. 1991 r., 140 tys. km. 1600 ccm, gra
natowy. RM Opel, reg. kierownica, eł. reg. lusterka, centr. za
mek, w kraju od tygodnia, bez wypadku, sprowadzony na ko
łach, -12.900 zł. Rawicz, tel. 065/546-1046,0603/85-2646 
OPEL YECTRA, 1991 r., 115 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, grafi
towy metalic, szyberdach, welurowa tapicerka, stan b. dobry, -
12.300 zł. Słupia Kapitulna, tel. 0605/78-94-19 
OPEL YECTRA, 1991 r., 2000 ccm, 16V, DOHC, perłowoczar- 
ny, moc silnika 150 KM, ABS, wspom. kierownicy, eł. reg. lu
sterka i szyberdach, centralny zamek, oryg. obniżony, weluro
wa tapicerka, kpi. opon zimowych, alum. felgi, -14.500 zł lub 
zamienię. Wałbrzych, tel. 074/666-10-65,0600/87-13-34 
OPEL VECTRA, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm. benzyna, gra
fitowy metalic. stan b. dobry, garażowany, pełna dokumentacja, 
szyberdach, w kraju od 7 miesięcy, radioodtwarzacz+6 głośni
ków, opony zimowe, welurowa tapicerka, -12.500 zł. Wrocław, 
teł. 071/373-61-37 po godz. 20,0603/84-99-70

OPEL YECTRA. 1991 r., 190 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bia
ły, szyberdach, el. reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie, - 
12:000 zł. Wrocław, teł. 071/353-18-26 
OPEL YECTRA SEDAN. 1991 r., 135 tys. km, 1800 ccm. gra
natowy metalic, el. reg. lusterka i szyberdach, welurowa tapi
cerka, zderzaki w kolorze nadwozia, wspomaganie, stan b. do
bry, -12.700 zł. Wschowa, tel. 065/540-1346.0603/25-31-02 
OPEL YECTRA. 1991 r., 150 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, -
11.500 zł lub zamiana na Audi 80,100, może być do remontu. 
Zacharzew, teł. 062/593-03-87
OPEL VECTRA, 1991/92 r., 1800 ccm, wtrysk, demnobordo- 
wy, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, ospoilerowany, 
RO Grundig, w kraju od 3 mies., sportowy wygląd, stan b. do
bry, -13.000 zł. Bolesławiec, tel. 0503/3&46-39 
OPEL VECTRA. 1991/92 r.. 140 tys. km, 1700 ccm, diesel, gra
natowy, sprowadzony w całośd na kołach, bez wypadku, w kraju 
od tygodnia, aktualny przegląd techn., RM (orygianly), el. reg. 
reflektory, stan idealny, -13.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Rawicz, teł. 0604/25-21-53
OPEL YECTRA CD, 1991/92 r., 1800 ccm, czerwony, sprowa
dzony w całośd, bez wypadku, ABS, el. otw. szyby, szyberdach, 
wspomaganie, centr. zamek, atermiczne szyby, el. reg. luster
ka, kpi. dokumentacja, stan idealny, -13.200 zł. Rawicz, tel. 
0605/22-90-19
OPEL VECTRA SEDAN CD. 1991/92 r., 131 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, śliwkowy metalic, wspomaganie kier., alum. felgi, ABS, 
eł. reg. i podg. lusterka, centr. zamek, welurowa tapicerka, RO, 
el. wysuwana antena, obrotomierz, skórzana kierownica, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, - 12.300 zł. Syców, tel. 
062/785-30-70,0605/38-05-59
OPEL YECTRA SEDAN. 1991/92 r., 151 tys. km. 1600 ccm. 
benzyna, granatowy metalic, model z 1992 r., wspomaganie 
kier., alarm, el. reg. światła, sprowadzony z Niemiec z 1999 r., 
zadbany, bez wypadku, z pełną dokumentacją stan techn. b. 
dobry, -12.800 zł. Węgry, teł. 0607/42-93-32 
OPEL YECTRA SEDAN, 1991/96 r., 140 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, czerwony, 4x4, ABS, szyberdach, alum. felgi, weluro
wa tapicerka, wspomaganie, centr. zamek, alarm, • 12.000 zl. 
Wrocław, teł. 071/342-95-65
OPEL YECTRA SEDAN, 1992 r., 132 tys. km, 1800 ccm, kolor 
grafitowy metalic, wspomaganie, centralny zamek, szyberdach 
febryczny, RO Blaupunkt, spoiler, dod. światło stop, regulacja 
foteli, 6 głośników, sprowadzony w całośd, pełna dokumenta
cja + książka serwisowa, stan b. dobry. -14.100 zł lub zamie
nię. Kędzierzyn-Koźle. teł. 077/482-20-58.0604/68-3344 
OPEL YECTRA SEDAN, 1992 r., 120 tys. km. 2000 ccm. wtrysk, 
benzyna, biały, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, ra
dio, - 11.200 zł. M iejska Górka. tel. 065/547-17-34, 
0602/59-26-24
OPEL VECTRA, 1992 r., 161 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bia
ły, automatic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. reg. reflek
tory, halogeny, garażowany, bez wypadku -11.500 zł lub za
mienię na motocykl: Honda CBR 600. Kawasaki ZZR 600. 
Świerzawa, teł. 0603/34-71-57 -
OPEL YECTRA 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. zaimek + 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 YECTRA, 1992 r., 170 tys. km, 1600 ccm, czarny meta
lic, ABS. wspomaganie kier., centralny zamek, szyberdach, 
welurowa tapicerka, I rej. w Polsce 05.2000 r., bez wypadku, -
13.500 zł. Lipno, teł. 065/534-04-57,0606/55-90-07
OPEL YECTRA, 1992 r., 124 tys. km, 1600 ccm, granatowy 
metalic, centr. zamek, szyberdach, RO, dzielona tylna kanapa, 
podłokietnik, kubełkowe fotele, alum. felgi, nowe opony, serwi
sowany, garażowany, I właściciel w kraju od 2 lat, -15.500 zł. 
M icz, teł. 071/384-25-93
OPEL YECTRA, 1992 r., 162 tys. km. 1600 ccm, benzyna, nie
bieski, 5-drzwiowy, wspomaganie, nowy akumulator (gwaran
cja), garażowany, I właścidel, w kraju od 1992 r, -13.500 zł. 
Opole, teł. 077/456-91-99,077/455-57-58 
OPEL YECTRA, 1992 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bor

dowy, szyberdach, centr. zamek, pilot, alarm + pilot, atrakc. 
wygląd, stan b. dobry, -12.800 zł. Paczków, tel. 077/431-61-68 
OPEL YECTRA, 1992 r., 138 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, bordo
wy metalic, wspomaganie, radio, centr. zamek, rok w kraju, 
welurowa tapicerka, bez wypadku, garażowany, -13.800 zł lub 
zamienię na VW Golfa. Rawicz, tel. 065/546-47-49, 
0606/51-3*01 ^
OPEL VECTRA, l t o . ,1 7 0 0  ccm, TDi, biały, 82 KM, radiood
twarzacz , wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwierane 
sżyby, el. reg. reflektory, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, sprowadzony w całośd, -16.300z ł lub zamienię na tańszy, 
diesel. Wrocław, tel. 071/341-6147 
O  O PEL  VECTRA , 1992 r., 1600 ccm  5-drzwiowy, 

wspomaganie, centr. zamek, - 13.500 z ł lub za
m ienię. Żary, ul. O krze i 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87020561

OPEL YECTRA SEÓAN, 1992/93 r„ 127 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, szary metalic, sprowadzony w całośd na kolach, bez 
wypadku, w kraju od tygodnia, po przeglądzie techn., wspoma
ganie, centr. zamek, szyberdach, el. reg. reflektory, RM orygi
nalny, welurowa tapicerka, stan idealny, -13.800 zł (zwolnienie 
z  opłaty skarb.). Rawicz, tel. 0604/25-21-53 
OPEL YECTRA SEDAN. 1992/93 r.. 82 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, pertowobordowy metalic, bez wypadku, centr. zamek, 
wspomaganie, książka serwisowa, RM Opel, el. reg. reflektory, 
lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, el. wysuwana antena, 
w kraju od 2 dni, sprowadzony w całośd na kołach, aktualny 
przegląd, -14.200 zł (zwolnienie z  opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
065/546-52-76,0605/40-95-94
OPEL VECTRA, 1992/93 r., 122 tys. km, 2000 ccm, granatowy 
metalic, pełne wyposażenie (bez skóry) + b. dobre opony zimo
we, -18.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/66644-55 
OPEL VECTRA CD SEDAN, 1992/93 r., 110 tys. km, 1800 ccm, 
platynowy metalic, katalizator, nowy model, ABS, wspomaga
nie, szyberdach, centr. zamek, immobilizer, el. wysuwana ante
na, el. reg. lusterka, drewniane dodatki, radio, -14.900 zł. Ża
gań. tel. 068/477-74-27,0603/13-02-07 
OPEL VECTRA TDI, 1993 r., 130 tys. km. 1700 ccm, bordowy 
metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, el. wy
suwana antena, alum. felgi, I właścidel w kraju, sprowadzorły 
w całośd, stan b. dobry, -15.300 zl. Legnica, tel. 076/85849-23 
OPEL VECTRA, 1993 r., 120 tys. km, 2000 ccm, benzyna, ko
lor grafitowy, centr. zamek, klimatyzaqa, alarm, Muł-T-Lock, inst. 
gazowa, sprowadzony w całości, - 18.000 zł. Lubin, tel. 
076/818-80-20
OPEL YECTRA SEDAN, 1993 r., 1600 ccm, granatowy meta
lic. -15.300 zł. Leszno, tel. 065/527-12-86 
OPEL VECTRA, 1993 r., 83 tys. km, 1600 ccm, benzyna, błę
kitny metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie, centr. 
zamek, ABS, blokada skrzyni biegów, RO + 6 głośników, welu
rowa tapicerka, garażowany, dodatkowo zimowe koła, -15.500 
zł. Mirsk, tel. 075/781-7649
OPEL VECTRA CD, 1993 r., 125 tys. km, 1800 ccm, szary 
metalic, szyberdach, el. reg. lusterka, alarm, alum. felgi, welu
rowa tapicerka, ABS, RO Sony, centr. zamek, -13.900 zł. Wo
łów, tel. 071/38944-64
O  O PEL  VECTRA, 1993 r., 2500 ccm, V6, błękitny 

metalic, ABS , 2 pod. powietrzne, centr. zamek, 
wspomaganie, • 19.900 zł lub zamienię. Żary, ul. 
O k rze i 9, te l. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87020491

OPEL YECTRA, 1994 r., 130 tys. km, 1800 ccm, czerwony. ABS. 
szyberdach szklany, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, orygi
nalny hak, zderzaki w kolorze nadwozia, -18.800 zł. Leszno, 
tel. 0603/06-29-22,065/544-15-85 
OPEL VECTRA, 1994 r., 130 tys. km, 1700 ccm. turbo D. butel
kowa zieleń, silnik Isuzu, centr. zamek, el. otw. szyby, wspoma
ganie, immobilizer, radio z RDS-em, 5-drzwiowy, dzielona tytna 
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 całośd, I wła
ścidel, pełne wyposażenie, 2 pod. powietrzne, wspomaganie.

ABS, centr. zamek, klimatyzacja, el. otw. szyby, szyberdach, 
nowe opony, hak, bez wypadku, stan idealny, el. wysuwana 
antena, dodatkowe światło .stop', - 21.500 zł. Prochowice, tel. 
076/85841 -90,0607/34-18-75
OPEL VECTRA CDX, 1994 r., 113 tys. km, 1800 ccm, zielony 
metalic, 90 KM, kpi. dokumentacja, pełne wyposażenie oprócz 
skóry i klimatyzacji, • 19.700 zł. Chojnów, tel. 076/818-71-35, 
0604/24-54-22
OPEL VECTRA, 1994 r., 120 tys. km, 1700 ccm, Tbi; granato
wy metalic, poduszka pow., wspomaganie, centr. zamek, el. reg. 
lusterka, szyberdach, welurowa tapicerka, oryg. RO, książka 
serwisowa, alum. felgi, sprowadzone na nowych zasadach, stan 
b. dobry, - 20.500 zł. Jenków, gm. Wądroże Wielkie, tel. 
076/85746-82,0606/49-19-53
OPEL VECTRA, 1994 r., 102 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. szyby i 
szyberdach, radio, zderzaki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, 
-15.900 zł. Legnica, tel. 076/722-7048,0601/72-33-19 
OPEL YECTRA, 1994 r., 97 tys. km, 2000 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, ABS, pełna elektryka, 2 pod. powietrzne, centr. za
mek, RO, el. antena, halogeny, drewno, bez wypadku, - 21.000 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-03-79,0605/26-19-18 
OPEL VECTRA, 1994 r., 1600 ccm, granatowy metalic, ABS, 
poduszka pow., el. otw. szyby i antena, el. reg. reflektory, centr. 
zamek, welurowa tapicerka, stan b. dobry, - 20.500 zł. Prosz
ków, gm. środa śląska, tel. 0607/57-86-25 
OPEL VECTRA SEDAN, 1994 r., 98 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
śliwkowy metalic, ABS, poduszka pow., wspomaganie kier., 
szyberdach, wszystkie el. dodatki, kubełkowe fotele, w kraju od 
2 tygodni, stan idealny, -18.500 z ł , kup. zwoln. z opł. skarbo
wej. Rawicz, tel. 0502/45-24-23 
OPEL VECTRA CDX, 1994 r., 98 tys. km. 2000 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, insL gazowa na gwarancji, wszystkie 
el. dodatki, wspomaganie, <entr. zamek, immobilizer, alarm, 
halogeny, szyberdach, alum. felgi, drewniane dodatki, oznako
wany, welurowa tapicerka, kpi. dokumentacja, garażowany, 
zadbany, stan b. dobry, - 23.500 zł. Strzelin, tel. 071/392-29-70, 
0601/28-50-59
OPEL VECTRA CDX, 1994/95 r., 2000 ccm, ciemnozielony, 2 
pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, szyberdach, alum. felgi, • 20.900 zł lub zamienię. Choj
nów, tel. 076/818-79-36,0502/16-68-37 
OPEL VECTRA, 1994/95 r., 120 tys. km, 1700 ccm, TDi, gra
natowy metalic, serwisowany, centr. zamek, wspomaganie, szy
berdach, stan b. dobry, • 20.500 zł. Jenków, tel. 076/857-46-82, 
0606/49-19-53
O  O PEL  V ECTR A  CDX, 1994/95 r., 1700 ccm , turbo 

D (Isuzu), czerwony, 5-drzwiowy, A B S , 2 pod. po
wietrzne, centr. zamek, szyberdach, wspomaga
nie, halogeny, welurowa tapicerka, RM, zabezpie
czenia antywłamaniowe, I w łaścic ie l w kraju, stan 
b. dobry, • 18.900 zł. Legnica, tel. 0603/67-23-08 
03002751

OPEL YECTRA, 1994/95 r., 120 ccm, demnozielony metalic, 
alum. felgi, ABS, pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, 
el. otw. szyby, radioodtwarzacz stereo, 1. właściciel w Polsce, 
garażowany, -18.000 zł. Legnica, teł. 076/854-57-34 
OPEL YECTRA SEDAN, 1995 r., 150 tys. km, 1600 ccm, szary 
metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, alarm, szyber
dach, immobilizer, sprow. w całośd 10.2000 r., bez wypadku, 
stan b. dobry, dzielona tylna kanapa, RM, • 18.600 zł. Głogów, 
tel. 0603/95-86-32
OPEL VECTRA CDX, 1995 r., 67 tys. km. 1800 ccm. i, srebrny 
metalic, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, szyberdach, 4-drzwiowy, - 24.500 zł. Kwilcz, 
tel. 061/291-52-29,0605/21-26-08 
OPEL YECTRA, 1995 r.. 113 tys. km, 1700 ccm, turbo D, gra
natowy, ABS, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, serwo, el. otw. 
szyberdach, welurowa tapicerka, radio, telefon Siemens, ter
mometry, zegar, 4-drzwiowy, odbiór w Niemczech lub z trans
portem do Polski, - 19.200 zł. Legnica, tel. 076/862-93-02, 
0609/14-9545
OPEL YECTRA SEDAN, 1995/., 80 tys. km, 1800 ccm. kolor 
wiśniowo perłowy, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, immobili

zer, el. otw. szyberdach, kpi. dokumentacja, pod. powietrzna, 
stan b. dobry, -22.000 zł. Lubin, tel. 076/84240-06 
OPEL VECTRA, 1995 r., 99 tys. km, 1800 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, w kraju od 02.2001 r., I właścidel, książka 
serwisowa, bez wypadku, poduszka pow., el. reg. lusterka, 
welurowa tapicerka, wspomaganie, 4-drzwiowy, nowy tłumik T 
opony zimowe, stan b. dobry,« 17.500 zł. Wrocław, tel. 
071/364-1341 po godz. 16
OPEL VECTRA ECOTEC, 1995/96 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 
złoty metalic, nowy model, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. 
zamek, ABS, eh otw. szyby, el. reg. lusterka, welur, stan ideal
ny, • 27.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-35-84, 
0502/41-01-17
OPEL VECTRA B, 1996 r., 76 tys. km. 1700 ccm, turbo D, biały, 
centr. zamek, ABS, wspomaganie, szyberdach, RO, kpi. doku
mentacja, 2 pod. powietrzne, stan b. dobry, - 32.500 zł lub za
mienię na mniejszy. Doruchów, tel. 062/731-54-45, 
0601/87-26-85
OPEL YECTRA B SEDAN, 1996 r., 81 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
kolor grafitowy metalic, ABS, wspomaganie, immobilizer, alarm, 
el. reg. reflektory, 2 pod. powietrzne, szyberdach, RO, reg. kie
rownica, bez wypadku, garażowany, alum. felgi, - 30.900 zł. 
Oleśnica, tel. 071/388-21-60.0602/75-36-90 
OPEL YECTRA SEDAN, 1996 r„ 110 tys. 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 YECTRA, 1996 r., 147 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, bez wypadku, kupiony w salonie, centralny za
mek + pilot, serwo, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, ABS, 
nowy akumulator, poduszka pow, - 29.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-22-80,0605/35-72-10
OPEL VECTRA SEDAN, 1996 r., 69 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
srebrny metalic, pełne wyposażenie, alum. felgi, - 32.800 zł. 
Kępno, tel. 062/781-01-36
OPEL VECTRA, 1996 r., 87 tys. km, 1600 ccm, 16V, pertowo- 
czamy, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, klimatyzacja, 2 
poduszki powietrzne, centralny zamek, wspomaganie kier., 
welurowa tapicerka, hak, - 27.500 zł. Leszno, tel. 065/533-05-26, 
0603/86-08-22
OPEL YECTRA SEDAN, 1996 r., 78 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
kolor wiśniowy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 
wszystkie el. dodatki, poduszka pow., I właśddel, alarm + pilot, 
radio, - 28.800 zł. Lubin, tel. 076/846-98-16 
OPEL VECTRA, 1996 r„ 100 tys. km, 2500 ccm. V6. czarny 
metalic, obniżony, poszerzony, skórzana tapicerka, wykończe
nia w drewnie, pełne wyposażenie, I właśddel, • 41.000 zł. To
pola, tel..074/817-40-18
OPEL VECTRA, 1996 r., 119 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, wspom. kierownicy, pełne wyposażenie oprócz skó
ry, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 28.000 zł lub zamienię. 
Wałbrzych, tel. 074/84343-65.0604/87-95-01 
OPEL YECTRA B. SEDAN, 1996 r., 90 tys. km, 1700 ccm, TDI, 
zielony metalic, 4-drzwiowy, ABS, centr. zamek + pilot, el. otw. 
szyby, wspomaganie, RM z RDS, 4 zagłówki, stan b. dobry, -
33.000 zł. Wrodaw. teł. 071/348-73-96.0602/84-64-56 
OPEL YECTRA SEDAN. 1996 r., 114 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
bordowy metalic, silnik ecotec, 2 pod. powietrzne, klimatyza
cja, el. otw. szyby, eł. reg. lusterka, el. reg. reflektory, ABS, wspo
maganie, centr. zamek, alarm + pilot, brak lusterek (wyłama
ne), sprowadzony w całośd, kpi. dokumentacja, - 26.500 zł. 
Wrocław, tel. 0605/15-27-15
OPEL VECTRA B. 1996 r.. 44 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
kolor śliwkowy metalic, 5-drzwiowy, ABS, welurowa tapicerka, 
szyberdach, serwisowany, centr. zamek, alarm + pilot, immobi
lizer, RO, alum. felgi, kpi. kół zimowych, wspomaganie, 2 pod. 
powietrzne, stan techn. b. dobry, • 30.800 zł. Wrodaw, tel. 
071/352-36-55
OPEL YECTRA, 1996/97 r., 174 tys. km, 2000 ccm, benzyna 
kupiony w salonie, pełne wyposażenie, - 31.500 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/752-2446
OPEL VECTRA CDX, 1996/97 r„ 76 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
kolor jasnooliwkowy, ABS, TC, klimatyzacja, czarna skóra, 
podgrzewane fotele, drewno, 2 poduszki powietrzne, kompu
ter, alarm, centralny zamek, pełne wyposażenie elektryczne, w

p a l i w o  n a  c a ł y  r o k

Kup teraz Astrę lub Corsę, a od ce
ny zakupu auta odliczymy średnie 
roczn e  koszty pa liw a: 3 0 0 0  
złotych dla Astry i 2 0 0 0  złotych 
dla Corsy.

Przyjmujemy sam ochody iai rozliczeniu!
□  szczegóły pytaj w naszym 
salonie.

Autoserwis DŚ Wrocław 

Car Center Wrocław

Hornet 

Euro Auto

Ligęza

Unimo
w

ul. Karkonoska 50, tel. 071/3628513,3628529 fax 071/3398688

ul. Muchoborska 7, tel. 071/3585900 fax 3737975 
ul. Legnicka 62, tel 071/3510372 

Wrocław ul. B. Krzywoustego 250a, tel. 071/3457955, fax 071/3457346

Świdnica ul. ul. Wrocławska 105, tel. 074/8514093(6), fax 074/8514097
Wałbrzych pl. Magistracki 3a, tel. 074/8433433, fax 074/8433131
Nowa Ruda ul. Niepodległości 14, tel. 074/8722409, fax 074/8525056

Jelenia Góra ul. Wincentego Pola 28, tel. 075/6421482, fax 075/6421480

Legnica Rzeszotary, tel./fax 076/8560458, tel. 076/8623771
Lubin ul. Ścinawska 49, tel./fax 076/8442565
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kraju od 4 mies., stan idealny, * 42.000 zł lub zamienię na droż
szy albo biisa. Wałbrzych) tel.074/665-04-33,0601/81-34^73* - 
OPEL VECTRA’ 1996/97 r.,156 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
białó-niebieski, ABS, poduszka pow., alarm, centr. zamek, I wła
ściciel, serwisowany, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-42-42, 
0601/59-59-31 ł
OPEL YECTRA B, 1997 r., 47 tys. km, 1600 ccm, 16V, ciemno-. 
grafitowy, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, ABS, klimatyzacja, komputer, wspomaganie, we
lurowa tapicerka, oryginalne radio, - 34.500 zł lub zamienię na 
mniejszy. Jelenia Góra, teł. 075/713-80-24,0609/41-51-47 
OPEL VECTRA B, 1997 r., 76 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, el. otw. szyby, el. 
podgrzewane lusterka, szyberdach, oryg. radio, reguł, fotel kie
rowcy, koła zimowe, alum. felgi, blokada skrzyni biegów, immo
bilizer, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 35.500 zł. Kłodzko, 
tel. 074/647-10-85,0606/70-86-46 
OPEL VECTRA KOMBI, 1997 r., 2000 ccm, 16V, zielony meta
lic, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, ABS, wspomaganie, relingi dachowe, na białych tabli
cach - 14.500 DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-27-32, 
0601/76-29-15
OPEL VECTRA CD, 1997 r., 85 tys. km, 1700 ccm, TDi, perto- 
wofioletowy metalic, alum. felgi 15”, klimatyzacja, pełne wypo
sażenie, 2 pod. powietrzne, stan idealny, • 36.500 zł. Gostyń, 
tel. 0603/46-60-45
OPEL YECTRA B, 1997 r., 100 tys. km, biały, automatic, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, ABS, 2 pod. powietrz
ne, - 30.900 zł lub zamienię na tańszy. Kępno, tel. 
062/782-49-58,0607/35-01-40
OPEL VECTRAB, 1997 r., 85 tys. km. 1600 ccm, 16V wspo
maganie, el. otw. szyby, RM, klimatyzacja, alum. felgi, - 32.000 
zł. Oława, tel. 071/313-46-46 po godz. 17 
OPEL VECTRA ECOTEC, 1997 r., 50 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
złoty metalic, ABS, centr. zamek + pilot, odcięcie zapłonu, 2 
poduszki powietrzne, radioodtwarzacz, alum. felgi, welur, relin
gi, - 32.500 zł lub zamiana na mniejszy lub Mercedesa 190. 
Syców. tel. 062/785-52-73
OPEL YECTRA SEDAN, 1997 r., 76 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
kolor śliwkowy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby, 
podgrzewane lusterka, centr. zamek + pilot, wspomaganie kier., 
alum. felgi, kpi. opon zimowych, alarm, RO z RDS, reg. kierow
nica, fotela, II właściciel, kupiony w salonie w kraju, • 36.000 zł. 
Świeradów Zdrój, tel. 075/784-55-77 po godz.20 
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., 48 tys. km, 1600 ccm, 16V, złoty me
talic, ABS, poduszka powietrzna, wspomaganie kierownicy, 
centralny zamek z  pilotem, komputer, immobilizer, aluminiowe 
felgi, RM Kenwood, kupiony w salonie, I właściciel, serwisowa
ny, garażowany, stan b. dobry, - 33.000 zł. Wrocław, tel. 
0604/25-89-91
OPEL YECTRA KOMBI, 1997 r., 71 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
ECOTEC, czarny metalic, immobilizer, centr. zamek+pilot, ABS,
4 poduszki pow., welurowa tapicerka, RO, relingi dachowe, w 
kraju od roku, szyberdach, I właściciel, zadbany, + opony zimo
we, - 34.800 zł. Wrocław, teł. 349-47-92,0604/56-95-73 
OPEL VECTRA B SEDAN, 1997 r., 124 tys. km, 1800 ccm, 
16V, srebrny metalic, poduszka pow., el. reguł, lusterka, el. 
otwierane szyby, el. reguł, reflektory, ABS, wspomaganie kier, •
32.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-96-61
OPEL YECTRA CD SEDAN, 1997/98 r., 62 tys. km. 1800 ccm, 
ciemnozielony metalic, I właściciel, ABS, wspomaganie kierow
nicy, el. otw. sżyby, centralny zamek, aluminiowe felgi, klima
tronic, el. reg. lusterka, - 35.000 zł. Wieluń, tel. 0601/80-07-24 
OPEL VECTRA B, KOMBI, 1997/98 r., 95 tys. km, 1800 ccm, 
czarny metalic, kupiony w salonie, serwisowany, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, centr. zamek + pilot, 2 pod. 
powietrzne, ABS, reg. kierownica, alum. felgi, oryginalny RO 
Philips, halogeny, relingi dachowe, blokada skrzyni biegów, -
35.000 zł. Wrocław, tel. 0603/76-39-21
OPEL YECTRA B, 1997/98 r., 66 tys. km, 1600 ccm, 16V, gra
natowy metalic, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., immo
bilizer, alarm, alum. felgi, 4 pod. powietrzne, stan b. dobry, •
35.500 zł lub zamienię na Fiata Seicento lub inny mały. Wro
cław, tel. 071/362-62-31
OPEL VECTRA B, 1998 r., 46 tys. km, 1600 ccm, 16V, piasko
wy metalic, 4 poduszki powietrzne, ABS, szyberdach, serwo, 
RM, aluminiowe felgi, regulowana kierownica, dzielona kana
pa, • 34.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0504/96-46-61 
OPEL VECTRA KOMBI, 1998 r., 50 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
czerwony, klimatyzacja, ABS, 4 pod. powietrzne, alum. felgi, 
bez wypadku, I właściciel, stan idealny, kpi. dokumentacja, -
44.000 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 071/398-31-35, 
0603/49-99-92
OPEL YECTRA KOMBI, 1998 r., 85 tys. km, 1600 ccm, czarny, 
klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby, centr. za
mek, stan b. dobry, - 46.000 zł. Wrocław, tel. 0603/47-54-41, 
0501/74-07-33
OPEL YECTRA B, 1998 r., 85 tys. km, 1800 ccm, 16V, perło- 
wogranatowy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, klimatyzacja, komputer, 4 pod. powietrz
ne, alum. felgi 16", reg. kierownica, alarm, blokada Tytan Lock, 
• 38.500 zł lub zamienię na inny, w cenie do 10.000 zł. Wro
cław, tel. 355-61-19 wieczorem, 0608/84-46-03 
OPEL VECTRA B, 1998/99 r., 1600 ccm, 16V, złoty metalic, 
klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, RM, wspomaganie, 5 zagłówków, centr. zamek, im
mobilizer, reg. kierownica, do sprowadzenia z  Niemiec, stan b. 
dobry, - 35.000 zł. Lubin, tel. 076/847-30-39,0604/75-06-57 
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. dokumentacja, ku
piony 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 KOMBI, 1999 r., 66 tys. km, 1800 ccm, i 16V, 
wiśniowy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek + pilot, ra
dioodtwarzacz, alum. felgi, el. otw. szyby, 2 poduszki powietrz
ne, el. reg. lusterka, relingi, - 41.000 zł lub zamiana na samo
chód do 20.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/736-59-41, 
0604/54-38-22
O O PEL  VECTRA, 1999 r., 1800 ccm, brązowy me

ta lic, kupiony w salon ie  w  Po lsce , serw isowany,
I w łaścic ie l, 2 poduszki pow., el. otw. szyby, ei. 
reg. lusterka, centr. zamek, A B S , wspomaganie 
kier., klimatyzacja, welurowa tapicerka, stan ide
alny, • 43.900 zł. „AUTO PLU S ” , Św idnica, tel. 
074/666-60-50,0601/85-15-55 01025591

OPEL VECTRA B, 1999/00 r., 18 tys. km, 1800 ccm, 16V, srebr
ny metalic, CDX, klimatronic, komputer, reflektory ksenonowe, 
alum. felgi 16", - 48.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/730-44-74, 
0603/17-40-68
OPEL VECTRA C KOMBI, 2000/01 r., 24 tys. km, 2000 ccm, 
TDi 16V, perłowozielony, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. 
otwierane szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, relingi dacho
we, CD ze sterowaniem w kierownicy, ABS, immobilizer, skó
rzana, reg. kierownica, aluminiowe felgi, podgrzewane luster
ka, książki serwisowe, stan idealny, • 57.900 zł. Strzelin, tel. 
071/392-22-36,0602/46-58-51

PEU G EO T
O  AUTON sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

samochody, oferta (ok. 800 aut) I zd jęcia w Inter
necie: www.auton.pl. Co tydzień wyjazd do Be l
gii. K ilka  tys ięcy aut do obejrzenia. Fachowa po- 

: m oc. IN F O R M A C JA :, te l. 071/353-26-37,
0601/70-67-46 01023001 

PEUGEOT 104,1975 r., 954 ccm, biały, silnik sprawny, do na
prawy błotniki, - 800 zł lub zamienię na Fiata 126p, w tej cenie. 
Sobótka, tel. 071/390-35-00 po godz. 15 
PEUGEOT 104,1979 r., 998 ccm, czerwony, do remontu, - 600 
zł. Golanka Górna, tel. 076/857-58-01 
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 ser
wisowa, oclony, aktualny przegląd, - 10.500 zł. Bielawa, tel. 
074/833-10-09,0606/97-61-63
PEUGEOT 106,1993 r., 104 tys. km, 1400 ccm, diesel, ciem
nozielony metalic, ekonomiczny, Immobilizer, RM, stan tech
niczny b. dobry, - 14.200 zł. Grodków, tel. 077/415-57-13, 
0608/58-58-94
PEUGEOT 106,1993 r., 100 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czar
ny, stan b. dobry, szyberdach, 5-drzwiowy, alum. felgi, zawie
szenie sportowe, - 11.500 zł. Leszno, tel. 0603/94-44-11 
PEUGEOT 106,1993 r., 94 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały,

alarm + pilot, RO, immobilizer, zadbany, nowy akumulator, •
12.300 zł. Wrocław, tel. 788-18-14,0605/45-53-46 
PEUGEOT 106,1993/94 r., 1100 ccm, benzyna, zielony meta
lic, 3-drzwiowy, alarm, centr. zamek, el. otw. szyby, tylne szyby 
uchylane, wzmocniony silnik, RO, garażowany, stan b. dobry, -
12.500 zł lub zamienię na4-letni, od 1.4 do 1.6, dopłata. Wro
cław, tel. 071/361-15-76 od godz. 14 
PEUGEOT 106,1996 r., 70 tys. kmt 1000 ccm, bordowy meta
lic, szyberdach, immobilizer, alarm, 3-drzwiowy, - 14.800 zł. 
Gostyń, woj. leszczyńskie, tel. 0605/72-56-22 
PEUGEOT 106 RALLY E, 1997 r., 66 tys. km. niebieski, limito
wana wersja, kubełkowe siedzenia, zimowe opony z felgami, 
letnie opony 195/45 i alum. felgi, dwa systemy antykradzieżo- 
we, wspomaganie kierownicy, - 23:500 zł. Kalisz, tel. 
0601/56-13-55 ?
PEUGEOT 106,1997 r., 73 tys. km, 1400 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek ♦ pilot, 
welurowa tapicerka, oryginalne radio, stanb. dobry, I właściciel 
w kraju, -18.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0502/52-73-19 
PEUGEOT 106 SEDAN XR, 1997 r., 63 tys. km, 1124 ccm, 
wtrysk, bordowy metalic, 2 pod. powietrzne, 3-drzwiowy, tylne 
szyby uchylane, blokada zapłonu, stan b. dobry, RO, centr. za
mek, alarm, el. otw. szyby, zderzaki w kolorze nadwozia, gara
żowany, sprowadzony w całości, • 19.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-28-25,0604/66-34-78
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. dokumenta
cja, - 20.500 zł. Świebodzice, tel. 074/854-26-97,0608/12-78-89 
PEUGEOT 106,1998 r., 20 tys. km, 1000 ccm, czarny, szyber
dach, atermiczne szyby, insi radiowa, zderzaki w kolorze nad
wozia, zegary, 19.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-94-14,- 
0602/28-89-03
PEUGEOT 106,1999 r., 7 tys. km, 954 ccm, benzyna, czerwo
ny, 3-drzwiowy, 2 poduszki pow., szyberdach, radio, immobili
zer, książka serwisowa, - 21.000 zł. Legnica, tel. 076/856-35-11 
PEUGEOT 205 GRD, 1984/85 r., 1800 ccm, diesel, beżowy 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, nowy akumulator, halogeny, 
hak, • 4.800 zł. Niemarzyn, tel. 065/547-47-52 
PEUGEOT 205,1984/85 r., 1100 ccm, błękitny metalic, 5-bie
gowy, alarm, przyciemniane szyby tylne, dużo nowych części, 
zadbany, 5-drzwiowy - 4.300 zł. Świdnica, tel. 074/852-06-18 
PEUGEOT 205 GRD, 1985 r., 1800 ccm, diesel, biały, po re
moncie kapitalnym nadwozia, po lakierowaniu, nowe amorty
zatory, nowe łożyska, nowe opony, centr. zamek, el. otw. szyby, 
panoramiczny szyberadach, zaczep, radio Pioneer, stan silnika 
idealny, tylna szyba ogrzewana, wycieraczka, atrakc. wygląd 
zadbany! 5-drzwiowy, 5-biegowy, - 5.900 zł lub zamienię. Zgo
rzelec, tel. 075/778-70-26
PEUGEOT 205 GLD, 1985 r., 163 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
błękitny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, przegląd do 01.2002 r., eko
nomiczny, - 5.700 zł. Olszanica, tel. 076/877-43-25 
PEUGEOT 205,1986 r., 190 tys. km, 1800 ccm, diesel, jasno
zielony, trzecie światło .stop', 5-drzwiowy, stan dobry, • 4.800 
zł. Góra. tel. 065/544-46-93
PEUGEOT 205,1988 r., 1100 ccm, biały, 5-drzwiowy, - 5.500 
zł. Bolesławiec, tel. 075/735-12-59 
PEUGEOT 205,1988 r., 176 tys. km, 1100 ccm, czerwony, stan 
dobry, nowy pasek rozrządu, napinacz paska, półosie i waha
cze, - 6.500 zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-12-17 
PEUGEOT 205,1988/96 r., 1800 ccm, diesel, kolor wiśniowy, •
6.200 zł. Wrocław, tel. 357-16-15 
PEUGEOT 205,1989 r„ 1800 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy, 
5-biegowy, zadbany, I właściciel w kraju, • 7.200 zł. Bolesła
wiec, tel. 076/817-27-20,0602/30-4T-84 
PEUGEOT 205, 1991 r., 1100 ccm, czerwony, 5-biegowy, 
Muf-TrLock, kupiony w salonie, nowe opony, oszczędny, gara
żowany, dodatkowe światło .stop", RM, stan b. dobry, - 7.600 zł 
lub zamienię. Strzelin, tel. 071/392-39-75 
PEUGEOT 205 GR, 1991 r., 126 tys. km, 1124 ccm, benzyna, 
czarny metalic, 5-osobowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 60 KM, 
oszczędny, RM, po wymianie kopułki, palca, przewodów, świec, 
użytkowany przez kobietę, zadbany, stan silnika i blacharki b. 
dobry, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 0601/72-69-55 
PEUGEOT 205,1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, TD, szary me
talic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, 
3-drzwiowy, radioodtwarzacz, - 9.800 zł. Pleszew, tel. 
0607/19-19-62 n
PEUGEOT 205,1991 r., 1100 ccm, benzyna, biały, nowe opo
ny, garażowany, -10.500 zł. Strzegom, tel. 0601/57-86-65 
PEUGEOT 205,1991 r„ 1100 ccm, wtrysk, biały, szyberdach, 
uchylne tylne szyby, rokładane tylne siedzenia, oclony w cało
ści, bez wypadku, oszczędny, zadbany, stan b. dobry, • 7.300 
zł. Wałbrzych, tel. 074/848-53-96,0608/45-97-13 
PEUGEOT 205,1992/97 r., 1900 ccm, diesel, biały, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, RO, -11.500 zł. Łąkoszyce, tel. 071/317-82-02 
PEUGEOT 206,1998 r., 70 tys. km, 1900 ccm, diesel, rudy

metalic, 5-drzwtówy, wspomaganie, centr. zamek + pilot, el. otw. 
szyby, - 29.500 zł. Ostrów Wlkp., teł. 062/73^21-58 po godz. 20, 
0601/85-94-23" ■’ ? '
PEUGEOT 206,1998 r., 48 tys. km, 1900 ccm, diesel, szary 
metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, immobilizer, reg. kierowni
cy i reflektorów, stan b. dobry, - 29.000 zł lub zamienię na Re- ’ 
nault Kangoo lub tańszy. Namysłów, tel. 077/410-22-33, 
0606/76-39-76
PEUGEOT 206,1998 r., 40 tys. km, srebrny metalic, wspoma
ganie, centr. zamek, halogeny, radio, stan idealny, - 24.600 zł. 
Nysa, tel. 0602/17-17-56.
PEUGEOT 206,1999 r.,23 tys. km, 1400 ccm, czerwony, ABS, 
2 pod. powietrzne, RO, wspomaganie kier., el. otw. szyby, centr. 
zamek + pilot, książka serwisowa, nie eksploatowany w kraju, •
29.500 zł lub zamienię na Cinquecento. Kępno, tel. 
0604/27-82-66
PEUGEOT 206,1999 r., 18 tys. km, 1124 ccm, benzyna, nie
bieski, stan b. dobry, garażowany, I właściciel, bez wypadku, 
5-drzwiowy, centr. zamek, poduszka pow., wspomaganie, alarm, 
RO, • 26.000 zł. Legnica, tel. 076/721-95-80 
PEUGEOT 206,1999 r., 20 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, 
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., 40 tys. km. 1900 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, el. otw. szyby, c. zamek, 2 poduszki powietrzne, 
ABS, poobijany, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 21.000 
zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0603/60-78-74 
PEUGEOT 206,1999 r., 26 tys. km, 1400 ccm, kolor grafitowy 
metalic, 3-drzwiowy, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, alarm, 
wspomaganie, alum. felgi, spoiler i inne dodatki tuningowe, ory-

062/739-10-90,0602/34-51-74 
O  PEUGEOT 206,1999 r., 1900 ccm , d iesel, srebr

ny metalic, I rej. w  2000 r., kupiony w  salon ie  w 
Polsce, serwisowany, I w łaścicie l, RO stereo, po
duszka pow., wspom aganie kier., immobilizer, 
welurowa tapicerka, stan idealny, - 31.900 zł. 
„AUTO  P L U S ” , Św idn ica , te l. 074/666-60-50, 
0601/85-15-55 01025571

PEUGEOT 305 KOMBI, 1983 r„ 1500 ccm, zielony, po remon
cie silnika, nowe opony i ukł. wydechowy, zarejestrowany do
12.2001 r., stan dobry, - 2.900 zł. Jelenia Góra, tel. 
0604/13-64-27
PEUGEOT><306,1993 r., 100 tys. km, 1400 ccm, zielony meta
lic, stan b. dobry, 5-drzwiowy, -13.300 zł (możliwe raty lub za
miana). Legnica, tel. 0605/28-37-83 
PEUGEOT 306,1993 r., 149 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zie
lony, 4-drzwiowy, wspom. kierownicy, centralny zamek + pilot, 
el. otw. szyby, nie rejestrowany w kraju, sprowadzony ze Szwaj
carii, • 14.300 zł. Świdnica, tel. 074/853-29-11 
PEUGEOT 306,1993/97 r., 1600 ccm, benzyna, zielony meta
lic, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, 5-drzwiowy, • 
12.300zł. Opole. tel. 0600/22-12-83 
PEUGEOT 306 XN, 1994/95 r., 82 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
biały, kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, 5-drzwiowy, 
alarm, blokada skrzyni biegów, RM Blaupunkt, stan idealny, •
17.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-11-22,074/847-31-59 
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, inst. 
gazowa, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, po wymienie rozrzą
du, centr. zamek, RM, hak, • 19.000 zł (możliwe raty). Miero
szów, tel. 074/845-88-52
PEUGEOT 306 SR SEDAN, 1995 r., 74 tys. km, 1600 ccm, zie
lony metalic, zielone szyby, nie składak, serwisowany, -19.000 
zł. Wrocław, tel. 0600/39-05-81

M E C H A N I K A  P O J A Z D O W A  
N A P R A W A

W rocław , ul. O ży n o w a  46 
 tel. 339-89-1S 0P005416

PEUGEOT 306 SEDAN. 1995 r„ 70 tys. km, 1400 ccm, czer- 
wony, kupiony w salonie w Polsce, c. zamek + pilot, alarm, im
mobilizer, blokada skrzyni biegów, - 18.000 zł. Kalisz, tel. 
0604/78-54-02
PEUGEOT 306 XL, 1995 r., 89 tys. km. 1400 ccm, -18.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/337-10-23
PEUGEOT 306 XN, 1995 r., 92 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
bordowy, centralny zamek, hak, alarm, z  salonu, bez wypadku, 
garażowany, -18.500 zł. Wrocław, tel. 0503/61-92-23 
PEUGEOT 306,1996r., 112tys.km, 1600 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, kpi. dokumentacja, I właściciel, klimatyzacja, wspoma
ganie, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, immobilizer, 
welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, stan techn. b. dobry, -18.500 
zł lub zamienię. Legnica, tel. 0602/36-07-03 
PEUGEOT 306 SL, 1996 r., 101 tys. km, 1360 ccm, benzyna, 
biały, sedan, garażowany, stan idealny, nowe opony + 2 zimo
we, - 21.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-22-66 
PEUGEOT 306,1996 r., 98 tys. km, 1900 ccm, TDI, bordowy 
metalic. kubełkowe fotele, blokada skrzyni biegów, alum. felgi, 
ei. otw. szyby, immobilizer, RO, wspomaganie kier, - 22.000 zł 
lub zamienię na Renaulta Lagunę z  silnikiem 2.2D. Leszczyna, 
tel. 076/878-35-73
PEUGEOT 306 SEDAN XN, 1998/99 r., 46 tys. km, 1400 ccm. 
benzyna el. otw. szyby, centralny zamek z pilotem, wspomaga
nie kierownicy, - 28.000 zł. Świeradów Zdrój, tel. 0602/45-76-51, 
0603/06-86-86
PEUGEOT 306 XN KOMBI, 1999 r., 29 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, wiśniowy metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, regula
cja siedzeń, centr. zamek, immobilizer, ABS, dzielona kanapa, 
3 .stop”, reg. kierownica, relingi, • 32.500 zł. Kwiatoniów, gm. 
Głubczyce, tel. 077/485-63-93
PEUGEOT 306 KOMBI, 1999 r., 41 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
srebrny metalic, wspomaganie kier., ABS, 2 poduszki pow., el. 
otw. szyby, centr. zamek, welurowa tapicerka, relingi, Ro+dżoj
stik, zadbany, • 33.500 zł. Leszno, tel. 065/533-07-04, 
0605/63-30-55

PEUGEÓT 306,1999^, 22 tys. km, 1400 ccm, benzyna, grafi
towy metalic, ABS, c. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, el. 
reg. świateł, halogeny, reg.Jótóła kierowcy, reg/kierownica, stan 
idea lny ,-  29.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/586-07-08, 
0601/55-17-13
PEUGEOT 306 KOMBI, 1999 r., 60 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, srebrny metalic, kupiony w salonie, klimatyzacja, ABS, ra
dio, el. otw. szyby, centralny zamek, alarm, komplet opon zimo
wych, • 38.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-99-56 po gódz. 20, 
0608/68-86-44
PEUGEOT 309,1987 r., 128 tyś. km, 1300 ccm, czerwony, stann 
dobry, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 071/782-21-69 po godz. 18, 
0603/09-99-05
PEUGEOT 309,1988 r., 130 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, 3-drzwiowy, - 6.200 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/784-41-32, 
0608/08-27-96
PEUGEOT 309, 1990 r., 80 tys. km, 1400 ccm, czeiwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, na białych tablicach -1.200 DEM. Bo
lesławiec, tel. 075/736-53-45,0605/13-10-49 
PEUGEOT 309,1990 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, kpi. 
dokumentacja, 4-drzwiowy, wszystkie el. dodatki, szyberdach, 
stan b. dobry, • 8.900 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 
075/732-67-68,0606/74-86-04
PEUGEOT 309,1990 r., 153 tys. km, 1905 ccm, diesel, szary 
metalic, duży szyberdach, alum. felgi, centr. zamek, alarm + 
pilot, dodatkowo kpi. opon zimowych z felgami, stan b. dobry, •
11.500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-25-43 
PEUGEOT 309,1990 r„ 76tys. km, 1400 ccm, wtrysk; czerwo
ny, w kraju od od 1999 r., 6-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, 

.dzielone tylne siedzenia, hak, sprowadzony w całości, garażo
wany, nowy akumulator, - 9.900 zł lub zamienię na VW Golfa III 
z 1992 r.; nie składak. Wałbrzych, tel. 074/847-81-79 
PEUGEOT 309,1990 r., 200 tys. km, 1300 ccm, benzyna, sza
ry metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, I właściciel, - 8.500 zł. Wro
cław, tel. 071/368-18-27
PEUGEOT 309,1990 r., 184 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, 5-drzwiowy, stan dobry, - 7.800 zł. Wschowa, tel. 
065/540-13-46,0603/25-31-02
PEUGEOT 309,1991 r., 1900 ccm, diesel, czarny metalic, szy
berdach, spoiler, stan idealny, • 12,000 zł. Stronie śląskie, tel. 
0600/52-29-78
PEUGEOT 309,1993 r., 118 tys. km, 1400 ccm, benzyna, gra
natowy, 5-drzwiowy, bez wypadku, alarm, -11.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-67-42,0606/89-87-60 
PEUGEOT 405 SRi, 1986/87 r., 138 tys. km. 1900 ccm, benzy
na, grafitowy metalic, inst. gazowa, wspomaganie kier., el. re
guł. lusterka, el. otwierane szyby, centralny zamek * 2 piloty, 
reguł. wys. mocowania pasów, przegląd do 04.08.2002 r., opła
cony do końca roku, homologacja na gaz, dodatkowe światło 
.stop*, - 7.450 zł. Glinica, tel. 071/316-15-86 
PEUGEOT 405 SR, 1987 r., 110 tys. km, 1900 ccm, benzyna, 
złoty metalic. w ciągłej eksploatacji, atrakc. wygląd, stan ideal
ny, • 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, wiśnio
wy, estetyczny-wygląd, zadbany, oszczędny w eksploatacji, -
9.500 zł lub zamienię na inny, z  dopłatą. Lubin, tel. 
076/749-34-04
PEUGEOT 405 SRI, 1988 r., 1900 ccm, wtrysk, biały, welurowa 
tapicerka, aluminiowe felgi, el. otwierane szyby, centralny za
mek, RO Philips, • 7.800 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-07-72, 
0601/84-73-00
PEUGEOT 405 GR, 1988 r., 180 tys. km, 1900 ccm, benzyna, 
jasny metalic. automatic, stan dobry, wspomaganie kier., nowy 
akumulator, - 7.900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-36-93 po 
godz.t7
PEUGEOT 405,1988 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, stan b. dobry, reg. kierownica, szyberdach, re
guł. wys. mocowania pasów, garażowany, - 9.500 zł. Lubawka, 
tel. 075/746-74-08
PEUGEOT 405 CL, 1988 r., 1400 ccm. złoty metalic, centr. za
mek, nowe tłumiki, hamulce, do paru poprawek, - 6.000 zł. Ol
szyna, tel. 075/721-25-13,0607/70-14-11 
PEUGEOT 405,1988 r., 181 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zloty 
metalic, tylna szyba ogrzewana, opny w b. dobrym stanie, za
dbany, stan techn. b. dobry, - 8.300 zł lub zamienię na inny, D. 
Wrocław, tel. 0607/38-54-24
PEUGEOT 405,1988/97 r., 1900 ccm, srebrny metalic, gażni- 
kowy, pełna dokumentacja, wspomaganie kier., regulowana kie
rownica, oznakowany, reg. wys. mocowania pasów, 5-biegowy, 
obrotomierz, przyciemniane szyby, ocynkowane nadwozie, prze
gląd do 03.2002 r., nowe tablice, - 7.600 zł. Kłodzko, tel. 
974/867-87-43,0603/83-55-72
PEUGEOT 405 GJ, 1989 r., 1600 ccm, czarny metalic, szyber
dach, alum. felgi, - 8.000 zł lub zamienię na buśa w tej cenie. 
Namysłów, teł. 077/410-32-03
PEUGEQT 405 KOMBI, 1989 r., 130 tys. km, 1900 ccm, złoty 
metalic, wspomaganie kier., relingi dachowe, bez wypadku, I 
właściciel w kraju, stań idealny, - 8.800 zł. Żary, tel. 
068/363-95-10
PEUGEOT 405 GR, 1989 r., 120 tys. km, 1900 ccm. benzyna, 
srebrny metalic, instalacja gazowa, wspomaganie, reg. kierow
nica, - 7.400 zł. Sobótka, tel. 062/734-12-03 po godz. 17 
PEUGEOT 405,1990 r., 170 tys. km, 1600 ccm, srebrny meta
lic, - 7.000 zł. Góra, tel. 0603/70-95-52 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1990 r., 1900 ccm, benzyna, biały, re
lingi dachowe, wspomaganie, reguł. wys. mocowania pasów, 
reg. kierownica, garażowany, zadbany, atrakcyjny wygląd, stan 
b. dobry, • 9.900 zł lub zamienię, (możliwe rafy). Lubin, tel. 
0603/51-23-83 po godz. 15
PEUGEOT 405,1990 r., 115 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
wspomaganie kierownicy, centr. zamek, alarm, reg. pasów, reg. 
kierownica i fotel kierowcy, welurowa tapicerka, - 10.500 zł. 
Lubin. tel. 076/846-85-79
PEUGEOT 405,1990 r., 1900 ccm, benzyna, biały, bez wypad
ku, el. otw. szyby (przyciemnione), centralny zamek, -10.500 
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0607/10-56-92 
PEUGEOT 405 KOMBI. 1990/91 r., 1600 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, relingi dachowe, stan techn. dobry, kpi. do
kumentacja, zarejestrowany, - 7.200 z ł , do uzgod.. Wrocław, 
tel. 0601/78-82-84,071/348-34-78 
PEUGEOT 405,1990/95 r„ 210 tys. km, 1900 ccm, diesel, gra
natowy metalic, wspomaganie kier., reg. kierownica, centr. za
mek + pilot, el. otwierany szyberdach, -10.000 zł. Chróścina, 
tel. 065/543-13-32
PEUGEOT 405,1991 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
• 12.000 zł. Opatówek, tel. 062/761-91-87 
PEUGEOT 405 SRdt, 1991 r., 190 tys. km, turbo D, biały, el. 
otwierane szyby, centralny zamek, kubełkowe fotele, welurowa 
tapicerka, hak, obrotomierz, halogeny, 90 KM, garażowany, 
pełna dokumentacja, -15.200 zł. Wrocław, teł. 0603/91-49-51 
PEUGEOT 405,1991/92 r., 1600 ccm, wtrysk, granatowy, hak, 
RO, stan dobry, zadbane wnętrze, • 12.900 zł lub zamienię na 
inny, chętnie tani diesel.-Świdnica, tel. 074/640-45-68 
PEUGEOT 405 GR, 1991/97 r., 150 tyś. km, benzyna, szary 
ńietalic, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm + pilot, hak, wspo
maganie, bez wypadku, instalacja gazowa (na gwarancji), stan 
b. dobry, garażowany, -15.000 zł. Wrocław, tel. 0603/54-41-95 
PEUGEOT 405 GL, 1993 r., 148 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
szary metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, alarm + pilot, immo
bilizer, kupiony w salonie, oznakowany, -12.000 zł lub zamie
nię na uszkodzony do 7.000 zł. Polkowice, tel. 0602/72-14-76

PEUGEOT 405 SRi, 1993 r., 143 tys, km, 2000 ccm, benzyna, 
ciemnozielony metalic, skóra, regulowana kierownica, el. otwi$j3  , 
rane szyby, szyberdach, ABS, alarm + pilot, welurowatapicer- 
ka, hak, aluminiowe felgi 205 x 15 (gwiaźdy), obniżony, atrak
cyjny wygląd, stan b. dobry -17.000 zł, zamienię na diesel, VW. 
Opel. Szprotawa,teł. 068/376-74-51,0609/26-93-96 
PEUGEOT 4<tó GL, 1994 r., 105 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, I właściciel, bez wypadku, RO, podgrzewane luster
ka, -10.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-45-55,0604/26-89-73 
PEUGEOT 406,1995/96 r., 1800 ccm, 16V, bordowy metalic, 2 
pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, welurowa 
tapicerka, w kraju od 5 mies, - 28.000 zł. Legnica, tel. 
0600/41-01-95
PEUGEOT 406,1996 r., 108 tys. km, 1900 ccm, turbo D, grana
towy metalic, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. 
szyby, poduszka pow., RM, w kraju od 2 mies, - 32.000 zł. Kłodz
ko, tel. 0601/15-81-11
PEUGEOT 406 ST, 1996 r., 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
zielony metalic, I właściciel, kupiony w salonie, serwisowany, 
poduszka pow., ABS, el. otw. szyby, podgrzew. fotele, drewno, 
welurowa tapicerka, immobilizer, aiarm, CD, 6 głośników, wspo
maganie, centr. zamek, reg. kierów., bagażnik dachowy, opony 
letnie + zimowe dzielona kanapa - 28.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/09-72-07,0501/21-06-85 *
PEUGEOT 406,1996 r., 83 tys. km, 1800 ccm, 16V, niebieski 
metalic, ABS, centralny zamek t )̂ilot, alarm, immobilizer, wspo- 
maganie kier., podgrz. fotele, el. otwierane szyby, drewno, we
lurowa tapicerka, kupiony w salonie, • 28.500 zł. Rydzyna, tel. 
065/538-00-91
PEUGEOT 406 ST, 1996 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
wtrysk, zielony metalic, immobilizer, ABS, poduszka powietrz
na, wspomaganie kierownicy, el. otw. szyby, podgrzewane fo
tele, alarm, CP  Pioneer, 6 głośników, welurowa tapicerka, ba
gażnik dachowy, centralny zamek, I właściciel, kupiony w salo
nie, pełna dokumentacja, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/21-06-85
PEUGEOT 406,1996 r., 114 tys. km, 2000 ccm, 16V, czarny, 
kupiony w salonie, alum. felgi, koła zimowe, poduszka pow., 
podg. fotele, el. otw. szyby, zadbany, RO + CD, - 28.900 zł. 
Żary, tel. 068/375-11-39,0602/66-18-62 
PEUGEOT 406,1997 r., 83 tys. km, 1900 ccm, turbo D, biały, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek + pilot, reg. kie- • 
row., dzielona tylna kanapa, spoiler, drewno, RM - 35.000 atyfr 
Kępno, tel. 062/782-47-50
PEUGEOT 406,1997 r., 67 tys. km, 1800 ccm, 16V, zielony 
metalic, w kraju od 07.2000 r., był lekko uszk. lewy błotnik (zdję
cia), seiwisowany, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 071/387-23-82 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - 
AC0208 www.autogielda.com.pl)
PEUGEOT 406,1997 r., 17 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ciem
noczerwony, ABS, wspomaganie kier., el. otwierane szyby i 
szyberdach, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek + pilot, 
regulowana kierownica, el. reg. reflektory, podłokietnik w tylnej 
kanapie, zabezpieczenie, • 28.700 zł. Sława, tel. 068/356-74-22 
PEUGEOT 406,1997 r., 75 tys. km, 1800 ccm, 16V, szary me
talic, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, welurowa tapicer
ka, centr. zamek, immobilizer, el. otw. szyby, kodowany zapłon, 
wspomaganie, drewniane dodatki, dzielona kanapa, garażowa
ny, - 34.500 zł. Wilczyce, gm. Długołęka, tel. 071/399-08-62 
PEUGEOT 406 KOMBI, 1997 r., 108 tys. km, 2000 ccm, grafito
wy metalic, kupiony w salonie, I właściciel, serwisowany, ABS, 
klimatyzacja, radioodtwarzacz, eł. otwierane szyby, bez wypad
ku, stan b.'dobry, - 33.000 zł. Wrocław; tel. 071/787-98-92, 
0603/61-16-33
PEUGEOT 406,1997 r„ 75 tys. km, 1800 ccm, 16V, szary me
talic, klimatyzaęja, ABS, poduszka pow., alarm, radio, el. otw. 
szyby, welurowa tapicerka, wspomaganie, - 33.700 zł. Wrocław, 
tel. 0602/45-57-36
PEUGEOT 406,1997/98 r., 60 tys. km pełne wyposażenie, uni
kalny egzemplarz, - 37.000 zł. Opole, tel. 0606/41-91-20 
PEUGEOT 406,1998 r., 80 tys. km, 1800 ccm, kolor grafitowy 
metalic, kupiony w salonie, klimatyzacja, poduszka pow., pełne 
wyposażenie elektr., centr. zamek + pilot, alarm, serwisowany, 
książka serwisowa, - 32.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/738-42-77,0602/63-29-24
PEUGEOT 406 KOMBI, 1998 r., 49 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
czeiwony, ważny przegląd, zarejestrowany jako ciężarowy, pełne 
wyposażenie, z salonu, książka serwisowa, - 38.000 zł lub za
mienię na tańszy samochód. Piława Górna, tel. 0602/60-19-47 
PEUGEOT 406 SEDAN, 1998 r., 32 tys. km, 2000 ccm. m  
pertowogranatowy, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., autr|&» 
tic, radio, wykończenia w drewnie, alarm, wszystkie el. dodatki, 
stan idealny, - 37.800 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
PEUGEOT 406,1999 r., 10 tys. km, 2000 ccm, HDi, zielony 
metalic, 110 KM, klimatronic, ABS, elektryka, 2 poduszki po
wietrzne, welur, radioodtwarzacz oryginalny, - 49.900 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/593-03-95,0607/57-63-66 
PEUGEOT 406,2000 r., 20 tys. km, 2000 ccm, HDi 110 KM. 
zielony metalic, 4 el. otw. szyby, el. reg. lusterka, c. zamek + 
pilot, wspomaganie, ABS, klimatronic, 4 poduszki powietrzne, 
el. reg. foteli, welur, żaluzja, podłokietniki, komputer, 3 elemen
ty do lakierowania, kupujący zwolniony z  opłaty skarbowej, •
55.000 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17. 
0603/60-78-74
PEUGEOT 605,1990 r., 148 tys. km. 3000 ccm, V6. ciemno
niebieski metalic, pełne wyposażenie elektryczne, alum. felgi, 
bez wypadku, zdjęcia do wglądu, stan idealny, -16.300 zł lub 
zamienię. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-27-58,0604/29-43-83 
PEUGEOT 605,1990 r., 130 tys. km, 3000 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, wspomaganie, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, 
alarm + pilot, alum. felgi, el. otw. szyby, stan b. dobry, -11.500 
zł. Brzeg, tel. 077/411-57-90,0602/66-59-74 
PEUGEOT 605 SV, 1990 r., 3000 ccm z wyposażeniem elek
trycznym, stan dobry -16.000 zł lub zamienię na mniejszy. Wro
cław, tel. 071/788-81-65 po godz. 15 
PEUGEOT 605,1990 r., 205 tys. km, kolor grafitowy metałic,

. instalacja gazowa, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapi
cerka, eL otw. szyby, przegląd, stan b. dobry, -13.500 zł. Wro
cław, tel. 0605/69-85-87
PEUGEOT 605,1990/97 r., 2000 ccm, srebrny metalic, wspo
maganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm, inst. gazowa. 
RM, hak, stan b. dobry, -10.900 zł lub zamienię na tańszy. Ja
wor, tel. 076/870-37-13
PEUGEOT 605,1992 r., 157 tys. km, 2100 ccm, turbo D, bordo
wy metalic, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lustafra, 
welurowa tapicerka, centr. zamek, alarm * pilot, hak, haloge?7 , 
stan b. dobry, • 18.000 zł. Leszno, tel. 0603/09-85-03 
PEUGEOT 605 SV, 1992 r., 3000 ccm, benzyna, biały, z  urzędu 
skarbowego, klimatyzacja, czarna skórzana tapicerka, pełne 
wyp. elektryczne (siedzenia, lusterka, szyby), ABS, centr. za
mek, 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 można zo
baczyć w intemecie pod numerem • A00488 www.autogiel- 
da.com.pl)
PEUGEOT 605 SV. 1992 r., 110 tys. km, 3000 ccm garażowa
ny, skóra, klimatyzacja, ABS. komputer, pełna elektryka i ogrze
wanie, alum. felgi, bez wypadku, -17.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/730-46-74,0603/32-46-17
PEUGEOT 605 SRI, 1996 r., 2000 ccm, benzyna, 16V, kolor 
grafitowy metalic, inst. gazowa, bez wypadku, pełne wyposa
żenie oprócz skóry, klimatyzacja, I właściciel, kpi. dokumenta
cja, stan b. dobry, - 34.600 zł (możliwe raty) lub zamiana na 
tańszy. Kamienna Góra, tel. 0605/55-48-22

SERWIS Z0JAN
instalacje gazowe - montaż 

ul. Legnicka 56
tel. 373-48-92

O PO H 858

ginalne radio, atrakc. wygląd, • 34.000 zł. Sośnie, tel.

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE 2001
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PLYM OUTH
PLYMOUTH GRAND VOYAGER, 1996/97 r., 170 tys. km. 3000 
ccm, V6, bordowy metalic, insL gazowa, klimatyzacja, tempo
mat, el. otw. szyby x4, el. reg. lusterka, ABS, wspomaganie, 
centr. zamek, radio, alum. felgi, automatic, 2 pod. powietrzne, 
kapitańskie fotele, zarejestrowany jako ciężarowy, - 48.03®?! 
Leszno, tel. 065/529-71-78.0603/84-64-66
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OD 20 MAJA 2001 R.

GIEŁDA SAMOCHODOWA
we W rocław iu w nowym miejscu

samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe i motocykle

Automobilklub Dolnośląski 
i Dolnośląskie Centrum Hurtu 

Rolno-Spożywczego we Wrocławiu

zapraszają
na giełdę samochodową przy ul. Karmelkowej (teren DCHR-S) 

Otwarcie już 20 maja 2001 r. o godz. 6"

NAJLEPSZA GIEŁDA NA DOLNYM ŚLĄSKU!
PO LO N EZ

POLONEZ, 1980 r., pomarańczowy, stan dobry, • 750 zł. Ole
śnica, tel. 0604/35-63-56
POLONEZ, 1981 r., 1500 ccm, kolor wiśniowy, radio, hak, nowy 
akumulator, • 800 zł lub zamienię. Jawor, tel. 076/871-11-36 
POLONEZ, 1981 r. inst. gazowa, • 1.100 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/713-01-23
POLONEZ, 1981 r. stan b. dobry, dużo nowych części, po re
moncie silnika, - 1.000 zł. Rusko, gm. Strzegom, tel. 
074/855-84-52 po godz. 18
POLONEZ, 1981 r., czerwony, instalacja gazowa, stan dobry. 
Włosień 118, gm. Lubań Śląski
POLONEZ, 1983 r., 1500 ccm, czerwony, stan dobry, • 800 zł. 
Brzeg, tel. 0608/57-38-92
POLONEZ, 1983 r., 83 tys. km, 1500 ccm, jasnoszary, stan b. 
dobry, rejestracja do 10.2001 r, - 1.000 zł. Lubin, tel. 
076/849-12-41 ; v
POLONEZ, 1984 r., 50 tys. km, 1600 ccm, szary, instalacja ga
zowa, stan silnika idealny, hak, przegląd do 11.2001 r., nadko
la, nowy gażnik, rozrusznik, nowy akumulator (gwarancja), fel
gi 14*. -1.800 zł. Legnica, tel. 076/862-90-22,0501/51-87-23 
POLONEZ, 1984 r„ 36 tys. km, 1500 ccm po remoncie silnika, 
5-biegowy, szyberdach, kubełkowe fotele, nowe opony i klocki 
hamulcowe, stan b. dobry + dużo części, -1.500 zł lub zamie
nię na Opla Asconę, po wypadku. Podgórzyn, tel. 075/761-02-15, 
0604/95-31-34 i  . «
POLONEZ, 1984 r., 1500 ccm, biały, sprawny, nowy rozrusz
nik, alternator, nowy akumulator, - 800 zł. Wrocław, tel. 
071/342-71-36
POLONEZ, 1985 r., 105 tys. km, 1500 ccm, biały, - 1.500 zł. 
Namysłów, tek 0501/26-25-37
POLONEZ, 1985 r., 1500 ccm, pomarańczowy, po remoncie 
silnika, nowe opony, tapicerka i hamulce, zadbany/stan dobry, 
-1.300 zł. Prusice, tel. 071/312-63-47 
POLONEZ, 1986 r., 20 tys. km, 1500 ccm, niebieski, po remon
cie, aktualny przegląd do 11.2001 r„ nowy akumulator, RO, hak, 
opłacone OC, stan b. dobry, - 800 zł. Tadeusz Kowalczyk, 63-330 
Trzebin 11, gm. Dobrzyca, woj. kaliskie, tel. 0602/73-88-05 
POLONEZ, 1986/87 r., 1500 ccm, czerwony, stan techniczny 
dobry, 5-biegowy, II właściciel, - 1.600 zł. Pleszew, tel. 
0605/27-51-72
POLONEZ LE, 1986/87 r., 143 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
niebieski, hak, pokrowce, kołpaki, w ciągłej eksploatacji, • 650 
zł. Rydzyna, tel. 065/538-87-30,0603/55-92-00 
POLONEZ, 1987 r., 1500 ccm, biały, .nosek* przednie, szybki z 
tyłu, po remoncie blacharki i lakierowaniu, po remoncie hamul
ców, skrzyni biegów oraz zawieszenia przedniego, • 1.500 zł 
lub zamienię na Nysę. Wrocław, tel. 071/372-16-49 
POLONEZ, 1987 r., zielony, garażowany, stan dobry, -1.500 

. zł., tel. 0604/86-61-23 
POLONEZ, 1987 r., 90 tys. km, 1500 ccm, biały, po remoncie 
silnika, po wymianie wału, oleju, płynów, nowe filtry, nowy aku
mulator, hak, do drobnych poprawek blacharskich, - 950 zł. Le
gnica, teł. 076/862-54-23,0603/08-08-09 
POLONEZ, 1987 r., 104 tys. km, 1500 ccm, benzyna, szary, po

remoncie silnika, aktualny przegląd, dodatkowe światło .stop*, 
2 alum. felgi, w eksploatacji, 5-biegowy, - 700 zł. Magnice, woj. 
wrocławskie, tel. 0608/47-84-30 
POLONEZ, 1987 r., 73 tys. km, 1500 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, .nosek* z przodu, szybki z tyłu, reg. kierów., 5-biegowy, 
inst. gazowa, welurowa tapicerka, po wymianie resorów, kloc
ków, RM, Panasonic ♦ subwoffer, gwizdki - 3.000 zł. Wrocław, 
tel. 0607/17-39-37
POLONEZ, 1987/91 r., 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy, techn. sprawny, przegląd do 09.2001 r, -1.600 zł. Zie
lona Góra, tel. 0501/31-23-00
POLONEZ SLE, 1988 r., 1500 ccm, biały, stan b. dobry, 5-bie
gowy, welurowa tapicerka (czarna), po remoncie silnika, I wła
ściciel. Kamienica, tel. 0601/19-44-86 
POLONEZ, 1988 r., 45 tys. km, niebieski, -1.400 zł. Głuchoła
zy, tel. 077/439-75-62,439-75-64 
POLONEZ, 1988 r., 100 tys. km, 1500 ccm, biały, alarm, .no
sek* przód, szybki z tyłu, 5-biegowy, stan dobry, -1.500 zł lub 
zamienię na Fiata 126p. Jelenia Góra, tel. 0603/61-40-97 
POLONEZ 125 PN, 1988 r., 115 tys. km, 1481 ccm, benzyna, 
czerwony, RO, hak, do poprawek blacharki, • 700 zł. Lewin Brze
ski, tel. 077/412-83-21
POLONEZ 125 PN, 1988 r., 1500 ccm, bordowy, inst. gazowa, 
nowe zawieszenie, nowy silnik, szybki z boku, model przejścio
wy, stan b. dobry, - 3.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-11-56, 
0605/11-19-63
POLONEZ, 1988/89 r., 80 tys. km, 1600 ccm, biały, stan dobry, 
-2.300 zł. Milicz, tel. 071/384-12-04,0603/61-84-27 
PpLONEZ SLE, 1988/89 r., 46 tys. km, 1500 ccm, czerwony, 
techn. sprawny, zarejestrowany, po wymianie silnika, blachar
ki, drzwi, progi i błotniki, stan dobry, bez śladów korozji, model 
przejściowy, • 1.000 zł lub zamienię na szlifierkę taśmową, do 
drewna. Zielona Góra, tel. 0603/92-82-62 
POLONEZ, 1988/92 r., 100 tys. km, 1500 ccm, biały, 5-biego
wy, blacharka do małych poprawek, stan dobry, - 900 zł. Wro
cław, tel. 071/357-74-00
POLONEZ, 1989 r„ 1600 ccm, biały, brak przeglądu, nowy aku
mulator, hak, nie wymaga remontu, stan b. dobry, -1.550 zł lub 
zamienię. Korfantów, tel. 077/431-96-55,0603/34-53-17 
POLONEZ, 1989 r., 1600 ccm, benzyna+gaz alarm, RO, ozna
kowany, stan b. dobry, - 3.300 zł. Wrocław, tel. 0604/88-19-69 
po godz. 15
POLONEZ SLE, 1989 r., biały, .nosek* przód, szybki z tyłu, sil
nik z  1992 r., nowe opony i akumulator, ważny przegląd, • 1.900 
zł. Bielawa, tel. 074/833-90-26.0606/22-43-23 
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm do małego remontu, stan opon 
bardzo dobry, dużo dodatkowych części, • 8.000 zł. Gniechowi- 
ce, tel. 071/316-97-61.0607/74-14-15 
POLONEZ, 1989 r., 150 tys. km, 1500 ccm, benzyna, biały, bla
charka do poprawek, po remoncie silnika (przebieg 30.000 km), 
insi gazowa, po wymianie tylnego mostu, reg. kierownica, 5-bie
gowy, - 2.200 zł. Jutrosin, teł. 065/547-18-49 po godz. 18, 
597-18-17
POLONEZ, 1989 r., czerwony, stan dobry, blacharka do małe
go remontu, -1.400 zł. Kąty Wr., tel. 071/316-76^19 
POLONEZ, 1989 r., 15 tys. km, 1600 ccm, czerwony, stan do
bry, ważny przegląd, rejestracja, - 1.800 zł. Krapkowice, tel. 
077/467-73-21
POLONEZ SLE, 1989 r.. 1500 ccm, wiśniowy, garażowany, po

NIE TRACI GWARANCJI
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remoncie silnika (rachunki), konserwacja, b. dużo nowych czę
ści, atrakcyjny wygląd, nowe opony, zadbany, stan idealny, - 
2.350 zł. Paczków, tel. 077/431-65-48 
POLONEZ, 1989 r., 88 tys. km, 1500 ccm, benzyna + gaz I 
właściciel, zadbane wnętrze, pełna dokumentacja, -1200 zł. 
Wrocław, tel. 0601/77-8740
POLONEZ, 1989/90 r., 63tys. km, 1500 ccm, kremowy, I wła
ściciel, garażowany, bez wypadku, nowe opony i akumulator, 
zadbany, kierowca niepalący, 5-biegowy, stan b. dobry, - 2.900 
z ł lub zamienię na Fiata 126p. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-5546,0606/57-40-64
POLONEZ, 1990 r:, 1500 ccm, niebieski, .nosek* przód, tył Caro, 
• 2.700 zł. Leszno, tel. 0605/21-36-85

5-biegowy, model przejściowy, przegląd do 04.2002 r, • 2.200 
zł. Lądek Zdrój, tel. 0608/64-94-34 
POLONEZ 125 PN, 1990 r., 107 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
biały, tył Caro, inst gazowa, hak, nowy akumulator (gwaran
cja), stan techn. dobry, przegląd do 11.2001 r, • 2.999 zł. Oła
wa, tel. 0608/59-24-84
POLONEZ, 1990 r., 96 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czerwony, 
stan b. dobry, nowy lakier, nadkola, pokrowce, opony b. dobre, 
• 3.200 zł lub zamienię na komputer, motor, rower, Fiata 126p. 
Pudliszki, tel. 065/573-84-80
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, SLE, niebieski, model przejścio
wy, tył Caro, 5-biegowy, rejestracja do 03.2002 r, - 2.400 zł. 
Skarbimierz, tel. 077/411-3948

AUTO GAZ—
Montaż instalacji gazowych do samochodów benzynowych! 

, wszystkich typów i pojemności

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL L0VAT0
|lWrocław, ul. S trzegom ska 180, tel. 071/354-50-51, 354-50-53j

POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, 125 PN, biały, model przejścio
wy, tył Caro, po remoncie kapitalnym, inst. gazowa, ciemne szy
by, hak, zadbany, dużo dodatków, białe zegary, • 4.000 z ł , za 
dopłatą RO + wzmacniacz I 6 głośników. Wrocław, tel. 
0600/41-32-75,071/353-30-52
POLONEZ, 1990 r., 170 tys. km; 1500 ccm, bordowy, model 
przejściowy, stan d o b r y , 2.100 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-18-78,0604/06-61-03
POLONEZ, 1990 r., 1481 ccm, granatowy, tył Caro, instalacja 
gazowa, przegląd ważny do 04.2002r, zadbany, stan dobry, - 
3.400 zł. Jawor, tel. 076/870-87-71 
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, biały, z  przodu .nosek*, tył Caro, 
halogeny, dzielona tylna kanapa, - 2.200 zł lub zamienię na 
komputer, telefony komórkowe. Kościan, tel. 065/512-50-23 
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, benzyna, biały, inst. gazowa,

POLONEZ, 1990 r., 68 tys. km, 1500 ccm, biały, I właściciel, 
garażowany, nowe opony, tył Caro, faktura, kupiony w Polmo- 
zbycie, stan tech. idealny, • 2.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/844-27-80
POLONEZ SLE, 1990 r., 100 tys. km, 1500 ccm, granatowy, 
insL gazowa, hak, opony letnie + zimowe, oznakowany, prze
gląd do 04.2002 r, - 2.900 zł. Wińsko, tel. 071/389-83-89 
POLONEZ 125 PN, 1990 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
kolor wiśnioWy, hak, przegląd do 08.2001 r, -1.800 zł. Wrocław, 
tel.351-05-59
POLONEZ, 1990 r., czerwony, stan b. dobry, • 3.500 zł. Wro
cław, tel. 325-1848,0502/61-10-53 
POLONEZ, 1990/91 r., 90 tys. km, 1500 ccm, wiśniowy, 5-bie
gowy, tył Caro, bez wypadku, stan b. dobry, zadbany, - 2.700 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/642-34-52,0600/51-11-32
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BEZ UTRATY GWARANCJI
REGENERACJA INST. GAZOWYCH WSZYSTKICH TYPÓW

JtEMTELACYJNIE NISKIE CENY
ALMA - W-W, ul. Długa 49 (obok HIT-u), tel. 071/ 373-47-70,0601 7212 33 
W & M - GŁOGÓW, ul. Cybisa 37. tel. 076/634-61-97, 0-603 95 18 53

POLONEZ SLE, 1990/91 r., 92 tys. km, 1500 ccm, kolor wiśnio
wy, oryg. lakier, zadbany, tył Caro, aktualny przegląd, stan do
bry, - 2.400 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-34-60,0604/52-78-02 
POLONEZ SLE, 1991 r., 1600 ccm, szary metalik, instalacja 
gazowa, - 3.300 zł. Opole, tel. 077/455-0942,0606/29-81-87 
POLONEZ, 1991 r., 1500 ccm, granatowy, RM, alarm, model 
przejściowy, stan dobry - 2.800 zł. Wińsko, tel. 071/389-04-23 
POLONEZ, 1991 r., 1600 ccm, złoty metalic, stan dobry, insta
lacja gazowa, po remoncie silnika, - 2.800 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-66-71
POLONEZ GL, 1991 r., 45 tys. km, 1500 ccm, czerwony, po 
lakierowaniu, nowe opony, nowy akumulator, .nosek* przód, tył 
Caro, stan ogólny b. dobry, - 2.200 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/33-94-97
POLONEZ, 1991 r., czerwony, model przejściowy, insL gazo
wa, nowe opony, akumulator i ukł. wydechowy, - 3.000 zł. Ole
śnica, tel. 071/398-56-81,0606/31-35-17 
POLONEZ SLE, 1991 r., 97 tys. km, 1500 ccm, kolor wiśniowy, 
instalacja gazowa, alarm, nowe opony, akumulator, przegląd 
do 2002 r., bez korozji, bez wypadku, oryginalny lakier, stan b. 
dobry, - 3.100 zł. Wrocław, tel. 071/355-24-27,0605/1441-11 
POLONEZ ATU GLI, 1996 r., 60 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, oryg. lakier, przebieg rzeczywisty, I właściciel, książka 
serwisowa, hamulce Lucas, szeroka chłodnica, garażowany, 
stan idealny, zadbany, • 8.600 zł. Złotoryja, tel. 076/877-53-31 
POLONEZ ATU. 1996/97 r., 60 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, wi
śniowy, Mul-T-Lock, centralny zamek, alarm + 2 piloty, hamulce 
Lucas, rozkł. siedzenia, reguł. wys. mocowania pasów, RO, I 
właściciel, stan b. dobry, • 9.600 zł. Krosnowice, woj. wałbrzy
skie, tel. 0601/87-08-15
POLONEZ ATU PLUS, 1967 r„ 45 tys. km. -1600 ccm, zielony 
metalic, zadbany, opony zimowe na felgach, I właściciel, -12.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/842-1743 
POLONEZ ATU PLUS GLI. 1998 r., 20 tys. km, 1600 ccm. sele
dynowy metalic, kompl. dokumentacja, do poprawek lakierni
czych, -10.800 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0601/82-9542 
POLONEZ ATU KOMBI VAN, 1999 r., 52 tys. km, 1600 ccm, 
GSi, zielony metalic, centr. zamek + alarm, inst. gazowa, I wła
ściciel, faktura VAT, -18.000 zł. Wrocław, tel. 071/359-00-38, 
0601/7149-23
POLONEZ ATU PLUS. GLI, 1999 r.. 7 tys. km. 1600 ccm. srebr
ny metalic, centr. zamek, alarm+2 piloty, hamulce Lucas, wspo
maganie i regulacja kierownicy, RO+4 głośniki, karta pojazdu, 
możliwe raty, -17.500 zł. Wrocław, tel. 071/355-9242 
POLONEZ ATU PLUS GLI, 1999 r., 68 tys. km. 1600 ccm. kolor 
wiśniowy metalic, immobilizer, wspomaganie kier., blokada 
skrzyni biegów, alarm, centr. zamek, inst. gazowa, RO Sony z 
RDS + 4 głośniki, konserwacja, kupiony w salonie + kpi. opon 
zimowych, - 14.000 zł. Żędowice, tel. 077/461-68-00, 
0601/30-28-75
POLONEZ CARO, 1988 r., 1600 ccm, czerwony, instalacja ga-

f i l iZbigniew Toch 
ui. Mickiewicza 3 
57-540 LĄDEK ZDRÓJ

Autoryzowany punkt montażu 
instalacji gazowych

• montaż instalacji do aut amerykańskich
• montaż do samochodów na gwarancji
• programowanie instalacji Bedlnl, Voila, Leonardo
• komputerowa diagnostyka silników i układów wtryskowych
• naprawy bieżące
• naprawy pogwarancyjne g

tel. 074/814-68-00  
0-601 72 06 02
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zowa, po wymianie nadwozia i silnika, garażowany, - 5.555 zł. 
Nysa, tel. 077/433-08-11.0606/34-37-41 
POLONEZ CARO, 1988/92-r., 1500 ccm, granatowy, po wy
mianie karoserii w Polmozbyde, 5-biegowy, stan dobry, - 1.900 
zł |ub zamienię. Wrocław, telr071/350-31-99 
-POLONEZ CARO, 1991 r., 45 tys. km, 1500 ccm. benzyna, zie
lony metalic, RM + 6 głośników, inst gazowa, hak, nowy ukł. 
wydechowy, 2 koła zimowe, garażowany, - 3.900 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/755-71-47,0607/25-97-18 
POLONEZ CARO, 1991 r., 68 tys. km, 1500 ccm, wiśniowy, I 
właściciel, garażowany, oryg. lakier, nowe opony, sten tech. ide
alny, - 2.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
POLONEZ CARO, 1991 r., seledynowy, inst. gazowa, RM Blau
punkt + 4 głośniki, nakładki na progi, dzielone tylne siedzenia, 
w ciągłej eksploatacji, aktualny przegląd, - 3.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/843-68-00,0604/73-28-00 
POLONEZ CARO, 1991 r., 86 tys. km, 1600 ccm, biały, 5-bie
gowy, R O +głośniki, ważny przegląd, stan blacharki i lakieru b. 
dobry, - 2.700 zł. Wrocław, tel. 344-42-42,0608/75-16-34 
POLONEZ CARO, 1991 r., 80 tys. km, 1500 ccm, bordowy, stan 
b. dobry, nowe hamulce, wydech i akumulator, RM, 5-biegowy,

AUTO NA GAZ

instal. gazowa, bez wypadku, oryg. lakier, I właściciel, 
Mul-T-Lock, oznakowany, dzielona kanapa, • 5.000 zł lub za
miana na Fiat 126p, może być tańszy. Krotoszyn, tel. 
062/725-32-39,0608/76-3943
POLONEZ CARO, 1993 r., 78 tyś. km, 1600 ccm, wiśniowy, 
stan dobry, • 3.000 zł lub zamienię na przyczepę kempingową. 
Legnica, tel. 076/855-03-90 po godz. 16 
O  POLONEZ CARO  GLI, 1993 r., 70 tys. km, 1600 

ccm , zielony, nowe opony, w trysk Bosch, stan 
dobry , • 3.500 zł. Lu b in , te l. 076/844-28-90 
83014351

POLONEZ CARO, 1993 r., 80 tys. km, 1500 ccm, ciemnonie
bieski, inst. gazowa, stan b. dobry, • 5.000 zł. Lubin, tel. 
076/844-54-23
POLONEZ CARO, 1993 r., 40 tys. km, 1500 ccm, metalic, za
dbany, I właściciel, RM, nowy akumulator i opony, - 3.400 zł lub 
zamienię na Fiata 126p, może być do remontu. Stary Paczków, 
tel. 077/431-76-76,0604/34-87-94 
POLONEZ CARO GLE, 1993 r., 101 tys. km. 1600 ccm, benzy
na, szary metalic, stan dobry, blokada skrzyni biegów, bagaż-

“ALBAZ”
TYLKO Z  HOMOLOGACJĄ 

Montaż instalacji gazowych do samochodów

r.
INSTALACJE WŁOSKIE I HOLENDERSKIE 
S Y S T E M Y  W T R Y S K U  G A Z U  D G I  i S G I

W-w, ul. Nenckiego 164 
071-368-74-86, 0601-737-968, wroclaw@elpigaz.com.pl

raty - serwis - gwarancja - doradztwo techniczne

oznakowany, blokada skrzyni biegów, - 2.400 źł. Wrocław, tel. 
782-74-29
POLONEZ CARO, 1991/92 r., 1500 ccm stan blacharki i pod
zespołów b. dobry, zadbany, nowy przegląd, - 3.300 zł. Wro
cław, tel. 0607/23-14-28
POLONEZ CARO, 1992 r., 80 tys. km, 1500 ccm, jasnobeżo
wy, stan opon dobry, pokrowce, ważny przegląd techniczny, stan 
techn. b. dobry, • 5.200 zł. Czarny Bór, tel. 074/845-00-49 
POLONEZ CARO, 1992 r., 1900 ccm, diesel, brązowy, hak, 

' centr. zamek, alarm + pilot, RO, - 6.300 zł lub zamienię. Gozd
nica, tel. 068/360-15-22
POLONEZ CARO, 1992 r., 80 tys. km, 1900 ccm, diesel, nie
bieski, centr. zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, po remoncie 
kapitalnym silnika, stan b. dobry, - 5.900 zł. Jawor, tel. 
076/870-48-57,0603/22-44-13
POLONEZ CARO. 1992 r., 82 tys. km. 1900 ccm. diesel, czer
wony, RM, stan techn. b. dobry, • 5.900 zł. Legnica, tel. 
076/854-32-16
POLONEZ CARO, 1992 r., 1500 ccm, brązowy, - 2.300 zł. Le
gnica, tel. 0604/05-94-52
POLONEZ CARO GLE, 1992 r.. 64 tys. km, 1600 ccm. bordo-

MONTAŻ INSTALACJI GAZOWYCH
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wy, zadbany, garażowany, po remoncie silnika, hak, stan b. 
dobry, - 4.500 zł. Lubań, tel. 075/721-73-39 
POLONEZ CARO, 1992 r„ 1481 ccm, zielony, stan dobry, -
3.500 zł. Milicz, tel. 071/321-57-08,0608/20-19-50 
POLONEZ CARO, 1992 r., 36 tys. km, 1600 ccm, kolor wiśnio
wy, stan dobry, zarejestrowany, I właściciel, - 4.800 zł. Stoszo
wice, tel. 074/816-01-47
POLONEZ CARO GLE, 1992 r., 73 tys. km. 1600 ccm, grana
towy, oryg. lakier, aktualny przegląd, zadbany, stan dobry, - 3.800 
zł. Wałbrzych, tel. 074/665-34-60,0604/52-78-02 
POLONEZ CARO, 1992 r., 125 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy, alarm+pilot, przegląd do 02.2002 r., inst gazo
wa (butla z  boku bagażnika), dzielona tylna kanapa, nowe opo
ny, pokrowce, RO, pasy bezwładnościowe, - 3.700 zł. Wrocław, 
tel. 0606/39-80-58
POLONEZ CARO GLE, 1992 r., 43 tys. km, 1500 ccm, piasko
wy, I właściciel, oryginalny lakier, bez korozji, bez wypadku, 
nadkola, konserwacja, nowy akumulator (jak nowy, mało uży-

AUTO - G AZ
WROCŁAW, ul. Braniborska 70/80 
tel. 071/359-30-85, O 601 733 676

g p o r ic o
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MONTAŻ DO W SZYSTKICH TYPÓW  S POJEMNOŚCI
RÓWNIEŻ NOWE BEZ UTRATY GWARANCJI, HOMOLOGACJA, RATY

wany), alarm, oznakowany, pełna dokumentacja, właściciel nie
palący, po przeglądzie, - 4.150 zł. Wrocław, tel. 071/324-90-01 
POLONEZ CARO GLE, 1992 r., 132 tys. km. 1600 ccm, benzy
na, ciemnozielony, oznakowany, 5-biegowy, RO, akumulator 
Bosch, stan b. dobry, • 2.300 zł. Wrocław, tel. 346-49-02, 
0609/64-38-81
POLONEZ CARO, 1992/93 r., 74 tys. km, 1500 ccm, granato
wy, inst. gazowa Lovato, bez wypadku, oryg. lakier, alarm + pi
lot, Mul-T-Lock, RM, faktura zakupu, welurowa tapicerka, - 4.600 
zł. Lubiąż, tel. 071/389-75-97.0603/59-73-81 
POLONEZ CARO GLE, 1993 r., 1600 ccm, platynowy metalic, 
poszerzony, okrągłe zegary, inst. gazowa, stan b. dobry, RM, •
4.600 zł lub zamienię na inny, (możliwe raty). Legnica, tel. 
076/862-51-58,0606/74-36-52
POLONEZ CARO, 1993 r., 1500 ccm, wiśniowy, zadbany, blo
kada skrzyni biegów, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 0606/22-63-73 
POLONEZ CARO, 1993 r., 75 tys. km, 1600 ccm, brązowy, centr. 
zamek, alarm, hak, stan b. dobry, - 3.800 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-24-73,0602/60-31-76
POLONEZ CARO, 1993 r., 66 tys. km, 1600 ccm, czerwony,

REIVI AUTO-GAZ
M O N T A Ż  IN STALACJI G A Z O W Y C H  
DO AUT W TRYSKOW YCH I GAZNIKOWYCH

•  n a jle p sze  in sfa lac je  - h a m o ło g a c j a 4
•  promocyjne ceny
•  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
Wrotołw, ul. Opolska 23, tel. 341-67-70|

POLONEZ

® m m
DIAGNOSTYKA ELEKTRONICZNA

MECHANIKA OP012026

BLACHARSTWO, LAKIERNICTW0 
52-232 Wrocław, ul. Grota-Roweckiego 91 

tel./fax 364-88-98

nik dachowy, przegląd do 12.2001 r, - 4.000 zł. Suchy Bór, tel. 
077/421-99-87
POLONEZ CARO, 1993 r., 75 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
bordowy, zadbany, stan b. dobry, • 4.200 zł. Świdnica, tel. 
074/853-28-33,0605/62-1-7-81
POLONEZ CARO, 1993 r., 80 tys. knC 1500 ccm, zielony meta- 
Re, alarm, garażowany, oznakowany, blokada kółl skrzyni bie
gów, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, dzielona tylna kanapa, 
hak, stan b. dobry, • 5.000 zł. Świebodzice, tel. 074/854-12-38 
POLONEZ CARO, 1993 r., 120 tys. km. 1600 ccm, biały, stan 
dobry, alarm, oznakowany, inst. gazowa, -.3.700 zł. Wrocław, 
tel. 071/316-52-94,0501/55-88-74 
POLONEZ CARO, 1993/94 r., 123 tys. km, 1600 ccm. benzy
na, platynowy metalic, stan techniczny dobry, II właściciel, alarm, 
hak, lotka z tyłu. szeroki rozstaw osi, okrągłe zegary, - 4.300 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/843-87-12.0605/11-93-17 
POLONEZ CARO, 1994 r., 68 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, I właściciel, oryg. lakier, garażowany, lotnicze fotele, 
nowe opony, stan idealny, - 4.700 zł. Andrzej Bycskowski, 58-372 
II Kuźnice Świdnickie, gm. Boguszów-Gorce, ul. Promyka 1/6 
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, 1994 r., 1600 ccm, biały, okrągłe zegary, 
szeroki most, inst. gazowa, w rozliczeniu sprzęt RTV lub kom
puter, - 5.500 zł. Trzebnica, tel. 071/387-05-54.0502/86-06-57 
POLONEZ CARO, 1994 r.. 68 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, stan techn. idealny, oryg. lakier, lotnicze fotele (fabrycz
ne), I właściciel, garażowany, - 4.700 zł. Wałbrzych, tel. 
074/844-27-80
POLONEZ CARO GLE, 1994 r.. 70 tys. km, 1600 ccm, turkuso
wy, okrągłe zegary, kubełkowe fotele, poszerzony, alarm + pi
lot, RM, pokrowce, przegląd do 2002 r., 4 nadkola, nowe opony, 
garażowany, zadbany, faktura zakupu, stan b. dobry, - 5.600 zł. 
Złotoryja, tel. 076/877-53-31
POLONEZ CARO, 1994 c.. 69 tys. km, 1600 cćm, benzyna, kolor 
wiśniowy, alarm, oznakowany, alum. felgi, RM, zadbany, bez 
rdzy, stan b. dobry, - 5.400 zł. Wałbrzych, tel. 074/857-00-79 
POLONEZ CARO, 1994 r., 53 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra

natowy, nowa inst. gazowa (butla 601), 5-biegowy, nowe klocki 
i ukł. wydechowy, dzielona tylna kanapa, szeroka chłodnica, w 
ciągłej eksploatacji, zadbany, garażowany, RO, stan silnika i 
blacharki b. dobry, • 4.700 zł. Bobrowice, tel. 068/391-33-88, 
0600/43-51-68
POLONEZ CARO, 1994 r., 1600 ccm, benzyna, kolor wiśnio
wy, instalacja gazowa, - 4.900 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 
0608/01-21-44
POLONEZ CARO GL, 1994 r., 115 tys. km, 1500 ccm, benzyna 
blokada skrzyni biegów, nowe opony, oznakowany, garażowa
ny, stan b. dobry, • 4.600 zł. Ciechów, gm. Środa śląska, tel. 
071/31740-97
POLONEZ CARO, 1994 r., 64 tys. km, 1500 ccm, AB, szary 
metalic, alarm, oryg. lakier, rozkładane siedzenia, zderzaki i 
nakładki progowe w kolorze nadwozia, spoiler ze światłem 
.stop*, bez wypadku, poszerzany, stan b. dobry, -  5.000 zł lub 
zamienię na Fiata 126p do 3.000, lub diesla do 4000 zł. Lesz
no, tel. 065/526-71-19
POLONEZ CARO, 1994 r., niebieski metalic, centralny zamek, 
in s i gazowa, aluminiowe felgi, 2 nowe opony, nowe amortyza

tory, Mul-T-Lock, garażowany, stan dobry, - 6.000 zł. Oleśnica, 
tel. 071/314-9641,0501/35-8242 
POLONEZ CARO, 1994 r., 69 tys. km, 1600 ccm, kolor wiśnio
wy metalic, dzielona tylna kanapa, RO z  panelem, spoiler z 
dodatkowym światłem .stop", alarm, centralny zamek, odcięcie 
zapłonu, progi plastikowe, regulowana kierownica, halogeny, 
fotele kubełkowe, stan b. dobry, pilne, -4.300 zł. Świdnica, tel. 
074/852-51-38
POLONEZ CARO, 1994 r., 92 tys. km, 1900 ccm, diesel, szary 
metalic, stan dobry, nowe opony i akumulator, • 7.800 zł. Uła
nów, tel. 076/831-10-28
POLONEZ CARO, 1994 r., 45 tys. km, 1600 ccm, jasnozielony 
metalic, I właściciel, garażowany, centr.-zamek, alarm, 2 piloty, 
alum. felgi, 5 szt., lotnicze fotele, reguł, kier., el. reg. reflektory, 
reguł. wys. mocowania pasów, hak, RO, 4 głośniki, halogeny, •
7.600 zł. Wierzbna, tel. 074/857-01-66 
POLONEZ CARO GLE, 1994 r.. 59 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, kolor platynowy metalic, I właściciel, bez wypadku, 
Mul-T-Lock, alarm, alum. felgi, RO, zadbany, przegląd do
06.2001 r., dzielona tylna kanapa, stan b. dobry, - 7.000 zł. Wro
cław, tel. 071/789-59-29 po godz. 18.0601/72-62-34 
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 98 tys. km, 1600 ccm, zielony,
I właściciel, serwisowany, centralny zamek, hak, blokada skrzyni 
biegów, alarm, radio, stan b. dobry, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 
071/345-66-73
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 65 tys. km, 1600 ccm, zielony,
I właściciel, faktura zakupu, serwisowany, bez wypadku, welu
rowa zielona tapicerka, alarm, oznakowany, mało eksploatowa
ny, konserwacja, stan b. dobry, - 5.700 zł lub zamienię, możli
we raty. Wrocław, tel. 071/372-9545,0606/21-01-20 
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 83 tys. km, 1600 ccm, czerwo
ny, inst. gazowa, hak, oznakowany, dużo dodatków, przegląd 
do 04.2002 r., atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 6.600 zł. Wro
cław, tel. 071/784-33-30
POLONEZ CARO GLI, 1994 r., 70 tys. km, 1500 ccm. biały, 
garażowany, stan b. dobry, oznakowany, welurowa tapicerka, 
plastikowe nadkola, - 5.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/641-17-73
POLONEZ CARO, 1994 r., 72 tys. km, 1600 ccm, zielony, in
stalacja gazowa, aluminiowe felgi, oryginalny lakier, nadkola, 
hak, oznakowany, dzielona tylna kanapa, radioodtwarzacz, re
gulowana kierownica, - 6.500 zł lub zamienię na Poloneza Caro 
z  1998 r., z  dopłatą. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/8154245 
POLONEZ CARO GLE, 1994/95 r., 58 tys. km, 1600 ccm. ben
zyna, bordowy metalic, oznakowany, Mul-T-Lock, RO, przegląd 
do 12.2001 r, - 5.500 zł. Jawor, tel. 0609/58-8349 
POLONEZ CARO GLE, 1994/95 r.. 53 tys. km, 1600 ccm stan 
b. dobry, bez wypadku, inst. gazowa, RO, hak, blokada skrzyni 
biegów, alarm, - 7.200 zł. Legnica, tel. 076/862-70-50 
POLONEZ CARO GLE, 1994/95 r., 80 tys. km, 1600 ccm, złoty 
metalic, stan b. dobry, zadbany, bez rdzy, - 6.300 zl lub zamie
nię na Poloneza Caro Plus, 98/99 r.. Lubin, tel. 076/847-66-37 
POLONEZ CARO, 1994/95 r., 50 tys. km, 1500 ccm, wiśniowy, 
stan dobry, hak, nadkola, blokada skrzyni biegów, okrągłe ze
gary, inst. gazowa, RO, - 5.600 zl. Pogorzela, tel. 065/573-45-81 
POLONEZ CARO, 1995 r., 93 tys. km, 1400 ccm, V16, brązo
wy metalic, 103 KM, hak, instalacja gazowa, hamulce Lukac, 
szyberdach, dzielona tylna kanapa, RO, blokada skrzyni bie
gów, nadkola, nadproża, reg. kierownica, reguł. wys. mocowa
nia pasów, odcięcie paliwa, szeroka chłodnica, konserwacja, 
stan karoserii i techn. bdb, - 9.000 zł. Chocianów, tel. 
076/818-55-00,0605/82-2340
POLONEZ CARO, 1995 r.,47 tys. km, 1600 ccm, zielony meta
lic, bez wypadku, I właściciel, insi gazowa, RM, Mul-T-Lock, 
stan b. dobry, - 7.700 zł. Kłodzko, tel. 074/867-65-86, 
0601/58-20-80
POLONEZ CARO. 1995 r., 78 tys. km. 1400ccm. 16V, zielony 
metalic, centr. zamek, I właściciel, reg. kierownica, blokada 
skrzyni biegów, dzielona tylna kanapa, alarm, alum. felgi, stan 
b. dobry, spoiler, - 8.900 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-68-20 po 
godz. 20.0602/87-83-56
POLONEZ CARO. 1995 r.t 60 tys. km, 1900 ccm, diesel, platy
nowy metalic, alarm, blokada skrzyni biegów, RO Panasonic, 
silnik Citroena, hak, garażowany, stan b. dobry, - 8.500 zł. Bro- 
dy Żarskie, tel. 068/371-26-71
POLONEZ CARO, 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, szary 
metalic, instal. gazowa, hamulce Lucas, blokada biegów, - 6.300 
zł. Głogów, tef. 0607/56-12-20
POLONEZ CARO, 1995 r., 65 tys. km, 1600 ccm, szary meta
lic, bloKada skrzyni biegów, - 5.200 zl. Koźmin Wielkopolski, 
tel: 062/721-03-76
POLONEZ CARO GLI. 1995 r., 75 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, katalizator, RO Kenwood+4 głośniki, hak, blo
kada skrzyni biegów, oznakowany, nowa pompa paliwa i ha
mulce Lucas, garażowany, stan b. dobry, - 6.700 zł. Nysa. tel. 
0604/60-07-19
POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 36 tys. km, 1600 ccm, bordo
wy, I właściciel, kpi. dokumentacja, garażowany, bez wypadku, 
plastikowe nadkola, konserwacja, alarm + pilot, oznakowany, 
stan idealny, • 7.200 zł lub zamienię na tańszy. Nysa, tel.
0607/51-99-75 • - . 1......
POLONEZ ĆARO GLI, 1995 r., 80 tys. km, 1600" ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, katalizator, alarm + pilot, 2-letnie urządzenie 
gazowe, tani w eksploatacji, stan b. dobry, - 7.200 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/840-19-31
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 72 tys. km, 1600 ccm, kolor 
wiśniowy metalic, alum. felgi, blokada skrzyni biegów, autoalarm,
- 5.500 zł. Wrocław, tel. 071/366-16-44 po godz. 20 
POLONEZ CARO GLI, 1995 r.. 40 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
ciemny seledyn metalic, I właściciel, bez wypadku, zadbany, •
8.200 zł. Wrocław, tel. 071/351-65-98 
POLONEZ CARO GLE, 1995 r„ 53 tys. km, 1500 ccm, antracy
towy, przegląd do 03.2002 r., bez wypadku, - 6.100 zł. Wrocław, 
tel. 071/321-66-74
POLONEZ CARO, 1995 r., 88 tys. km, 1400 ccm, bordowy 
metalic, silnik Rover, serwisowany, MuKT-Lock, alarm+2 piło-. 
ty, 2 nowe opony, konserwacja, kierowca niepalący, • 8.500 zł. 
Wrocław, tel. 0605/06-24-39
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 60 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 
czerwony metafic, alarm + pilot, centr. zamek, blokada skrzyni 
biegów, dodatkowe halogeny, I właściciel, atrakc. wygląd, - 5.600 
zł lub zamienię, raty przez komis. Wrocław, tel. 071/355-51-86, 
0601/92-97-24
POLONEZ CARO ROVER, 1995 r., 79 tys. km, 1400 ccm, zie
lony metalic, alarm, centr. zamek, • 5.900 zł. Wrocław, tel. 
071/311-76-51
POLONEZ CARO, 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy, inst. gazowa, alarm, blokada skrzyni biegów, roczne 
opony, bez korozji, inst. gazowa prod. włoskiej .Bedini", dzielo
na tylna kanapa, reg. kierownica, konserwacja, plastikowe nad
kola i progi, zadbany, przegląd do 042002 r, - 6.500 zł. Wro
cław, tel. 321-9440
POLONEZ CARO GLI, 1995/96 r., 1600 ccm, Wtrysk, zielony 
metalic, RO, szeroka listwa, ospoilerowany, centr. zamek, alarm 
+ pilot, Mul-T-Lock, alum. felgi, - 8.500 zł lub zamienię. Dobro
szyce, tel. 071/314-86-44,315-01-33 do godz.16,0607/32-36-54 
POLONEZ CARO, 1996 r., 61 tys. km, 1600 ccm, śliwkowy, 
centr. zamek, alarm, inst. gazowa, kubełkowe fotele, - 8.900 zł. 
Kalisz, tel. 0501/55-30-63
POLONEZ CARO, 1996 r., 1600 ccm, zielony metalic, • 6.900
zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-59-90
POLONEZ CARO PLUS, 1996 r., 72 tys. km, niebieski, bloka-
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da skrzyni biegów, stan techniczny dobry, I właściciel, - 7.000 
zł. Świdnica, tel. 074/85349-99 
POLONEZ CARO, 1996 r., 44 tys. km. 1600 ccm, GU, szma
ragdowy metalic, lotnicze fotele, immobilizer, oryginalne opo
ny, I właściciel, garażowany, - 10.000 zł. Kobylin, tel. 
065/548-25-13
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 71 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, katalizator, nowy akumulator, Mul-T-Lock, alarm + pilot. 
RO, stan b. dobry, - 7.400 zł. Oława, tel. 071/313-56-23, 
0601/7149-25
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 1600 ccm, wtrysk katalizator, 
alum. felgi, ospoilerowany, siedzenia lotnicze, alarm + pilot, stan 
b. dobry, - 8.500 zł. Rydzyna, tel. 065/538-06-18 
POLONEZ CARO GLI. 1996 r., 54 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
biały, katalizator, pompowane fotele, 4 zagłówki, dzielona tylna 
kanapa, hamulce Lucas, konserwacja, plastikowe nadkola, blo
kada skrzyni biegów, reg. kierownica, alarm + pilot, oznakowa
ny, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 071/786-79-90,0602/45-72-29 
POLONEZ CARO, 1997 r., 59 tys. km, grafitowy, - 9.000 zł. 
Brzeg. tel. 077/416-31-84
POLONEZCARO, 1997 r., 80 tys. km, 1600 ccm, GLi, srebrny 
metalic, radioodtwarzacz, immobilizer, hak, • 8.800 zł. Kobie
rzyce, teł. 071/311-27-86
POLONEZ CARO, 1997 r., 32 tys. km, 1600 ccm, ciemnozielo
ny metalic, alarm, oznakowany, Mul-T-Lock, hamulce Lukas, 
konserwacja, stan b. dobry, • 9.200 zł. Wrocław, tel. 
071/363-67-36,0604/7847-53
POLONEZ CARO PLUS, 1997 r.. 80 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, brązowy metalic, inst. gazowa, stan b. dobry, -11.000 zl. 
Zielona Góra, teł. 068/32445-39,0607/59-56-29 
POLONEZ CARO PLUS, 1997 r., 69 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, wspomaganie, I rejestracja 98 r, -10.000 zł. 
Żagań. teł. 0607/31-84-15
POLONEZ CARO GLI, 1997/98 r., 73 tys. km. 1600 ccm. srebr
ny, bez wypadku, I właścidel, alarm, stan b. dobry, -11.500 zł. 
„teł. 0600/20-56-98
POLONEZ CARO PLUS, 1997/98 r., 57 tys. km, 1600 ccm. 
bordowy. insL gazowa, hak, bagażnik, kpł. opon zimowych, stan 
idealny. -12.500 zł. Wrocław, tel. 0605/54-32-08 
POLONEZ CARO PLUS. GU. 1998 r.. 32 tys. km. 1600 ccm, 
zielony metalic, garażowany, I właściciel, kupiony w salonie, 
wspomaganie, RO, stan idealny, • 13.500 zł. Krośnice, tel. 
071/384-62-25
POLONEZ CARO PLUS GSI, 1998 r., 26 tys. km. 1600 ccm. 
czerwony, I właścidel, konserwacja, oznakowany, bez wypad
ku, alarm, immobilizer, RO, nadkola, wspomaganie kier., centr. 
zamek, serwisowany w salonie, stan b. dobry, -13.000 zl. Le
gnica, tel. 076/876-33-52 .
POLONEZ CARO PLUS GSI, 1998 r., 43 tys. km. 1600 ccm, 
benzyna, niebieski metalic, immobilizer, RM +4 głośniki, wspom. 
kierownicy, I właśddel, zadbany, -12.000 zł. Wałbrzych, teł. 
074/847-25-22,0607/30-12-08
POLONEZ CARO PLUS GSI, 1998 r., 49 tys. km, 1600 ccm, 
jasnozielony metafic, alarm, centralny zamek, blokada skrzyni 
biegów, bez wypadku, stan b. dobry. • 12.300 zł. Wrocław, tel. 
071/349-17-33 po godz. 20.0607/44-05-73 
POLONEZ CARO PLUS. 1998 r.. 50 tys. km. 1600 ccm, GSI,
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zielony metalic, kupiony w salonie, alarm+2 piloty, immobilizer 
w kluczyku, instalacja gazowa, wspomaganie, dzielona tylna 
kanapa, RM na pOota, zadbany, stan b. dobry. -12.800 zł. Wro
cław, tel. 071/34541-16..06Ó3/29-53-5G------
POLONEZ CARO PLUS. GSI, 1998 r., 50 tys. km, 1600 ccm. 
srebrny metalic, I właśddel, kupiony w salonie, garażowany, 
wspomaganie, alum. felgi, kpi. opon zimowych, immobilizer, RM, 
blokada skrzyni biegów, nowy tylny most (gwarancja), stan ide
alny, - 14.000 zł. Wrocław, teł. 071/311-70-93 po godz. 16, 
0605/06-7446
POLONEZ CARO, 1998 r., 12 tys. km, 1600 ccm, GSI, niebie
ski metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, alum. 
felgi, RO i CD, alarm, immobilizer, wspomaganie, el. antena, 
hak, oznakowany, bez wypadku, zegar cyfrowy, halogeny, kpi. 
oponzimowych, - 8.500 zł. Żagań, tel. 0601/18-76-60 
POLONEZ CARO PLUS, 1999 r., 11 tys. km, 1600 ccm. GLI, 
ciemnozielony metalic, I właśddel, konserwacja, immobilizer, 
hamulce Lucas, • 16.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-90-35

PONTIAC
PONTIAC FIERO GT, 1987 r., 2500 ccm, czarny, obniżony,
2-osobowy, klimatyzacja -10.000 zł lub zamienię na motocykl, 
może być lekko uszkodz. Środa Śląska, tel. 071/31745-96, 
0603/56-95-29
PONTIAC FIERO, 1990 r., 110 tys. km, 2800 ccm, V6, czerwo
ny, szyberdach^ aluminiowe felgi, tylna lotka, klimatyzacja, ser
wo, radio firmowe, stan b. dobry, na białych tablicach - 5.500 zł. 
Wrocław, tel. 0603/71-68-07
PONTIAC FIREBIRD, 1979 r., 2300 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, automatic, el. otw. szyby, wspomaganie kier, - 8.000 zł. 
Świętno, tel. 0604/78-24-19, woj. opolskie 
PONTIAC FIREBIRD. 1988 r.. 280 tys. km, 5000 ccm. V8. czer
wony, dach Targa, wspomaganie, klimatyzacja, centr. zamek, 
alum. felgi, tempomaL -15.000 zł. Wrodaw, tel. 0604/51-43-01 
O  PONTIAC FIREBIRD TRANS AM, 1996 r., 59 tys. 

km* 5700 ccm , 300 KM, czerwony, wersja euro* 
pejska, automatic, klimatyzacja, RO, AB S , układ 
kontro li trakcji, pod. powietrzne, zdejm owany 
dach, skóra, immobilizer, alarm, • 90.000 zł. W ro
cław, tel. 071/364-76-60 01023551

PONTIAC GRAND PRIX, 1989 r., 2800 ccm, EFI, srebrny, za
rejestrowany, wszystkie dodatki, sten dobry. - 9.500 zł. Legni
ca, teł. 0602/10-30-27
PONTIAC LE MANS. 1989 r.. 84 tys. km. 1600 ccm. OHC, 
wtrysk, czerwony, katalizator, komputer, hak. immobilizer, 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, tempomaL immobilizer, wspomaganie 
kier., alarm+pilot, centr. zamek, zadbany ŝtan b. dobry. - 25.000 
z ł . możliwe raty lub zamienię. Lubin. teł. 076/842-60-88, 
0605/62-09-34
PONTIAC TRANS SPORT, 1992 r., 160 tys. km. 3100 ccm. 
benzyna, biały, wspom. kierownicy, centralny zamek, el. otw. 

, szyby, el. reg. lusterka, RO, tempomat, klimatyzacja, skóra, 
alum. felgi, 7-osobowy, przyciemniane szyby, atrakc. wygląd, 
stan b. dobry, - 20.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-24-61. 
0606/48-3041
PONTIAC TRANS SPORT. 1994 r.. 95 tys. km. złoty, RO. auto
matic, wtrysk, katalizator, ABS, reg. kierownica + wspomaga
nie, poduszka pow., alum. felgi, na 7 osób, - 39.000 zl. Choj
nów, tel. 076/818-64-30,0601/78-78-15 
PONTIAC TRANS SPORT VAN. 1995 r.. 3200 ccm. benzyna, 
turkusowy, przeb. 82 tys. mil, zadbany, pełne wyposażenie 
oprócz skóry, - 36.000 Zl. Wrocław, tel. 0601/77-44-06 
PONTIAC TRANS SPORT VAN, 1995/96 r., 103 tys. km, 3100 
ccm, V6, wtrysk, biały, pełne wyposażenie, ciemne szyby, tylne 
szyby uchylane, relingi dachowe, alarm, immobilizer, bez wy
padku, oryg. lakier, od nowośd w kraju, atrakc. wygląd, stan 
idealny, -42.000 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 0605/36-16-39

PORSCHE 924,1983 r., 80 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czarny, 
dach Targa. el. otw. szyby, eł. reg. lusterka i podgrzewane, alum. 
felgi 16” gwiazdy z szerokim rantem, spoilery, stan silnika do- 
bry, - 9.700 zl. Świdnica, tel. 074/853-66-08.0604/73-89-11 
PORSCHE 924,1985 r., 145 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
wtrysk, czerwony, oryg. lakier i przebieg, klimatyzacja, skóra, 
el. otw. szyby, eł. reg. lusterka, dach Targa, alum. felgi, centr. 
zamek, stan idealny, sprowadzony w całośd (2001 r.), -13.500 
zł. Rawicz, tel. 0605/05-23-15
PORSCHE 944,1986/96 r., 2500 ccm, kolor grafitowy metafic. 
klimatyzacja, alum. felgi, el. otw. dach, atrakc. wygląd, nowe 
opony, -14.900 zł. Lubin. tel. 076/841-09-79,0606/59-75-21

RENAULT
O  RENAULT - AUTON sprowadzam y całe i lekko 

uszkodzone samochody, oferta (ok. 800 aut) i 
zd jęcia w internecie: www.auton.pl. C o  tydzień 
wyjazd do Be lg ii. K ilka  tys ięcy  aut do obejrze
n ia . F a ch o w a  po m oc. IN F O R M A C JA :, te l. 
071/353-26-37,0601/70-674 6 01023011

RENAULT 11 TL. 1984 r.. 160 tys. km, 1100 ccm, niebieski 
metalic, hak. 5-drzwiowy, 5-biegowy, RM, roleta tylna, zadba
ny, stan b. dobry, - 4.200 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
0607/1143-88
RENAULT 11 TL. 1985 r.. 190 tys, km. 1400 ccm. srebrny me
talic. stan techn. b. dobry, atrakcyjny wygląd, w ciągłej eksplo
atacji, oryginalny lakier, garażowany, - 5.500 zł. Jasień, teł. 
068/457-91-78
RENAULT 11,1986 r., 1700 ccm, benzyna, czerwony, 5-drzwio
wy, zadbany, na białych tablicach, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 
071/322-94-02
RENAULT 11.1987 r., 211 tys. km. 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, 3-drzwiowy, garażowany, stan dobry. • 5.500 zł. Przeworno, 
teł. 074/810-21-34
RENAULT 11 TXE, 1988 r„ 180 tys. km. 1700 ccm. benzyna, 
biały, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, eł. otw. szyby, centr. 
zamek, radio, kpi. dokumentacja, przegląd do 112001 r, -4.900 
zł lub zamienię na większy. Nowa Sól, teł. Q68/387-53-18, 
0604/78-19-31
RENAULT 18,1982 r., 135 tys. km. 1647 ccm, turbo, niebieską 
metalic, RO. el. otw. szyby, centr. zamek, wersja sportowa, 132* 
KM, atrakc. wygląd, rej. do 11.2001 r, - 3.700 zł. Zielona Góra, 
teł. 068/320-81-08,0606/27-75-73 
RENAULT 18.1983 r.. 1600 ccm, benzyna, szary metalic, szy
berdach, alum. felgi, el. otw. szyby, - 3.000 zł lub zamienię. 
Racławice Śląskie, teł. 0606/7242-09. woj. opolskie 
RENAULT 18 KOMBI, 1984 r., 130 tys. km, 2068 ccm, diesel, 
kolor stalowy, bez korozji, po wymianie silnika w Niemczech, -
3.600 zł. Wrocław, tel. 0503/9947-05 
RENAULT 19, 1989 r., diesel, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 
071/343-2249
RENAULT 19,1989/90 r., 165 tys. km, 1721 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, we
lurowa tapicerka, reg. kierownica i fotel kierowcy, radio+4 gło
śniki, obrotomierz, dzielona tylna kanapa, sprowadzony w ca
łośd, stan b. dobry, - 9.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-4743, 
0603/32-80-39
RENAULT 19,1989/96 r.. 134 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, eł. otw. szyby, centr. zamek, reg. kierownicy, -
8.500 zł. Kliczków, teł. 075/731-22-15 
RENAULT 19,1990 r.. 1900 ccm, TD. biały, stan b. dobry 9.400 
zł. Krotoszyn, tel. 062/725-7063 w godz. 8-16,0605/23-94-67 
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„ 142 tys. km. 1400 ccm, 
ENERGY, srebrny metafic, bez wypadku, centr. zamek + pilot, 
el. otw. szyby, reg. kierownica, fotel kierowcy i pasy, dzielona 
tylna kanapa, welurowa tapicerka, halogeny, alum. felgi, lotka 
na klapie. RO + CD Kenwood, oclony w całośd, b. oszczędny, 
- 8.900 zł lub zamienię. Strzelin, tel. 071/392-34-50, 
0608/46-89-32
RENAULT 19,1990/96 r., 131 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, biały, 
RM, 5-drzwiowy, 5-biegowy, reg. kierownica, dzielona tylna ka
napa, garażowany, przegląd 08.2001 r, - 7.000 zł lub zamienię* 
na mniejszy, z  dopłatą. Głuchołazy, teł. 077/439-20-31 
RENAULT 19,1990/97 r., 136 tys. km, 1400 ccm. wtrysk, czar
ny, 3-drzwiowy, el. otwierane szyby, centralny zamek + pilot, 
wspomaganie kier., dzielona tylna kanapa, regulowana kierow
nica, atrakcyjny wygląd, - 10.000 zł. Chełmsko, tel. 
074/742-28-19,0607/21-85-69
RENAULT 19 CHAMADE. 1991 r.. 151 tys. km. 1721 ccm. zł*  
ty metalic, bez wypadku, eł. otw. szyby, centr. zamek, welurowa 
tapicerka, stan b. dobry, w kraju od 2 tygodni, - 9.500 zł. Legni
ca. tel. 0605/96-26-56
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 130 tys. km, 1400 ccm, nie
bieski 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., 1700 ccm, ciemnozielony metalic, - 9.800 
zł. Oleśnica, teł. 071/399-10-03 
RENAULT 19 TXE, 1991 r., 1700 ccm, wtrysk, czarny metalic, 
el. otw. szyby, el. reg. szyberdach, centr. zamek, welurowa ta
picerka, alum. felgi, atrakc. wygląd, stan b. dobry, -11.500 zł. 
Sobótka, tel. 071/316-22-63 po godz. 15 
RENAULT 19 CHAMADE. 1991 r.. 140 tys. km. 1400 ccm, czer
wony, stan b. dobry, w kraju od 6 miesięcy, -10.500 zł. Szprota
wa, tel. 0606/33-09-54
RENAULT 19 CHAMADE. 1991 r.. 130 tys. km. 1400 ccm, czer
wony, stan b. dobry, w kraju od roku, -10.500 zł. Szprotawa, tel. 
068/378-18-68
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r.. 115 tys. km. 1400 ccm, ben
zyna, GTR, granatowy, 4-drzwiowy, obrotomierz, zielone szy
by, alarm + pilot, zderzaki w kolorze nadwozia, ważny prze
gląd, kompletna dokumentacja, reg. lusterka, kierownica i fotel,
-10.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-11-75,0604/07-80-54
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AMORTYZATORY, ELEM. ZAWIESZEŃ
sprężyny, przeguby do aut zachodnich i japońskich

WIOSENNA PROMOCJA! °P011202
Wrocław, ul. Nyska 59-61, pon.-pt. 8.00-17.00 sob. 9.00-13.00

h t t p : / /w w w .a u to - c z e s c i.p l
tel.071/333-20-18 0501 366754,

- RENAULT 19 GTR, 1991 r., 130 tys..km, 1700 ccm. wtrysk, 
niebieski metalic, instal. gazowa Lovato, 5-drzwiowy, centr. za* 
mek. alarm + immobilizer, welur, RO, szyberdach el., el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, teohn. sprawny, lakierowane zderzaki, -
8.900 zł. Kożuchów, tel. 068/388-92-70 do 17.0606/48-06-41 
RENAULT 19,1991 r., 180 tys. km, 1700ccm, benzyna, ciem
nozielony metalic, atrakc. wygląd, przód nowegotypu, alarm, •
10.500 zł. Oleśnica, tel. 071/399-10-03
RENAULT 19,1991 r., 160 tys. kmri700rcm; wtrysk, biały, -
8.000 zł. Rawicz, tel. 065/545-3443 
RENAULT 19,1991 r.. 93 tys. km, 1721 ccm, kolor grafitowy 
metalic, 3-drzwiowy, kubełkowe siedzenia, kierownica sporto
wa, halogeny w zderzaku, zderzaki w kolorze nadwozia, alum. 
felgi+opony zimowe, -10.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-38-28 
w godz. 9-16
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 160 tys. kfn/1900 ccm. die
sel, czerwony, kupiony w salonie w kraju, zderzaki i lusterka w 
kolorze nadwozia, RO Sony + 5 głośników, serwisowany, 
oszczędny, stan idealny, - 13.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/665-86-21
RENAULT 19,1991 r.K140 tys. km, 1800 ccm, 16V, granatowy 
metalic, alarm, centr. zamek, ABS, wspomaganie, reg. kierow
nica, el. otw. szyby, kubełkowe fotele, fabrycznie ospoilerowa
ny, atrakc. wygląd, pilne, - 9.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/665-35-69
RENAULT 19,1991 r., 170 tys. km, 1900 ccm, diesel, granato
wy, centr. zamek, w kraju od roku, kpi. dokumentacja, stan do
bry, • 12.500 zł. Wołów, tel. 0603/71-96-53 
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
O  RENAULT 19,1991 r ,  1400 ccm, ko lo r grafitowy 

metalic, • 9.900 z ł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87020631

RENAULT 19,1991/92 r., 90 tys. km, 1721 ccm, perłowy meta
lic, szyberdach, centr. zamek, nowe opony + opony zimowe, 3 
lata w kraju, stan b. dobry, -11.800 zł. Milicz, tel. 071/384-16-98 
RENAULT 19,1991/92r., 120 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, platy
nowy metalic, sprowadzony w całości na kołach, bez wypadku, 
w kraju od tygodnia, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, RM, 5-drzwiowy, •
9.500 zł (zwolnienie z  opłaty skarb.). Rawicz, tel. 0604/25-21-53 
RENAULT 19,1991/96 r., 165 tys. km, 1721 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, hak, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, stan dobry, immobilizer, przegląd do 05.2002 r, - 8.000 
zł. Głogów, tel. 0601/75-86-28
RENAULT 19,1992 r., 79 tys. km, 1721 ccm, zielony metalic, 
bez wypadku, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, szy
berdach, nowy model, do sprowadzenia z Niemiec - 2.200 DEM 
lub na gotowo 9.500 zł. Legnica, tel. 0605/12-80-66 
RENAULT 19,1992-r., 92 tys. km, czerwony, 5-drzwiowy, reg. 
kierownica, dzielona tylna kanapa, sprowadzony w całości, w 
kraju od 2 tygodni, bez wypadku, stan b. dobry, - 9.800 zł. Lu
bin, tel. 0605/44-74-00
RENAULT 19 GTS, 1992 r.t 104 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, 
perłowografitowy metalic, bez wypadku, 3-drzwiowy, stan ide
alny, wspomaganie, szyberdach, tylne szyby uchylane, obroto
mierz, atermiczne szyby, el. reg. reflektory, sprowadzony w ca
łości na kołach, w kraju od tygodnia, • 8.200 zł (zwolnienie z 
opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/546-52-76,0604/26-53-15 
RENAULT19 CHAMADE, 1992 r., 170 tys. km,'1900 ccm, die
sel, biały, stan silnika, blacharki i techn. b. dobry, alarm, ozna
kowany, nowe opony, przegląd do 07.2001 r, - 13.000 zł lub 
zamienię na Renaulta, Express, Rapid 1.6 D, 5-osobowy. Wro
cław, tel. 071/788-6543
RENAULT 19,1992 r., 120 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, biały, 
wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, 
alum. felgi 15”, kpi. koła zimowe, welurowa tapicerka, atrakc. 
wygląd, w kraju od mies, kpi. dokumentacja, -11.000 zł. Wro
cław, tel. 0605/41-57-19,071/33747-73 
RENAULT 19,1992 r., 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna, szary 
metalic, el. otw. szyby i dach, el. reg. lusterka, centr. zamek, 
alarm, wspomaganie, ABS, halogeny, obniżony,'2 miesiące w 
kraju, - 9.900 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-83-86, 
0601/45-99-84
RENAULT 19,1992 r., 140 tys. km, 1800 ccm, 16V, granatowy 
metalic, 5-drzwiowy, ABS, wspomaganie, centr. zamek, silnik 
135KM, nowe opony, spojlery, el.lusterka, podgrzewane luster
ka, halogeny, kubełkowe fotele, raty, -12.000 zł. Legnica, tel. 
0604/41-8047
RENAULT 19,1992 r„ 66 tys. km, 1400 ccm, niebieski metalic, 
bez wypadku, garażowany, 5-drzwiowy, stan b. dobry, • 11.000 
zł. Leszno, tel. 065/52943-79
RENAULT 19 TXE, 1992 r., 150 tys. km, 1721 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, nowe opony, półosie, łożyska, amorty
zatory tylne, centralny zamek, el. otwierane szyby, szyberdach, 
wspomaganie kier., regulowana kierownica, el. reg. reflektory, 
zadbany, - 9.400 zł. Oława, tel. 071/313-82-95,0604/26-04-33 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 114 tys. km, 1400 ccm, nie
bieski metalic, szyberdach, 5-drzwiowy, 5-biegowy, sprowadzo
ny w całości, garażowany, nowe opony, zadbany, - 9.100 zl. 
Parchów, tel. 076/817-11-44,0607/51-83-83 
RENAULT 19, 1992 r., 1400 ccm, koloi grafitowy metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, nie eksploatowany w kraju, sprowadzony 
w całości, bez wypadku, oryg. lakier, stan b. dobry, • 10.800 zł. 
Świebodzice, tel. 074/858-99-67,0606/12-99-22 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 1400 ccm, -10.500 zł. Wro
cław, tel. 351-19-65 po 18
RENAULT 19,1992 r., 1400 ccm, kolor platynowy metalic, centr. 
zamek, el. otw. szyby, sprowadzony w całości, zadbany, stan b. 
dobry, - 9.600 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/315-1347 
RENAULT 19,1992 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, nowy model, ciemne lampy, el. reg. reflektory, 2-stopnio- 
wy, szyberdach, alarm, piloty, reg. kierownica i pasy, oryg. ra
dio, sterowanie przy kier., welurowa tapicerka, zadbany, atrakc. 
wygląd, I właściciel w kraju, ? 9.900 zł. Złotoryja, tel. 
0604/27-14-84
RENAULT 1 9 ,19&/93 r., 100 tys. km, 1800 ccm, bordowy 
metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyberdach, 
RO, kpi. kół zimowych, bez wypadku, kupiony w salonie, • 11.000 
zł. Bolesławiec, tel. 0603/1247-27 
RENAULT 19,1992/93 r., 1400 ccm, bordowy metalic, kpi. do
kumentacja, 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 19,1992/93 r., 133 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, gra
natowy, nowy model, wspomaganie, reg.kierownica i światła, 
5-drzwiowy, stan b.dobry, raty, • 12.000 zł. Legnica, tel. 
0604/41-8047
RENAULT 19 CHAMADE, 1992/93 r., 100 tys. km. 1800 ccm, 
wtrysk, pertowozłoty 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 nad
wozia, stan idealny, sprowadzony w całości na kołach, po prze
glądzie, - 14.300 zł (zwolnienie 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, alarm, RO +4 głośniki, nowy ukł. hamulcowy, luster
ka i zderzaki w kolorze nadwozia, zabezpieczenie dla dzieci, 
reguł, pasów, dzielona tylna kanapa, światło .stop*, nowy olej, 
stan idealny. - 11.000 zł. Trzebnica, tel. 0603/5048-13 po 
godz. 20
RENAULT 19 CHAMADE, 1992/93 r., 116 tys. km, 1400 ccm, 
zielony metalic, katalizator, 4-drzwiowy, 5-biegowy, el. reg. re
flektory, w kraju od roku, stan techn. b. dobry, nowy model, -
10.400 zł. Żagań, tel. 068/477-74-27,0603/13-02-07 
RENAULT 19 SKŁADAK, 1992/96 r., 114 tys. km, 1721 ccm, 
benzyna, czerwony, centr. zamek, pilot, el. otw. szyby, weluro
wa tapicerka, autoalarm, immobilizer, RO, RDS, dzielona tylna 
kanapa, wspomaganie kier., właściciel niepalący, -10.550 zł. 
Lubin, tel. 0603/12-69-11
RENAULT 19,1993 r., 97 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, sprowadzony w całości na kolach, bez wypadku, w kraju 
od tygodnia, 5-drzwiowy, centr. zamek, welurowa tapicerka, RM, 
kpi. dokumentacja, stan idealny, atermiczne szyby, • 11.900 zł. 
Rawicz, tel. 0605/22-90-19
RENAULT 19,1993 r., 102 tys. km, 1700 ccm, benzyna, grana
towy, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości w 01.2001 r., wspo

maganie, RM..^trakc. wygląd, - 12.900 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-13-04 V *
RENAULT 19 CHAMADE, 1993r., 110 tys. km,1800 ccm, ben
zyna, bordowy, el. otwierane szyby, centralny zamek + pilot, 
odcięcie zapł., spoiler, aluminiowe felgi, oryginalny przebieg, 
udokumentowane pochodzenie, w kraju od 2 lat, zadbany, - 
13.500 zł. Chojnów, tel. 076/818-65-42 po godz. 18, 
0601/58-58-94
RENAULT 19 BACCARA, 1993 r., 95 tys. km, 1700 ccm, zielo
ny, skóra, kłimatyza^el.otw.j^yby, szyberdach, el. reg. lu
sterka, centr. zamek, RO, automatic,'- T4.900-zł. Gubin, te l.,
0606/8049-73 ą --------
RENAULT.lSLjJSŚj fr, 109 tys. km, 1800 Ccm, srebrny metalic, 
nowyTńodel, w kraju odlygodnia, bez wypadku, 5rdrzwiowy, 
wspomaganie kier., książka serwisowa, - 11,900 zl. Legnica, 
teł: 076/862-03-91,0605/63-27-78 
RENAULT 19,1993 r., 61 tys. km, 1700 ccm, zielony, 5-drzwio
wy, wspomaganie, el. otw. szyby, szyberdach, reg. kierownica, 
centr. zamek, alann, RO na CD, -15.500 zł. Lewin Brzeski, tel. 
077/412-76-33
RENAULT 19 CHAMADE, 1993r., 1800 ccm, wtrysk, biały, nowy 
model, 4-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szyby i szyberdach, el. 
reg. lusterka, alum. felgi, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, wspomaganie kier., sprowadzony w całości w 96 r., kpi. 
dokumentacja, I właściciel, stan dobry, - 9.900 zł. Lubin, tel. 
076/749-61-99,0604/70-92-56
RENAULT 19 CHAMADE. 1993 r.. 130 tys. km. 1900 ccm, die
sel, szary metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, 
immobilizer, dzielona tylna kanapa, kpi. dokumentacja, stan b. 
dobry, -14.400 zł. Lubin, tel. 076/84240-06 
RENAULT 19,1993 r„ 93 tys. km, 1700 ccm, benzyna, biały, 
wspomaganie kierownicy, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, - 
9.900 zł lub zamienię na osobowego busa. Nowe Miasteczko, 
woj. zielonogórskie, tel. 0601/2145-23 
O  RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 1700 ccm, bor

dowy, 5-biegowy, inst. elektryczna, wspomaga
nie, centr. zamek, - 12.900 z ł lub zamienię. Żary, 
ul. O krze i 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87020411

RENAULT 19,1993/94 r., 1721 ccm, benzyna, ciemnozielony 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy,wspomaganie, el. otw. szyby, 
el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, zderzaki w kolorze nad
wozia, alum. felgi, dzielona tylna kanapa, centr. zamek + pilot, 
stan b. dobry, możliwe raty, -13.000 zł. Lubin, tel. 0609/15-20-57 
RENAULT 19 CHAMADE. 1993/94 r., 85 tys. km, 1400 ccm, 
niebieski metalic, kupiony w salonie, serwisowany, alarm,, centr. 
zamek, blokada skrzyni biegów, -13.100 zł. Międzybórz, tel. 
0605/20-0949, woj. kaliskie
RENAULT 19,1993/94 r., 126 tys. km, 1400 ccm, benzyna,

srebrny metalic, kupiony w salonie, serwisowany, centr. zamek, 
blokada skrzyni biegów, alarm, - 10.900 zł. Wrocław, tel. 
071/361-62-72
RENAULT 19,1993/95 r., 1900 ccm, turbo D, fioletowy metalic, 
el. otwierane szyby, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, 
el. reg. reflektory, halogeny, centralny zamek, nowe opony, spro
wadzony w 1997 r. w całości, bez wypadku, -19.000 zł. Polko
wice, tel. 076/84740-87
RENAULT 19,1994r., 110 tys. km, 1700 ccm, benzyna, czarny 
metalic, 5-drzwiowy, poduszka pow., szyberdach, wspomaga
nie, el. otw. szyby, w kraju od tygodnia, centr. zamek, immobili
zer, -15.200 zł. Syców, tel. 062/785-35-30,0606/37-8848 
RENAULT 19,1994 r., 1800 ccm, wtrysk, czarny, 5<Jrzwiowy, 
stan dobry • 3.000 DEM. Zgorzelec, tel. 0601/76-29-15 
RENAULT 19,1994 r., 1800 ccm informacja Komornik Sądo
wy, Brzeziny k. Lodzi, • 9.000 zł. Brzeziny k. Lodzi, tel. 
046/8744740 Szymanów, 074/858-67-67 
RENAULT 19 RN, 1994 r., 80 tys. km, 1721 ccm, E3N, szary 
metalic, ekonomiczny, sprowadzony w całości w 99 r., wspo
maganie kier., el. otw. szyby, szyberdach 2-funkcyjny, centr. 
zamek + pilot, RO, garażowany, - 14.500 zł. Góra, tel. 
065/54340-91
RENAULT 19 CHAMADE, 1994 r., 140 tys. km, 1700 ccm, fio
letowy metalic, poduszka powietrzna, el. otw. szyby, centr. za
mek + pilot, wspomaganie, welur, radioodtwarzacz, sprowadzo
ny w całości, -15.500 zł. Syców, tel. 062/785-35-53 
RENAULT 19.1994 r.. 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyberdach, poduszka powietrzna, wspom. kierownicy, centralny, 
zamek + pilot, silnik od Renault Laguna, alum. felgi, wersja Li
mited, w kraju od tygodnia, bez wypadku, stan idealny, -16.200 
zł. Wałbrzych, tel. 074/844-05-22 
RENAULT 19,1994 r., 78 tys. km, 1800 ccm, ciemnoczerwony, 
bogate wyposażenie, • 15.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-32-78, 
0606/65-25-80
RENAULT 19 CHAMADE RT, 1994 r., 105 tys. km, 1721 ccm. 
wtrysk, bordowy metalic. centralny zamek, alarm + pilot, bloka
da skrzyni biegów, centralny zamek, wspomaganie kier., regu
lowana kierownica, reg. fotel kierowcy, poduszka powietrzna, 
pirotechniczne napinacze pasów, el. reg. lusterka, el. reg. re
flektory, el. otwierane szyby, -15.500 zł. Wrocław, tel. 327-90-30 
po godz. 20,0603/62-16-87
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 serwisowa, • 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. 
076/84447-80
RENAULT 19 CHAMADE, 1995 r., 100 tys. km, 1400 ccm, zie

lony metalic, 4-drzwiowy, centr. zamek, alarm, hak, kupiony w 
salonie, -14.400 zł.lubin, tel. 076/84240-06 
RENAULT 19,1995 u, .82 tys. km, 1800 ccm, szary metalic, 
3-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, RO, 
książka serwisowa, - 16.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/735-53-82,0602/25-89-03
RENAULT 19 RT, 1995 r., 70 tys. km, 1721 ccm, bordowy me
talic, centr. zamek, poduszka pow., 3-drzwiowy, el. otw. szyby, 
reg. kierownica, welurowa tapicerka, RO, halogeny, Mul-T-Lock, 
bez wypadku, garażowany, kupiony w serwisie w Niemczech, 
w kraju od 2 miesięcy, - 14.500 zł. Zielona Góra, tel. 
068/320-48-99,0605/41-35-08..,.
RENAULT 19,1995/21 r., 86 tys. km, 1721 cćm, benzyna, zie
lony metalic, 3-drzwiowy, RO, immobilizer, wspomaganie, po- 

— _ duszka, lakimwanft priprzaki, napinamw-fwwSy, regulacja świa
teł, reg. kierownica, fotel, nie składany, -15.500 zł. Legnica, tel. 
076/721-74-95,72240-76
RENAULT 21,1987 r., 165 tys. km, 1700 ccm, niebieski meta
lic, I właściciel, w kraju 4 lata, • 5.600 zł. Lubin, tel. 076/749-8149 
RENAULT 21,1988 r., 1700 com, granatowy metalic, bogate 
wyposażenie, właściciel niepalący, koła zimowe, zadbany, -
8.000 zł lub zamienię na Fiata Cinquecento albo inne propozy
cje. Kłodzko, tel. 074/647-11-96
RENAULT 21 SEDAN, 1988 r„ 1800 ccm, wtrysk, brązowy 
metalic, serwo, szyberdach, centr. zamek na pilota, RO, na bia
łych tablicach -1.050 DEM. Zielona Góra, tel. 0609/15-17-07 
RENAULT 21NEVADA, 1989 r., 190 tys. km, 2100 ccm, diesel, 
ciemny granat metalic, welurowa tapicerka, nowy akumulator, 
hak, od nowości w kraju, 5 miejsc, garażowany, ekonomiczny, -
8.000 zł. Jawor, tel. 0604/96-22-74
RENAULT 21NEVADA KOMBI, 1990 r., 107 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, bordowy metalic, centralny zamek + pilot (w kluczy
ku), el. otwierane szyby, bogate wyposażenie, wspomaganie 
kier., dobry magnetofon, dzielona tylna kanapa, samochód nie 
oclony, na białych tablicach • 2.500 zł. Zawidów, tel. 
075/778-87-38
RENAULT 21NEVADA, 1991 r., 1700 ccm, wtrysk, kolor grafi
towy metalic, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, RM, relingi 
dachowe, roleta, welurowa tapicerka, dzielone fotele, wspoma
ganie, -13.000 zł lub zamienię. Lubin, tel. 076/749-52-52 
RENAULT 25,1987/88 r„ 2200 ccm, biały, el. otw. szyby, centr. 
zamek, wspomaganie kierownicy, hak, welurowa tapicerka, kpi. 
dokumentacja, stan dobry, • 5.500 zł. Legnica, teł. 076/85245-89 
RENAULT 5,1981 r., -1.500 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 
075/71346-61
RENAULT 5,1981 r., 135 tys. km, 1400 ccm, granatowy, alum. 
felgi, sportowe zawieszenie, kierownica, fotele i wygląd, szy
berdach, • 2.500 zł. Oborniki śląskie, tel. 0601/06-12-02, 
0603/81-98-38
RENAULT 5,1982 r., 60 tys. km, 1100 ccm, czerwony, po re

moncie blacharki, stan b. dobry, • 3.400 zł lub zamienię. Świe
bodzice, tel. 074/854-23-77
RENAULT 5 TRS, 1985 r., 145 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
bordowy, stan b. dobry, zadbany, Obiegowy, 3-drzwiowy, el. otw. ■ 
szyby, tylne szyby uchylne, immobilizer, alarm + pilot, nowe 
opony, • 5.800 zł (możliwe raty przez komis). Wrocław, tel. 
071/37247-88
RENAULT 5 GTL, 1986 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 3-drzwk>- 
wy, szyberdach, tylne szyby uchylane, opony zimowe, RO + 4 
głośniki. - 5.000 zł. Jelenia Góra. tel. 0607/07-72-27 
RENAULT 5,1986 r., 1100 ccm, benzyna, brązowy metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, stan dobry, na za
chodnich tablicach • 900 DEM. Klępina, tel. 068/327-62-92, 
0603/44-06-23
RENAULT 5,1986 r., 1400 ccm, benzyna, srebrny metalic, 72 
KM, garażowany, zadbany, konserwacja, boczne szyby uchyl
ne, stan b. dobry, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 0600/21-05-64 
RENAULT 5 TL, 1987 r., 140 tys. km, 1100 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 5-biegowy, garażowany, zadbany, I właściciel w kraju, 
zapasowa skrzynia biegów, - 6.200 zł. Kamieniec Ząbkowicki, 
tel. 074/81743-95
RENAULT 5.1987/92 r., 154 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, 5-biegowy. 3-drzwiowy, RO, stan b. dobry, zadbany, tyl
na szyba ogrzewana, • 4.700 zł. Gostyń, tel. 065/573-61-91, 
0600/60-02-86
RENAULT 5 GTR, 1988 r., 160 tys. km, 1400 ccm, zielony me
talic, 3-drzwiowy, radio+4 głośniki, na białych tablicach, uchyl
ne tylne szyby, nowy akumulator, ważny przegląd, hak, - 6.000 
zł. Leszno, tel. 065/520-09-36
RENAULT 5,1988 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czerwo
ny, 3-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, szyberdach, RM Pione
er ♦ 4 głośniki, nowe opony i akumulator, gwarancja na półosie, 
kpi. kół - 5.300 zł. Oleszna, tel. 071/346-14-37,0603/69-09-39 
RENAULT 5,1988 r., 130 tys. km, 1108 ccm, benzyna, bordo
wy metalic, lotnicze siedzenia, hak, RM + głośniki, nowe opo
ny, mało używany, stan b. dobry, - 5.800 zł. Wrocław, tel. 
071/372-65-06,0604/26-91-78
RENAULT 5 CAMPUS, 1990 r., 120 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czarny, katalizator, RO, 5-biegowy, 5-drzwiowy, sprowadzony 
w całości w 95 r., kpi. dokumentacja, I właściciel w kraju, stan 
b. dobry, - 6.900 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-43-78. 
0608/28-34-88
RENAULT 5.1990/91 r.. 1400 ccm, benzyna, szary metalic, 
3-drzwiowy. 5-biegowy, szyberdach, stan idealny, atrakcyjny 
wygląd, na białych tablicach - 1.200 DEM. Zgorzelec, tel. 
0601/75-31-99
RENAULT 5.1991 r„ 1100 ccm, biały, zadbany, alum. felgi, 
garażowany, stan idealny, • 7.000 zł. Chojnów, tel. 
0607/04-08-57
RENAULT 9 GTS. 1983 r.. 180 tys. km, 1400 ccm, srebrny

metalic, po remońcie blacharki, nowe części, alum. felgi, el. otw. 
szyby, centr. zamek, 4-drzwiowy, oszczędny, dynamiczny, za
dbany, pilne, - 3.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-22-66 
RENAULT 9,1984 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, stan dobry, •
5.300 zł. Chocianów, woj. legnickie, tel. 0600/82-01-94 
RENAULT 9,1984 r., 1500 ccm, niebieski metalic, 5-biegowy, 
stan silnika i blacharki b. dobry, - 5.500 zł. Złotoryja, tel. 
0604/32-01-98
RENAULT 9 GTL, 1986 r., 144 tys. km, 1400 ccm, beżowy 
metalic, welurowa tapicerka, 75 KM, kremowe wnętrze, cały po 
lakierowaniu, po przeglądzie, obrotomierz, 5 biegowy, atrakc. 
wygląd, - 6.200 zł. Brzeg, tel. 0502/52-09-54 
RENAULT 9,1986 r., 147 tys. km, 1400 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, stan b. dobry, ważny przegląd, - 4.500 zł. Nowa Ruda, 
tel. 074/87247-31
RENAULT 9,1992 r., 200 tys. km, 1300 ccm, srebrny metalic, 
el. otwierane szyby, centralny zamek+2 piloty, radioodtwarzacz, 
90 KM, do drobnych poprawek lakierniczych, - 3.500 zł. Lesz
no. tel. 0603/31-62-24
RENAULT CLIO, 1991 r., 130 tys. km, 1900 ccm, diesel, popie
laty metalic, centr. zamek, wspomaganie, immobilizer, 5-drzwio
wy, stan b. dobry, do sprowadzenia, -11.200 zł. Chojnów, tel. 
0606/33-1245
RENAULT CLIO, 1991 r., 130 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, czer
wony, 5-drzwiowy, bez wypadku, centr. zamek, el. otw. szyby, 
radio, welurowa tapicerka, książka przebiegu, w kraju od tygo
dnia, - 9.900 zł. Rawicz, tel. 065/573-1845,0601/77-37-17 
RENAULT CLIO, 1991 r., 53 tys. km, 1890 ccm, diesel, czer
wień meksykańska, 5-drzwiowy, 5-biegowy, sprowadzony w 
całości, oclony, oryg. przebieg, stan idealny, w kraju od tygo
dnia, • 12.700 zł. środa Śląska, tel. 071/31749-74 
RENAULT CLIO, 1991 r., 149 tys. km, 1800 ccm. 16V, czarny 
metalic, 140 KM, sportowe zawieszenie, poszerzony, alum. fei- 
gi 15”, centr. zamek * pilot, el. otw. szyby, kubełkowe fotele, 
immobilizer, wspomaganie, kpi. dokumentacja, RM, -12.800 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-37-78

RENAULT CLIO, 1991 r., 1200 ccm, ENERGY, grafitowy meta
lic, 3-drzwiowy, • 9.000 zł. Kościan, tel. 065/5134248, 
0600/36-83-85
RENAULT CLIO; 1991 r., 67 tys. km, 1400 ccm, benzyna, sza
ry metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, stan b. dobry, -10.500 
zł. Świebodzin, tel. 0601/58-30-70 
RENAULT CLIO, 1991 r., 1200 ccm, benzyna - 2.000 DEM. 
Wałbrzych, tel. 074/66649-62
RENAULT CLIO, 1991 r., 105 tys. km, 1400 ccm, Energy, złoty 
metalic, elr otwieraoe.szyby^el, reguł, lusterka, automatic (4 
Matic), wspomaganie kier., odcięcie zapłonu, centralny zamek, 
oclony w całości, bez wypadku, nie wymaga napraw, • 8.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/3414948
RENAULT CLIO RT, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, srebrny meta
lic, centralny zamek ♦ pilot, ospoilerowany, aluminiowe felgi, 
pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji i skóry, -11.500 zl. Wro
cław, tel. 071/350-06-02,0601/74-86-83 
RENAULT CLIO, 1991 r., 97 tys. km, 1200 ccm, czerwony, spro
wadzony w całości, w kraju od 2 lat, 3-drzwiowy, zadbany, za
rejestrowany, kpi. dokumentacja, - 9.500 zł. Zielona Góra, tel. 
068/320-18-60
O  RENAULT CLIO, 1991 r., 1900 ccm , diesel, ko lor 

g ra fitow y m eta lic , 5-b iegowy, szybe rdach , •
11.900 z ł lub zam ienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/7949-88 87020751

RENAULT CLIO, 1991/92 rM 150 tys. km, 1900 ćcm, diesel, 
granatowy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, el. reg. reflektory, reguł. wys. 
mocowania pasów, wspomaganie, welurowa tapicerka, RM + 
głośniki, garażowany, zadbany, stan idealny, -11.400 zł. Bole
sławiec, tel. 0501/57-32-58
RENAULT CLIO, 1991/92 r., 109 tys. km, 1890 ccm, diesel, 
zielony metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, w kraju 
od 4 dni, sprowadzony w całości, oclony, stan b. dobry, • 12.500 
zł. Środa Śląska, tel. 071/31749-74 
RENAULT CLIO. 1992 r.. 90 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, wrzo
sowy, szyberdach, - 8.900 zł. Jarocin, tel. 0501/7146-54 
RENAULT CLIO, 1992 r., 84 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czer
wony, 3-drzwiowy, w kraju od 4 dni, - 9.800 zl. Miejska Górka, 
tel. 065/547-17-34,0602/59-26-24_
RENAULT CLIO RTM 992 r., 110 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
biały, el. otw. szyby, 5-drzwiowy, na białych tablicach - 2.600 
DEM. Zgorzelec, tel. 0601/76-29-15 
RENAULT CLIO, 1992 r., 1200 ccm, ENERGY, srebrny, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, centralny zamek, szyberdach, el. otwie
rane szyby, sprowadzony w całości, zarejestrowany, po prze
glądzie, -11.300 zł. Gostyń, tel. 0603/13-67-61,0607/09-84-62, 
woj. leszczyńskie
RENAULT CLIO, 1992 r.t 80 tys. km. 1200 ccm w kraju od 3 
mies., nie zarejestrowany, oclony, • 11.800 zł. Legnica, tel. 
076/721-89-79,0605/22-00-82

RENAULT CLIO, 1992 r., 50 tys. km, 1200 ccm, benzyna, srebr
ny, 5-drzwiowy, ABS, wspomaganie kier., RO, książka serwiso
wa, 4 opony zimowe, stan b. dobry, -11.000 zł. Legnica, tel. 
076/862-32-03,0603/91-0742
RENAULT CLIO, 1992 r., 103 tys. km, 1200 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, szyberdach, RO, centr. zamek, alarm, garażowa
ny, zadbany, stan b. dobry, - 11.900 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-2747,0502/55-96-13
RENAULT CLIO, 1992 r., 84 tys. km, 1108 ccm, granatowy, 
5-drzwiowy, oznakowany, alarm, w kraju od 94 r., I właściciel, 
rej. do 03.2002 r., hamulce i zawieszenie po remoncie, - 9.200 
zł. Oleśnica, tel. 071/314-35-95
0  RENAULT CLIO, 1992 r., wtrysk, ko lo r burszyno- 

wy metalic, 5-biegowy, 5-drzwiowy, katalizator, 
reg. pasów, 2 komplety opon (letnie i zimowe), 
bez wypadku, serwisowany, stan b. dobry, w kraju 
od 2 dni, kompl. dokumentacja, - 11.500 zł. Tel. 
065/572-24-74 lub 0607/38-00-09 01024711

RENAULT CLIO. 1992 r.. 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
bordowy, 5-drzwiowy, dzielone tylne siedzenia, zadbany, stan 
b. dobry. -12.600 zł. Wrocław, tel. 372-15-15,0501/76-70-59 
RENAULT CLIO, 1992/93 r., 1200 ccm. ENERGY, czerwony, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, RO, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, 
odcięcie zapł., pilot, oszczędny, garażowany, halogeny, zderzaki 
w kolorze nadwozia, stan idealny, • 11.500 zł. Zielona Góra, tel. 
068/321-33-16
RENAULT CLIO, 1992/95 r.. 110 tys. km, 1200 ccm, niebieski. 
3-drzwiowy, radio, opony zimowe, centr. zamek, alarm, zadba
ny, -11 .500 zł. Wrocław, tel. 0605/30-76-78 
RENAULT CLIO, 1992/96 r., 93 tys. km, 1100 ccm, biały, 
3-drzwiowy, - 8.500 zŁ Ostrów Wielkopolski, tel. 0603/93-60-05 
RENAULT CLIO, 1993 r., 1800 ccm, 16V, żółto-czarny, WilSams, 
kupiony w salonie, po tuningu, 150 KM, sportowy ukł. wydecho
wy, obniżony, alum. felgi, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, szyberdach, alarm, komputer, ABS, centr. zamek, -
13.000 zł. Wrocław, tel. 0603/53-90-90
RENAULT CLIO, 1993 r., 120 tys. km, 1100 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, z salonu, 5-drzwiowy, RO i 4 głośniki, garażo
wany, kpi. kół zimowych, -12.000 zł. Pieńsk, tel. 075/778-66-96, 
0607/74-36-81
RENAULT CLIO, 1993 r., 77 tys. km. 1170 ccm, benzyna, wtrysk, 
czarny metalic, 3-drzwiowy, dzielona tylna kanapa, RM, kpi. felg
1 opon zimowych, kpi. dokumentacja, szyberdach, zadbany, stan 
techn. dobry, - 13.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-44-21, 
0605/05-07-24
RENAULT CLIO, 1994 r., 82 tys. km, 1200 ccm, niebieski, sil
nik Energy, 5-drzwiowy, poduszka powietrzna, halogeny, dżoj
stik do RO, pełna dokumentacja + książka serwisowa, sprowa
dzony w całości, stan b. dobry, opłata skarbowa w cenie, -15.000 
zł lub zamienię. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/482-20-58, 
0604/68-33-44
RENAULT CLIO, 1994 r., 73 tys. km, 1200 ccm, szary metalic, 
poduszka pow., wspomaganie, RO, 3-drzwiowy, - 12.900 zł. 
Żagań, tel. 0502/67-17-50
RENAULT CLIO, 1994 r., 98 tys. km, 1200 ccm, niebieski, in
stal. gazowa Lovato, 5-drzwiowy, centr. zamek, alarm + pilot, 
immobilizer, RO, z  salonu w Polsce, bez wypadku, stan ideal
ny, lakierowane zderzaki, - 14.900 zł. Kożuchów, tel. 
068/388-92-70 do 17.0606/48-0641 
RENAULT CUO. 1994 r.. 80 tys. km. 1200 ccm, ENERGY, bor
dowy metalic, wspomaganie, centr. zamek z  pilotem, poduszka 
pow., 5-drzwiowy, nowe opony, stan b. dobry, -13.500 zł. Lesz
no, tel. 0603/78-30-87
RENAULT CLIO, 1994 r.. 94 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
stan idealny, sprowadzony w całości, bez wypadku, -15.500 zł. 
Ułanów, tel. 076/831-10-28
RENAULT CLIO, 1995 r., 96 tys. km. 1900 ccm, diesel, czer
wony, -15.000 zł. Żarów, tel. 074/858-11-29,0602/46-83-88 
RENAULT CUO, 1995 r., 74 tys. km, 1200 ccm, benzyna, żółty, 
3-drzwiowy, alum. felgi + kpi. felg z  oponami zimowymi, po tu
ningu, tylne szyby uchylane, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, Oznakowany, blokada skrzyni biegów, immobilizer, -
16.500 zł. Lubin, tel. 076/844-7741.0604/27-30-70 
RENAULT CLIO. 1995/96 r.. 1200 ccm, ENERGY, zielony me
talic, serwisowany, dobrze utrzymany, kierowca niepalący, z 
dodatkami, nie składak, -14.500 zł. Opole, tel. 0602/11-75-58 
RENAULT CLIO. 1996 r., 102 tys. km. 1200 ccm, ENERGY, 
bordowy, 3-drzwiowy, centr. zamek, immobilizer, szyberdach. -
13.000 zł. Milicz, tel. 071/384-29-71,0608/16-36-72
O  RENAULT CLIO, 1997 r., 1200 ccm, granatowy, 

m odel przejściowy, el. otw. szyby, centr. zamek, 
• 17.200 zł. Leszno, tel. 0603/77-49-22 01024861 

RENAULT CLIO, 1997 r., 21 tys. km, 1200 ccm, granatowy, 
immobilizer, poduszka pow, • 18.900 zł. Leszno, tel. 
065/520-69-77
O  RENAULT CLIO, 1997 r., 1200 ccm, granatowy, 

fabryczna homologacja na sam ochód ciężarowy, 
kupiony w  sa lon ie  w Polsce, serw isowany, I wła
śc ic ie l, RM stereo, poduszka pow.. alarm, immo- 
bilizer, stan  idealny, -15.900 zł z  VAT-em. „AUTO 
P L U S ” , Ś w id n ic a , te l. 074/666-60-50, 
0601/85-15-55 01025651

RENAULT CLIO, 1997 r.. 1200 ccm, czerwony, składak, ogrze
wanie webasto, stan b. dobry, • 9.000 zł. Wrocław, teł. 325-18-48, 
0502/61-10-53
RENAULT CLIO, 1997 r.. 38 tys. km, 1149 ccm, niebieski me
talic, centralny zamek, wspomaganie kier., immobilizer, halo
geny, el. reguł, reflektory, 2 poduszki pow., bez wypadku, udok. 
przebieg, w kraju od 6 miesięcy, • 18.200 zł. Wrocław, tel. 
348-37-56,0502/66-19-57.
RENAULT CLIO, 1997 r., 60 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, meta
lic, katalizator, 2 poduszki pow., serwo, pilot, centr. zamek, alarm, 
5-drzwiowy, alum. felgi 5-ramienne, • 14.500 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/383-5242 po godz. 21
RENAULT CLIO, 1998 r., 19 tys. km, 1200 ccm, wiśniowy me
talic, 5-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne, centr. zamek + pilot, 
wspomaganie, szyberdach, radioodtwarzacz, stan b. dobry, •
21.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/732-00-58,0609/28-9248 
RENAULT CLIO II, 1998 r., 18 tys. km, 1200 ccm 5-drzwiowy. 2 
pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, alarm, el. reg. 
Lusterka, el. otw. szyby, RM + CD, zadbany, - 27.900 zł lub za
mienię, (możliwe raty). Syców, tel. 062/786-90-05,785-35-03 

RENAULT CLIO RN. 1998 r.. 74 tys. km. 1400 ccm, złoty meta
lic, 5-drzwiowy, ABS, poduszka pow., reguł, fotel kierowcy, alarm, 
RM, kupiony w salonie, II właściciel, stan b. dobry, • 26.700 zł. 
Wrocław, tel. 0502/16-17-26
RENAULT CLIO II, 1998/99 r., 22 tys. km, 1400 ccm, kolor mio
dowy 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„ 8tys. km, 1200 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek + pilot, ra
dio + pilot. el. otw. szyby, • 24.500 zł. Gromadka, tel. 
076/817-20-73,0601/75-93*91 ~
RENAULT CLIO 2,1999 r., 24 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
zielony metalic, kupiony w salonie, alarm + pilot, immobilizer, 2 
kpi. opon • 26.300 zł. Kłodzko, tel. 0607/49-54-70 
RENAULT CLIO II RT. 1999 r.. 13 tys. km. 1400 ccm. niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. świateł, centr. za
mek + pilot, wspomaganie, reg. kierownica, dzielone siedze
nia, welur, R M + 4 głośniki, klimatyzacja, 4 poduszki powietrz*

M N p J ła n a - « i i 8 M s j 0
H  LAT

w B m

toletypneum atiW e g l a d k o l u f o w e  kal.4,5mm
i s ó b  p e ł n o l e t n i c h  b e z  p o z w o l e ń  n a  z a k u p .

]Ofetójemy także śzerekł asortymerit broni sportowej. palnej ostrej f myśliwskiej. 
SKLEP MYŚLIWSKO-STBZELECKI

ul.Bogusławskiego 55, | |
y - m f i w i O T f i -  H  £0-023 Wrocław V i  i
ams 1988 S t lw l r w l ia la m  _  , nml i itb ''*#153
www.maliK-malik.com.pl ... Tel/Fax.;071-33 84 786 ; M  
malik@malik-malik.com.pl j|j GSM: 0606 4721421 /

11.05.2001 sp is treści - patrz strona 61 (rozkładowa). AUTO GiEŁDA DOLNOŚLĄSKA 31

http://www.auto-czesci.pl
http://www.maliK-malik.com.pl
mailto:malik@malik-malik.com.pl


ne, napinacze pasów, halogeny, ABS, stan idealny, model z 
czerwca, - 31.700 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-05-86 
RENAULT CLIO II, 1999 r., 1900 ccm, diesel, biały, 3-drzwio
wy, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, welurowa tapicer
ka, halogeny, el. reg. reflektory, zderzaki w kolorze nadwozia, -
24.500 zł. Świebodzice, tel. 074/854-32-01,0605/55-55-37 
RENAULT CLIO II, 2000 r., 30 tys. km, 1200 ccm, zielony, po
duszka pow., el. otwierane szyby, soczewki, halogeny, CD + 
pilot + 6 głośników, immobilizer, model przejściowy, zapłon w 
stacyjce, odstąpię leasing, - 5.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0606/42-64-34
RENAULT CUOII, 2000 r., 12 tys. km, 2000 ccm, TDi. granato
wy metalic, ABS, poduszka pow., klimatyzacja, centr. zamek, 
immobilizer, radio, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, - 38.200 zł. 
Syców, teł. 062/785-31-64
RENAULT ESPACE, 1987 r., 1800 ccm, benzyna, szary meta
lic, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centralny 
zamek, alum. felgi, 2 szyberdachy, 2 osoby+620 kg lub 7osób, 
-14.500 zł lub zamienię na Forda Escorta diesela. Dąbie, teł. 
0607/40-46-20
RENAULT ESPACE, 1988/89 r., 200 tys. km, 2200 ccm. ben
zyna, wtrysk, zielony metalic, na 7 osób, el. otw. szyby, ei. reg. 
lusterka, komputer, wieża, pilot, katalizator, dwa szyberdachy, 
relingi dachowe, centr. zamek, alum. felgi, wspomaganie, stan 
b. dobry, bez wypadku, w kraju od 2 lat, kpi. dokumentacja, 
atrakc. wygląd, -17.500 zł. Świerzawa, tel. 075/713-54-84 
RENAULT ESPACE VAN, 1991 r., 180 tys. km, 2800 ccm, V6, 
kolor morski metalic, 2 szyberdachy, el. otw. szyby, el. reg. re
flektory, centralny zamek, alarm, wspom. kierownicy, obrotowe 
fotele, 7-osobowy, inst. gazowa, relingi dachowe, bez wypad
ku, w kraju od 05.1999 r, - 22.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-36-20
RENAULT ESPACE. 1993 r., 119 tys. km. 2100 ccm. turbo D. 
biały, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, ABS, klimaty
zacja, 2 szyberdachy, 7-osobowy, obrotowe fotele, relingi da
chowe, hak, RM, welurowa tapicerka, bez wypadku, stan ideal
ny, - 32.500 zł. Kamienna Góra, tel. 0603/77-93-71 
RENAULT ESPACE. 1993 r„ 2100 ccm, turbo D, biało-srebmy, 
bez wypadku, pełne wyposażenie oprócz skóry, klimatyzacja, 2 
x szyberdach, relingi, hak, oryg. RO, kpi. dokumentacja, stan 
idealny, - 31.500 zł (możliwe raty) lub zamiana na tańszy. Ka
mienna Góra, tel. 0605/5548-22 
RENAULT ESPACE, 1997 r., 153 tys. km. 2200 ccm. turbo D. 
granatowy metalic, klimatyzacja, ABS, el. reg. lusterka i szyby, 
2 szyberdachy. immobilizer, Mul-T-Lock, welurowa tapicerka, 
relingi dachowe, roleta, I właściciel w kraju, kpi. dokumentacja, 
garażowany, 7-osobowy, stan b. dobry, - 55.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/767-63-60,0601/56-58-24 
O  RENAULT ESPACE, 1997 r., 2200 ccm , turbo D, 

oliw kow y m eta lic, nowy model, wspom aganie 
kier., 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, AB S , el. 
otw. szyby, alum. fe lg i, RM * CD, fotele obrotowe 
(kierowca ♦ pasażer), re ling i dachowe, I w łaści
c ie l, kup iony w  sa lon ie  w Po lsce , welurowa tapi
cerka, stan idealny, - 59.900 zł. „AUTO PLU S ” , 
Ś w id n ica , te l. 074/666-60-50, 0601/85-15-55 
01025471

RENAULT FUEGO, 1982 r„ 50 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
żółty, po remoncie silnika, stan dobry, RO, 4 głośniki, el. otw. 
szyby, reg. kierownica, alum. felgi, zapasowe opony, nowe świe
ce, filtry, przegląd do 10.2001 r., 81/100 km (miasto), - 2.000 zł. 
Wrocław, tel. 0602/43-35-67
RENAULT KANGOO, 1998 r., 30 tys. km. 1800 ccm, diesel, 
niebieski metalic, wspomaganie, centralny zamek, el. otw. szy
by. hak. - 29.000 zł. Leszno, tel. 0603/78-30-87 
RENAULT KANGOO, 1998 r., 62 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
biały, kupiony w salonie, 5-osobowy, drzwi tylne podwójne, •
28.000 zł (możl. wysL fakt. VAT). Lubań, tel. 0502/23-68-98 
RENAULT KANGOO. 1998 r.. 120 tys. km. 1400 ccm. benzy
na, biały, centralny zamek, garażowany, wspomaganie, alarm 
+ pilot, serwisowany, bez wypadku, boczne szyby, ładowność 
625 kg, stan b. dobry, - 23.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 
071/339-71-16.071/339-88-11
RENAULT KANGOO, 1998/99 r., 30 tys. km, 1200 ccm, niebie
ski, ABS, centralny zamek z  pilotem, RO, immobilizer, el. reguł, 
reflektory, książka serwisowa, pół roku w kraju, - 24.200 zł. Lesz
no. teł. 065/526-13-37
RENAULT KANGOO, 1998/99 r.. 27 tys. km wersja Perifim. 2 
poduszki powietrzne. ABS. wspomaganie kierownicy. RM + 
komplet sterowany z  kierownicy, aluminiowe felgi, pełne wypo
sażenie elektryczne, 5-osobowy, - 33.800 zł. Wrocław, tel. 
0604/40-9341 *
RENAULT KANGOO. 1999 r.. 17 tys. km. 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-osobowy, oszklony, immobilizer, 2 poduszki pow., 
el. otw. szyby, el. reguł, reflektory, RM, - 28.900 zł (zwolnienie z 
opłaty skarb.). Bojanowo, teł. 065/545-67-04,0607/04-78-05 
RENAULT KANGOO, 1999 r., 41 tys. km. 1200 ccm. wtrysk, 
żółty, bez wypadku, w kraju od 3 tygodni, zarejestrowany, po
duszka pow., podgrzewane fotele, centr. zamek, immobilizer, 
wersja 5-osobowa, - 25.900 zł. Wrocław, tel. 0607/80-08-60 
RENAULT LAGUNA. 1994 r.. 130 tys. km. 2000 ccm. szary 
metalik, klimatyzacja, centr. zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, 
RO, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-76-85 lub. 0501/72-20-10 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 120 tys. km. 1800 ccm. benzyna, 
szary metalic, wspom. kierownicy, el. otw. szyby, centralny za
mek + pilot, welurowa tapicerka, RO z  RDS, nowe opony, kpi. 
dokumentacja, stan b. dobry, - 21.000 zł (możliwe raty przez 
komis). Kamienna Góra, tel. 075/645-14-68 po godz. 17 
RENAULT LAGUNA. 1994 r.. 112 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, Idimatronik, ABS, komputer, immobilizer, centr. 
zamek, katalizator, alarm, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welu
rowa tapicerka, halogeny, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, stan b. dobry, - 22.000 zł (możliwe raty). Paczków, tel. 
0606/72-6442
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 75 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, zadbany, WKraju ochokurwspomaganie^er, 
ABS, el. otwierane szyby, szyberdach, immobilizer, centralny 
zamek+pilot, oryginalne radio + pilot, welurowa tapicerka, wła
ściciel niepalący, • 23.000 zł. Pieńsk, tel. 075/778-64-11, 
0605/20-79-66
RENAULT LAGUNA RXE, 1994 r.. 137 tys. km, 2000 ccm. ben
zyna, biały, klimatronic, ABS, poduszka pow., komputer, RO, 
bez wypadku, • 21.500 zł. Siechnice, tel. 071/311-52-31, 
0604/90-02-19
RENAULT LAGUNA RT. 1994 r., 90 tys. km. 1800 ccm, zielony 
metalic, bez wypadku, stan idealny, sprowadzony zza granicy, -
20.500 zł. Walim. tel. 074/845-72-39
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 96 tys. km. 2200 ccm, diesel, 
zielony metalic, ABS, komputer, skóra, el. otw. szyby - 4 sz l. el. 
reg. lusterka, klimatyzacja, zagłówki • 4 s z l, reg. kierownica, 
syntezator mowy, roleta, oryg. RO z pilotem + 6 głośników, ter
mometr zewnętrzny, - 26.500 zł. Wałbrzyćh, tel. 0601/7945-73 
RENAULT LAGUNA, 1994 r. I właśddel, serwisowany, stan 
idealny, - 20.500 zł. Wrocław, tel. 0501/47-22-55 
RENAULT LAGUNA. 1994 r.. 94 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie 
kier., welurowa tapicerka, RO, tylna szyba ogrzewana, kierow
ca niepalący, -21.300zł. Wrodaw, tel. 398-96-40,0608/33-04-75 
RENAULT LAGUNA RTE, 1994 r.. 69 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, niebieski metalic, zadbany, el. otw. szyby, zielone szyby, 
welurowa tapicerka, 3 zabezpieczenia, centr. zamek+pilot, reg. 
kierownica, wspomaganie, dzielona tylna kanapa, zderzaki w 
kolorze nadwozia, nowe opon letnie i zimowe, RM, reguł, fotel 
kierowcy, - 22.800 zł. Wrocław, tel. 071/357-40-02, 
0601/57-78-82
RENAULT LAGUNA, 1994/95 r., 105 tys. km, 1800 ccm. ben
zyna, kolor grafitowy metalic, alarm, centr. zamek, immobilizer, 
wspomaganie, eł. otw. szyby, welurowa tapicerka, spoiler, stan 
b. dobry, - 21.800 zł. Mirków, tel. 071/315-12-98 
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 92 tys. km. 2000 ccm. wiśniowy 
metalic, centr. zamek, immobilizer, wspomaganie, eł. otw. szy
by. podgrzewane lusterka, klimatyzacja, katalizator, radioodtwa
rzacz, - 23.500 zł. Kalisz, tel. 062/760-11-78 po godz. 17, 
0603/54-16-18
RENAULT LAGUNA RT, 1995 r., 100 tys. km. 1800 ccm. ben
zyna, zielony metalic. wspomaganie, centr. zamek, immobili
zer, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, kpi. dokumentacja, stan 
b. dobry, • 24.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, teł. 077M82-67-53

SAM O CHODY UŻYWANE - AUTOKOMIS NAWROT

1. Renault Twingo 1,2 1996 r. czerwony 35 tys.km 16.900 zł

2 Renault Clio 1,2 RN 1999 r. szaro-niebieski met 15 tys. km 29.900 zł

3. Renault Clio 1,6 RT 1999 r. rady metalic 30 tys. km 29.900 zł

4. Renault Clio 1,9 DRN 2000 r. granatowy 20 tys. km 35.900 zł

5: Renault Megane 1,4 RT 1996 r.czamy metalic 92 tys. km 23.900 zł

6. Renault Megane 1,4 RT 1999 r. zielony metalic 11 tys. km 38.900 zł

7. Renault Megane 1,4 1998 r. zielony metalic 47 tys. km 29.900 zł

8. Renault Megane Scenic 2,ORT 2000 r. granatowy 20 tys. km 66.900 zł

9. Renault Megane Coupe 1.6 RT 1996 r. czarny metalic 80 tys. km 31.900 zł

10. Renault Megane Coupe 1,6 RT16V1999 r. grafitowy metalic 12 tys. km 40.900 zl

11. Renault Laguna 2.0 RT 1996 r. czerwony 68 tys. km 29.900 zł

12. Renault Kangoo 1,4 RT 2000 r. morski 33 tys. km 39.900 zi

13. Renault Rapid 1.4 RN 1993 r. biały 270 tys. km 9.900 zł

14. Nissan Sunny 1.7 D 1991 r. srebrny metalic 141 tys. km 12.900 zł

15. Nissan Trade 3,0 TD 1998 r. granatowy 164 tys. km 43.900 zł

•  możliwa gwarancja dla każdego samochodu używanego o po io 7S2
•  bardzo korzystny kredyt
•  przy zakupie nowego samochodu używany przyjmujemy w rozliczeniu

AUTORYZOWANY PARTNER RENAULT
s p i t > o

DŁUGOŁĘKA, ul. Wrocławska 33 b, tel. (071) 315 21 09, fax 315 20 24 
tel. kom. 0603 395 524 e-mail: nawrot@auto.com.pl

RENAULT LAGUNA RTI, 1995 r., 112 tys. km, 2000 ccm, S, 
16V, zielony, 140 KM, el. otw. szyby, szyberdach, automatycz
na klimatyzacja, fotele Recaro, alum. felgi, RO ze sterowaniem 
przy kierownicy, spoiler, serwisowany w ASO, ABS, skórzana 
kierownica. - 27.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-13-30, 
0601/56-24-92
RENAULT LAGUNA. 1995 r„ 130 tys. km. 1800 ccm, zielony 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, pilot, alarm, el.szyby, ra
dio sterowane w kierownicy, stan b.dobry, - 23.500 zł. Legnica, 
tel. 0604/41-8047
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 119 tys. km. 1800 ccm, benzyna, 
biały, nowa insi gazowa, w ciągłej eksploatacji, - 23.000 zł. 
OłaWa, tel. 0602/6003-54
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 125 tys. km. 2200 ccm, diesel, 
niebieski metalic, garażowany, II właściciel, serwisowany, stan 
b. dobry, - 24.700 zł lub zamienię na tańszy. Polkowice, tel. 
076/845-67-63,0609/26-84-66
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 103 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
żółty, centr. zamek, alarm, ei. otw. szyby, ABS, 2 pod. powietrz
ne, halogeny, stan idealny, RO + CD. - 25.900 zł. Wrocław, tel. 
071/789-55-35 po godz. 19,0605/10-15-98 
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 90 tys. km, 1800 ccm, czerwony, 
pełne wyposażenie, spoiler + trzecie światło stop, bez wypad
ku. garażowany, stan idealny, - 28.500 zł lub zamienię na auto 
starsze. Wrodaw. tel. 321-18-98,321-94-80 
RENAULT LAGUNA, 1995/96 r.. 2000 ccm. RXE, srebrny me
talic, nowa, nie eksploatowana, pełne wyposażenie, klimatro
nic, nie rejestrowana, - 42.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-91-86, 
0601/72-56-81
RENAULT LAGUNA, 1996 r., 92 tys. km. 2200 ccm. diesel, 
bordowy metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, immobilizer. pi
lot zadbany, - 27.000 zł. Lewin Kłodzki, tel. 074/B69-80-38 
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1996 r., 88 tys. km. 1800 ccm. 
wtrysk, czerwony, centralny zamek, pełne wyposażenie elektr., 
wspomaganie kier., ABS, 2 poduszki powietrzne, tylna szyba 
ogrzewana, zadbany, kierowca niepalący, garażowany, - 30.000 
zł. Oława, tel. 071/313-44-37
RENAULT LAGUNA RXE, 1996 r., 84 tys. km. 2000 ccm. ben
zyna. kolor grafitowy metalic, II właśddeł, kupiony w salonie, 
garażowany, klimatronic, komputer, ABS, drewniane dodatki, 
rolety, 2 kpi. kół. - 29.000 zl. Ostrów Wlkp.. tel. 0501/77-01-74 
RENAULT LAGUNA, 1996 r., 98 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, 
kpi. dokumentacja, welurowa tapicerka, zdjęcia do wglądu, -
23.700 zł. Syców, tel. 062/785-92-59.0604/44-72-65 
RENAULT LAGUNA, 1996 r., 45 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
zielony metalic, kupiony w salonie, I właściciel, kpi. dokumen
tacja, wersja RT, wspom. kierownicy, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, immobilizer, SRS, alarm, RM, - 27.600 zł lub zamienię 
na Fiata Punto, Daewoo Matiz. Wałbrzych, tel. 074/842-31-89, 
074/841-75-89
RENAULT LAGUNA ALIZE. 1997 r.. 81 tys. km, 1800 ccm. gra
natowy metalic, klimatyzacja, ABS, eł. otw. szyby, eł. reg. lu
sterka, reg. kierownica, halogeny, poduszka pow., centr. zamek, 
immobilizer, alarm, RM, alum. felgi, podłokietniki, welurowa ta
picerka, spoiler, kupiony w salonie, garażowany, stan b- dobry, 
- 36.500 zł. Kobierzyce, git). Żórawina, tel. 0609/29-21-24 
RENAULT LAGUNA RT, 1997 r., 98 tys. km. 2000 ccm. benzy
na. zielony, ABS, poduszka pow., el. otwierane szyby przednie, 
centralny zamek, radio, kupiony w salonie, - 30.500 zł. Lubań, 
tel. 0603/8048-19
RENAULT LAGUNA, 1997 r.. 47 tys. km. 1800 ccm. benzyna 2 
pod. powietrzne, wspomaganie, ABS, centr. zamek, eł. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, obrotomierz, el. reg. reflektory, - 26.500 
zł. Syców, teł. 062/785-94-95,0604/27-78-61 
RENAULT LAGUNA, 1997/98 r., 76 tys. km. 1800 ccm. grana
towy, RNA, centr. zamek, eł. otw. szyby, ABS, wspomaganie, 
poduszka pow. kierowcy, garażowany, nowe opony, - 26.500 zł. 
Świdnica, tel. 074/8534301.0602/38-28-53 
RENAULT LAGUNA KOMBI. 1998 r.. 30 tys. km, 1600 ccm. 
16V, zielony, moc silnika 110 KM, ABS, klimatyzacja, eł. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, reg. fotel kierowcy, reg. kierownica, w 
kraju od 8 mies., stan b. dobry, - 43.000 zł. Wałbrzych, teł. 
074/664-98-36
RENAULT LAGUNA II. 1999 r.. 48 tys. km. 1800 ccm. 16V. 
granatowy metalic, 4 pod. powietrzne, ABS. klimatyzacja, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, kubełkowe fotele, wersja limitowa
na. • 42.500 zł. Bolesławiec, teł. 0601/87-1249 
O  RENAULT LAGUNA, 1999 r., 1600 ccm, 16V, srebr

ny metalic, kup iony w  salon ie  w  Po lsce , serw i
sowany, I w łaścic ie l, 2 pod. powietrzne, e l. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, AB S , wspo
maganie kier., k lim atyzaqa, welurowa tapicerka, 
stan idealny, • 42.900 zł. „AUTO PLUS” , Św idni
ca, tel. 074/666-60-50,0601/85-15-55 01025601 

RENAULT LAGUNA. 1999 r.. 27 tys. km. 1800 ccm. 16V, ben
zyna. granatowy, kupiony w salonie, bez wypadku, pełne wypo
sażenie, karta pojazdu, • 45.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-37-69 po godz. 16.0603/37-78-33 
RENAULT MEGANE COUPE. 1996 r.. 90 tys. km. 1600 ccm, 
benzyna, żółty, 2 pod. powietrzne, ABS, eł. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, alum. felgi, spoiler, bez wypadku, - 25.900 zł. Bolesła
wiec, tel. 0601/87-1249

RENAULT MEGANE. 1996 r.. 64 tys. km. 1400 ccm. wtrysk, 
bordowy metalic, kupiony w salonie, wspomaganie, centr. za
mek. alarm, Mul-T-Lock. radio Pioneer z windą, stan b. dobry, -
22.800 zł (możliwe raty). Legnica, teł. 0604/41-8047 
RENAULT MEGANE RT, 1996 r., 61 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
szary metalic, klimatyzacja, ei. otwierane szyby, eł. reguł, lu
sterka, el. reg. reflektory, centralny zamek + pilot, immobilizer, 
radioodtwarzacz, hak, zderzaki i listwy w kolorze nadwozia, 
halogeny, nowe opony, I właśddel, w lóraju od 4 lat, pełna do- 
kunentacja. - 25500 zł. Góra, teł. 065/543-3801.0605/0942-12 
RENAULT MEGANE. 1996 r.. 94 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
granatowy, wspomaganie, centr. zamek, alarm, immobilizer, RO, 
z  salonu w Polsce, garażowany, - 22.600 zł. Kępno, teł. 
0605/60-38-70.0605/5803-99
RENAULT MEGANE, 1996 r., 1400 ccm, zielony metalic. wspo
maganie, kupiony w salonie, c^amek+pilot, - 23.500 zł. Legni
ca, lei. 0604/41-8047
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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, teł. 065/53403-09 
RENAULT MEGANE RT. 1996 r., 70 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, zielony metaSc, 5-drzwiowy, el. otw. szyby i szyberdach, 
2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaganie, welurowa ta
picerka, RO Philips z  pilotem w kierownicy, halogeny, ozna
kowany, Mul-T-Lock, - 26.400 zł lub zamienię. Lubin, tel. 
076/841-22-08,0603/89-12-88 
RENAULT MEGANE, 1996 r., 9 tys. km, 1400 ccm, benzyna.

biały, wtrysk, centr. zamek, wspomaganie, immobilizer, 
Mul-T-Lock, oznakowany, RO, kupiony w salonie, serwisowa
ny, garażowany, bagażnik dachowy na rowery, - 21.800 zł. 
Prudnik, tel. 077/436-84-16
O  RENAULT M EGANE, 1996 r., 1400 ccm , czerw o

ny, kup iony w sa lon ie  w  Po lsce , serw isowany, I 
w łaśc ic ie l, alarm , im m obilizer, w spom aganie, 
welurowa tapicerka, stan  idealny, • 23.900 zł. 
.A U TO  P L U S ” , Ś w idn ica , te l. 074/666-60-50, 
0601/85-15-55 01025541

O  REN AULT  M EGANE, 1996 r.t 1400 ccm , ko lo r 
grafitowy metalic, kup iony w  sa lon ie  w  Po lsce , 
serwisowany, I w łaścic ie l, poduszka pow., w spo
maganie, e l. otw. szyby, e l. reg. lusterka, centr. 
zamek, alarm, im m obilizer, welurowa tapicerka, 
stan idealny, - 24.900 zł. „AUTO P LU S ” , Św idn i
ca, tel. 074/666-60-50,0601/85-15-55 01025661 

RENAULT MEGANE, 1996 r., 1400 ccm. granatowy, kupiony 
w salonie, bez wypadku, RO, spoiler, serwisowany, zderzaki 
w kolorze nadwozia, - 20.000 zł. Wałbrzych, teł. 074/664-2301, 
0603/630147
RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r., 35 tys. km.1600 ccm. 
wtrysk, czerwony, alum. felgi, el. otw. szyby, centr. zamek, pi
lot, kpi. dokumentacja, ospoilerowany, 2 pod. powietrzne, pasy 
pirotechniczne, sten b. dobry, • 28.000 zł. Wołów, tel. 
071/389-38-75,0600/34-2509 
RENAULT MEGANE COUPE. 1996 r.. 71 tys. km. 1600 ccm. 
kolor wiśniowy metalic, el. otw. szyby, poduszka pow., wspo
maganie, alarm + pilot, immobilizer, Mul-T-Lock, alum. felgi, 
RO Sony CD ♦ 6 głośników, kupiony u dilera, - 25.500 zł. Wro
cław, tel. 0601/74-9644
RENAULT MEGANE. 1996 r.. 106 tys. km, 1600 ccm. biały, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, immobilizer, dzielone 
tylne siedzenia, wspomaganie, reg. kierownica, centr. zamek, 
el. otw. szyby, RO Philips, welurowa tapicerka, - 22.000 zł. 
Wrocław, teł. 071/3630845,0601/0508-18 
RENAULT MEGANE COUPE. 1996 r.. 60 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, niebieski metalic, centralny zamek, welurowa tapi
cerka, stan b. dobry, • 19.500 zł. Wrocław, tel. 
0605/05-33-05,0601/70-50-71
RENAULT MEGANE RT, 1996/97 r., 110 tys. km. 1600 ccm. 
niebieski metalic, 2 poduszki pow., klimatyzacja, ABS. wspo
maganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
welurowa tapicerka, immobilizer, RO + RDS, zderzaki i lusterka 
w kolorze nadwozia, halogeny, bez wypadku, kupiony w salo
nie, - 25.000 zł. Bolesławiec, tel. 0603/1247-27 
RENAULT MEGANE. 1996/97 r.. 56 tys. km. 1400 ccm. ben
zyna, srebrny metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, reg. kierownica, welurowa tapicerka, RO, zadbany, stan 
b. dobry. - 23.400 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-9345 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1996/97 r:. 1600 ccm. Ener
gy. czerwony, serwisowany, kupiony w salonie, el. otwierane 
szyby, eł. reguł, lusterka, alarm, hak, wspomaganie kier., 2 
komplety opon, - 23.500 zł. Leszno, tel. 065/520-29-04 
RENAULT MEGANE, 1997 r., 65 tys. km. 1600 ccm. bordowy 
metalic. I właśddel, ABS, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, garażowany, immobilizer, poduszka pow., RO, 
wspomaganie. - 27.800 zł. Oleśnica, tel. 071/398-212-84, 
0601/9344-53
RENAULT MEGANE. 1997 r.. 41 tys. km, 1900 ccm, TD, sza
ry metalic, komputer, 5-drzwiowy. centr. zamek, pilot, el. otw. 
szyby, eł. reg. reflektory, welurowa tapicerka, immobilizer, RO, 
dżojstik, reg. kierownica, fotel, w kraju od roku, zarejestrowa
ny, stan b. dobry, - 30.700 zł. Bojanowo, tel. 065/5450146 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997 r., 100 tys. km. 1600 
ccm. wtrysk, biały, klimatyzacja, el. otwierane szyby, radiood
twarzacz z  RDS, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, 
alarm, immobilizer, regulowana kierownica i fotel, stan b. do
bry. - 27.500 zł. Głogów, tel. 076/835-53-32,0607/1044-97 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997 r., 38 tys. km, 1900 ccm, 
DTi, bordowy metalic, el. otw. szyby, el. reg. świateł, centr. 
zamek, wspomaganie, reg. kierownica, pirotechniczne pasy, 
radioodtwarzacz oryginalny, halogeny, - 32.500 zł. Kalisz, tel. 
062/76742-40,0501/71-4505 
RENAULT MEGANE COUPE. 1997 r.. 87 tys. km, 1600 ccm, 
żółty, radioodtwarzacz, el. otw. szyby, reg. kierownica i pasy,' 
aiarm, immobilizer, centr. zamek, kupiony w salonie w Pol
sce, bez wypadku, - 28.000 zł. Konin, tel. 063/27503-77, 
0605/54-39-24
RENAULT MEGANE, 1997 r., 78 tys. km. 1900 ccm. TDI, zie
lony metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, immobilizer, 
centr. zamek, el. otw. szyby, Mul-T-Lock, welurowa tapicerka, 
RM z  RDS. - 30.000 zł. Lubin, tel. 076/847-50-98, 
0607/38-70-35
RENAULT MEGANE, 1997 r., 88 tys. km, 1900 ccm. diesel, 
srebrny metalic, centr. zamek, wspomaganie, immobilizer, el. 
reg. reflektory, eł. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, halogeny, 
RO z  RDS, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, - 27.800 
zł. Milicz, tel. 071/384-1107
RENAULT MEGANE CLASSIC. 1997 r„ 82 tys. km. 1600 ccm. 
kolor grafitowy metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, 
centr. zamek+pilot, RO Philips, wspomaganie, wszystkie el.

dodatki, immobilizer, blokada skrzyni biegów, hak, - 29.900 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 0608/34-56-79 
O  RENAULT M EGANE CLASSIC , 1997 r., 1400 ccm, 

biały, I rej. w  1998 r., kup iony w  sa lon ie  w  Po l
sce , serw isow any, I w łaśc ic ie l, k lim atyzacja , 
A B S , pełne wyposażen ie elektr., welurowa tapi
cerka, stan idealny, 26.800 z ł lub zam ienię. 
„AUTO  P L U S ” , Św idn ica , te l. 074/666-60-50, 
0601/85-15-55 01025511

0  RENAULT M EGANE, 1997 r., 1600 ccm , niebie
sk i m etalic, kup iony w sa lon ie  w  Po lsce , serw i
sowany, I w łaśc ic ie l, poduszka pow., wspom a
ganie, e l. otw. szyby, e l. reg. lusterka, centr. za
mek, alarm, im m obilizer, welurowa tapicerka, 
stan idealny, - 26.900 zł. „AUTO PLU S ” , Św idn i
ca, tel. 074/666-60-50,0601/85-15*55 01025631

RENAULT MEGANE, 1997 r., 98 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, srebrny metalic, centralny zamek + pilot, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka i szyberdach, wspom. kierownicy, alum. felgi, 
spoiler bagażnika, halogeny, - 24.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-29-73
RENAULT MEGANE CLASSIC, RT, 1997 r., 80 tys. km. 1600 
ccm, benzyna, bordowy metalic, 2 poduszki pow., ABS, wspo
maganie, el. reg. i podgrzewane lusterka, el. otw. szyby, we
lurowa tapicerka, lakierowane zderzaki i lusterka, centr. za
mek, immobilizer, alarm, radio Pioneer, kpi. zimowych opon, I 
właśddel, kupiony w salonie, bez wypadku, • 30.500 zł. Wro
cław, tel. 071/325-98-82 wieczorem, 071/351-00-17 rano, 
0601/78-9000
RENAULT MEGANE, 1997 r., 75 tys. km. 1900 ccm. diesel, 
biały, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., radio, 
wspomaganie, kpi. dokumentacja, - 27.900 zł. Wrodaw, tel. 
0602/45-57-36
RENAULT MEGANE RT, 1997 r., 57 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, granatowy, pełne wyposażenie el., RO, zderzaki i lu
sterka w kolorze nadwozia, termometr zewn., ABS, halogeny, 
garażowany, stan dobry, - 24.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/37602-13
RENAULT MEGANE, 1997/98 r., 38 tys. km. 1900 ccm. die
sel, granatowy metalic, wspom. kierownicy, poduszka po
wietrzna, oryg. RO, immobilizer, el. reg. reflektory, 5-drzwio
wy, nadwozie typu hatchback, w kraju od od 07.2000 r., stan 
idealny, - 28.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-36-20 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997/98 r., 116 tys. km, 1400 
ccm, benzyna, kolor grafitowy metalic, kupiony w salonie, II 
właśddel niepalący, ce n t. zamek, wspomaganie, immobili
zer, pod. powietrzna, welurowa tapicerka, reg. kierownica, 
książka serwisowa, serwisowany (po wymianie rozrządu w 
ASO), stan idealny, przerysowany, - 20.500 zł. Wrocław, tel. 
0503/76-77-80
RENAULT MEGANE COUPE, 1998 r., 5 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, żółty, I właśddel, pełne wyposażenie oprócz skóry, 
serwisowany, radio, alum. felgi, stan idealny, - 33.500 zł. Sy
ców. tel. 062/785-36-81.0603/92-7503 
RĆNAULT MEGANE, 1998 r., 50 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, złoty metalic, kupiony w salonie, ABS, pod. powietrzna, 
pełne wyposażenie elektryczne, RO Sony. - 31.000 zł. Lesz
no, tel. 065/528-89-31 po godz. 19 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1998 r., 36 tys>km, 1400 ccm, 
ENERGY, biały, ABS, elektryka, centr. zamek, wspomaganie, 
immobilizer, radioodtwarzacz Blaupunkt + sterowanie w kie
rownicy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, - 26.500 zł. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 062/59307-38,0606/61-6042 
RENAULT MEGANE, 1998 r., 68 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, srebrny metalic, bogate wyposażenie, w kraju od pół roku,
1 właściciel, kpi. dokumentacja, - 29.500 zł lub zamienię na 
tańszy do 10.000 zł, z dopłatą. Wałbrzych, tel. 074/6654745 
RENAULT MEGANE RL, 1998 r., 30 tys. km, 1400 ccm, zielo
ny metalic, wspomaganie, centr. zamek, alarm, radioodtwa
rzacz, kupiony w salonie, II właśddel, - 27.000 zł. Wieluń, tel. 
043/841-92-23
RENAULT MEGANE. 1998 r.. 43 tys. km. 1400 ccm, metalic. 
centr. zamek, poduszka pow., alarm, - 24.000 zł. Wrocław, tel. 
071/327-5041
RENAULT MEGANE, 1999 r., 187 tys. km, 1390 ccm. jasno
zielony, klimatyzacja, centr. zamek, elektr. otw. szyby, ABS, 4 
poduszki, wspomaganie, alarm, możliwość rat, - 38.500 zł. 
Opole, tel. 0609/44-51-17
RENAULT MEGANE II, 1999 r., 24 tys. km. 1400 ccm. 16V. 
oliwkowy metalic, kombi, ABS, 4 pod. powietrzne, wspoma
ganie, elektryka, oryg. RM i inne, kpi. dokumentacja, od 6 mies. 
w kraju - 39.000 zł. Przemków, tel. 076/831-97-10, 
0600/32-93-15
RENAULT MEGANE IIRXE, 1999 r., 23 tys. km. 1900 ccm. 
TDI, srebrny metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, światła, reg. kierownica, 5-drzwio
wy, - 34.900 zł. Sława. tel. 068/35607-38.0502/11-90-02 
O  RENAULT M EGANE CLASSIC , 1999 r., 1400 ccm, 

16V, ko lo r m iedziany metalic, kupiony w salon ie 
w  Po lsce , serw isowany, I w łaścic ie l, A B S , 4 po
duszk i pow., pełne wyposażenie elektr., immobi
lizer, alarm, welurowa tapicerka, stan idealny, -
35.900 z ł.  „A U T O  P L U S ” , Ś w id n ic a , te l. 
074/666-60-50,0601/85-15-55 01025521

RENAULT MEGANE KOMBI. 1999 r.. 61 tys. km, 1600 ccm, 
16V, srebrny, kupiony w salonie, I właśddel. 1 kierowca, pełne 
wyposażenie, bez klimatyzacji i skóry, możliwość wystawienia 
faktury Vat, - 46.000 zl. Świdnica, lei. 0602/5S-40-73 
RENAULT MEGANE, 1999 r., 1900 ccm, diesel, pertowobiały, 
pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, 4 poduszki po
wietrzne, stan idealny, • 33.000 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 
074/8434305,0601/72-6846
RENAULT MEGANE, 1999 r., 1600 ccm, 16V, zielony, centr. 
zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, ABS, 4 pod. powietrzne, 
reg. kierów., alarm, immobilizer - 34.000 zł. Włoszakowice, tel. 
065/537-11-74,0609/4302-03
RENAULT MEGANE RT, 2000 r., 1400 ccm, bordowy metalic, 
bez wypadku, na gwaranqi, pełne wyposażenie, alarm, - 46.900 
zł. Wrodaw, tel. 0601/73-5603 
RENAULT SAFRANE, 1993 r., 101 tys. km, 2200 ccm, benzy
na, wiśniowy metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, szyberdach, 
ABS, wieża RM, CD, nie eksploatowany w kraju, oclony, stan 
b. dobry, kpi. dokumentacja, - 18.500 zł. Lubin, tel. 
0502/3045-36
RENAULT SAFRANE RT, 1993 r.. 200 tys. km, 2200 ccm, ben
zyna, wtrysk, srebrny metalic, ABS, komputer (.mówiący*); el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka i reflektory, centr. zamek, alarm, 
alum. felgi, miniwieża Philips, szyberdach, immobilizer, wspo
maganie, welurowa tapicerka, podłokietnik, -19.500 zł. Biela
wa, tel. 074/833-75-10
RENAULT SAFRANE, 1993 r. informacja Komornik Sądowy, 
Brzeziny k. Lodzi, - 15.000 zł. Brzeziny k. Lodzi, tel. 
046/8744740, Świebodzice, 074/8580707 
RENAULT SAFRANE, 1993 r.. 103 tys. km, 2000 ccm. 145 KM, 
kolor grafitowy metalic, bogate wyposażenie (oprócz klimaty
zacji i skórzanej tapicerki), - 21.000 zł. Leszno, tel. 
065/54446-25
O  RENAULT SAFRAN E, 1993 r., 180 tys. km, 3000 

ccm , V6, bordowy metalic, alum. felg i, poduszka 
pow., tempomat, welurowa tapicerka, AB S , kom
puter, sprzęt hi-fi, nowa in s t  gazowa (17 zł/100 
km), pełne wyposażenie elektr., bez wypadku, 
serw isowany, stan b. dobry, w  kraju od 4  m iesię
cy, • 23.500 zł (do uzgodnienia, możliwe raty). Tel. 
065/572-24-74 lub 0607/38-00-09 01024741

O  RENAULT SAFRANE, 1993/94 r., czarny metalic, 
alum. felg i, wyposażenie el., komputer, pilne, •
17.500 z ł  (m o ż liw e  ra ty). W ro c ław , te l. 
0601/72-24-92 81009691

RENAULT SAFRANE BACCARA, 1994 r.. 117 tys. km, 3000 
ccm, V6, granatowy metalic, kpi. dokumentacja, do wymiany, 
zarejestrowany, pełne wyposażenie, do lakierowania zderzak i 
błotnik. -18.300 zł. Wrocław, teł. 071/310-71-38,0606/22-38-79

B RENAULT Laquna

A e iia t t ł t  L a g u n a  G ra n d to u r
Z  Tobą w in terakcji.

Już od 6 8 3 0 0  zł
W Nowym Renault Laguna Grandtour technologia jest wszechobecna. System kontroli trakcji, 
sflnik 1.9 dCi 120 KM z 6-biegową skrzynią, system wspomagania nagiego hamowana oraz 
kontro! ciśnienia w oponach... Wszystko to sprawia, że jazda jest jego pasją a bezpieczeństwo 
instynktem ochronnym. 6 poduszek powietrznych w wyposażeniu seryjnym Kluczem jest 
elektroniczna karta. Oto samochód, którego potencjał i prezencja dowodzą, że tworzenie 
samochodów jest sztuką. Sztuką technologii. W W W .r e n a u t L C O m .p l

/ O c i w r o t
DŁUGOŁĘKA, ul. Wrocławska 33 b, tel. (071) 315 21 81, 315 21 09, fex 315 20 24 

WROCŁAW, ul. Sienkiewicza 10, tal. (071) 322 70 06, fex 321 05 61 
e-mail: nawrot@auto.com.pl
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O  RENAULT SAFRANE, 1995 r., 81 tys. km, 2200 
ccm, wtrysk, perłowogranatowy, bez wypadku, 
serw isowany, RM, 5-biegowy, katalizator, ABS , 
wspomaganie, k iimatron ić, poduszka pow., el. 
reg. lusterka i szyby, komputer, welurowa tapi- 
cerka, kompletna dokumentacja, stan b. dobry, 
w kraju od 2 dni, kupujący zw oln iony z  opłaty 
skarbowej, • 29.900 z ł (do uzgodnienia, możliwe 
raty). Tel. 065/572-24-74 lu b  0607/38-00-09 
01024731

RENAULT SAFRANE TDI, 1996 r.. 2500 ccm, zielony, centr. 
zamek, wspomaganie, ABS, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, kli
matyzacja', • 36.500 zł. Lubin, tel. 076/840-86-59,0607/24-49-02 
RENAULT SAFRANE, 1997 r.. 62 tys. km, 200Ó'ccm,’F6V, ko
lor morski metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, wy
kończenia w drewnie, radio, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
welurowa tapicerka, - 37.800 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
RENAULT SAFRANE, 1998 r., 2000 ccm, benzyna, jasnobe
żowy metalic, instalacja gazowa, pełne wyp. elektr., 4 poduszki 
powietrzne, automatic, kiimatronić, alum. felgi, komputer, ABS, 
EPS, - 43.000 zł. Radłów, tel. 062/735-35-82 
RENAULT SCENIC, 1996/97 r„ 70 tys. km, 1600 ccm, jasno- 
perłowografitowy, centralny zamek z pilotem, immobjlizer, el. 
otw. szyby, welurowa tapicerka, garażowany, - 31.500 zł. Wro
cław, tel. 071/385-21-93
RENAULT SCENIC, 1997 r. kupiony w salonie, - 30.500 zł. Dłu
gołęka, tel. 071/399-86-77
RENAULT SCENIC, 1997 r., 90 tys. km, 1400 ccm, ciemnozie
lony, RM, centr. zamek, wspomaganie, immobilizer, el. otw. szy
by, welurowa tapicerka, stan b. dobry, - 28.000 zł. Lipniki, tel. 
077/431-21-79,0606/12-83-05
RENAULT SCENIC RT, 1997 r., 90 tys. km, 1600. ccm, ciem
nozielony, inst. gazowa, bez wypadku, kupiony w salonie, inst. 
gazowa na gwarancji, el. otw. szyby, klimatyzacja, centr. za- 

'  mek, wspomaganie kier., immobilizer, oryg. alarm, relingi, stan 
idealny, - 39.500 zł. Wieluń, tel. 043/843-38-85,0607/38-48-05 
RENAULT SCENIC, 1997/98 r., 70 tys. km, 2000 ccm, ciemno
niebieski metalic, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki powietrzne, 
RM, 2 szyberdachy, wspomaganie, pełne wyp. elektr, - 35.500 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/733-23-97,0603/13-69-67 
RENAULT SCENIC, 1997/98 r., 35 tys. km, 1600 ccm, bordo
wy metalic, I rejestracja 02.98 r., kupiony w salonie, 90 KM, 
bogate wyposażenie, bez wypadku, stan idealny, - 41.000 zł 
lub zamienię. Wrocław, tel. 0502/95-28-95 
RENAULT SCENIC, 1998 r., 60 tys. km, 1900 ccm, TDi. niebie
ski metalic, serwisowany, ABS, poduszka pow., wspomaganie, 
centr. zamek, el. otw. szyby, immobilizer, RM z RDS-em, - 45.000 
zł. Szczytna, tel. 074/868-36-62 
RENAULT SCENIC, 1998 r., 48 tys. km, 1600 ccm, popielaty 
metalic, pełne wyposażenie el., RM z RDS, klimatyzacja, oryg. 
inst. gazowa, - 36.500 zł. Leszno, tel. 065/543-13-75 
RENAULT SCENIC, 1999 r., 50 tys. km, 1900 ccm, DTI, szary 
metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek + pilot, 
klimatyzacja, wspomaganie, szyberdach, ABS, - 43.000 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/592-34-23,0606/75-09-61 
RENAULT SCENIC, 2000 r., 20 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebr
ny metalic, klimatyzaqa, 4 pod. powietrzne, pełne wyposaże
nie el., autoalarm, reguł. wys. foteli, (przesuwane tylne), zare
jestrowany jako ciężarowo-osobowy, stan idealny, kupiony w 
salonie, - 65.000 zł (faktura VAT). Lubin, tel. 076/844-60-83, 
0603/40-05-65
RENAULT SCENIC, 2000 r., 22 tys. km. 1600 ccm, 16V, szary 
metalic, klimatyzacja, ABS, aluminiowe felgi, 4 poduszki po
wietrzne, halogeny, wspomaganie kier., RO, el. otwierane szy
by przednie i tylne, el. reg. lusterka z  podgrzewaniem, otwiera
na tylna szyba, welurowa tapicerka. centralny zamek, - 52.000 
zł. Milicz, tel. 0601/48-21-04
RENAULT TWINGO, 1996 r., 98 tys. km, 1300 ccm, ̂ m i o 
dowy, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, immobiliser, centr. za
mek, sprowadzony ź  Francji w 2000 r., I waciciel, gara>owanv, 
-14.000 zł. Milicz, tel. 071/384-01-28,384-04-70 
RENAULT TWINGO, 1£96 r., 80 tys. km, 1300 ccm. benzyna, 
zielony, I właściciel, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, centr. za
mek + pilot, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, radio, 
welurowa tapicerka, stan b. dobry, - 17.900 zł. Syców, tel. 
062/785-36-81.0603/92-75-63
O  RENAULT TWINGO EASY, 1997 r., żółty, alum. fel

gi, el. otw. szyby, otw ierany dach, RO, garażo
wany, atrakc. wygląd, koła zimowe, stan idealny, 
ce n a  do u zg o d n ien ia . ., te l. 074/833-65-80, 
0601/19-65-08 84013961

RENAULT TWINGO. 1999 r.. 2 tys. km. 1200 ccm, benzyna, 
czerwony, poduszka pow., blokada skrzyni biegów, przyciem
niane szyby, immobilizer, RO, napinacze pasów, garażowany, 
kupiony w salonie, I właściciel, - 23.500 żł. Lubin, tel. 
076/847-04-00,0603/16-71-26
RENAULT TWINGO, 2000 r., 1200 ccm, niebieski metalic, nowa 
wersja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek + pilot, -
23.500 zł. Jawor, tel. 076/870-65-50

ROVER
ROVER114 GSI, 1993 r., 83 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zie
lony metalic, el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, kubełkowe fotele* alarm, - 8.500 zł. Wilkanów, 

'  tel. 074/813-60-45
ROVER114,1994 r., 81 tys. km, 1400 ccm, diesel, biały, - 9.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/05-56-04 
ROVER 200,1999 r., 1400 ccm. 16V, pertowozielony, bez wy
padku, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, wspomaganie, -
26.500 zł. Leszno, tel. 065/520-73-01,0609/44-85-88 
ROVER 214 i, 1993/94 r.. 125 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, I rejestracja 05.1994 r., centr. zamek, el. otw. 
szyberdach, reg. kierownica i światła, immobilizer, RO Clarion, 
w kraju od 03.2001 r., bez wypadku, zdjęcia, - 14.700 zł lub 
zamienię na tańszy. Gostyń, tel. 0604/33-86-50, woj. leszczyń
skie
ROVER 214 Si. 1995 r., 73 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, kupiony w salonie, I właściciel, wspomaganie kier., centr. 
zamek, immobilizer, alarm, zadbany, • 16.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-43-95
ROVER 214 i. 1996 r., 70 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, granatowy 
metalic, nowy model '97, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm 
+ pilot, drewniane dodatki, welurowa tapicerka, RO + 6 głośni
ków, 2 poduszki pow., I właściciel, sprowadzony w całości, stan 
b. dobry, • 20.500 zł lub zamienię na uszkodzony, do 20.000 zł. 
Złotoryja, tel. 076/878-71-29,076/878-58-83 
ROVER 214 SI, 1996/97 r., 38 tys. km. 1400 ccm, 16V, perło- 
woniebieski, moc silnika 103 KM, centralny zamek, el. otw. szy
by, 2 poduszki powietrzne, alarm, immobilizer, RO, wspom. kie
rownicy, reg. kierownica, jasna welurowa tapicerka, drewno, I 
właściciel niepalący, - 23.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-77-91, 
0608/55-13-86
ROVER 216 SI, 1997 r., 47 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i szyber
dach, alum. felgi, ABS, centr. zamek, wspomaganie, kpi. doku
mentacja, 3 miesiące w kraju, skóra, - 31.000 zł. Sobótka, tel. 
0602/25-01-06
ROVER 218 SD, 1995 r., 68 tys. km, 1800 ccm, TDi, periowo- 
bordowy, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., centralny 
zamek + pilot, alarm, drewno, • 23.000 zł. Leszno, tel.

526-10-02,0502/30-52-70 
RO ftR  218 SDE, 1995/96 r.. 1900 ccm, diesel, zielony meta- 

- lic. wspm. kierownicy, el. otw. szyby, centralny zamek + pilot, 
alarm, wilurowa tapicerka, dodatki drewniane, RO z RDS i CD, 
zderzaki w zorze  nadwozia, 5-drzwiowy, stan b. dobry, -18.000 
zł. Wałbrzych teł. 074/848-64-14 
ROVER 220 0§D. 1997 r., 55 tys. km, 2000 ccm, turbo D, srebr
ny metalic, alarrt, RO, wspomaganie kier., poduszka powietrz
na, immobilizer. i właściciel (niepalący), stan techn. idealny, 
garażowany, oszczędny, - 27.400 zł. Lubawka, tel. 
0504/93-94-49
ROVER 416 SI, 1996 *, 83 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwony,

CZESCI NOWE I UŻYWANE
| =‘| wysyłka - cały kraj .

"diagnostyka silnika |
*  naprawa komputerów ®
*  regulacja AIRBAG

profesjonalne stanowisko diagnostyczne 
Wrocław ul. Chałupnicza 13

bez wypadku, kupiony w salonie w Polsce, I właściciel, poduszka 
pow., ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, RM, 
alum. 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 SEDAN, 1997 r., 45 tys. km, 1600 ccm, 16V, ciem- 
nografitowy metalic, SI, I właściciel, pełne wyposażenie elek
tryczne, kpi. dokumentacja, welurowa tapiceiita (jasna), drew
no, chrom, garażowany, zadbany, atrakc. wygląd, oryginalny 
przebieg, - 35.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-54-14 
ROVER 620 SI, 1994 r., 2000 ccm, ciemnozielony metalic, elektr. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, el. fotel, podg. 
lusterka, skóra, drewniana kier., alum. felgi, centr. zamek, ABS, 
RO + 6 CD, immobilizer, stan idealny, garażowany, • 20.500 zł. 
Wrocław, tel. 0604/42-67*39
ROVER 620 SI, 1994 r., 2000 ccm, butelkowy metalic, skóra, 
alum. felgi, klimatyzacja, drewno, elektr. otw. szyby, reg. luster
ka, centr. zamek + pilot, ABS, - 24.500 zl. Zielona Góra, tel. 
0603/24-58-73
ROYER 620 i, 1995 r.. 1997 ccm, czerwony metalic, welur, elektr. 
otw. szyby i reg. lusterka, ABS, poduszka powietrzna, haloge
ny, drewno, - 26.800 zł. Legnica, tel. 0503/86-84-53 
ROYER 620 SI, 1995 r., 88 tys.km, 2000 ccm, benzyna, 16V, 
zielony metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
szyberdach, alum. felgi 16", 2 pod. powietrzne, skórzana tapi
cerka, serwisowany, ABS, alarm, immobilizer, - 29.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/664-90-60,0607/52-77-24 
ROVER 620 SI, 1995 r., 160 tys. km, 2000 ccm, zielony, el. otw. 
szyby, el. reg. i podg. lusterka, ABS, wspomaganie kier., drew
niane dodatki, welurowa tapicerka, centr. zamek, alarm, - 21.000 
zł. Gostyń, tel. 0602/74-49-78, woj. leszczyńskie 
ROVER 620 Si, 1996 r.. 107 tys. km, 2000 ccm, kolor grafitowy 
metalic, inst. gazowa, ABS, klimatyzacja, szyberdach, pełne 
wyposażenie elektr., 2 pod. powietrzne, dodatki skórzane, -
35.000 zł. Kluczbork, tel. 0601/17-07-02 
ROVER 620 SDI, 1998 r.. 92 tys. km, 2000 ccm, granatowy 
metalic, alum. felgi, ABS, 2 pod. powietrzne, kljmatyzacja, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, alarm, drewniane 
elementy i inne dodatki, - 40.000 zł lub zamienię na tańszy. 
Olesiec Stary, tel. 062/741-51-68,0608/38-65-77 
O  RO VER  620 SI LUX  klimatyzacja, AB S , pełne wy

posażenie elektr., oryg. alarm, sprowadzony na 
k o ła ch , - 29.000 z ł., te l. 076/858-55-14, 
0601/57-34-03 84013841

ROVER 75,2000 r„ 11 tys. km, 1800 ccm, 16V, srebrny, 4 pod. 
powietrzne, klimatyzacja, pełne wyposażenie eł., ABS, alum. 
felgi, alarm, - 82.000 zł lub zamienię na terenowy. Nysa, tel. 
077/433-14-25,0602/65-29-12

SAAB
SAAB 9000 i, 1990 r. cena 1.500 DEM. Jelenia Góra, tel. 
075/767-23-41

SEAT
SEAT AROSA, 1998 r., 38 tys. km, 1000 ccm, benzyna, poma
rańczowy, immobilizer, RM, reguł. wys. kierownicy, pod. po
wietrzna, książka serwisowa, • 21.000 zł. Sędzimirów, tel. 
076/877-57-23
SEAT CORDOBA, 1985 r., 1600 ccm, biały, katalizator, wspo
maganie, centr. zamek, el. otw. szyby, stan b. dobry, zadbany, •
17.900 zł (możliwe raty lub zamiana). Legnica, tel. 
0605/28-37-83
SEAT CORDOBA GTI, 1993 r., 101 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
meksykańska czerwień, bez wypadku, wspomaganie, centr. 
zamek, ABS, szyberdachrfotele kubełkowe, alum. felgi, książ
ka przebiegu, zadbany, w kraju od 2 dni, -16.900 zł. Rawicz, 
tel. 065/573-18-45,0601/77-37-17 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, wspomaganie, centr. zamek, elektr. otw. szy
by, szyberdach, sprowadzony w całości, -18.900 zł. Dobroszy
ce, tel. 071/314-11-83
SEAT CORDOBA, 1994 r., 160 tys. km, 1900 ccm, diesel, czar
ny, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, - 21.000 zł. Je
lenia Góra, tel. 075/642-08-69
SEAT CORDOBA, 1994 r., 134 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
fioletowy metalic, w kraju od 3 dni, wspomaganie, RO, centr. 
zamek, el. otw. szyby, stan idealny, - 21.800 zł. Sobótka, tel. 
071/316-22-14,0601/78-23-69
SEAT CORDOBA, 1994 r„ 92 tys. km, 1800 ccm, benzyna, fio
letowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, el. otw. 
szyby, alarm, pilot, el. reg. reflektory, nowy akumulator, - 20.000 
zł. Polkowice, tel. 076/845-11-50 
SEAT CORDOBA GTI, 1994 r., 103 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, czerwony, ABS, centr. zamek, wspomaganie, fotele Reca- 
ro, el. otw. szyby, alum. felgi (195x15), stan b. dobry, w kraju od 
roku, -22.000 zł. Wrocław, tel. 0604/83-55-30 
SEAT CORDOBA CLX, 1994 r., 120 tys. km. 1600 ccm, benzy
na, wtrysk, czerwony, katalizator, sportowe zawieszenie, wspo
maganie, el. reg. reflektory, obrotomierz, RM. szyberdach, 4 
zagłówki, garażowany, -18.600 zł. Wrocław, tel. 071/362-85-94, 
0603/16-70-20
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, wspomaganie; centr. zamek, 
radio, kubełkowe fotele, lekko przerysowany lakier, w kraju od 
3 dni, -19.900 zł. Rawicz, tel. 065/573-18-45.0601/77-37-17 
SEAT CORDOBA, 1995 r., 116 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, centralny zamek, szyberdach, wspomaganie kier,
• 18.800 zł. Leszno, tel. 0603/05-79-44 
SEAT CORDOBA, 1995 r., 65 tys. km, 1600 ccm, benzyna, fio
letowy metalic, wspomaganie kierownicy, el. otw. szyby, centr. 
zamek, szyberdach, halogeny, - 20.500 zł. Milicz, tel. 
0606/72-06-71
SEAT CORDOBA, 1995 r., 73 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielo
ny metalic, wspomaganie, centr. zamek, obrotomierz, ciemne 
tylne szyby, - 22.200 zł. Syców, tel. 062/785-94-95, 
0604/27-78-61
SEAT CORDOBA, 1995 r., 51 tys. km, 1600 ccm, Pb/, niebie
ski metalic, centralny zamek + pilot, alarm, szyberdach, 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, 1995/96 r., 140 tys. km, 1800 ccm, 16V, se

ledynowy, pejne wyposażenie oprócz-skóry i -klimatyzacji; -
21.500 zł. Wrócrew, tę i. 0^1/353-11-93 wieczcrem, 
0605/96-09-52 (zdjęcia do tej oferty mbźna zobaczyć w inter
necie pod numerem - A00483 www.autogielda.com.pl)
SEAT CORDOBA, 1996 r., 105 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, zie
lony, kupiony w salonie, I właściciel, immobilizer, centr. zamek, 
alarm, RM, halogeny, • 22.000 zł. Grodków, tel. 077/415-58-58, 
0602/59-86-40
SEAT CORDOBA, 1996 r., 1400 ccm, benzyna, wtrysk, srebr
ny metalic, wspomaganie kier., el. otw. szyby, RO, • 22.000 zł. 
Bojanowo, tel. 065/545-66-77 po godz. 16 
SEAT CORDOBA, 1996 r., 66 tys. km, 1600 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., el. otwie- 

. ranę szyby, 2 poduszki powietrzne  ̂regulowana kierownica, reg. 
reflektory, książka serwisowa, stan b. dobry, - 23.000 zł. Kłodz
ko. tel. 0607/23-18-93
SEAT CORDOBA, 1996 r., 126 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
srebrny metalic, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, Immobilizer, 
kubełkowe fotele, - 25.500 zł. Złotoryja, tel. 0503/79-01-65
0  SEAT CO RDOBA  SX, 1996/97 r., 55 tys. km, 1800 

ccm , 16V, czerwony, el. otw. szyby, AB S , wspo
maganie kier., szyberdach, reg. kierownica, spor
towe fotele, stan idealny, - 27.500 z ł lub zam ienię 
na Aud i 80 a lbo 100, kom bi, diesel. Św idnica, tel. 
074/640-48-19,0608/59-25-16 01026001

SEAT CORDOBA VARIO, KOMBI, 1997 r., 44 tys. km, 1400 
ccm, niebieski, ABS, EBS, 2 pod. powietrzne, napinacze pa
sów, halogeny, wspomaganie, immobilizer, RM Blaupunkt z  RDS
1 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, 1997/98 r., 45 tys. km, 1600 ccm, żółty, wspo
maganie, centr. zamek, ABS, klimatyzacja, immobilizer, el. reg. 
reflektory, RM, atrakc. wygląd, zadbany, serwisowany, stan 
techn. b. dobry, kpi. dokumentacja, - 22.900 zł. Żary, tel. 
068/374-05-46,0604/90-78-44
SEAT CORDOBA, 1998 r., 25 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony brylant, bez wypadku, kupiony w salonie w Polsce, wer
sja wzbogacona SXE, dodatkowo RO Sony, oryginalne boczne 
listwy od VW, pokrywa od spodu silnika, wspomaganie, halo-
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geny, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, - 28.500 zł. Kalisz, tel. 
0601/74-27-45
SEAT CORDOBA VARIO KOMBI, 1998 r., 41 tys. km, 1400 
ccm, wtrysk 2 poduszki pow., klimatyzacja, wspomaganie kier., 
ABS, obrotomierz, reflektory, nowe opony, roleta, relingi, stan 
b. dobry, oclony, - 28.600 zł. Lwówek śląski, tel. 0603/74-73-17, 
0602/76-82-98
SEAT CORDOBA VARIO, 1999 r., 160 tys. km, 1600 ccm, tur
bo D, wiśniowy, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, •
19.000 zł. Kalisz, tel. 062/741-62-97,0601/77-95-41 
SEAT CORDOBA VARIO, 1999 r.( 15 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
czerwony, kombi, relingi dachowe, centralny zamek, 2 podusz
ki powietrzne, wspomaganie kier., immobilizer, el. otwierane 
szyby, cena 12.900 DEM + cło. Prochowice, tel. 076/858-44-51 
SEAT CORDOBA, 2000 r., 9 tys. km, 1400 ccm, MPi, srebrny 
metalic, kupiony w salonie, centralny zamek, alarm, nowy mo
del, - 37.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-21-19,0601/41-02-89 
SEAT IBIZA, 1987 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, stan do- 
bry, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby, 5-biegowy, - 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„ 1700 ccm, diesel, niebieski metalic, alarm, 
alum. felgi, 3-drzwiowy, 5-biegowy, • 5.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/845-32-52
SEAT IBIZA, 1989 r., 900 ccm, benzyna, czerwony, 5-biegowy, 
kpi. dokumentacja, stan techn. b. dobry, - 6.800 zł lub zamie
nię. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
SEAT IBIZA, 1989/93 r., 168 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 
RO + głośniki, alum. felgi, hak, - 6.500 zł. Niemodlin, tel. 
077/460-80-59,0604/46-83-54
SEAT IBIZA, 1990 r., 120 tys. km, 1200 ccm, czarny, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, RO, hak, garażowany, I właściciel w kraju, silnik 
system Porsche, kpi. dokumentacja, stan tech. b.dobry, - 7.000 
zł. Bolesławiec, tel. 0608/57-10-62 
SEAT IBIZA, 1990 r., 92 tys. km, 900 ccm, benzyna, biały, za
dbany, 5-biegowy, 3-drzwiowy, tylna szyba ogrzewana z  lotką i. 
wycieraczką stan b. dobry, białe tablice - 550 DEM. Gubin, lei. 
0502/42-59-67,0603/10-50-15
SEAT IBIZA, 1990 r., 1200 ccm, czarny, 5-drzwiowy, stan b. 
dobry, na białych tablicach - 900 DEM. Jawor, tel. 0605/64-11-73 
SEAT IBIZA, 1990 r., 900 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 5-biego- 
wy, • 8.000 zł. Wrocław, tel. 338-34-96 
SEAT IBIZA, 1990 r., 160 tys. km, 1700 ccm, diesel, ciemno
zielony metalic, 5-drzwiowy, alarm, RM, stan b. dobry, • 6.700 
zł. Wrocław, tel. 060^/95-93-70
SEAT IBIZA SX, 1991 r., 84 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, czerwo
ny, w kraju od miesiąca, oclony w całości, bez wypadku, ekono
miczny; silnik z  pełnym-wtryskiem; Obiegowy, 5-drzwiowy, -
8.700 zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 
076/866-33-33,0602/71-07-00
SEAT IBIZA, 1991 r., 116 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, ciemno- 
fioletowy, 5-biegowy, 5-drzwiowy, silnik system Porsche, obro
tomierz, centr. żamek, el. otw. szyby, RO, I właściciel w kraju, -
6.800 zł. Bobrowice 112a, tel. 068/391-32-49 
SEAT IBIZA, 1991 r., 120 tys. km, 1500 ccm, czerwony, alum. 
felgi, centr. zamek, el. otw. szyby, - 8.500 zł. Nieciszów, tel. 
071/399-04-29
SEAT IBIZA, 1991 r., 1200 ccm, czarny, silnik system Porsche, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, oryg. RO + głośniki, garażowany, spro
wadzony w 99 r. na mienie, bez wypadku, kompletna dokumen
tacja, dużo nowych części, I właściciel w kraju, stan b. dobry, -
8.600 zł. Złotoryja, tel. 076/878-16-22 
O  SEAT IBIZA, 1991 r., 1200 ccm, granatowy meta

lic, - 8.900 z ł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87020521

SEAT IBIZA, 1991/97 r., 1200 ccm, czerwony, alarm, 2 piloty, 
stan idealny, - 7.400 zł. Kudowa Zdrój, tel. 0601/18-35-46 
O  SEAT  IBIZA, 1992 r., 110 tys . km, 1200 ccm , 

wtrysk, sza ry metalic, 3-drzwiowy, stan b. dobry, 
sprowadzony w ca łośc i, kupujący zw oln iony z  
opłaty skarbowej, po przeglądzie, - 7.500 z ł . t e l .  
065/547-44-44 po  go d z . 20, 0601/70-48-82 
01025101

SEAT IBIZA, 1992 r., 76 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, szary me
talic, szyberdach, nowe felgi aluminiowe z oponami + komplet, 
kubełkowe fotele, obrotomierz, system Porsche, miesiąc w kra
ju, stan b. dobry, welurowa tapicerka, obrotomierz, uchylne tył-, 
ne szyby, - 8.800 zł. Nowogrodziec, tel. 0608/23-52-71 
SEAT IBIZA, 1992 r., 1200 ccm, srebrny metalic, RO, - 8.200 zł 
lub zamienię. Wschowa, tel. 065/540-24-76,0601/75-14-17 
SEAT IBIZA SPORT, CLX, 1992/93 r., 118 tys. km, 1200 ccm, 
wtrysk, srebrny metalic, centr. zamek, obrotomierz, el. reg. re
flektory, el. otw. zielone szyby, welurowa tapicerka, dzielone 
tylne siedzenia, RO, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
książka serwisowa, dodatkowe światło .stop*, ospoilerowany, I 
właściciel, stan b. dobry w kraju ód 6 mles. -10.300 zł. Rakowl- 
ce, gm. Bolesławiec, tel. 075/644-92-50,0608/62-57-48 
SEAT IBIZA, 1992/95 r.,'1700 ccm, diesel, grafitowy metalłc,

5-drzwiowy, 5-biegowy, RM, 2 zabezpieczenia przed kradzie
ż ą  amortyzatory i opony na gwarancji, kpi. dokumentacja, ga
rażowany, zadbany, stan b. dobry, - 9.900 zł. Sobótka, tel. 
071/316-35-79,0604/40-70-05
SEAT IBIZA, 1993 r., 113 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, silnik system Porsche, bez wypadku, stan idealny, el. 
otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, RM + głośniki, 4 koła 
zapasowe, - 7.300 zł. Wschowa, tel. 065/540-66-43 
SEAT IBIZA, 1993/94 r., 78 tys. km, 1300 ccm, biały, 3-drzwio
wy, nowe opony, kołpaki, obrotomierz, szyberdach, el. reg. re
flektory, ciemne szyby, katalizator, bez wypadku, garażowany, 
stan idealny, • 15.500 zł. Jawor, tel. 0607/82-33-40 
SEAT IBIZA, 1994 r„ 81 tys. km,1043 com, benzyna, czerwo
ny, 3-drzwiowy, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, nowe 
opony, sprowadzony w całości 04.2000 r., kpi. dokumentacja, 
stan b. dobry, -15.500 zł. Lubin, tel. 0608/03-42-58 
SEAT IBIZA, 1994 r., 1000 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, • 15.800 
zł. Leszno, tel. 065/529-71-78,0603/84-64-66 
SEAT IBIZA, 1994 r., 139 tys. km, 1900 ccm, turbo D, zielony, 
5-drzwiowy, el. otw. szyby, szyberdach, halogeny, wspomaga
nie, centr. zamek, immobilizer, książka serwisowa, w kraju od 
tygodnia, oclony, po przeglądzie, stan idealny, -18.500 zł. Wro
cław, tel. 071/351-83-43
SEAT IBIZA, 1994 r., 89 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, wspomaganie kier., radio, kpi. dokumentacja, -
17.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/322-76-73 
SEAT IBIZA EFI, 1995 r., 105 tys. km, 1043 ccm, czarny, 
3-drzwiowy, alarm + centr. zamek + pilot, sprowadzony w cało
ści z Belgii, po wymianie płynów i filtrów, reguł. wys. mocowa
nia pasów, aluminiowe dodatki wnętrza, atrakc. wygląd, -16.000 
zł lub zamienię na inny. Lubin, tel. 076/847-35-88,0609/27-59-37 
SEAT IBIZA, 1995 r., 140 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, bez wypadku, alarm, immobilizer, oznakowany, RM 
Pionieer, Mul-T-Lock, el. reg. reflektory, termometr, kpi. doku
mentacja, nowy olej i filtry, stan b. dobry, - 18.300 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/753-34-29
SEAT IBIZA, 1995 r., 91 tys. km, 1900 ccm, diesel, ciemnozie
lony, oclony w całości, 3-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, 
centr. zamek, el. reg. reflektory, zadbany, stan silnika b. dobry, 
spoiler na tylnej szybie, książka serwisowa, • 18.600 zł. Obor- 
niki Śląskie, tel. 0604/77-52-42
SEAT IBIZA, 1995 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czarny 
metalic, 3-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, el. otw. szyby, 
wspomaganie, immobilizer, dzielona kanapa, kpi. dokumenta
cja, zadbany, • 16.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-56-29, 
0603/32-11-02
SEAT IBIZA GTI, 1995/96 r., 123 tys. km. 1800 ccm. wtrysk, 
16V, biały, 130 KM, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., el. 
otw. szyby, spoiler, centr. zamek, alarm, ciemne szyby, kompu
ter, kubełkowe fotele, alum. felgi 15*, 2 poduszki pow, - 22.400 
zł. Złotoryja, tel. 0604/52-94-05 
SEAT IBIZA, 1996 r., 61 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 3-drzwio
wy, wspomaganie, reg. kierownica, kpi. dokumentacja, orygi
nalne radio, - 16.500 żł. Bolesławiec, tel. 075/734-58-52, 
0601/58-33-32
SEAT IBIZA, 1996 r., 1050 ccm, czerwony, kpi. dokumentacja, 
centr. zamek, 2 pod. powietrzne, welurowa tapicerka, alum. fel
gi, 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., 60 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czarny 
metalic, 3-drzwiowy, centralny zamek, szyberdach, wspomaga
nie kier., poduszka powietrzna, • 18.200 zł. Leszno, tel. 
0603/05-79-44
SEAT IBIZA, 1996 r., 90 tys. km, 1400 ccm, biały, sprowadzo
ny, sprawny technicznie, możliwość sprzedaży na raty, kupują 
cy zwolniony z opłaty skarbowej, • 15.000 zł. Odolanów, tel. 
062/733-30-51 w godz. 9-17,0603/60-78-74 
SEAT IBIZA, 1997 r., 128 ty3. km, 1900 ccm, TDi, niebieski, 
wspomaganie, poduszka pow., el. otw. szyby, alum. felgi, kom
puter, radio, - 26.000 zł lub zamienię. Lubań, tel. 0603/32-11-09 
SEAT IBIZA, 1997 r., 41 tys. km, 1900 ccm, SDI, srebrny meta
lic, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, szyberdach, centralny zamek z 
pilotem, el. reg. i podgrzewane lusterka, immobilizer, przyciem
nione szyby, - 23.900 zł. Rawicz, tel. 065/545-31-34, 
0601/68-80-50
SEAT IBIZA, 1998 r., 30 tys. km, 1000 ccm, granatowy, wspo
maganie, RM, książka serwisowa, zadbany, - 21.500 zł. Odola
nów, tel. 062/733-12-92,0606/74-63-01 
SEAT IBIZA GT, 1999 r., 86 tys. km, 1900 ccm, TDi. perłowo- 
biały, ABS, poduszka pow., centr. zamek, szyberdach, alum. 
felgi, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, - 29.900 zł. Syców, tel. 
062/786-91-24
SEAT IBIZA. 1999 r.. 33 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, granatowy 
metalic, 5-drzwiowy, el.szyby, alarm, centr. zamek+pilot, insta
lacja gazowa, Mul-T-Lock, - 25.900 zł. Legnica, tei. 
0604/05-94-52
SEAT IBIZA, 1999/00 r.. 48 tys. km, 1900 ccm, turbo D, perło
wy metalic, 110 KM, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by, RO z RDS + 6 głośników, reguł, fotele, 4 zagłówki, obroto
mierz, dodatkowe światło .stop”, spoiler, bagażnik, szyberdach, 
I rej. w 2000 r., dzielone tylne siedzenia, b. ekonomiczny, alarm,

serwisowany garażowany, zamykany pilotem, stan b. dobry •
29.000 zł. Żagań, tel. 0603/36-70-31 
SEAT IBIZA SIGNO, 2000 r., 14 tys. km, 1600 ccm. bordowy 
metalic, 2 poduszki powietrzne, el. reguł, lusterka, el. otwiera
ne szyby, wspomaganie kier., centralny zamek, blokada skrzy
ni biegów, radioodtwarzacz Blaupunkt-*-6 głośników, halogeny, 
5-drzwiowy, serwisowany, garażowany, stan b. dobry, - 35.000 

’ zł. Strzegom, teł. 074/855-34-61 
SEAT MALAGA, 1987 r., 1500 ccm, brązowy metalic, centr. 
zamek, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, alum. felgi, atrakcyj
ny wygląd, - 5.500 zł. Lubin, tel. 076/851-22-87,0603/51-69-92 
SEAT MALAGA, 1990 r„ 142 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, szary 
metalic, ćentr. zamek, el. otw. szyby, alum. felgi Borbet, weluro
wa tapicerka, 4 zagłówki, RM + głośniki, na białych tablicach, 
stan b. dobry oraz inne -1.750 zł. Słubice, tel. 0601/19-77-31 
SEAT TOLEDO, 1991 r„ 105 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, stalo
wy metalic, bez wypadku, wspomaganie, centr. zamek, radio, 
w kraju od tygodnia, zadbany, - 11.900 zł. Rawicz, tel. 
065/573-18-45,0601/77-37-17
SEAT TOLEDO, 1991 r., 108 tys, km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, biały, szyberdach, RO, alarm + 2 piloty, nowy ukł. wyde
chowy, stan b. dobry, -12.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-70-17 
SEAT TOLEDO, 1991/92 r., 99 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, katalizator, szyberdach, spoilery, spro
wadzony w całości, bez wypadku, RM, stan b. dobry, -12.800 
zł. Chojnów, tel. 076/818-73-05,0605/34-85-60,
SEAT TOLEDO, 1992 r., 1800 ccm’ benzyna szyberdach, wspo
maganie, hak, halogeny, -13.500 zł. Kłodzko, tel. 074/812-11-49 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 137 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czar
ny, w kraju od 10 dni, bez wypadku, sprowadzony z Luksem
burga, stan idealny, -13.200 zł lub zamienię na tańszy. Kłodz
ko, teł. 074/867-32-51
SEAT TOLEDO, 1992 r., 128 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic; wspomaganie, RM Clarion, 95 KM, immobili
zer, szyberdach, alum. felgi, el. wysuwana antena, przegląd do
03.2002 r., stan b. dobry, • 12.800 zł. Wrocław, tel. 
071/325-91-13,0606/10-16-33
SEAT TOLEDO GLX, 1992 r., 184 tys. km. 1900 ccm. turbo D, 
brązowy metalic, centr. zamek, alarm + pilot, el. otw. szyby, el. 
reg. reflektory, el. reg. lusterka, halogeny, wspomaganie, dzie
lona tylna kanapa, welurowa tapicerka, zderzaki w kolorze nad
wozia, RM + 6 głośników, garażowany, zadbany, stan b. dobry, 
-19.500 zł., tel. 0603/60-61-18
SEAT TOLEDO, 1992 r., 106 tys. km, 2000 ccm. glx, wiśniowy 
metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, pełne wyp. elektrycz
ne, szyberdach, alum. felgi, kpi. dokumentacja, I właściciel, stan 
idealny, - 17.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/735-19-33, 
0606/92-53-16
SEAT TOLEDO, 1992 r., 120 tys. km, 1800 ccm, niebieski, wspo
maganie kier., centralny zamek, el. otwierane szyby (4), -14.000 
zł. Kąkolewo, woj. leszczyńskie, teł. 0608/62-86-59 
O  SEAT TOLEDO, 1992 r., 110 tys. km, 2000 ccm 

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

SEAT TOLEDO, 1992 r., 120 tys. km, 1600 ccm, ciemnozielony 
metalic, katalizator, RM, wspomaganie, welurowa tapicerka, 
zielone szyby, inst. gazowa Lovato, kpi. dokumentaqa, garażo
wany, stan b. dobry, -13.500 zł. Sobótka, tel. 071/316-20-06 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 140 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
szyberdach, wspom. kierownicy, hak, spoiler na tylnej klapie, 
halogeny, ociony w całości, w kraju od miesiąca, oszczędny, 
stan b. dobry. - 16.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-53-96, 
0608/45-97-13
SEAT TOLEDO, 1992/93 r., 70 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, bez wypadku, - 14.300 zł. Gostyń, tel. 065/572-23-55, 
0607/15-53-82
SEAT TOLEDO SPORT, 1993 r., 120 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
meksykańska czerwień, bez wypadku, wspomaganie, centr. 
zamek, szyberdach, kubełkowe fotele, alum. felgi, książka prze
biegu, zadbany, radio, w kraju od tygodnia, -14.900 zł. Rawicz, 
tel. 065/573-18-45,0601/77-37-17 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 173 tys. km, 1900 ccm, turbo D, beżo
wy metalic, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i 
szyberdach, wspomaganie, el. reg. reflektory, w kraju od 2 mies., 
stan b. dobry. -17.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-97-84 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1800 ccm, wtrysk, granatowy, inst. 
gazowa Lovato, alarm, centr. zamek + piloty, wspomaganie, 
alum. felgi 15' + zimowe 13", el. reg. reflektory, RO Seat + 6 ”  
głośników, zderzaki w kolorze nadwozia, sprowadzony w cało
ści, serwisowany, garażowany, - 15.600 zł. Legnica, tel. 
076/850-10-82.0601/71 -90-25
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1900 ccm, diesel, czerwony, wspoma
ganie, centr. zamek, raty, zamiana, • 16.600 zł. Legnica, tel. 
0604/05-94-52
SEAT TOLEDO GT, 1993 r., 140 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
bez wypadku, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, el. 
otwierane szyby, eł. reguł, lusterka, szyberdach, halogeny, spro
wadzony w całości, stan b. dobry, - 15.500 zł. Leszno, tel. 
065/529-29-43
SEAT TOLEDO CL, 1993 r., 95 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, ko

PTHW sp. z o.o.
50-203 Wrocław 
ul. Dmowskiego 7
Oferujemy wszystkie modele
Salon: tel7fax 071/321-02-89, serwis: telVfax 321-01-02 
Sklep części zamiennych: tel7fax 321-01 -02

Naprawa i obsługa wszystkich samochodów osobowych. 
Wymiana opon w samochodach osobowych i ciężarowych. 
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lor wiśniowy, el. reg. reflektory, katalizator, stan dobry, • 12.500
zł. Ostrów Wlkp., fel. 05Ó3/33-15-96
SEAT TOLEDO, 1993 r., 160 tys:>km, 1900 ccm,, diesel, s iary
metalic, wspomaganie, el. leg. świateł; ■> 18.700 zł. Sieradz, tel.
043/821-30-92,0501/22-28-34
O  SEAT TOLEDO GT, 1993 r., 2000ccm  AB S , wspo

maganie, szybe rdach , centr. zamek, el. reg. lu 
sterka I szyby, bez wypadku, stan idealny, • 19.500 
z ł. lu b  z a m ien ię . Ż a ry , u l.  O k rz e i 9, te l. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87020311

SEAT TOLEDO, 1994 r.,'150 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czer
wony, stan dobry, kpL dokumentacja, * 20.000 zł. Jelcz-Lasko
wice. tel. 071/318-22-54
SEAT TOLEDO, 1994 r., 100 tys. km, 1800"ccm,'Wtrysk, srebr
ny metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, hak, 
RM, spoiler, zderzaki i lusterka w kol. nadwozia, kpi. dokumen
tacja • 18.500 zł. Kamieniec Wr.. tel. 071/318-57-38 
SEAT TOLEDO, 1994 r., 110 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, bordo
wy 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, bia

ły, nie eksploatowany w Po lsce , stan idealny, •
14.900 z ł. B o le s ła w ie c , te l. 075/734-64-10, 
0605/33-31-07 01022541

SEAT TOLEDO, 1994 r., 130 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, beżo
wy, wspomaganie, ABS, centr. zamek, reg. reflektory, weluro
wa tapicerka, dzielona kanapa, immobilizer, zderzaki i lusterka 
w kolorze nadwozia, RM, • 17.900 zł lub zamienię na młodszy. 
Piaski, tel. 065/571-95-78,0504/93-84-06 
SEAT TOLEDO, 1994 r., 120 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bia
ły, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
wspomaganie, skóra, alum. felgi, stan b. dobry, • 28.000 zł. 
Sobótka, teł. 0602/25-01-06

. SEAT TOLEDO GL, 1994 r., 110 tys. km. 1800 ccm, platynowy 
metalic, ABS, szyberdach, centr. zamek, pilot, wspomaganie, 
alarm, RO, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, zderza
ki i lusterka w kolorze nadwozia, • 16.600 zł. Wołów, tel. 
071/389-35-19 po godz. 18,0603/07-21-30 
SEAT TOLEDO, 1995 r., 1600 ccm, kolor platynowy metalic, 
wspomaganie, szyberdach, el. reg. reflektory, reguł. wys. mo
cowania pasów, dzielona tylna kanapa, RM, sprowadzony w 
całości, kpi. dokumentaqa, stan idealny, -14.400 zł. Strzelin, 
tel. 071/392-06-55,0503/84-98-70 
SEATTOLEDO, 1995 r., 93 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, pełne wyposażenie el., serwo, wspomaganie, alum. 
felgi, welurowa tapicerka, halogeny, spoiler, RO SONY, 6 gło
śników, lusterka, zderzaki w kolorze nadwozia, ABS, do wy
miany, - 20.000 zł. Grabów n. Prosną, teł. 062/730-50-09 
SEAT TOLEDO, 1995/97 r., 58 tys. km, 1800 ccm, El, pertowo
granatowy metalic, w Polsce od 2000 r., katalizator, ABS, 2 pod. 
powietrzne, el. otw. szyby, szyberdach el., centr. zamek, immo
bilizer, obrotomierz, spoilery i zderzaki lakierowane, el. reg. lu
sterka, światła, welur, 4 zagłówki, I właściciel w Polsce, - 22.000 
zł lub zamiana. Głogów, teł. 0605/66-80-47 
SEAT TOLEDO, 1996 r., 135 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony 
metalic, centr. zaimek, wspomaganie, welurowa tapicerka, alarm, 
pełne wyposażenie elektryczne, RO, komputer, alarm, oznako
wany, - 25.900 zł. Góra, tel. 0600/39-11-62 
SEAT TOLEDO, 1996/971, 140 tys. km, 1900 ccm. turbo D, 
zielony metalic, 2 poduszki powietrzne, pełne wyposażenie elek
tryczne, immobilizer, 4 zagłówki, halogeny, I właściciel, • 29.000 
zł. Wrocław, tel. 071/354-48-69,0602/10-90-41 
SEAT TOLEDO II, 1999 r., 62 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ko
lor wiśniowy metalic, bez wypadku, kupiony w salonie, - 42.000 
zł. Strzelin, teł. 071/392-29-54
O  SEAT TOLEDO TDI, 1999 r., czerwony, pełne wy

posażen ie , - 54.500 z ł lub zam ien ię . Żary, ul. 
O k rze i 9, te l. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87020301

SEAT TOLEDO II, 1999/00 r.. 32 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
granatowy, klimatyzacja, ABS, 4 poduszki powietrzne, el. otwie
rane szyby, el. reguł, lusterka, centralny zamek+pilot, - 54.000 
zł. Lwówek Śląski, tel. 0603/92-74-61 
SEAT TOLEDO, 1999/00 r., 20 tys. km, 1900 ccm, TDi. srebrny 
metalic. 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, I właściciel, zadbany, 

' - 54.500 zł. Wrocław, tel. 0600/15-76-49

SKO DA
SKODA 100L, 1976 r., 170 tys. km, czerwony, po remoncie, 
stan b. dobry, - 600 zł. Wałbrzych, teł. 074/848-82-09 
SKODA 105,1977 r., pomarańczowy, hak, bagażnik dachowy,
-1.190 zł. Kłodzko, tel. 074/867-76-18,0604/07-30-64 
SKODA 105 L, 1980 r., 74 tys. km, 1200 ccm, pomarańczowy, 
wspomaganie, szyberdach, RO, - 1.350 zł. Bielawa, tel. 
074/645-38-18
SKODA 105 L, 1981 r., żółty, nowe opony, akumulator, prze-'  
gląd do 03.2002 r., okrągłe zegary - 900 zł. Lwówek śląski, tel. 
0607/7845-58,075/782-3040
SKODA 105L, 1981 r., 54 tys. km, 1046 ccm, czerwony, kon
serwacja i lakierowanie w 99 r., zagłówki, kołpaki, przegląd do
06.2002 r., zadbany, - 980 zł. Wrooław, tel. 0607/63-23-05 
SKODA 105,1981 r., 66 tys. km, 1046 ccm, benzyna, kolor 
piaskowy, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 072001 r.. I wła
ściciel, stan bfacharki dobry, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/783-2943
SKODA 105 S, 1982 r., 1046 ccm, ciemnoczerwony, - 750 zl. 
Jaworzyna Śląska, tel. 074/858-10-82 po godz. 16 
SKODA 105L, 1982 r.T 1046 ccm, czerwony, przegląd do
11.2001, - 1.000 zł lub zamienię na Fiata 126p. Lubiąż, tel. 
071/389-72-30
SKODA 105 S. 1982 r.. 1046 ccm, niebieski, nowe opony, sil
nik, akumulator i ukł. wydechowy, - 1.200 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-56-81,0606/31-35-17
SKODA 105,1982 r., bordowy, silnik z  86 r., stan dobry, w cią
głej eksploatacji, - 800 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-77-67 
SKODA 105 S, 1982 r., 66 tys. km, biały, ważny przegląd i OC, 
stan dobry • 650 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
SKODA 105L, 1982/83 r„ 5 tys. km, 1050 ccm, benzyna, nie
bieski, po remoncie silnika, plastikowe zderzaki, światła pro
stokątne, blacharka do poprawek, przegląd do II. 2002 r, -1.200 
zł. Wrocław, tel. 071/784-3346 
SKODA 105,1983 r., 100 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, po 
remoncie silnika w 1997 r., blacharka stan dobry, nowe sprzę-

NAPRAWA ZAWIESZENIA 150 l l  
DIAGNOSTYKA SILNIKA “ i ? "
GOSIA AUTO SERWIS 

tel. 354*50*40
SKODA 105,1985 r., 1046 ccm, biały, techn. sprawny, po re
moncie silnika, blacharka częściowo do naprawy, przegląd do 
03.20D2 r, -1 .1 00  zł. Hajduki Nyskie, gm. Nysa, tel. 
0502/13-93-36 ’
SKODA 105,1985 r., 1050 ccm, benzyna, czerwony, stan śred
ni, próg do wymiany+nowy + nadkola nowe, części, - 8.000 zł. 
Jaroszów, tel. 0600/28-14-82
SKODA 120 LS, 1985 r., 1076 ccm, czerwony, stan dobry, do 
poprawek lakierniczych, -1.700 zł lub zamienię na Fiat 126p 
lub przyczepę kempingową. Jelenia Góra, tel. 075/755-13-00 

„SKODA 105 S, 1985 r., 51 tys. km, benzyna, czerwony, techn. 
sprawny, zadbany, przegląd do 02.2002 r., nadkola, kwadrato
we lampy, 4 zagłówki, szerokie zderzaki, RM ♦ 4 głośniki, po
krowce -2.700 zł. Wałbrzych, teł. 074/841-32-67,0607/17^10-92 
SKODA 105 S, 1985 ir., 1100 ccm, benzyna, czerwony, orygi
nalny, po remoncie silnika, bez rdzy, do wymiany reflektor i atra
pa, stan b; dobry, - 750 zł. Wrocław, tel. 071/372-65-23, 
090/39-96-60
SKODA 105,1985 r., 1046 ccm, czerwony, po remoncie kapi
talnym silnika, - 2.300 zł. Wrodaw, tel. 071/355-95-77 
O  SKO D A  120 LS, 1985 r., 50 tys. km, n ieb ieski, 

oryg. lakier, stan idealny, - 2.500 z ł lub zamienię. 
Żary , u l. O k rz e i 9, te l. 068/374-27-97, 
0602/7949-88 87020421

SKODA 105 S, 1986 r., piaskowy, szyberdach, stan dobry, -
2.000 zł lub zamienię na Fiata 127. Gryfów Śl., tel. 
075/781-22-27
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 do04.2002 r., konserwacja, za
dbany. -1.950 zł. Polkowice, tel. 076/749-35-12 
SKODA 105 L, 1987 r., 150 tys. km, 1046 ccm, benzyna, beżo
wy, po remoncie silnika, szyberdach, hak, radio, nowe opony, 
pokrowce, I właściciel, stan b. dobry, • 2.700 zł. Kłodzko, teł. 
074/867-24-93,0606/88-03-29
SKODA 120 L, 1987 r., 1000 ccm, beżowy, bez korozji, zadba
ny, stan dobry, - 2.100 zł lub zamienię. Lubin, tel. 0605/23-88-12 
SKODA 105L, 1987 r., 88 tys. km, 1046 ccm, beżowy, stan sil
nika b. dobry, pasy bezwł., tylna szyba ogrzewana, obrotomierz, 
rozkładane fotele, wersja eksportowa, • 2.000 zł lub zamienię 
na Fiata 126p, w tej cenie. Nowa Ruda, tel. 074/872-57-34 
SKODA 105 L, 1987 r., 1100 ccm, niebieski, po remoncie silni
ka, wersja eksportowa, RM, pokrowce, kołpaki, - 3.400 zł lub 
zamienię na Fiata 126p. Oława, tel. 071/313-86-76 
SKODA 120 LS, 1987 r., 1174 ccm, benzyna, biały. 5-biegowy, 
obrotomierz, hak, stan techniczny dobry, przegląd do 01.2001 
r, - 2.900 zł. Wałbrzych, teł. 074/846-10-83 
SKODA 105 L, 1987 r., 1040 ccm. czerwony, tylna szyba ogrze
wana, hak, przegląd do 02.2002 r., do malowania, - 2.000 zł. 
Wierzbno, tel. 0603/57-31-03, woj. wrocławskie 
SKODA 120L, 1987 r., 120 tys. km, 1184 ccm, benzyna, beżo
wy, sprawny, 5-biegowy, szyberdach, hak, RO, przegląd do 
052001 r., po remoncie zawieszenia, nowe tylne opony, -1.000 
zł. Wrocław, teł. 78141-55,0607/73-99-01 
SKODA 105 LUX, 1987/88 r., koior kremowy, stan techn. ideal
ny, oryg. lakier, wersja eksportowa, tylna szyba ogrzewana, tyl
ne szyby uchylane, nowe opony, radio, listwy boczne, zadbany, 
atrakc. wygląd, - 2.500 zł. Kozielno, tel. 0608/17-00-95, woj. 
opolskie
SKODA 105,1988 r., 100 tys. km, 1046 ccm, niebieski, garażo
wany, RM, tyłna szyba ogrzewana, nowe progi, przegląd do 2002 
r., sten dobry, - 2.300 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-81-44 
SKODA 120 L, 1988 r., 1174 ccm, zielony, nowe progi, nowy 
akumulator (gwarancja), po remoncie silnika i regulacji (rachun
ki), RO, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 27.01.2002 r, - 2.700 
zł. Jawor, tel. 076/870-6342
SKODA 105,1988 r„ 1040 ccm, zielony, oryginalny lakier, II 
właśddel, stan idealny, bez korozji, tylna szyba ogrzewana, RO, 
nowe Sumiki i klocki, alarm,-3.950 zł. Lubań, teł. 075/721-74-19, 
0606/5924-82
SKODA 105,1988 r., 55 tys. km. 1050 ccm, czerwony, bez wy
padku, RM, opłacony, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 2200 
zł lub zamienię, może być droższy, ciężarowy, uszkodzony. 
Wałbrzych, tel. 074/665-74-67 po godz. 18 
SKODA 105,1989 r., 1100 ccm, benzyna, biały, stan dobry, 
5-drzwiowy, inst gazowa, hak, garażowany, - 2.100 zł. Sobót
ka, tel. 0604/44-05-90
SKODA 120,1989/90 r., 90 tys. km, 1300 ccm, szary, nowe 
opony i progi, zadbany, stan dobry, - 3.000 zL Śdnawka śred
nia, tel. 074/871-56-24.0607/52-90-69 
SKODA 120,1989/90 r., 89 tys. km, granatowy, 5-biegowy, -
1.700 zł. Wrodaw. tel. 353-54-59.0502/12-06-66 
SKODA 120 L, 1990 r., 80 tys. km, 1174 ccm, wiśniowy, I wła
śddel, garażowany, oryg. lakier, kupiony w Poftnozbycie, stan 
tech. idealny, - 3.200 zł. Wałbrzych, teł. 074/844-27-80 
SKODA 120 LS, 1990 r., 70 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czer
wony, stan b. dobry, nowy lakier, nowy akumulator, pokrowce 
na siedzenia, 5-biegawy, po remoncie kapitalnym sBnika, gara
żowany, II właśddel, - 4.000 zł. Wykroty, woj. jeleniogórskie, 
teł. 0605/38-05-72
SKODA 120 L, 1991 r., 1200 ccm, biały, nadwozie z  1992 r., 
pokrowce, RO + głośniki, stan blacharki b. dobry, stan opon 
słaby, instalacja gazowa, - 2.000 zł lub zamienię na VW Golfa 
H, ha białych tablicach, 3-drz.. Jelenia Góra, tel. 075/751-18-01,

-0605/58-83-41. ,,......... ..............
SKODA FAVORIT136,1989 r., 118 tys. km. 1300 ccm, benzy
na, szary, oryg. lakief, szyberdach, bagażnik dachowy, hak, - 
5200 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-93-96 
SKODA FAVORIT, 1991 r. oznakowany, zagłówki tylne, belka 
wzmacniająca, • 5.950 zł. Prudnik, tel. 077/436-26-96 lub, 
0609/24-80-80
SKODA FAVORIT135 L, 1991 r., 75 tys. km. 1300 ccm, biały, 
5-biegowy, RM, spoiler, kupiony w salonie, po przeglądzie, -
5.800 zł. Strzelin, tel. 071/392-08-36,0605/57-9549 
SKODA FAVORIT, 1991 r., 51 tys. km, oliwkowy, I właśddel, 
bez wypadku, oryg. lakier, 5-biegowy, stan b. dobry, - 6.800 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-01-01 wieczorem 
SKODA FAVORIT136 L, 1991 r., 70 tys. km. 1300 ccm, kolor

mik, owiewki, bez korozji, 4zagłówki, plastikowe nadkola, stan 
b. dobry, - 5.950 zł; Wałbrzych, tel. 074/842-56-91 po godz. 19 
SKODA FAYORIT, 1991 r., 80 tys. km, 1350 ccm, biały, - 6.500 
zł. Wałbrzych, teł. 074/84142-58 
SKODA FAYORIT, 1991 r., 96 tys. km, 1300 ccm, kolorwiśnio- 
wy, inst. gaz., przegląd do 09.2001 r., Mul-T-Lock, sten dobry, -
8.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-37-23,0501/57-20-23 
SKODA FAYORIT, 1991 r., 75 tys. km, 1300 cćm, czerwony, 
welurowa tapicerka, tylna szyba ogrzewana, obrotomierz, hak, 
nowy akumulator, opony i pasek rozrządu, belka wzmacniająca 
tylne pasy, przegląd do 032002 r., bez korozji, zadbany, stan b. 
dobry, - 6.800 zł. Wrocław, tel. 071/37342-30 
SKODA FAVORIT135,1991 r., 79 tys. km. 1300 ccm, benzy
na. Wały, 4 zagłówki, RO, bagażnik dachowy, stan dobry. Wro
daw, tel. 071/782-99-55
SKODA FAYORIT, 1991 r., 1200 ccm, ciemnozielony, blokada 
skrzyni biegów, nowe opony, .płetwa' na tylnej klapie, stan b. 
dobry, • 6.500 zł. Złoty Stok, tel. 0604/15-70-72 
SKODA FAYORIT, 1991/92 r., 98 tys. km, 1300 ccm, - 6.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/767-26-62 wieczorem 
SKODA FAVORIT, 1991/92 r.. 67 tys. km. 1300 ccm. jasnobe
żowy, garażowany, nadkola, udokum. przebieg, książka serwi
sowa, nowe opony, po wymianie rozrządu, dzielona tylna kana
pa. obrotomierz, tylna wyderaczka, RM, stan b. dobry, - 7.400 
zl. Paczków, tel. 0606/88-29-83 
SKODA FAYORIT, 1992 r., 78 tys. km, 1300 ccm. benzyna, kolor 
grafitowy, obrotomierz, RO, halogeny, spoiler tylny, wycieracz
ka, składana kanapa, czasowy wyłącznik wycieraczek, pokrow
ce .miś*, przegląd do 09.2001 r, • 7.100 zł. Lubin, tel. 
076/846-84-04
SKODA FAYORIT 135,1992 r., 66 tys. km, 1300 ccm. benzy
na, turkusowy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, 
oznakowany, blokada skrzyni biegów, bez wypadku, garażowa
ny, stan techn. b. dobry, • 8.700 zł. Kłodzko, tel. 074/867-55-64 
SKODA FAYORIT, 1992 r.. 90 tys. km. 1300 ccm, niebieski, 
bez wypadku, alarm, RM, - 7.000 zł lub zamienię na Fiata 126p. 
Krzeczyn Wielki, tel. 076/840-88-36 
SKODA FAYORIT 135LS, 1992 r., 85 tys. km, 1300 ccm. bor
dowy, szyberdach, centr. zamek, stan b. dobry, garażowany, 
przegląd do 01.2002 r, • 7.600 zł. M iędzylesie, tel. 
074/812-67-57,0504/96-99-36
SKODA FAYORIT 135 L, 1992 r., 80 tys. km. 1300 ccm, biały. I 
właśddel, garażowana, oryg. lakier, I właściciel, oryg. nowe 
opony,, faktura, kupiony w Polmozbyde, - 6.700 zł. Wałbrzych, 
teł. 074/844-27-80
0  SKODA FAVORrr, 1992 r., 1300 ccm, kolor mor

sk i, • 8.900 z ł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/7949-88 87020361

SKODA FAVORIT, 1992/3 r., 80 tys. km. 1300 ccm, benzyna, 
biały, sten b. dobry, - 5.900 z ł , możliwe raty lub zamienię. Pacz
ków, tel. 077/431-78-88,077/431-75-08 
SKODA FAYORIT, 1992/93 r., 80 tys. km. 1300 ccm. niebieski,
1 rejestracja, dzielona tylna kanapa, nowy akumulator, garażo
wany, obrotomierz, zadbany, stan techn. b. dobry, • 7.600 zł lub 
zamienię. Wrocław, tel. 071/338-02-78,0601/67-73-07
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SKODĘ FAYORIT
również uszkodzoną, do poprawek 

Wrocław, tel. 0-601 71-03-50

SKODA FAVORrr GLX, 1993 r.. 70 tys. km, biały, dzielone tyl- 
ne siedzenia, welurowa tapicerka, - 9.000 zł. Wrodaw, tel.
351-34-12 po godz. 17
SKODA FAYORIT L, 1993 r., 62 tys. km, 1300 ccm, biały, doku
mentacja, zadbany, RM, obrotomierz, listwy boczne, alarm, dzie
lona tylna kanapa, konserwacja, oznakowany, plastikowe nad
kola, garażowany, tektura zakupu, - 7.800 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-77-39
SKODA FAYORIT 135,1993 r., 81 tys. km. 1300 ccm. benzy
na, bordowy, - 8.000 zł. Księginice, gm. Lubin, tel. 076/840-83-22 
SKODA FAVORIT, 1993 r., granatowy metalic, szyberdach, stan 
b. dobry, na białych tablicach - 2.000 DEM. Słubice, teł. 
0609/63-83-84
SKODA FAYORIT GLX, 1994 r., 68 tys. km. 1300 ccm, czerwo
ny, I właśddel, in s i gazowa, serwisowany, kupiony w salonie, 
RO+4 głośniki, elektron, zegar, alarm, centr. zamek drzwi przed
nich + pilot, stan b. dobry, - 10.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/15-8545
SKODA FAYORIT LX, 1994/95 r., 63 tys. km, 1300 ccm, grana
towy, kpi. dokumentacja, zadbany, RM, obrotomierz, listwy bocz
ne, halogeny, hak, plastikowe nadkola, wnętrze Felicji, konser
wacja, oznakowany, alarm, garażowany, -11.000 zł lub zamie
nię na tańszy. Jaszkowa Górna, tel. 074/868-78-12, 
0608/39-8549
SKODA FAYORIT LX, 1994/95 r., 80 tys. km. 1300 ccm, wi
śniowy, bez wypadku, RO, listwy boczne, halogeny, konserwa
cja, -11.500 zł. Opole, teł. 076/452-52-12.0502/52-07-34 
SKODA FAYORIT 135 GUC. 1994/95 r., 67 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, kolor wiśniowy, zadbany, bez wypadku, dużo dodat
ków, serwisowany, sten techn. b. dobry, -12.000 zł lub zamie
nię na Fiata Cinquecento 900, Seicento. Wrocław, tel. 
071/373-61-86 wieczorem
SKODA FELICIA, 1995 r.. 68 tys. km, 1300 ccm, zielony, sten 
techn. b. dobry, garażowany, listwy boczne, RM, przednia kon
sola, -15.800 zł lub zamienię na Skodę Favorit Kłodzko, tel. 
074/647-37-50
SKODA FELICIA LXi, 1995 r., 88 tys. km, granatowy, I właśd
del, garażowany, zadbany, centr. zamek, alarm, kupiony w sa
lonie, nadkola, halogeny - 14.900 zl. Wrocław, tel. 
071/362-8247,0501/45-00-37 .
SKODA FELICIA, 1995 r., 74 tys. km, 1300 ccm, benzyna, ja- 
snowiśniowy, kupiony w kraju, II właścidel, alarm, blokada Ty- 
tan-Lock, konsola środkowa, owiewki, oznakowany, RO, -
15.500 zl lub zamienię na Opla Astrę kombi. Wrodaw, tel. 
071/361-05-04,0503/90-5149
SKODA FELICIA LXI, 1995 r., 46 tys. km, 1300 ccm kupiony w 
salonie, centr. zamek, RO, nowe tłumiki, stan b. dobry, -15.600 
zł lub zamienię na inny - do 18.000 zł. Krotoszyn, tel. 
062/725-01-34
SKODA FEUCIA, 1995 r., 70 tys. km, 1300 ccm, niebieski 
metalic, kupiohy w salonie, serwisowany, faktura zakupu, książ
ka serwisowa, RM Pionieer, alarm, immobilizer, szyberdach, sten 
b. dobry, - 14.600 zł. Paczków, tel. 077/431-73-47, 
0604/94-51-32
SKODA FELICIA, 1995 r., 1300 ccm, granatowy, garażowany,

' radio, immobilizer, alarm, katalizator, ->16.300 zł lub zamićnię 
, naVW Golfa III. Legnica, tel. 076/854-07-56 

SKODA FELICIA, 1996 r., 59 tys. km, 1300 ccm, biały, kupiony 
w salonie, I właśddel, garażowany, sten b. dobry, plastikowe, 
nadkola, insi radiowa, immobilizer, opony zimowy bez wypad- 

• kii, -15.300 zł. Leszno, tel. 065/527-12-72 
SKODA FEUCIA, 1996 r., 64 tys. km, 1300 ccm, kolor perło- 
wobiały, I właśddel, bez wypadku, oryg. tpkier, dzielona tylna 
kanapa, listwy boczne, dodatkowe światło .stop”, serwisowa
ny, stan b. dobry, - 16.500 zł. Paczków, tel. 077/431-67-73, 
0604/77-15-95
O  SKODA FEU CIA , 1996 r., 43 tys. km, 1300 ccm, 

błękitny metalic, RM, opony zimowe, zadbany, ga
rażowany, bez wypadku, -17.000 zł. Wrocław, tel. 
071/352-00-24 81010121

SKODA FEUCIA, 1996/97 r., 80 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
wtrysk 4-punktowy, bez wypadku, l.właśddel (niepalący), nad
kola, osłony na progi, term. wewn-, zewn., zadbany, kpi. doku
mentacja, -17.500 zł. Wałbrzych, tel. Ó74/665-17-68 
SKODA FEUCIA, 1997 r„ 42 tys. km, t3Ó0 ccm; czerwony, 
sten techniczny b. dobry, I właśddel, kupiony w salonie, bez 
wypadku. -19.000 zł. Kalisz, tel. 062/762-2244,0607/47-33-18 

■ SKODA FEUCIA, 1997 r., 65 tys. km, 1600cem,*granatewy, 
sten b. dobry, kupiony w salonie, immobilizer, - 29.500 zł. Łuka
szów, teł. 076/877-3440
O  SKODA FEUCIA , 1997 r., 1300 ccm, biały, I wła

śc ic ie l, kpi. dokumentacja, oryg. lakier, bez wy
padku, dzielona kanapa, RM, garażowany, zadba
ny, welurowa tapicerka, stan idealny, -17.900 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/844-28-34, 0606/17-03-92 

SKODA FELICIA, 1997 r., 85 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, I właściciel, bez wypadku, serwisowany, zadbany, -
18.500 zł. Wrodaw, teł. 071/310-38-05,0605/54-97-24 
SKODA FEUCIA LXi, 1997/98 r., 40 tys. km, 1300 ccm, MPi, 
chabrowy, nowy model, z  salonu, garażowany, mało eksploato
wany, -18.000 zł. Krosnowice, tel. 074/867-83-62 
SKODA FEUCIA LXI, 1997/98 r., 28 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, czerwony, I właściciel, kupiony w salonie 01.1998 r., serwi
sowany w ASO, bez wypadku, garażowany, konsola, zadbany, 
inst. radiowa, dzielone tylne siedzenia, - 19.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/315-20-01
SKODA FEUCIA LXI, 1997/98 r.. 48 tys. km, 1500 ccm, MPI, 
niebieski, I właśddel, kupiony w salonie, nadkola, właśddel 
niepalący, bez wypadku, bez wypadku, listwy boczne, centr. 
zamek, alarm ♦ pilot, - 18200 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-51-46,0607/42-44-14
SKODA FELICIA LXi, 1998 r., 55 tys. km, czerwony, kupiony w 
salonie, alum. felgi, drewniane wykończenie, oryg. lakier, sten 
b. dobry-21.000 zł. Legnica, tel. 076/850-62-64.0606/13-9348 
SKODA FEUCIA LX, 1998 r., 37 tys. km, 1300 ccm, granato
wy, kupiony w salonie, I właśddel, bez wypadku, garażowany, 
nadkola, centr. zamek, zadbany, RO, kpi. dokumentacja. - 21.900 
zł. Bielawa, tel. 074/833-39-70
SKODA FEUCIA MPI, 1998 r., 81 tys. km, 1300 ccm, czerwo
ny, blokada skrzyni biegów, • 17.500 zł-lub zamienię na inny, 
mały. Kamienna Góra, tel. 0604/27-4648 
SKODA FEUCIA, 1998 r., 61 tys. km, 1600 ccm, VW, bordowy 
metalic. wspomaganie kier., listwy boczne, konsola, książka 
serwisowa, faktura zakupu, garażowany, oznakowany, nowe 
amortyzatory, ukł. wydechowy, po wymianie oleju, zadbany, stan 
b. dobry, - 22.900 zł. Legnica, tel. 076/854-53-30,0503/79-00-06 
SKODA FEUCIA DG, 1998 r., 70 tys. km, 1600 ccm, granato
wy metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, alarm, I wła
ściciel, z salonu, serwisowany, hak, listwy boczne, bagażnik 
dachowy, konsola, - 21.500 zł. Opole, tel. 0502/58-1248 
SKODA FELICIA, 1998 r., 49 tys. km. 1300 ccm, benzyna, zie
lony metalic, I właśddel, kupiony w salonie, nadkola, RO +CD, 
bez wypadku, garażowany, listwy boczne i progi, serwisowany, 
kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 20.800 zł. Strzelin, tel. 
071/392-29-56,0607/71-08-02
O  SKODA FEU C IA  KOMBI, 1998 r., 1300 ccm , biały, 

nowy model, kupiony w  sa lon ie  w  Po lsce , serw i
sowany, I w łaścic ie l, alarm, immobilizer, RM ste
reo, stan idealny, -19.900 zł. „AUTO PLUS” , Świd
n ic a , te i. 074/666-60-50, 0601/85-15-55 
01025481

SKODA FELICIA, 1998 r., 35 tys. km, 1300 ccm, zielony meta
lic, I właśddel, garażowany, stan b. dobry, immobilizer, alarm, 
dzielona kanapa, listwy boczne, środkowa konsola, - 21.800 zl 
lub zamienię na Skodę Octavię. Wałbrzych, tel. 074/847-8443, 
0606/18-82-24
SKODA FEUCIA, 1998 r., 34 tys. km, 1289 ccm. Pb/, zielony, 
garażowany, listwy boczne, listwy na progach, radio, owiewki, 
MPi, wtrysk, I właśddel, kupiony w Polmozbyde, • 22.000 zł. 
Wrodaw, tel. 071/780-26-17 po godz. 16 
SKODA FEUCIA GLX, 1998 r., 44 tys. km, 1600 ccm. bordowy, 
serwisowany, bez wypadku, stan b. dobry, I właśddel, kupiona 
w salonie, • 25.000 zł. Wrodaw, tel. 350-83-75,0501/63-17-10 
SKODA FEUCIA, 1998/99 r., 37 tys. km, 1300 ccm. demno- 
zielony, bez wypadku, faktura zakupu, książka serwisowa, blo
kada skrzyni biegów, dzielona tylna kanapa, instalacja radio
wa, sten idealny, - 21.900 zł. Nowa Ruda, tel. 0601/31-91-96 
SKODA FEUCIA KOMBI, 1999 r., 30 tys. km. 1600 ccm, gra
natowy, wspomaganie, centr. zamek, kratka oddzielająca, fak
tura VAT, - 25.000 zł. Wrodaw. tel. 071/338-51-98 
SKODA FEUCIA GLX, 1999 r., 17 tys. km, bordowy metalic, 
alarm, kupiony w salonie, - 23.500 zł. Wrodaw, tel. 372-15-79 
pogodz.18
SKODA FELICIA KOMBI, 1600 ccm, benzyna, zielony metalic, 
RM z  panelem, aluminiowe felgi, relingi dachowe, hak, c.z., 
wspomaganie, pokrowce, • 23.500zł. Oława, tel. 071/313-87-75, 
0602/44-86-10
SKODA FEUCIA KOMBI, 2000 r., 110 tys. km, 1900 cćm, die
sel, błękitny metalic, odstąpię w leasing, bogate wyposażenie, 
homologacja na ciężarowy, - 7.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/320-6945,0607/15-19-69
SKODA FORMAN. 1992 r., 57 tys. km, 1300 ccm. kolor wiśnio
wy, inst gazowa, blokada kierownicy, RM, kupiony w Polmo- 
zbycie, II właściciel, stan dobry, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 
071/351-88-00
O  SKO D A FORMAN, 1992/93 r., 50 tys. km, 1300 

ccm, biały, oryg. lakier, stan idealny, • 14.900 zł. 
Lubin, tel. 076/844-28-90 84014361

SKODA FORMAN. 1993 r., 120 tys. km/1300 ccm, bordowy, 
sprowadzony w całości z Niemiec, bez wypadku, inst gazowa, 
szyberdach, welurowa tapicerka, pełne wyposażenie, kompl. 
dokumentacja, stan b. dobry, • 9.000 zł. Głogów, tel. 
0605/69-80-93

garażowany, RM Blaupunkt z RDS, stan b. dobry, - 51.900 zł. 
Oława, tel. 0607/57-73-10
SKODA RAPID136,1988 r., 1300 ccm, biały, 2-drzwiowy, lot
nicze fotele, alum. felgi, szyberdach, hak, przegląd do 12.2001 
r., wersja sportowa, stan dobry -'3.400 zł. Wrodaw, tel. 
0604/96-60-74,0602/74-50-09
SKODA RAPID, 1988 r., 82 tys. km, 1300 ccm, pomarańczowy, 
nowe sprzęgło, nowy akumulator, radio z  panelem, alum. felgi, 
lotnicze fotele, -  2.900 zł. Wrodaw, tel. 0600/21-69-58 
SKODA RAPID, 1989 r., 78 tys. km, - 4.000 zł lub zamienię na 
inny. Wrodaw, teł. 071/316-52-71

SM ART
SMART CITY COUPE, 1999 r., 600 ccm, benzyna, żółty, bez 
wypadku, kupiony w salonie, I właśddel, el. otw. szyby, auto
matic (tiptronic), klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, szerokie alum. 
felgi, najbogatsza wersja, atrakc. wygląd, • 45.000 zł. Wrodaw, 
tel. 0605/33-09-00

SUBARU
SUBARU LEGACY 4WD, 1991 r., 120 tys. km, 2000 ccm, bor
dowy metalic, ABS, wspomaganie, klimatyzacja, eł.szyby, szy
berdach el.lusterka, kierownica i fotel kierowcy, podgrzewane 
przednie fotele, alarm, centr. zamek, stan b. dobry, -13.500 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/735-13-70,0604/47-32-15 
SUBARU LEGACY, 1996/97 r., 150 tys. km. 2000 ccm, biały, 
serwisowany, pełna elektryka, 4 WD, zimowe opony wraz z fel
gami, - 36.000 zł. Wrocław, tel. 342-58-00,0601/70-18-27 
SUBARU LEONE 4WD, 1982 r.t 1800 ccm, biały, stan dobry, -
1.450 zł. Świebodzice, tel. 074/854-2847

SUZUKI
SUZUKI ALTO, 1989 r., 800 ccm. czerwony, stan dobry, - 6.000 
zł. Podgórzyn, tel. 075/762-13-82 
SUZUKI ALTO, 1991 r., czerwony, stan b. dobry, na białych 
tablicach -1.300 DEM. Wrodaw, ter. 0603/74-0245 
SUZUKI ALTO, 1996 r., 45 tys. km, 800 ccm, benzyna, zielony, 
stan tech. ideąlny, bogate wyposażenie, 2 piloty, nowe hamul
ce, nowe łożyska, nowy akumulator i ukł. wydechowy, kupiony 
W salonie, -12.400 zł lub zamienię na Fiata 126p. Wrodaw, tel.
352-90-99
SUZUKI MARUTI, 1991 r., 87 tys: km, 800 ccm, benzyna, nie
bieski, 5-drzwiowy, zadbany, - 7.600 zł. Brzeg Opolski, tel. 
0777416-18-05
SUZUKI MARUTI, 1991/92 r., 79 tys. km, 800 ccm, biały, 
5-drzwiowy, stan dobry, • 5.300 zł. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-33-58,0606/49-03-38
SUZUKI MARUTI, 1992 r„ 80 tys. km sten techn. dobry, - 6.800 
zł. Głogów, teL 076/8314947 (k00080) .
SUZUKI MARUTI, 1992 r., 140 tys. km, 800 ccm, czerwony, -
7.500 zł. Mikstat, teł. 062/731-06-08
SUZUKI MARUTI, 1992 r., 70 tys. km, 800 ccm, szary metaric. 
5-drzwiowy, bez wypadku, garażowany, RO, zadbany, • 7.600 
zł. Stare Strącze, gm. Sława, tel. 068/356-63-21 
SUZUKI SWIFT, 1987 r., 1000 ccm 4-drzwiowy, stan b. dobry, -
6.500 zł lub zamienię na większy, może być Polonez, w podob. 
cenie. Wałbrzych, teł. 074/664-89-54
SUZUKI SWIFT, 1989 r., 150 tys. km, 1300 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, el. reg. luster
ka, szyberdach, reg. kierownica, garażowany, - 8.700 zł. Kęp
no, tel. 062/781-8545
SUZUKI SWIFT, 1992 r., 108 tys. km, 1300 ccm. granatowy. -
11.000 zł. Poniec, tel. 065/573-15-75,0605/93-54-63 
SUZUKI SWIFT, 1993 r., 86 tys. km, 1000 ccm, benzyna alarm 
+ pilot, RO, zadbany, 4-drzwiowy, - 12.500 zł. Jawor, tel. 
0608/23-76-74

SYR EN A
SYRENA 105, 1976 r., 40 tys. km, 842 ccm, 2-suw, ja - . 
sno-beżowy, .na chodzie’ , sten dobry, nowy akumulator - 500 
zł. Świdnica, tel. 074/852-99-57 
SYRENA 105,1977 r., czerwony, po lakierowaniu, na białych 
tablicach, biegi w podłodze, -1.100 zł. Lubin, teł. 076/842-3247

TAWRIJA
TAWRIJA 1102.1991 r., 115 tys. km, 1100 ccm, biały, RO Phi
lips, kola z oponami zimowymi, nowy ukł. wydechowy i tarcza 
sprzęgła, magnetyzer paliwa, - 2.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/754-29-52
TAWRIJA ZAZ, 1991 r., 25 tys. km, 1100 ccm, czerwony, stan 
b. dobry, - 1.950 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-36-89. 
0601/08-78-58
TAWRIJA 1100,1992 r., 80 tys. km, biały. + części, - 2.700 zł. 
Wrodaw, tel. 071/354-26-55

TO YO TA
TOYOTA AYENSIS, 1998 r., 60 tys. km, 2000 ccm, srebrny, 
wspomaganie, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, RM, 5-drzwio
wy, blokada skrzyni biegów, - 42.900 zł. Ostrów Wlkp., teł. 
062/738-51-64 wewn. 18,0605/7344-27 
TOYOTA AVENSIS KOMBI. 1998 r.. 33 tys. km, 1800 ccm. ben
zyna, srebrny metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspoma
ganie kier., centr. zamek + pilot, klimatyzacja, RO, immobilizer, 
relingi dachowe, - 43.100 zł. Lubin, tel. 076/847-96*72, 
0603/304942
TOYOTAAVENSIS SEDAN, 1998 r.,27 tys. km, 1800 ccm, 16V. 
granatowy, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., el. otw. szyby,

TOYOTA - SERWIS AUT JAPOŃSKICH WROCŁAW, ul. OKÓLNA 10, tel. 341 -50-79, 0501 465-601 
i W E C H A I M I K A  a

gło, hamulce, rozrusznik, nowy akumulator (gwarancja), reflek
tory poziome, nowe opony, bagażnik dachowy, przegląd do 
072001 r., aktualne OC, -1.100 zł. Wrodaw. tel. 071/783-39-80, 
0601/09-75-80
SKODA 105,1983 r., 1050 ccm, czerwony, wersja LUX, stan 
dobry, -1.300 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-18-01 
SKODA 120L, 1984 r., 150 tys. km, 1200 ccm, czerwony, za
dbane wnętrze, hak. lampy prostokątne, oryginalny lakier, -1.300 
zł. Polkowice, tel. 076/845-36-65 
SKODA 105L, 1984 r., 1050 ccm, czerwony, garażowany, po 
remonde silnika, - 2.900 zł. Kłodzko,"tel. 074/647-37-69,' 
0606/11-12-80
SKODA 105 S, 1984 r„ biały, nowe opony, przegląd do 09.2002 
r, -1.500 zi. Lisowice, tel. 071/795-15-31 wieczorem 
SKODA 105 L, 1984 r. zarejestrowany, ubezpieczony, pilne, • 
600 zł. Wilczyn, gm. Oborniki Śląskie, tel. 0605/54-52-01 
SKODA 120 L, 1984/85 r., 1200 ccm, czerwony, po remoncie 
blacharki, konserwacja, nowe opony, zadbany, • 1.700 zł. Oła
wa, tel. 071/303-85-85,0608/46-9248

wiśniowy, sten techn. dobry, II właśddel, po wymianie rozrzą
du, RO, pokrowce, - 6.500 zl. Dzierżoniów, teł. 074/645-64-21 
SKODA FAVORIT136 L, 1991 r., 73 tys. km, 1289 ccm. bordo
wy, tylna wyderaczka, halogeny, belka wzmacniająca, - 7.000 
zł. Hajduki Nyskie 14a, gm. Nysa, tel. 0606/59-75-81 
SKODA FAYORIT, 1991 r., 112 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
perłowobeżowy, nowe amortyzatory przednie i tylne, dodatko
we światło .stop", opony b. dobre, spoiler, hak, konserwacja, 
plastikowe nadkola, nowy wydech, po remonde zawieszenia, 
blokada skrzyni biegów, -7.800 zł. Kluczbork, tel. 077/418-04-60 
SKODA FAYORIT, 1991 r., 85 tys. km, 1300 ccm. popielaty, II 
właśddel, konserwacja, 5-bięgowy, 5-drzwiowy, nowe amorty
zatory przednie i klocki ham., radio, zadbany, garażowany, alarm 

pilot, hak, tylna szyba ogrzewana, 4 zagłówki, bez wypadku, 
- 7.500 zł. Płóczki Górne, tel. 075/784-60-37 
SKODA FAYORIT, 1991 r., 90 tys. km, bordowy, • 6.000 zł. Strze
lin. tel. 071/392-34-82 po godz. 19 
SKODA FAYORIT 136,1991 r., 120 tys. km. 1300 ccm. kolor 
wiśniowy, nowy akumulator, opony, RM, garażowany, nowy tłu-

stan b. dobry, Mul-T-Lock, opony zimowe, RO, właścidel nie
palący, -14.500 zł.Trzebnica, tel. 071/387-02-64 
SKODA FEUCIA LXI, 1995 r.. 74 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, centralny zamek, alarm, środkowa konsola, listwy bocz
ne, RO] 2 opony zimowe, 4 opony letnie, 1 kpi. szczęk hamul
cowych, -14.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-67-73 
SKODA FEUCIA LXI, 1996 r., 57 tys. km, 1300 ccm. ciemno
czerwony, sten techn. idealny, bez wgnieceń, za/ysowań i od
prysków, I właśddel, faktura zakupu, książka serwisowa, nad
kola, listwy boczne, dzielona tylna kanapa, immobilizer, gara
żowany. -17.100 zł. Kłodzko, teł. 074/862-21-37 
SKODA FEUCIA LXI, 1996 r., 40 tys. km, 1300 ccm. jasnozie
lony, kupiony w salonie, serwisowany, garażowany, I właści
cie l, - 15.500 zi. Nowa Sól, woj. zielonogórskie, tel. 
0608/09-19-74
SKODA FEUCIA, 1996 r., 80 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, biały, 
kupiony w salonie, możliwość sprzedaży na raty, -15.900 zł. 
Jarocin, tel. 062/747-64-06,0502/54-74-94 
SKODA FEUCIA LXI, 1996 r., 97 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
bez wypadku, nadkola, nowy akumulator, welurowa tapicerka,

O  SKODA FORMAN, 1993 r., 1300 ccm, zielony, na 
b ia ły ch  ta b lic a c h  • 2.000 DEM . G u b in , te l. 
068/359-67-58,0503/98-81-94 87020921

SKODA FORMAN, 1993/94 r., 1300 ccm, zielony, inst. gazo
wa, 5-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, sten b. dobry, - 9.800 zł 
lub zamienię na inny. Wotów, tel. 071/38948-06 
SKODA OCTAYIA, 1997 r., 41 tys. km, 1598 ccm. biały, ABS, 
poduszka pow., komputer pokładowy, el. otw. szyby, podgrze
wane, el. reg. lusterka, wspomaganie i regulacja kierownicy, 
reguł, fotel kierowcy, alarm + pilot, centr. zamek, RO Blaupunkt, 
kupiony w salonie, I właśddel, - 31.000 zł. Raszowa, tel. 
077/461-59-40
SKODA OCTAYIA LX, 1998 r., 63 tys. km, 1600 ccm, bordowy, 
radio Blaupunkt, centr. zamek, Mul-T-Lock, system antynapa- 
dowy, pilot, garażowany, • 35.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-93-78
SKODA OCTAYIA SUC, 1999 r., 26 tys. km. 1900 ccm, TDi, 
granatowy metalic, 110 KM, pełne wyposażenie oprócz skóry,

OP003156

wspomaganie, el. reg. lusterka, wykończenia w drewnie, alarm, 
welurowa tapicerka, halogeny, - 38.900 zł. Wrocław, tel. 
0602/45-57-36
TOYOTAAYENSIS KOMBI. 1999r., 18tys. km, 1800 ccm, 16V, 
srebrny metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, 4 pod. powietrz
ne, klimatyzacja, drewno, relingi dachowe, RO + RDS, - 51.900 
zł. Milicz, teł. 071/383-11-93
TOYOTA CAMRY, 1994 r„ 2200 ccm, benzyna, zielony meta
lic, automatic, popielata skóra, klimatyzacja, 2 pod. powietrz
ne, oryg. RO + CD. wersja amerykańska, pełne wyposażenie 
elektr, - 28.500 zł. Wrodaw, tel. 0605/33-09-00 
O  TOYOTA CAM RY XL, 1994 r., 2200 ccm, szary me

talic, in s t  gazowa, klimatyzacja, ABS , pełne wy- 
posażenie elektr, - 22.900 z l lub Zamienię. Żary, 
ul. O krze i 9, tel. 0(8/374-27-97, 0602/79-49-88 
87020391

TOYOTA CAMRY, 1995 r., 2200 eon. benzyna, ciemnozielony 
metalic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, stan b. dobry, - 35.900
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z l , możliwe raty lub zamienię na tańszy. Trzebnica, tel. 
071/312-62-80 po godz. 15
TOYOTA CARINA II, 1990 r., 160 tys. km, 2000 ćcm, diesel 
centr. zamek, wspomaganie, el. otw; szyby, alarm, 5-drzwiowy, 
• 12,600 zł. Jarocin, tel. 0601/57-35-88 
TOYOTA CARINA II, 1990 r., 175 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
16V, biały, wspom. kierownicy, RM, alum. felgi, - 9.500 zł. Wał
brzych, tel. 0606/15-63-47,074/849-62-80 
TOYOTA CARINA II-1991 r , 127 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czerwony, serwo, spoiler+światło .stop*, centr. zamek, el. otw. 
szyby, lusterka, alarm + pilot, szyberdach, welurowa tapicerka, 
blokada Dan Lock, reg. kierownica, zderzaki w kolorze nadwo
zia, zadbany, -14.500 żł. Wrocław, tel. 336-69-80 
TOYOTA CARINA II, 1991 r., 113 tys. km, 1600 ccm, biały, szy
berdach, wspomaganie kier., centr. garnek + pilot, alarm, serwi
sowany w ASO, - 8.900 zł. Zielona GÓraTteł. 0607/32-49-43 
TOYOTA CARINA E, 1993 r„ 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony metalic, inst. gazowa, • 21.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/764-78-47
TOYOTA CARINA, 1993 r., 128 tys. km, 1600 ccm, biały, alarm, 
centr. zamek, el. otw. szyby, RM, - 19.500 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-11-86,0601/92-13-70
TOYOTA CARINA, 1993 r., 160 tys. km, 1600 ccm, GL, bordo
wa perła, 5-drzwiowy, ABS, pełna elektryka, welur; RO, alarm, 
alum. felgi, serwis ASO, stan b. dobry, -18.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 0601/58-45-35
TOYOTA CARINA E, 1993 r., 1600 ccm, składak, lekko przery
sowana, stan dobry, ABS, elektryczne szyby, -18.000 zł. Wro- 
caw, tel. 0501/465-601
TOYOTA CARINA GLI, 1994/95 r., 118 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
wtrysk, śliwkowy metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szy
berdach, ABS, centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, immo
bilizer, RM Toyota, halogeny, bez wypadku, I właściciel w kraju, 
stan idealny, - 23.300 zł. Pieńsk, tel. 075/778-67-92, 
0606/94-15-05
TOYOTA CARINA E SEDAN. 1995 r„ 123 tys. km, 1600 ccm, 
16V, brązowy metalic. kupiony w salonie, pełne wyposażenie 
elektr., ABS, klimatyzacja, welurowa tapicerka, - 27.000 zł lub 
zamienię na terenowy do 65.000 zł. Lubin, tel. 0601/70-55-12 
O  TOYOTA CARINA E, 1995 r., 65 tys. km, 1600 ccm, 

16V, bordowy metalic, bardzo bogdte wyposażę* 
nie (bez skóry), stan b. dobry, sprowadzony w 
ca łości, kupujący zw oln iony z  opłaty skarbowej, 
po przeglądzie, • 25.000 z ł . ., tel. 065/547-44-44 
po godz. 20, 0601/79-48-82 01025111

TOYOTA CARINA KOMBI, 1995 r., 80 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
czarny metalic, bogate wyposażenie, roleta, relingi dachowe, 
alarm, zadbany, - 20.500 zł. Legnica, tel. 0604/29-99-07 
TOYOTA CARINA E, 1995/96 r., 70 tys. km. 1600 ccm, 16 V. 
bordowy metalic, Liftback, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. 
szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, immobilizer, alarm, RO, -
28.000 zł. Serby, gm. Głogów, tel. 076/833-14-69 
TOYOTA CARINA E, 1996 r., 2000 ccm, 16V, pertowoczarny, 
poduszka pow., szyberdach el., pełne wyposażenie elektr., ha
logeny, reg. kierownica, - 27.000 zł. Żegocin, tel. 062/741-60-00 
po godz. 20,0602/67-99-31
TOYOTA CARINA E. 1997 r., 96 tys. km, 2000 ccm, turbo D, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrz
ne, pełne wyposażenie elektr., alum. felgi, halogeny, RO, welu
rowa tapicerka, reg. kierownica, centr. zamek, alarm, garażo
wany, - 37.500 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-28-67, 
0601/83-91-73
TOYOTA CARINA, 1997 r., 104 tys. km, 1600 ccm, granatowy, 
kupiony w salonie, I właściciel, serwisowany, garażowany, ABS, 
wspomaganie, immobilizer, centr. zamek, radio, • 29.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/361-74-10,0602/11-01-73 
O  TOYOTA CARINA, 1600 ccm, 16V, ko lor szary me

ta lic, kupiony w sa lon ie  w Po lsce , serw isowany, 
I w łaścic ie l, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, AB S , welurowa tapicerka, stan idealny, -
23.900 z ł. „A U T O  P L U S ” , Ś w id n ic a , te l. 
074/666-60-50,0601/85-15-55 01025581

TOYOTA CELICA, 1982 r.. 160 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
alum. felgi, nowe opony, el. otwierany szyberdach, el. reg. lu
sterka, pompowany fotel kierowcy, klimatyzacja, wspomaganie 
kier., 2-drzwiowy, 5-biegowy, sportowa sylwetka, zadbany, dy
nam. silnik, - 3.000 zł. Lubin,‘ tel. 0605/69-15-85 
TOYOTA CELICA, 1985 r., 1300 ccm, czerwony, do wymiany 
przednia szyba, kpi. dokumentacja polska, brak przeglądu, -
4.500 zł lub zamienię na busa w tej cenie. Uciechów, tel. 
074/830-10-44.0606/40-67-63
TOYOTA CELICA CABRIO, 1989%2000 ccm, 16V elektr. otw. 
szyby, elektr. reg. lusterka, fotele, alum. felgi, centr. zamek, 
alarm, ospoilerowany, -17.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/880-50-75 
TOYOTA CELICA, 1989/96 r., 168 tys. km, 1600 ccm, 16V, czer
wony, alum. felgi, alarm, el. reg. lusterka, wspomaganie, ciem
ne szyby, oszczędny, -10.000 zł. Głogów, tel. 076/834-38-50, 
0605/33-86-68
TOYOTA CELICA 4X4,1990/91 r., 109 tys. km, 2000 ccm, 16 
V, turbo, czarny, 240 KM, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szy
berdach, wspomaganie, ABS, centr. zamek, alum. felgi, udo
kum. pochodzenie, - 22.000 zł. „  tel. 0608/68-29-06 
TOYOTA COROLLA, 1982 r., 1300 ccm, czerwony, aktualny 
przegląd, I właściciel, tylne szyby uchylne, stan dobry, -1.300 
zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16
TOYOTA COROLLA, 1985 r., 1600 ccm, 16V, biały, regulowa
na kierownica, szyberdach, kubełkowe fotele, obrotomierz, eko
nomizer, aluminiowe felgi, dzielona tylna kanapa, zegarek, tyl
ne szyby uchylane, atrakcyjny wygląd, - 6.800 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/752-68-30
TOYOTA COROLLA, 1986 r., 1800 ccm, diesel, szary metalic, 
zadbany, dużo zapasowych części, w tym kpi. silnik z doku
mentacją, - 5.000 zł. Nowa Sól, woj. zielonogórskie, tel. 
0502/40-37-88
TOYOTA COROLLA, 1986 r., 1800 ccm, diesel, złoty metaiic, 
5-biegowy, hak, stan dobry silnika - 5.400 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-74-19
TOYOTA COROLLA. 1987 r., 221 tys. km. 1280 ccm. benzyna, 
szary metalic, 5-biegowy, 5-drzwiowy, nowe opony (2 szt.), 
amortyzatory po regeneracji, alarm, garażowany, stan b. dobry,
- 7.500 zł. Dobromierz, tel. 074/858-67-70 
TOYOTA COROLLA, 1987 r., 185 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
beżowy metalic, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, stan 
dobry, - 7.000 zł. Legnica, tel. 076/852-24-77 
TOYOTA COROLLA, 1988 r., 1800 ccm, diesel, srebrny, ku
piony w salonie, RM, alarm, - 9.500 zł. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-04-22
TOYOTA COROLLA, 1988/89 r., 160 tys. km. 1800 ccm, die
sel, grafitowy metalic, kupiony w salonie, II właściciel, bez wy
padku, stan b. dobry, książka serwisowa, -10.900 zł. Rydzyna, 
tel. 065/538-02-99,0607/15-54-36 
TOYOTA COROLLA, 1989 r.p 1300 ccm, benżyna, czerwony, 
kpi. dokumentacja, nowe amortyzatory, szyberdach, garażowa
ny. zadbany, serswisowany, stan b. dobry,'- 7.500 zł. Kamieni
ca Nyska, tel. 0604/90-21-21,077/431-73-46 
TOYOTA COROLLA, 1989 r., 190 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
czerwony, kupiony w salonie, I właściciel, • 11.500 zł. Świebo
dzice, tel. 074/854-20-54,0604/20-21-61 
TOYOTA COROLLA LIFTBACK. 1989 r., 1600 ccm. 16V, czer
wony, zderzaki w kolorze nadwozia, szyberdach, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, wspomaganie, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. 
zamek, reg. kierownica, dzielona tylna kanapa, ekonomizer, 
oznakowany, - 7.800 zł. Wrocław, tel. 0502/31-64-28 
TOYOTA COROLLA KOMBI, 1990 r., 147 tys. km, 1300 ccm, 
12V, srebrny metalic, centralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, immobilizer, stan b. dobry, -10.700 zł lub zamienię. 
Boguszów-Gorce, tel. 074/844-27-58,0604/29-43-83 
TOYOTA COROLLA, 1990 r., 240 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, stan b. dobry, radio, garażowany, bez wypadku, kpi. do
kumentacja, zabezp. przed kradzieżą, 2 opony zimowe, felgi, •
12.500 zł. Chojnów, tel. 0606/43-28-03
TOYOTA COROLLA, 1990 r., 128 tys. km, 1600 ccm, 16V, czar
ny metalic, 3-drzwiowy, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, szy
berdach, centr. zamek + pilot, wspomaganie kierownicy, ospo
ilerowany, alum. felgi, welurowa tapicerka, RO, - 11.500 zł. 
Kłodzko, teł. 074/647-07-67,0607/61-35-29
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TOYOTA COROLLA SEDAN, 1991 r., 1300 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, 4-drzwiowy, stan b. dobry, 5-biegowy, katali
zator, zadbany, - 9.900 zł (możliwe raty lub zamiana). Legnica, 
tel. 0605/28-37-83
TOYOTA COROLLA. 1991 r., 120 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
szary metalic, immobilizer, radio z RDS i panelem, el. reg. re
flektory, 5-drzwiowy, zadbane wnętrze, stan techn. j blacharki 
b. dobry, -12.500 zł. Chojnów, tel. 076/818-19-26 po godz. 18 
TOYOTA COROLLA XL, 1991 r., 149 tys. km, 1300 ccm, 12V, 
grafitowy metalic, liftback, 75 KM, 5-drzwiowy, sprowadzony w 
całości, economizer, pełny serwis, książka przebiegu, el. otwie
rany szyberdach, el. otwierane drzwi, dzielona tylna kanapa, 
aluminiowe felgi gwiazdy, drugi komplet kół zimowych, garażo
wany, stan b. dobry, -11.500 zł. Miękinia, tel. 071/317-81-19, 
0601/82-22-34
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 171 tys. km, 1300 ccm, 12V, gra
natowy metalic, szyberdach el. otwierany, 5-biegowy, obroto
mierz, 3-drzwiowy. stan b. dobry, • 8.600 zł. Opole, tel. 
0608/22-93-38
TOYOTA COROLLA KOMBI, 1991 r., 169 tys. km. 1300 ccm. 
12V, szary metalic, szyberdach, radioodtwarzacz z  RDS. nowy 
akumulator, Jiak, przegląd do 04.2002 r, -11.200 zł. Opole, tel. 
077/454-79-07
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1992 r., 180 tys. km. 1400 ccm, 
benzyna, beżowy metalic, I właściciel, kupiony w salonie, -
14.500 zł., tel. 0606/76-61-45
TOYOTA COROLLA, 1992 r., 1400 ccm, grafit metalic, ABS, 
wspomaganie, nowy model, raty, zamiana, -14.600 zł. Legni
ca. tel. 0604/05-94-52
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1992 r., 190 tys. km, 1330 ccm, 
benzyna, czerwony, kupiony w salonie w 11.1992 r., centralny 
zamek, RM, alarm, -14.000 zł. Świebodzice, tel. 074/854-20-54, 
0604/20-21-61
TOYOTA COROLLA GLI, 1992/93 r., 1600 ccm, 16V, wtrysk, 
beżowy metalic, wersja liftback, el. otw. szyby, 5-biegowy, 
5-drzwiowy, el. reg. reflektory, centr. zamek, wspomaganie, RM 
+ głośniki, pod. powietrzna, welurowa tapicerka, alarm, głośni
ki, el. otw. szyberdach, możliwe raty, -17.800 zł. Kamienna Góra, 
teł. 074/880-30^89,0604/25-52-41 
TOYOTA COROLLA Si. 1992/93 r., 140 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, czerwony, 2-drzwiowy, nowa wersja, ABS, centr. za
mek, poduszka pow., RO, szyberdach, welurowa tapicerka, -
15.500 zł (możliwe raty). Wołów, tel. 071/389-26-05 do godz. 15, 
071/389-64-31 po godz. 20
TOYOTA COROLLA, 1993 r., 88 tys. km, 1400 ccm, 16V, kolor 
lawendowy metalic, kupiony w salonie, serwisowany w ASO 
Toyota, 5-drzwiowy, II właściciel, garażowany, zadbany, -18.600 
zł. Siedlec, tel. 071/399-73-30
TOYOTA COROLLA, 1993 r., 1400 ccm, 16V, kolor grafitowy 
metalic, kupiony w salonie, serwisowany, bez wypadku, alarm, 
Mul-T-Lock, centr. zamek + pilot, stan techn. idealny, • 18.500 
zł. Wrocław, tel. 071/351-34-43,786-72-53 
TOYOTA COROLLA XLI, 1994 r., 131 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
biały, katalizator, serwisowany w ASO, stan b. dobry, modeł pro
dukowany w Japonii, 3-drzwiowy, 116 KM, -18.900 zł. Legnica, 
tel. 076/856-40-42,0502/11-78-10 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1996 r., 95 tys. km, 1400 ccm. 
benzyna, biały, 4-drzwiowy, kupiony w salonie w kraju, centr. 
zamek, el. otw. szyby przednie, alarm, serwisowany, -18.600 
zł. Świebodzice, tel. 074/854-32-01,0605/55-55-37 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1996 r.. 104 tys. km, 1400 cpm, 
16V, kolor grafitowy metalic, alarm, immobpizer, centr. zamek, 
RM Grundig, 4 zagłówki, 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, centr. zamek, zderzaki i spoilef w kolo
rze nadwozia, immobilizer, RM, kupiony w salonie, - 23.900 zł. 
Wrocław, tel. 0604/36-89-38
TOYOTA COROLLA, 1997 r., 91 tys. km, 1600 ccm. 16V, srebr
ny metalic, kupiony w kraju, ABS, alum. felgi, alarm, bez wy
padku, serwisowany, centr. zamek, el. otw. szyby, immobilizer, 
-wspomaganie, garażowany, RO, stan idealny, - 33.000 zł. Gli
wice, tel. 032/238-86-65,0501/25-53-02 
TOYOTA COROLLA, 1997 r., 48 tysr km, 1400 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szy
by, - 25.000 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Ostrów Wlkp., teł. 
062/737-10-52
TOYOTA COROLLA KOMBI, 1997 r., 190 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, 16V, biały, bez wypadku, centr. zamek, wspomaganie 
kierownicy, immobilizer, blokada skrzyni biegów, oznakowany, 
kupiony w salonie, serwisowany, książka serwisowa, RM, •
24.000 zł lub zamienię na tańszy. Paczków, tel. 077/431-73-96, 
0600/20-42-07
TOYOTA COROLLA, 1997/98 r., 76 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
jasnofioletowy metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, centralny 
zamek, garażowany, stan bardzo dobry, zadbany, el. regulowa
ne lusterka, el. otwierane szyby, radio + CD - 30 000 zł lub za
mienię na inny, do 20 000 zł. Lubin, tel. 076/846-0945, 
0605/14-94-62
TOYOTA COROLLA. 1998 r., 67 tys. km, 1400 ccm, 16V, nie
bieski metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, im
mobilizer, alum. felgi, fabryczny tuning Toyoty zawieszenia i 
nadwozia, garażowany, 3-drzwiowy, radio Pioneer z RDS, CD, 
atrakc. wygląd, - 33.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-16-72, 

.0602/59-55-71
TOYOTA COROLLA, 1998 r., 1400 ccm, 16V, czerwony, po
duszki pow., wspomaganie, ABS, kupiony w salonie, - 31.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/78-26-61
O  TOYOTA CORO LLA, 1999 r., 24 tys. km, 1400 ccm, 

16V, srebrny metalic, LIFTBACK, kupiony w sa
lonie, centr. zamek, alarm, wersja sportowa, ra
d io ♦  CD  Pioneer, ABS , wspomaganie, zadbany,
• 33.500 z ł. W ro c ław , te l. 071/398-83-30, 
0502/65-19-68 02020841

TOYOTA PASEO, 1996 r., 64 tys. km. 1500 ccm, 16V, niebieski 
metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, elek
tryka, alum. felgi 16", radioodtwarzacz, - 24.000 zł. Janków, tel. 
062/741-85-13
TOYOTA PICNIC, 1996/97 r., 2000 ccm, benzyna, zielony me
talic, pełne wyposażenie, • 42.000 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/730-20-67
TOYOTA PREVIA VAN, 1990/91 r., 220 tys. km, 2400 ccm. 
benzyna, brązowy metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, ABS, ser
wo, centr. zamek, el. otw. szyby, 2 x szyberdachy, welurowa

tapicerka, 8-osobowy, alum. felgi, atrakcyjny wygląd, zadbany, 
- 22.800 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
TOYOTA PREVIA, 1991 r., granatowy, aluminiowe felgi, auto
mat, 7 osobowy, 2 x klimatyzacja, komputer, el.szyby, eł.iuster- 
ka, alarm, • 23.000 zł. Wrocław, tel. 0601/41-69-66 
TOYOTA PREVIA, 1993 r., 171 tys. km, 2500 ccm, grafitowy 
metalic, RO, 5-biegowy, 2 szyberdachy, wspomaganie kier., 
centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, komputer pokła
dowy, alarm, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, 7 osób 
lub 450 kg, garażowany, - 30.000 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-48-59,074/872-21-30 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem - AG0192 www.autogiel- 
da.com.pl)
TOYOTA STARLET, 1981 r., 1200 ccm, złoty metalic, centr. 
zamek, S^drzwiowy, stan dobry, • 2.800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/666-35-15
TOYOTA STARLET, 1983 r., 1000 ccm, benzyna, czerwony,
3-drzwiowy, nie składany, oryg. lakier, - 3.500 zł. Dobrodzień, 
tel. 034/353-65-53
TOYOTA STARLET, 1988 r., czerwony, na białych tablicach, 
700 DM. Zgorzelec, tel. 0602/83-23-92 
TOYOTA STARLET, 1998 r., 18 tys. km, 1300 ccm, 16V, srebr
ny metalic, model z listopada, el. otw. szyby, wspomaganie, c. 
zamek, szyberdach, 5-drzwiowy, ks. serwisowa, - 24.900 zł. 
Kalisz, tel. 062/769-23-49,0502/04-47-68 
TOYOTA SUPRA, 1990 r., 219tys. km, 3000 ccm, Tl 240 KM, 
pertowoczarny, klimatyzacja, pełne wyp. elektr., centr. zamek, 
wspomaganie, ABS, alum. felgi, radioodtwarzacz, dach .Tar
ga*, komputer, serwisowany, stan b. dobry, pełna dokumenta
cja, - 22.900 zł lub zamiana na tańszy. Kalisz, tel. 0601/76-49-77 
TOYOTA SUPRA. 1994/95 r., 130 tys. km, 3000 ccm, V6, gra
natowy metalic, Twin Turbo, automatic, klimatyzacja, skóra, dach 
targa, pełne wyposażenie elektryczne, 2 poduszki powietrzne, 
wersja USA, moc silnika 360 KM, prędkość maks. 295 km/h, 
pełne wyposażenie, kpi. dokumentacja, - 66.000 zł lub zamie
nię na Mercedesa Vito do 40.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0602/71-63-78
TOYOTA SUPRA, 1995 r„ 155 tys. km, 3000 ccm. 24V skóra, 
klimatyzacja, pełna elektryka, ściągany dach, webasto, 2 po
duszki, sprowadzony w całości, stan idealny, • 75.000 zł. Wro
cław, tel. 0502/19-12-94
TOYOTA SUPRA, 1995 r., 148 tys. km serwisowany, bez wy
padku, 2 poduszki, sprawne spoilery, w kraju 2 lata, wszystkie 
potrzebne dokumenty, sprowadzony w całości, - 76.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/57-78-91
TOYOTA YARIS, 1999 r„ 40 tys. km, 1000 ccm, biały, alum. 
felgi, 4-drzwiowy, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, wspomaga
nie, RM, komputer pokładowy, immobilizer, kupiony w salonie, 
serwisowany, bez wypadku, - 32.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/738-51-64 wewn. 18,0605/73-44-27

TR ABAN T
TRABANT 601,1969 r., 600 cćm, kolor - kość słoniowa, inst. 
12 V, alternator, ekonomizer, elektron, zapłon, nowe opony, 
pokrowce, hak, w ciągłej eksploatacji, nie wymaga remontu, stan 
b. dobry, + dużo części, -1.000 zł lubzamienię. Korfantów, tel. 
077/431-96-55
TRABANT KOMBI, 1970 r., benzyna, beżowy, stan dobry, prze
gląd do 04.2002 r., w ciągłej eksploatacji, nowa karoseriar po 
wymianie wielu części na nowe, - 900 zł. Lwówek Śląski, tel. 
090/65-40-60
TRABANT 601,1972 r., 600 ccm, 12 V, niebieski, techn. spraw
ny, alternator, nowy akumulator, hamulce, bez przeglądu, zare
jestrowany, części, - 650 zł. Głogów, tel. 076/833-87-76 
TRABANT 601,1976 r., 12V alternator, żarówki H4, po remon
cie kapitalnym silnika i ukł. hamulcowego w 2000 r., w ciągłej 
eksploatacji, stan b. dobry, • 900 zł. Sobótka, tel. 0602/38-95-76 
TRABANT KOMBI, 1985 r., 600 ccm, żółty, po remoncie silni
ka, sprzęgła i układu hamulcowego, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/354-48-69,0602/10-90-41
TRABANT 601,1987 r., 43 tys. km, 600 ccm, kremowy, stan 
dobry, zarejestrowany, dodatkowo dużo części, - 750 zł. Namy
słów, tel. 077/419-18-30,0602/39-73-81 
TRABANT KOMBI 601,1987 r., 595 ccm, 2-suw, zielony, prze
gląd do 03.2001 r., hak, ekonomizer, webasto, + części zamien
ne, stan dobry, halogeny itp, • 1.000 zł. Żary, tel. 0604/86-85-19 
TRABANT POLO, 1990 r., - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
071/355-19-18 po godz. 19

VOLVO
VOLVO 244,1979 r., 2400 ccm, diesel nadwozie kompletne, 
bez silnika, zarejestrowany - 1.200 zł. Wałbrzych, tel. 
0604/62-70-98,074/845-08-10
VOLVO 244 GL, 1981 r., 170 tys. km, 2100 ccm, benzyna, kolor
- kość słoniowa, hak, alarm, koła zimowe, stan dobry, - 5.500
zł. Wrocław, tel. 071/784-67-36
VOLVO 340,1983 r., 1400 ccm, bordowy metalic, szyberdach,
radioodtwarzacz, - 2.000 zł. Kalisz, tel. 062/502-99-41,
0605/31-48-07
VOLVO 340 SEDAN, 1985 r.,‘1600 ccm, diesel, szary metalic, 
oszczędny, 4-drzwiowy, alum. felgi, stan b. dobry, - 5.200 zł lub 
zamienię na inny. Fiat 126p, Renault Rapid, Express. Wrocław, 
tel. 0601/78-28-97
VOLVO 340,1990 r„ 155 tys. km, 1400 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, centralny zamek, nowe opony, nowy akumulator, stan 
dobry, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 322-26-69 
,VOLVO 360,1986 r., 65 tys. km, 2000 ccm stan idealny, w kraju 
od 10 dni, - 4.900 zł. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
VOLVO 440,1994 r., 130 tys. km, .1900 ccm, TDi, zielony meta
lic, el. ptw. szyby, ABS, szyberdach, centr. zamek, do częścio
wego lakierowania, - 18.500 zł. Kuczków k. Pleszewa, tel. 
062/741-86-77,0603/64-75-58 ...
VOLVO 440,1994 r., 147 tys. km, 1900 ccm, TDi, granatowy, 
el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, reg. kierownica i 
fotele, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, -19.500 zł. 
Żarów, tel.074/858-07-15
VOLVO 440,1995 r., 136 tys. km, 2000 ccm. 136 KM, grafitowy 
metalic, ABS, klimatyzacja, poduszka pow., wspomaganie, we
lurowa tapicerka, pełne wyposażenie elektr., stan b. dobry, •
23.500 zł. Rawicz, tel. 0501/77-03-64 
VOLVO 440,1996 r., 98 tys. km, 1800 ccm, bordowy, klimaty
zacja, ABS, poduszka pow., centr. zamek, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, welurowa tapicerka, stan b. dobry, - 24.800 zł. 
Legnica, tel. 0601/33-39-92
VOLVO 440,1996 r., 77 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, benzyna, 
srebrny metalic, skórzana tapicerka, podgrzewane fotele, kli
matyzacja, poduszka pow., ABS, ASR, wspomaganie, alum. 
felgi, opony zimowe, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 0601/77-06-68 
VOLVO 460,1993 r., 1998 ccm, benzyna, czerwony, ABS, szy
berdach, centr. zamek, reg. kierownica, el. otw. szyby, alarm,' 
RO, RDS, zadbany, opony zimowe, garażowany, - 15.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 0601/24-07-93 
VOLVO 460,1995 r., 108 tys. km, 1900 ccm, diesel, bordowy, 
immobilizer, centr. zamek, el. reg. lusterka, szyberdach, alarm, 
oznakowany, łamana kierownica, wnętrze skórzane, RO z CD, 
pod. powietrzna, ABS, wspomaganie, nowe amortyzatory, kpi. 
dokumentacja, garażowany+opony zimowe, - 25.000 zł. Biela
wa, tel. 074/646-40-41
VOLVO 460,1995 r„ 105 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bordo
wy, pełne wyposażenie, skóra, klimatyzacja, drewno, opony zi
mowe, stan idealny, - 26.000 zł lub zamienię na Seata Ibiza, 
Cordoba-Vario. Kluczbork, tel. 077/418-82-98 po godz. 20, 
0604/24-66-82
VOLVO 460,1995 r., 165 tys. km, 1900 ccm, TDi klimatyzacja, 
centr. zamek + pilot, ABS, 3 pod. powietrzne (całe), bez uszko
dzeń, odbiór Gerlitz, koło granicy w Zgorzelcu • 7.000 DEM + 
cło (ok. 5.000 zł). Zgorzelec, tel. 0602/81-23-32 
VOLVO 460,1999 r., 15 tys. km, 900 ccm, czerwony, I właści
ciel, stan b. dobry, RM ♦ 4 głośniki, • 17.500 zł. Lubin, tel. 
076/844-61-19

VOLVO 740 GLE, 1984 r., 2300 ccm, benzyna, brązowy meta
lic, automatic, techn. sprawny, zarejestrowany, opłacony, szy
berdach, podgrzewane fotele, tylna szyba ogrzewana, hak, -
5.600 zł lub zamienię na przyczepę kempingową, 2-pokojową. 
Poznań, teł. 0602/66-23-75
VOLVO 740 GL, 1986 r., 200 tys. km, 2300 ccm, benzyna + 
gaz, biały, instalacja gazowa, wspomaganie, po remoncie silni
ka w 2001 r., blacha ocynkowana, stan blacharki b. dobry, nowe 
łożyska i tarcze hamulcowe, hak, radio, 6 głośników, nowa pod- 
sufitka, atrakc. wygląd, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 0608/12-41-13 
VOLVO 740,1990 r., 195 tys. km, 2400 ccm, TD, granatowy 
metalic, model przejściowy, przód od modelu 940, stan b. do
bry, -14.700 zł. Krotoszyn, tel. 0601/27-00-10 
VOLVO 760 GLE, 1984 r., 300 tys. km, 2400 ccm, TD. czarny 
metalic, szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspoma
ganie, klimatyzacja, alum. felgi, immobilizer, centr. zamek, inne 
dodatki, • 8.000 zł lub zamienię na Mercedesa 190 D, VW Gol
fa. Kietrz, tel. 077/485-53-26
VOLVO 850,1994 r., 115 tys. km, 2000 ccm, 20V, 141 KM. zie
lony metalic, pod. powietrzna, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, reg. kierownica, RO, stan b. dobry, 5-biegowy, kpi. do
kumentacja, - 29.900 zł. Wrocław, tel. 348-74-08,0604/47-50-66 
VOLVO 940 GL KOMBI, 1991 r., 159 tys. km, 2300 ccm, E, -
25.000 zł. Legnica, tel. 0602/36-22-49
VOLVO S70,1997 r., 58 tys. km, 2500 ccm, turbo automatic, 
skórzana tapicerka, alum. felgi, klimatyzacja, kupiony w salo
nie, serwisowany, - 95.000 zł. Warszawa, tel. 0601/3S-6040 
VOLVO S80,1999/00 r., 38 tys. km, 2500 ccm, TDi, biały, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, 8 pod. powietrzne, alum. felgi, -
115.000 zł. Poznań, tel. 061/292-60-92
VOLVO V40,1998 r., 37 tys. km, 1800 ccm, srebrno-beżowy 
metalik, 4x poduszka pow., klimatyzacja, ABS, skóra, pełne wyp. 
elektr., radio + CD, relingi, pełna opcja, stan b. dobry, - 49.000 
zł. Szczecin, tel. 0502/11-97-76 lub 091/423-54-98 
VOLVO V40,1998 r., 68 tys. km, 1800 ccm, granatowy, pełne 
wyposażenie, - 45.900 zł. Inowrocław, tel. 0603/59-66-76, 
0601/67-61-69
VOLVO V40,1998r., 70 tys. km, 1900 ccm, TDI, srebrny meta
lic, pełne wyposażenie, el. szyberdach, el. reg. lusterka, auto
matic, klimatyzacja, alum. felgi, skórzana tapicerka, podgrz. 
fotele, hak, relingi dachowe, • 49.000 zł. Kalisz, tel. 
0607/23-30-28
VOLVO V40,1998 r., 57 tys. km, 1800 ccm, 16V, perłowoczar- 
ny, ABS, ASR, klimatyzacja, skórzana tapicerka, wyposażenie 
elektryczne, kpi. przetłumaczonych dokumentów, po przeglą
dzie, do I rejestracji, RO z RDS fabryczny, - 47.000 zł. Mysłako
wice, tel. 075/643-9444,0502/55-90-51 
VOLVO V40 T4,1998 r., 23 tys. km, 1900 ccm, turbo. 200 KM, 
czarny metalic, obniżony, I właściciel, pełne wyposażenie, •
59.000 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 0600/15-74-68 
VOLVO V40 KOMBI, 1999 r., 63 tys. km. koniakowy metalic. 
ABS, relingi, boczne poduszki, RM + CD, klimatyzacja, półskó- 
ra, alum. felgi, koła zimowe, antynapad, alarm, - 48.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/91-16-95

vw
O  VW • AUTON sprowadzamy całe i lekko uszkodzo

ne samochody, oferta (ok. 800 aut) i zdjęcia w in- 
temecie: www.auton.pl. Co tydzień wyjazd do Bel
gii. K ilka tys ięcy aut do obejrzenia. Fachowa po
m oc. IN FO R M A C JA :, te l. 071/353-26-37, 
0601/70-674 6 01023021

VW BORA, 1999 r., 31 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielony me
talic, ABS, 2 poduszki pow., alarm, immobilizer, czujnik cofania, 
hak, radio + zestaw nagłaśniający, atrakc. wygląd, kupiony w 
salonie, eksploatowany w Niemczech, serwisowany, kpi. doku
mentacja, bez wypadku, - 50.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0608/70-24-18
VW BORA KOMBI. 1999 r.. 48 tys. km, 1900 ccm, turbo D. perto- 
woczamy metalic, 115 KM, ABS, EDS, aluminiowe felgi, 4 po
duszki powietrzne, klimatyzacja, 6-biegowy, I właściciel w kraju, 
książka serwisowa, podgrz. fotele, RM z CD, • 65.000 zł. Świe
bodzice, tel. 074/850-99-25
VW BORA, 1999 r., 22 tys. km, 1600 ccm, perłowozielony, gara
żowany, I właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, stan ideal
ny, - 47.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-62-59 
VW CORRADO G-60,1989 r., 145 tys. km, 1800 ccm, ciemny 
metalic, pełne wyposażenie elektryczne, ABS, komputer, alum. 
felgi .gwiazdy*, alarm, ciemne szyby i klosze, el. spoiler, -16.000 
zł. Złotoryja, tel. 076/87842-85,0501/60-77-39 
VW CORRADO, 1989 r., 180 tys. km, 1800 ccm, G60, czerwony, 
alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. spoiler, wspom. 
kierownicy, ABS, alarm, -16.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-04-01 
VW CORRADO G-60,1989/90 r., 137 tys. km, 1800 ccm, mali
nowy metalic, ABS, alarm, aluminiowe felgi, el. reguł, lusterka, 
el. szyberdach, wspomaganie kier., spoiler, komputer, centralny 
zamek, serwisowany, zadbany, pełna dokumentacja, -16.600 zł 
lub zamienię. KamiennajGóra, tel. 0602/59-57-54 
VW CORRADO, 1990 r., 94 tys. km, 1800 ccm, 16V, kolor grafi
towy metalic, ABS, pełna elektryka, wspomaganie kier., centr. 
zamek, alum. felgi, komputer, szyberdach, sportowa kierownica, 
skórzana, regulowana, stan b. dobry, na białych tablicach, -10.300 
zł. Lubawka, tel. 0504/93-9449
VW CORRADO, 1990 r., 140 tys. km, 1800 ccm. turbo, 200 PS, 
ciemnografitowy metalic, alum. felgi, centr. zamek, el. reg. luster
ka, el. otw. szyby, el. otw. szybeidach, ABS, spoiler na klapie,
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wspomaganie, atrakc. wygląd, - 18.500 zł. Wrocłatf, tel. 
071/34341-17,0605/62-5547
VW CORRADO G-60,1990/91 r., 1800 ccm, perłowofioletowy 
metalic, skóra, ksenony, el. szyberdach, el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, ABS, sportowa kierownica, felgi Borbet 9", obni
żony, alarm, immobilizer, wydech Remus, komputer, radioodtwa
rzacz + 10 głośników, centralny zamek, -16.000 zł lub zamienię 
na motocykl. Gryfów Śląski, tel. 0603/62-84-35,0502/34-66-38 
VW CORRADO, 1991 r., 130 tys. km, 1800 ccm, G60, czerwony, 
pełne wyposażenie, klimatyzacja, el. otw. szyby i szyberdach, el. 
reg. lusterka, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm, kom
puter, radio Sony, -18.500 zł. Jelenia Góra. tel. 075/767-18-31. 
0607/47-0143 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inteme- 
cie pod numerem -AE0051 www.autogielda.com.pl)
O  VW CORRADO, 1992 r., 90 tys. km, 2900 ccm, VR6, 

błękitny metalic, el. otw. szyby, spoiler, szyber
dach, el. reg. lusterka, wspomaganie kier., radio 
CD Sony, 10 głośników Axton, alum. felgi 16” , stan 
idealny, • 24.000 zł lub zamienię na motocykl Yama
ha R-6, R-1, 1990/00 r. K o s tom ło ty , te l. 
0607/63-35-28 01025881 

VW DERBY, 1977 r., 900 ccm, zielony, techn. sprawny, stan do
bry, -1.500 zł lub zamienię na Fiata 126p. Warta Bolesławiecka, 
teL 076/818-90-18
VW DERBY, 1977 r.f 1100 ccm, benzyna, czarny, rejestracja, nowy 
akumulator (gwarancja), stan blacharki i silnika b. dobry, -1.500 
zł. Ziębice, tel. 074/819-5048
O  VW DERBY, 1981 r., 180 tys. km, 1300 ccm, zielo

ny metalic, pęknięta uszczelka głowicy, • 1.000 zł. 
M iękinia, tel. 071/317-82-79 01025841

VW GARBUS, 1963 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
stan tech. b. dobry, atrakc. wygląd, centr. zamek, - 4.000 zł. Sule
chów, tel. 0606/34-65-95
VW GARBUS, 1966 r., 1200 ccm, czarny, silnik 75j., wysokie
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fotele, 50% zniżki OC (.weteran*), przegląd do 05.2002 r., halo
geny, RO + głośniki, duże lampy tylne ciemne, nowe pokrowce 
(włochacz), dodatkowe światło .stop*, nierdzewne listwy na zde
rzakach i progach, skórzane pokrycie kierownicy, - 4.500 zł. Nysa, 
tel. 077/433-83-33
VW GARBUS, 1968 r., 1300 ccm, żółto-czarny, po remoncie sil
nika, zawieszenia, układu hamulcowego, stale używany, • 4.000 
zł. Bolesławiec, tel. 0601/98-33-52 
VW GARBUS, 1969 r., 41 tys. km, 1300 ccm, benzyna, boxer, 
błękitny, centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach (oryginalny), 
alum. felgi, automaL domykanie szyb, reflektory z  Opla Corsy, 
stan b. dobry, garażowany, drewniana kierownica, RM +wzmac
niacz, poszerzony, - 9.500 zł. Strzelin, tel. 071/392-04-68, 
0608/10-15-78
VW GARBUS, 1969/99 r., 70 tys. km, 1300 ccm, żółty, skórzana 
tapicerka, kierownica i lewarek, el. ogrzewanie, chromowane rury 
z  przodu, nowe opony, halogeny, ciemne szyby, po remoncie sil
nika, termometr zewn. i wewn., konsola z  dodatkowymi zegara
mi, bez dokumentacji, - 3.100 zł lub zamienię na motocykl. Bra
lin, tel. 062/781-29-86,0606/27-83-39 
VW GARBUS, 1970 r., 1200 ccm, benzyna, biało-czarny, alumi
niowe felgi, stan b. dobry, sportowa kierownica, chromowany sil
nik, szerokie opony, blacharka po remoncie, poszerzane błotniki, 
- 5.300 zł. Krośnice, tel. 071/384-61-27 
VW GARBUS 1300,1970 r., 1200 ccm, czerwony, w eksploata
cji, rej. do 0Z2002 r„+części, - 2.300 zł. Opole, tel. 077/454-72-11 
wieczorem, 0604/16-81-13
VW GARBUS, 1970 r., 1300 ccm, boxer, 44 KM, czerwony, po 
remoncie kapitalnym nadwozia, podwozia, zawieszenia, po na
prawie tapicerki, welurowa tapicerka, obrotomierz, zegarek, bia
łe tarcze zegarów, szerokie opony, RM +tuba, garażowany, atrakc. 
wygląd, stan b. dobry, - 8.900 zł. Strzelin, tel. 071/392-09-95, 
0602/86-94-12
VW GARBUS, 1971 r., 35 tys. km, 1200 ccm, fioletowy metalic, 
alum. felgi 16“ 215/205, nowa tapicerka, nierdzewne progi, alter
nator, atrakcyjny wygląd, stan idealny, - 6.800 zł. Strzegom, tel. 
074/854-23-04
VW GARBUS, 1971 r., 1600 ccm, kolor grafitowy metalic, zawie
szenie sportowe, dużo dodatków, • 3.500 zł. Głuchołazy, tel. 
0604/08-58-98
VW GARBUS, 1971 r., 1300 ccm, boxer, czarny metalię, chro
mowane progi, listwy i silnik, w ciągłej eksploatacji, przegląd do
03.2002 r, - 8.000 zł. Wieruszów, tel. 0607/56-75-38 
VW GARBUS, 1972 r., czerwony, silnik do remontu, karoseria - 
stan b. dobry, bez dokumentacji, - 1.500 zł. Zagrodno, tel. 
076/877-31-83
VW GARBUS, 1973 r., 1200 ccm, czarny, stan dobry, - 2.500 zł. 
Nowa Sól, tel. 068/387-07-62
VW GARBUS, 1973 r., 1300 ccm, żółty, szeroka deska rozdziel
cza, felgi z  rantem, fotele Audi Ouattro, welurowa tapicerka, ka
napa ze skóry, sportowa kierownica, RM z panelem, atrakc. wy
gląd, - 4.200 zł lub zamienię. Rawicz, tel. 0607/24-57-19 
VW GARBUS 1303 LS, 1973 r., 1600 ccm, kolor grafitowy meta
lic, wersja brazylijska, pełne wyposażenie, atrakcyjny wygląd, -
6.400 zł. Wrocław, tel. 071/32543-53,0501/47-53-02 
VW GARBUS 1303 LS, 1974 r., 1600 ccm, granatowy metalic, 
odrestaurowany, nowy lakier, nowe wnętrze, chromy, po remon
cie silnika, • 10.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-86-05 
VW GARBUS, 1978 r., 1200 ccm, benzyna, zielony metalic, -
5.500 zł. Lasowice, gm. Milicz, tel. 071/384-00-18 
VW GARBUS, 1979 r., 1600 ccm, złoty metalic, po remoncie 
kapitalnym silnika, nowy tłumik, stan b. dobry, atrakc. wygląd, 
drewniane progi, - 6.900 zł. Lubin, tel. 0502/16-16-86 (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - AG0176 
www.autogielda.com.pl)
VW GARBUS, 1979 r., 1200 ccm, czarny, wersja meksykańska, 
po remoncie bacharsko-mechanicznym, nowy lakier, oryginalne 
nowe wnętrze, stan idealny, dla konesera, -10.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/325-95-69,0502/87-34-87 »
VW GOLF ł, 1974 r., 1100 ccm, niebieski, zniżka OC 50%, przy
ciemniane tylne szyby, do remontu blacharki, przegląd do 2002 r, 
-1.000 zł. Boguszów-Gorce, gm. Wałbrzych, tel. 0602/40-84-56 
VW GOLF, 1976 r., 1500 ccm, diesel, biały, alarm, nowa tarcza 
sprzęgła i klocki hamulcowe, - 2.000 zł. Brochocin, tel. 
0606/63-56-30
VW GOLF 1,1977 r., 1600 ćcm, benzyna, czerwony, szerokie 
zderzaki, skóra, - 2.500 zł. Leszno, tel. 0603/04-81-04 
VW GOLF 1,1977 r., 1600 ccm, benzyna, kość słoniowa, 4-drzwio- 
wy, radio ze wzmacniaczem, obrotomierz, halogeny, tylna szyba 
ogrzewana, ważny przegląd, I właściciel w kraju, -1.700 zł. Lwó- 
wek Śląski, tel. 075/782-27-16
VW GOLF 1,1978 r., 1500 ccm, benzyna, srebrny, 3-drzwiowy, 
hak, RO, szyberdach, po wymianie silnika, przegląd do 12.2001 
r, i 3.250 zł. Dąbrowa Górna, tel. 076/844-93-29 
VW GOLF 1,1978 r., 1100 ccm, benzyna, zielony, 3-drzwiowy, 
oryginalny lakier, zadbany, stan opony b. dobry, stan techn. b. 
dobry, - 2.900 zł. Kamieniec Ząbk., tel. 074/817-45-97, 
0606/73-25-15
VW GOLF 1,1978 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 3-drzwiowy. 
RO, czarne nakładki na błotniki, • 2.500 zł lub zamienię na inny 

“Samochód, z dopłatą. Kłodzko, tel. 074/867-92-87 
VW GOLF, 1978 r., 1100 ccm, czerwony, 4-drzwiowy, RO, nowe 
szczęki hamulcowe, klocki, świece i fajki, zadbany, garażowany, 
ważny przegląd, stan dobry, - 2.400 zł. Lądek Zdrój, tel. 
074/814-65-85
VW GOLF 1,1978 r., 220 tys. km, 1100 ccm, benzyna, zielony 
metalic, karoseria nowego typu, 4 lampy przednie, automatic, 
atrakcyjny wygląd, stan idealny, • 4.300 zł. Oława, tel. 
071/303-0942
VW GOLF, 1978 r., 200 tys. km, 1100 ccm, benzyna, zielony 
metalic, stan silnika i blacharki idealny, atrakc. wygląd, 4 reflek
tory z  przodu, RO, alum. felgi 15", - 3.950 zł. Pastewnik, woj. 
jeleniogórskie, tel. 0604/42-25-62 
VW GOLF, 1978 r., 1100 ccm, benzyna, szary metalic, z  urzędu 
celnego, rejestr, w Polsce w 1999 r., dokumentacja, stan b. do
bry, - 4.600 zł. Prusinowice, teł. 077/435-6045 
VW GOLF, 1978 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, 4-drzwiowy. 
hak, 4 reflektory, ospoilerowany, • 2.500 zł lub zamienię na Mer
cedesa 123 D, uszkodzony lub do remontu. Rusko, tel. 
0605/39-98-87
VW GOLF, 1978 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, insL gazowa, 
po remoncie silnika, hak, RO, przegląd do 03.2002 r., nowe łoży
ska, stan dobry, - 2.100 zł lub zamienię na samochód powyżej 25 
lat. Trzebnica, tel. 071/312-33-54,090/34-14-92 
VW GOLF, 1978 r. stan dobry, wymienione sprzęgło, zawiesze
nie, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0503/91-27-21 
VW GOLF, 1978 r., 1300 ccm. benzyna, czerwony, zarejestrowa
ny, stan średni, silnik z 1985 r., hak, -1.000 zł lub zamienię na 
sprzęt RTV. Ząbkowice śląskie, tel. 0603/16-55-95 
VW GOLF, 1978 r., 160 tys. km, 1100 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, 3-drzwiowy, przegląd techn. do 22.08.2001, stan techn. 
dobry. Żagań, tel. 0605/67-07-70 
VW GOLF 1,1978 r., 160 tys. km, 1100 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, 3-drzwiowy, stan dobry, - 2.200 zł. Żagań, tel. 
0607/31-84-15-,
VW GOLF, 1979 r., 1480 ccm, diesel, czarny, blacharka do ma
łych poprawek, stan silnika dobry, • 2.000 zł. Duszniki Zdrój, tel. 
074/866-8141
VW GOLF, 1979 r., 1100 ccm, biały, ospoilerowany, podwójne 
lampy, szerokie z tyłu, garażowany, zadbane wnętrze, stan b.
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Serwis DIESEL ii
o s o b o w e  - d o s t a w c z e

Naprawy bieżące, główne 
pompy wtryskowe, wtryskiwacze, naprawy podwoziowe 

, WROCŁAW, UL. ŚLĘŻNA 138, TEL. 783-57-37 ,

dobry, - 2 . 8 0 0 Miękinia, tel. 0603/59-52-41, 0605/14-22-29, 
wojżwrodawskie. *  • T  f  i, ^
VWGOLF1,1979/., 1500’ ccńi, diesef, srebrny, 3-drzwiowy, szy-' 
berdach, RM, po remoncie silnika w-1999^.„zadbany,jśkono*' 
miczny, - 3.850 zł lub zamienię na Fiata 12flp (tańsżyj.Oława, 
tel. 071/313-86-76po godz.17
VW GOLF GTI, 1979 r., 1600 eon, bordowy, przegląd dó 03.2002 ■ 
r, -.1.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-40-48 po godz. 15. 
0605/82-71-76
VW GOLF, 1979 r., 150 tys. km, 1500 ccm, benzyna, ciemnonie
bieski, po remoncie kapitalnym nadwozia i podłogi, lakierowany 
w całości w 2000 r., do założenia tapicerka, - 1.900 zł. Wałbrzych, 
•tel. 074/842-35-22
VW GOLF 1,1979 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy, .na chodzić*, 
stan średni, - 1.000 zł. Wałbrzych, tel. 0602/52-65-51, 
074/846-55-34 w godz 9-17
VW GOLF 1,1979 r., 1100 ccm, czerwony, techn. sprawny, prze
gląd do 2002 r., 4-drzwiowy, • 2.600 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0600/85-35-79
VW GOLF, 1979 r., 200 tys. km, 1100 ccm, czerwony, przegląd 
do 082001 r., 3-drzwiowy, do remontu blacharki,+2. silnik i skrzy
nia biegów, • 1.800 zł. Wiesław Potocki, 59-700 Źeliszów 128, 
gm. Bolesławiec
VW GOLF 1,1980 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny, 3-drzwiowy, 
RM + głośniki, automatic, stan b. dobry, obrotomierz, • 3.500 zł. 
Namysłów, tel. 077/410-30-25
VW GOLF, 1980 r., 1100 ccm, szary metafic, po.remonde i lakie
rowaniu, 4-drzwiowy, pokrowce, kpi. dokumentacja, - 3.800 zł. 
Bierzów, tel. 077/415-61-10,0601/98-54-07 
VW GOLF, 1980 r„ 1500 ccm, diesel, kolor grafitowy metalic, kpi. 
dokumentacja, 5-drzwiowy, szyberdach, alum. felgi, szerokie zde
rzaki, atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 4.500 zł. Grodków, tel. 
077/415-46-68
VW GOLF, 1980 r., 1100 ccm, czarny, wymieniony ukł. kier., po 
remoncie blacharki i podwozia, po malowaniu, - 2.700 zł. Grod
ków, tel. 077/415-80-23 po godz. 16,0606/95-67-25 
VW GOLF 1,1980 r., 170 tys. km, 1600 ccm, diesel, pomarańczo
wy, po remoncie blacharki i lakierowaniu, silnik z  1987 r., stan 
techn. b. dobry, - 3.600 zł. Gryfów Śląski, tel. 075/781-27-48, 
0600/63-45-20
VW GOLF, 1980 r., 186 tys. km, 1500 ccm, diesel, czerwony, 
5-drzwiowy, hak, nowe opony, ważny przegląd, wiele nowych 
części, - 3.000 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel J374/817-33-83 
VW GOLF 1,1980 r., 250 tys. km, 1500 ccm, diesel, czerwony,
4-drzwiowy, ekonomiczny, II właśddel w kraju (od 10 lat), zadba
ny, po wymianie pierścieni, klamek drzwi, szyby czołowej, kompl. 
dokumentacja+BREF, do wymiany progi zewn, - 3.900 zł. Nysa, 
tel. 077/446-64-48,0602/45-76-53
VW GOLF 1,1980 r., 184 tys. km, 1500 ccm, diesel, żółty, stan 
silnika i blacharki b. dobry, spoilery, RO Blaupunkt, demne szy
by, el. reg. lusterka, szyberdach, - 4.000 zł. Pastewnik, woj. jele
niogórskie, teł. 0604/42-25-62
VW GOLF, 1980 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, b. dobrze utrzy
many, nowe opony, teleskopy i układ wydechowy, pokrowce, RM, 
zadbany. -1.450 zl. Świdnica, tel. 074/853-48-91 
VW GOLF, 1980 r., 150 tys. km, 1500 ccm, diesel, czerwony,
5-drzwiowy, dużo nowych częśd, nowy akumulator (gwarancja),
- 4.000 zł. Świebodzice, teł. 074/854-30-08
VW GOLF, 1981 r., 1100 ccm, czerwony, model przejściowy, szy
berdach, radio, po wymianie amortyzatorów, hamulców, stan bla
charki i silnika idealny, oszczędny, kompletna dokumentacja, -
4.900 zł. Ludwikowice, tel. 074/871-66-76 po godz. 16 
VW GOLF I GTI, 1981 r.,170 tys. km, 1600 ccm, koniakowy 
metalic, 115 KM, stan b. dobry, sportowe zawieszenie, wnętrze z 
modelu przejściowego, po pełnej diagnostyce silnika, aktualny 
przegląd, w ciągłej eksploatacji, zadbany, RM BlaupUnkt, - 4.200 
zł. Wrocław, tel. 0608/17-39-21
VW GOLF 1,1981 r., 1600 ccm, diesel, złoty, 3-drzwiowy, 4-bie- 
gowy, na białych tablicach - 2.400 zł. Jelenia Góra - Cieplice, teł. 
0607/65-59-61 .
VW GOLF, 1981 r., 1500 ccm, diesel, zielony, techn. sprawny, 
zarejestrowany, nowe opony, -3200 zł. Dąbrowa, woj. opolskie, 
teł. 0601/77-00-94
VW GOLF 1,1981 r., 1500ccm, benzyna, granatowy metafic, alum. 
felgi, szybefdach, RO Pioneer, - 4.000 zł. Kamięń, gm. Długołę
ka, teł: 071/315-2643
VW GOLF ł, 1981 r., 1600 ccm, diesel, biały, skórzana tapicerka, 
zadbany, stan silnika i podzespołów b. dobry, • 4.300 zł. Oława, 
tel. 071/303-09-42
VW GOLF, 1981 r., 1600 ccm, diesel, kotor wiśniowy, slan dobry, 
alum. felgi, szyberdach, 3-drzwiowy, model przejściowy, akumu
lator (gwarancja), nowe amortyzatory,+dużo częśd i felgi stalo
we, - 3.800 zł. Szprotawa, tel. 068/376-42-22,0608/35-40-22 
VW GOLF 1,1981/89 r., 1600 ccm, benzyna składak • 3.200 zł. 
Bielawy, gm. Siedlisko, tel. 0605/94-39-32 
VW GOLF, 1982 r., 1600 ccm, diesel, kolor • kość słoniowa, szy
berdach, hak, 5-biegowy, -4.800 zł. Lubań, tel. 075/722-47-34 po 
godz. 18
VW GOLF CABRIO, 1982 r., 1600 ccm, seledynowy, alarm, alum. 
felgi, 15”, sportowe zawieszenie, ukł. wydechowy Remuss, skó
rzana kierownica, zadbany, garażowany, bez śladów korozju, stan 
b. dobry, - 8.500 zł lub zamienię na inny może być uszkodzony. 
Lubiń, teł. 0609/46-59-77
O  VW GOLF, 1982 r., 1500 ccm , benzyna, n ieb ieski 

metalic, automatic, 4-drzwiowy, szyberdach, stan 
b. dobry, na b ia łych tablicach • 1.200 D E M .., tei. 
0609/24-91-60,0604/88-51-11 01025151

VW GOLF 1,1982 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwiowy, 
alum. felgi, tylna szyba ogrzewana, hak, podwójne reflektory+2 
halogeny, przegląd do 02.2002 r, - 3.800 zł. Tarnów Opolski, tel. 
077/464-44-81
VW GOLF, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, zielony metalic, alumi
niowe felgi, 4 lampy przednie, po remoncie blacharki, zawiesze
nia, po lakierowaniu, ważny przegląd, w ciągłej eksploatacji, • 
4200 zł. Wrocław, tel. 071/332-74-90 
VW GOLF I, 1982 r., 1100 ccm obniżony, silnik 1800 ccm, 
3-drzwiowy, - 2.000 zł lub zamienię na motocykl. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 0600/85-35-79
VW GOLF 1,1982/83 r., 200 tys. km, 1600 ccm, diesel, żółty, 
5-drzwiowy, radio, • 4.900 zł lub zamienię na tańszy. Legnica, tel. 
076/854-57-13,0602/38-55-22
VW GOLF 1,1983 r., 190 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebrny me
talic, bez wypadku, 4-drzwiowy, garażowany, oryg. lakier, kubeł
kowe fotele, 4 lampy z  przodu, po przeglądzie technicznym, nowe 
opony, zadbany, sten techn. b. dobry, - 5.550 zł. Paczków, tel. 
077/431-72-10
VW GOLF 1,1983 r., 1100 ccm, benzyna, ciemnozielony metafic, 
3-drzwiowy, model przejściowy, 4 lampy z  przodu, przegląd do 
2002 r., 4-biegowy, stan dobry, - 5.000 zł. Strzegomiany, gm. 
Sobótka, teł. 071/390-35-87
VW GOLF 1,1983 r., 135 tys. km, 1500 ccm, biały, 3-drzwiowy, 
5-biegowy, podwójne lampy z przodu, stan techn. dobry, - 5.200 
zł lub zamienię na inny + dopłata. Wolsztyn, tel. 068/384-38-01, 
0602/64-04-93
VW GOLF, 1983 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 3-drzwiowy, 
obrotomierz, plastikowe nadkola, 4 lampy z  przodu, szerokie lam
py tylne, dodatkowe świafio .stop', RM + 4 kolumny, po wymia
nie akumulatora, klocków, filtrów, tłumika, po przeglądzie, stan 
techn. b. dobry, - 3.800 zł. Borek Strzeliński, tel. 0602/83-08-16 
VW GOLF, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, kolor stalowy, insL gazo
wa na gwarancji, stan b. dobry, - 4.500 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-71-04,0600/23-42-48
VW GOLF, 1983 r., 315 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, nad
wozie do poprawek, stan opon dobry, brak tylnego siedzenia, bez 
przeglądu, .na chodzie”, model przejściowy, • 2.900 zł. Sośnie, 
tel. 062/739-10-54
VW GOLF II, 1984 r., 1300 ccm, turkusowy, II właśddel, 3-drzwio
wy. szyberdach, obniżony, RO Kenwood, zadbany, garażowany, 
bez korozji, bez wypadku, stan b. dobry, - 8.500 zł. Przeworno, 
tel. 074/810-22-89 po godz. 19
VW GOLF II, 1984 r., 140 tys. km, 1800 ccm, 16V, czarny meta
lic, alum. felgi, nowe opony, obniżony, limitowana wersja, centr. 
zamek, karoseria, po tuningu silnika w 1991 r., sportowa kierow
nica, białe zegary, ciemne szyby, - 5.500 zł lub zamienię na die
sla, w tej cenie. Wrodaw, tel. 071/372-21-35 po godz. 20 
VW GOLF II, 1984/85 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, oryginalny lakier, 5-drzwiowy, szyberdach, po wymia

nie amortyzatorów, ukł. wydechowego, dodatkowo 2 komplety kół 
(letnie i zimowe)r * 7.400 zł. Olszyna, tel. Q75/721-23-34, 
0603/34-26-75
VW GOLF II, 1985 r., 180 tys. km, 1600 ccm, turbo Di. zielony 
metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, • 8.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-67-22
VW GOLF II, 1985 r„ 67 tys. km, 1600 ccm, diesel, szary metalic, 
stan dobry, Odrzwiowy, hak, nowe amortyzatory, chłodnica, 5-bie-; 
gowy, po remonde zawieszenia, szeroki przedni zderzak,- 7.500 
zł.„te l.0603/57-93-23 -
VWGOLF, 1985 r., 1600 ccm, diesel, pomarańczowy, po remon
de silnika, - 8.000 zł. Brzeg, tel. 077/416-78-64 
VW GOLF II, 1985 r., 1600 ccm, biały, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
RO, szyberdach, stan.b.. dobry, na białych tablicach -, -1.800 zł. 
Gorzów Wlkp., tel. 0606/92-17-52, Niemcy, .-4eh- 
0049/16-01-24-78-88
VW GOLF II, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, granatowy, 3-drzwio
wy, 4-biegowy, 4 lampy z przodu, oryginalny lakier, stan b. dobry,
• 6.900 zl lub zamienię na diesla, w tej cenie. Kamieniec Ząbko
wicki, tel. 074/817-45-97,0606/73-25-15 
VW GOLF II, 1985 r., 1800 ccm, benzyna, biały, na białych tabli
cach, 4-drzwiowy, zadbany, po remonde silnika - 950 DEM. Mię
dzyrzecz, tel. 0501/35-60-27
VW GOLF II, 1985 r., 1600 ccm, diesel stan dobry, silnik z możl. 
rejestracji, nadwozie z urzędu celnego, - 3.600 zł. Oleśnica, tel. 
0601/89-14-34
VW GOLF GTD, 1985 r., 18 tys. km, 1600 ccm, turbo D 4 lampy 
z przodu, szyberdach, hak, przydemniane szyby, RO, atrakc. 
wygląd, stan b. dobry, halogeny, - 9.100 zł. Radków, tel. 
074/871-28-39,0601/22-68-53
VW GOLF, 1985 r„ 200 tys. km, 1600 ccm, diesel, zielony meta
lic, alum. felgi 14", przegląd do końca roku, szyberdach, szerokie 
zderzaki, lotka z tyłu, dodatkowo 4 wtryski, stan dobry, - 7.000 zł. 
Domagalski, 58-300 Wałbrzych, ul. Królewiecka 5a/2 
VW GOLF II, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, stan silnika 
i karoserii b. dobry, - 7.500 zł. Wrodaw, tel. 071/365-18-94 
VW GOLF, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, złoty metalic, 3-drzwio
wy, na białych tablicach - 800 DEM. Zielona Góra, tel. 
0609/15-17-07
VW GOLF II, 1985/86 r., 1600 ccm, turbo D, zielony metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, szerokie zderzaki, ospoilerowany, hak, 
ciemne lampy, po tuningu, 4 lampy, szyberdach, CD + głośniki, •
9.900 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50 
VWGOLF II, 1985/86 r., 1600ccm, diesel, niebieski metalic, RM, 
nadkola plastikowe, konserwowany, garażowany, hak, halogeny, 
3-drzwiowy, kupiony w komisie, kpi. dokumentacja, stan b. do
bry, - 8.800 zł. Mieroszów, tel. 074/84548-74 
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy, halo
geny, hak, tylna szyba ogrzewana, techn. sprawny, kpi. dokumen
tacja. - 8.500 zł. Brzeg, tel. 077/411-71-56,0602/18-21-80 
VW GOLF II, 1986 r„ 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebrny 
metalic, 5-biegowy, 2-drzwiowy, el. Otw. szyby, kpi. dokumenta
cja, RO, hak, szerokie zderzaki w kolorze nadwozia, centr. za

mek, alarm, alum. felgi, szyberdach, • 5.500 zł. Tamowice 53, 
gm. Zawonia, tel. 071/312-91-36 
VW GOLF, 1986 r., 90 tys. km, 1600 ccm, turbo D, biały, nowe 
opony, hak, RO Blaupunkt, - 9.000 zł. Zabłode, gm. Nowogro
dziec, tei; 0502/31-60-67
VW GOLF II, 1986 r., 180 tys. km. 1600 ccm, diesel, szary meta- 
lic, 3-drzwiowy, 4-bięgowy, el. otw. szyby, garażowany, kpi. doku
mentacja, przegląd do 022002 r., hak, RO, zadbany, - 8.500 zł 
lub zamienię na inny, do 5.000 zł. Zgorzelec, tel. 0604/14-43-56 
VW GOLF II, 1986 r., 147 tys. km, 1800 ccm, kolor grafitowy 
metalic, wspom. kierownicy, klimatyzacja, szyberdach, szerokie 
zderzaki, stan idealny, - 8.400 zł lub zamienię. Boguszów-Gorce, 
tel. 074/844-27-58,0604/2943-83 
VW GOLF GTI, 1986 r., 200 tys. km, 1800 ccm, benzyna, grana
towy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, ospoilerowany, alum. 
felgi, nowe amortyzatory, tarcze hamulcowe, sportowy układ wy
dechowy, szerokie zderzaki, atrakc. wygląd - 8.000 zł lub zamie
nię na dostawczy, może być lekko uszkodzony, Mercedes 207, 
Fiat Ducato, Ford. Gozdnica, tel. 068/360-17-83 
VW GOLF, 1986 r., 300 tys. km, 1600 ccm, diesel, piaskowy, 
5-drzwiowy, na białych tablicach, - 2.800 zł. Gubin, tel. 
0609/17-73-60
VW GOLF, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, biały, garażowany, za
dbany, atrakcyjny wygląd, szyberdach, bagażnik dachowy, koła 
zimowe, nowe opony, lampy i akumulator, - 7.000 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-30-15 .
VW GOLF (1,1986 r., 1600 ccm, diesel, szary metalic, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, nowy akumulator i amortyzatory, - 8.200 zł. Opa
tów. tel. 0607/34-68-58
VW GOLF II, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, Sdrzwiowy, 
immobilizer, Mul-T-Lock, sprowadzony w całośd, kpi. dokumen
tacja, - 5.600 zł. Parchów, tel. 076/817-11-44,0607/51-83-83 
VW GOLF II, 1986 r., 170 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwony, 
5-drzwiowy, RO, hak, nowe amortyzatory, nowy akumulator, pa
ski, zadbany, garażowany, atrakc. wygląd, -10.000 zł. Polkowi
ce, tel. 0502/29-15-81
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, szary metalic, 2-drzwiowy, stan 
b. dobry, na białych tablicach - 850 DEM. Słubice, tel. 
0609/63-83-84
VW GOLF II, 1986 r., 150 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czerwony, 
stan b. dobry, RM, pokrowce, 5-biegowy, garażowany, 3-drzwio
wy, el. reg refl., nowy hak, kpi. dokumentacja, możliwość zamia
ny na sam. do remontu - 9.700 zł. 57-300 Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/641-15-75
VW GOLF II, 1986 r., 156 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwony, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, larm, RM + 6 głośników, nowy akumula
tor i pasek rozrządu, garażowany, zadbany, stan b. dobry, • 8.300 
zł lub zamienię. Złotoryja, tel. 076/878-41-13,0605/56-91-48 
VW GOLF GLD, 1986/87 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, oryg. szyberdach, 5-drzwiowy, RM, atermiczne szyby, ciem
na tapicerka, stan b. dobry, sprowadzony w całośd, I właścidel, -
9.300 zł lub zamienię na Fiata 126p, w cenie do 2.000 zł. Oleśni
ca, tel. 071/314-85-33
VW GOLF U, 1987 r., 179 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, kompletna dokumentacja, stan 
dobry, - 7.600 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0605/69-24-24 
VW GOLF GTI, 1987 r., 1800 ccm, czarny, insi gazowa, szyber
dach, klimatyzacja, centr. zamek, alarm + pilot, alum. feigi, spor
towe zawieszenie, płaska klapa tylna, sportowe pedały, stan b. 
dobry, kpi. dokumentacja, - 9.300 zł. KamieniecZąbkowicki, tel. 
0604/91-38-54'
VW GOLF II, 1987 r., 1300 ccm, biały, hak, RO, szyberdach, ga
rażowany, kpi. dokumentacja, stan techn. b. dobry, • 8.500 zł. 
Kluczbork, tel. 077/413-14-56
VW GOLF II, 1987 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, szary 
metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, stan dobry, • 7.000 zł lub zamie
nię na inny, 4-drzwiowy, do 1800 ccm. Lubin, tel. 076/749-73-59 
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, szyberdach, nowe końcówki wtrysku, nowy akumula
tor (gwarancja), hak, RO, stan dobry, - 9.000 zł. Namysłów, tel. 
0600/82-95-23
VW GOLF, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 2-drzwiowy, stan 
dobry, na białych tablicach • 1.600 zł. Wałbrzych, tel. 
074/845-08-10,0604/62-70-89
VW GOLF GU. 1987 r., 1800 ccm, 16V, DOHC, złoty metalic, 
alum. felgi, el. otw. szyby, szyberdach, skórzana kierownica, bia
łe zegary, alum. nadkładki pedałów, alarm + pilot, szerokie zde
rzaki w kolorze nadwozia, sportowy tłumik, tylna szyba ogrzewa
na, relingi dachowe, stylizowany na wersję z 1991 r, -10.000 zł 
lub zamienię, może być uszkodzony. Głuszyca, tel. 074/845-99-19 
O  VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, czerwony, 2-drzwio- 

wy, na białych tablicach - 800 DEM. Gubin, tel. 
068/359-67-58,0503/98-81-94 87020911

VW GOLF. 1987 r., 200 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwony, 
stan dobry, - 6.800 zł. Jelenia Góra, tel. 075/771-28-26 
VW GOLF II, 1987 r., 120 tys. km, 1600 ccm, diesel, granatowy, 
szyberdach, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, stan techn. b. dobry, 
- 7.700 zł. Lubiąż, tel. 071/389-75-97,0603/59-73-81 
VW GOLF II, 1987 r., 1800 ccm, wtrysk, granatowy, oryginalny 
szyberdach, szerokie zderzaki, katalizator, RO, nowy ukł. wyde
chowy, nowe amortyzatory, zadbany, • 7.700 zł. Namysłów, tel. 
077/410-01-69,0608/23-46-96
VW GOLF II, 1987 r., 141 tys. km, 1600 ccm, turbo D, szary me
talic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, obrotomierz, 4 zagłówki, 
przednie szyby bez trójkątów, • 10.000 zł. Nowe Czaple, tel. 
068/375-39-79
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, diesel, granatowy, 5-drzwiowy, 
zadbany, - 7.900 zł. Rydzyna, tel. 065/538-88-37 
VW GOLF II, 1987 r„ 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, immobilizer, przegląd, zadbany, stan b. dobry, - 6.400 
zł. Wrodaw, tel. 0606/93-82-96
VW GOLF, 1987 r., 160 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, aktu
alny przegląd, zadbany, stan idealny, • 7.800 zł. Wrocław, tel. 
0600/38-73-72
VW GOLF II, 1987/88 r., 2000 ccm, benzyna, demnofioletowy 
metalic, synchro, 4 x4 , ABS, alum. felgi (3-ramienna gwiazda), 
podwójne lampy, szerokie zderzaki, skórzane fotele kubełkowe, 
wspomaganie, RO, 5-biegowy, - 10.000 zł. Borów, tel. 
0606/74-53-81
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 (gwarancja), szyby bez trójką
tów, szerokie listwy, sprow. w całośd, kpi. dokumentacja, prze
gląd do 092001 r., nie .składak", • 9.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/666-65-52 po godz. 16
VW GOLF II, 1987/88 r., 100 tys. km, 1800 ccm, grafitowy meta
lic, 110 KM. 5-drzwiowy, 5-biegowy, kubełkowe fotele, stan do
bry, - 7.600 zł. Wrodaw, tel. 0502/84-72-88 
VW GOLF II, 1987/96 r., 119 tys. km, 1263 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, po wymianie pasku rozrządu, przegląd do 112001 r., 
zadbany, kpi. dokumentacja, garażowany, - 8.000 zł. Bogu
szów-Gorce, tel. 074/844-30-34
VW GOLF II, 1987/97 r., 1600 ccm, biały, zadbany, aluminiowe 
felgi, silnik bez numerów, do wyregulowania - (udokumentowane 
pochodzenie), ważny przegląd, zarejestrowany, - 6.000 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/751-18-01,0605/58-83-11

VW GOLF II, 1987/97 r., 160 tys. km, 1800 ccm, DOHC, kolor 
grafitowy metalic, 5-drzwiowy, fotele kubełkowe,'szyberdach, 
komputer, wspom. kierownicy, centralny zamek, mało eksploato
wany, stan b. dobry, - 9.700 zł lub zamienię najnniejszy. Wał
brzych, tel. 074/664-28-08,0604/41-28-58 
VW GOLF II, 1988/., 1600 ccm, benzyna, szary metalic, 5-bie
gowy, sprowadzony w całośd, bez wypadku, - 7.900 zł. Jarocin, 
tel. 0501/71-46-54
VW GOLF, 1988 r., 150 tys. km, 1300 ccm, niebieski metalic, 
serwisowany w ASO, stan idealny, • 7.700 zł. Zielona Góra, tel. 
0607/32-49-43
VW GOLF II, 1988 r., 1300 ccm, zielony metalic, * 9.600 zl. Jele
nia Góra, tel. 075/767'89-91
VW GOLF II, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy, im
mobilizer, alarm, 2 piloty, centralny zamek, - 7.500 zL Jelenia Góra, 
tel. 075/755-17-60
VW GOLF, 1988 r., 145 tys. km, 1800 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, I właśddel w kraju, 5-drzwiowy, 5-biegowy, reg. pasy, 4 
zagłówki, - 7.500 zł. Kawice, tel. 0603/0664-71, woj. legnickie 
VW GOLF, 1988 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, perłowofio- 
letowy, alum. felgi, fotele kubełkowe, 4 reflektory, demne szyby, 
stan b. dobry, -9.500zł. Kępno, tel. 062/782-32-75,0601/78-44-52 
VW GOLF II, 1988 r., 183 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały,
3-drzwiowy, alum. felgi, klimatyzacja, wspomaganie, RO, opony 
zimowe, garażowany, kpi. dokumentacja, atrakc. wygląd, stan
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techn. b. dobry, - 11.500 zł. Kietrz, tel. 0604/07-68-88 po godz. 16, 
woj. opolskie
VW GOLF, 1988 r., 140 tys. km, 1272 ccm, benzyna, wtrysk, czar
ny, • 8.000 zł. Nowa Kuźnia, gm. Radwanice; tel. 076/831-15-96 
VW GOLF II, 1988 r., 1600 ccm, niebieski metalic, 2-drzvtowy, 
stan b. dobry, na białych tablicach • 1250 DEM. Słubice, tel. 
0609/63-8 -̂84
VW GOLF, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, granatowy, sprowadzo
ny w całośd, nowe oppny i amortyzatory, Mul-T-Lock, 3-drzwio
wy, alum. felgi, - 8.900 zł. Szczepanów, tel. 071/317-37-76, 
0602/41-07-32
VW GOLFU, 1988 r., 92 tys. km, 1300ccm, benzyna/granatowy, 
kpi. dokumentacja, katalizator, szyberdach, 3-drzwiowy, RO, prze
gląd do 022002 r, - 8.900 zł. Szczytna, tel. 074/868-30-80'
VW GOLF II, 1988 r., 160 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, CL, 3-drzwiowy, rdzenny akumulator, nowy ukł. wyde
chowy, szyberdach, RM Pioneer - 8.500 zł. Świdnica, tel. 
074/853-88-13 po godz.16
VW GOLF II, 1988 r., 170 tys. km, 1576 ccm, benzyna, czerwony, 
szyberdach, alum. felgi, zderzaki w kolorze nadwozia, RO, pod
grzewane siedzenia, atrakc. wygląd, stan dobry, możliwe raty 
przez komis, - 9.500 zł. Węgierska Górka, tel. 0605/7648-76, 
woj. lubuskie
VW GOLF II, 1988 r., 135 tys. km, 1800 ccm, GT, granatowy 
metalic, kubełkowe fotele, alum. felgi, szyberdach - 6.900 zł. Wro
daw, tel. 0606/11-17-37
VW GOLF II, 1988 r., 210 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
instalacja gazowa, alum. felgi + zimowe koła, nowe tuleje przed
nie i tylne, sporznie, końcówki drążków, tłumik aluminiowy, łoży
ska, szerokie zderzaki, obniżony, atrakc. wygląd, b. ekonomicz
ny, -10.000 zł. Zgorzelec, tei. 0501/71-95-62 
VW GOLF II, 1988 r., 1800 ccm, wtrysk, szary metalic, 5-biego- 
wy, I właściciel, stan b. dobry, • 8.800 zł. Ziębice, tel. 
074/819-05-23,0603/43-87-06
VW GOLF II, 1988/89 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, niebie

ski metalic, kpi. dokumentacja, komputer, stan b. dobry, • 7.600 
zł. Oława, tel. 071/313-64-67,303-31-90,0502/86-18-08 
VW GOLF II, 1988/89 r., 1600 ccm, niebieski metalic, 5-drzwio
wy, hakŁ stan idealny, welurowa tapicerka. Wrocław, tel. 
0607/7747-12
VW GOLF II, 1988/96 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 3-drzwiowy, blokada biegów, automatic, - 7.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/848-24-88
VW GOLF, 1989 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwony, 
5-drzwiowy, szerokie zderzaki, sprowadzony w całośd, stan do
bry, -10.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-62-69 
VW GOLF II, 1989 r., 180 tys. km, granatowy, - 10.000 zł lub 
zamienię na VW III, 1995 r. Polanica Zdrój, tel. 074/865-52-53 
VW GOLF II, 1989 r., 150 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
inst gazowa, 3-drzwiowy, szyberdach, szerokie zderzaki w kolo
rze nadwozia, 4 lampy z przodu, nowy akumulator (gwarancja), 
RO + głośniki, demne lampy, odony w całości, zadbany, stan b. 
dobry, • 11.500 zł lub zamienię. Brzeg, woj. opolskie, tel. 
0600/42-75-06
VW GOLF II, 1989 r., granatowy, alarm, -10.000 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-24-50
VW GOLF II, 1989 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granato
wy 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, czamo-fioletowy, 2-drzwiowy, 
obniżony, twarde zawieszenie, szerokie zderzaki, RO, sportowy 
tłumik, stan b. dobry, atrakc. wygląd, - 2.500 zl. Gorzów Wlkp., 
tel. 0606/92-17-52, Niemcy, tel. 0049/16-01-24-78-88 
VW GOLF, 1989 r., 1300 ccm, bordowy, 3-drzwiowy, szyberdach, 
na białych tablicach, - 2.600 zł. Jawor, tel. 0607/20-95-06 
VW GOLF II, 1989 r., 116 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czerwony,
3-drzwiowy, alum. felgi, plastikowe nakładki, konserwacja, regu
lowany pasy, obrotomierz+zegarek, po przeglądzie, garażowa
ny, ekonomiczny, atrakc. wygląd, -10.600 zł lub zamienię na VW 
Golfa III, do 16.000 zł. Kamienna Góra, tel. 075/742-55-30 
VW GOLF II, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, biały, przebieg 93.000 
mil, klimatyzacja, nowe opony zimowe 4 szt., nowe amortyzatory 
tylne (wymienione 04.2001r ), -10.700 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
0607/76-99-09
VW GOLF II, 1989 r., 140 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały,
5-drzwiowy, hak, bez wypadku, oszczędny, -11.000 zł. Legnica, 
tel. 076/862-04-36
VW GOLF II, 1989 r., 150 tys. km, 1600 ccm, kolor grafitowy 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, radio, szyberdach, - 7.900 zł lub 
zamienię na tańszy. Legnica, tel. 076/854-57-13,0602/38-55-22 
VW GOLF, 1989 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, centralny 
zamek, alarm, alum. felgi 14" + kpi. felg stalowych-z oponami 
zimowymi, RM, reg. fotel kierowcy, szerokie zderzaki, 4 lampy 
przednie, lampy tylne przyciemniane, -10.500 Zl. Struga, woj. 
wałbrzyskie, tel. 0603/52-09-39
VW GOLF II, 1989 r„ 1600 ccm, diesel, granatowy, wspomaga
nie, 5-drzwiowy,'4 lampy z przodu, dużo nowych częśd, stan b. 
dobry, -10.400 zł. Strzegom, tel. 074/855-40-39,0608/35-17-05 
VW GOLF II, 1989 r.. 1600 ccm, wtrysk, bordowy metalic, moc 
105 KM, szyberdach, sprowadzony w całośd, bez uszkodzeń, 
stan dobry, -9.500 zł. Wałbrzych, tel; 074/847-92-57 do godz. 15,^ 
0502/36-45-39
VW GOLF II, 1989 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czarny,
3-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, podwójne reflektory, -
8.000 Zł. Wrodaw. tel. 0607/28*93-15 
VW GOLF II, 1989 r., 220 tys. km, 16Ó0 ccm, diesel, biały, stan 
dobry, -10.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-45-24 
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 po godz20 
VW GOLF II, 1989/90 r., 1800 ccm, kolor stalowy metalic, wspo
maganie, szyberdach, demne lampy, nowe łożyska i szczęki, RO,
5-drzwiowy, zadbany, sprowadzony w całośd, -12.000 zł. Sobót
ka, tel. 071/346-15-01
VW GÓLFII, 1989/90 r., 1600 ccm, benzyna, wtrysk, czerwony,
5-biegowy, szyberdach, szerokie zderzaki, oznakowany, bloka
da skrzyni biegów, alarm + pilot, atrakc. wygląd, • 9.000 zł. Strze
gom, tel. 074/855-72-73,0607/71-40-71 
VW GOLF II, 1990 r., 120 tys. km, 1800 ccm, kolor grafitowy,
2-drzwiowy, szyberdach, stan b. dobry, - 9.000 zł. Radborowice, 
tel. 0601/70-56-18, woj. legnickie 
VW GOLF GTI, 1990 r., 174 tys. km, 1800 ccm, DOHC, 16V, 
grafitowy metalic, 139 PS, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. 
zamek, szyberdach, komputer, ukł. wydechowy Remus, obniżo
ny, alum. felgi, gwiazdy z  rantem15", alarm, skóra, lampy .Hel
ia", szerokie zderzaki, kierownica Raid, stan b. dobry, -13.000 zł. 
Rawicz, tel. 0605/05-23-15
VW GOLF II, 1990 r., 147 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czarny, 
kubełkowe fotele, szyberdach, welurowa tapicerka, sportowy ukł. 
wydechowy, el. reg. reflektory, alum. felgi gwiazda, nowe opony, 
sprowadzony na kołach, bagażnik dachowy 6 mies., stan techn. 
b. dobry, - 11.700 zł. Ujazd Górny 17/1. gm. Udanin, tel. 
076/871-91-69,0609/46-32-46
VW GOLF II, 1990 r., 139 tys. km, 1800 ccm, czarny, 3-drzwiowy, 
szyberdach, szerokie zderzaki, alum. felgi, nowe opony, sprowa
dzony w całośd, efektowny wygląd, garażowany, zadbany, -
12.800 zł. Wrodaw, tel. 0601/87-72-05 
YW GOLF, 1990 r., 150 tys. km, 1600 ccm, czarny, 3-drzwiowy,
5-biegowy, szyberdach, katalizator, zadbany, pełna dokumenta- 
cja, -10.600 zł. Wrodaw, tel. 071/789-43-84,0501/47-37-01 
VW GOLF II, 1990 r., 115 tys. km, 1800 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, szyberdach, wspomaganie, podgrz. fotele, alum. felgi, 
Mul-T-Lock, - 9.000 zł. Wrodaw, tel. 071/357-44-56 
VW GOLF II, 1990/91 r„ 1300 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, 3-drzwiowy, zadbany - 11.300 zł. Legnica, tel. 
076/721-5441
VW GOLF II, 1990/93 r., 180 tys. km, 1900 ccm, turbo D, grana
towy, alarm, centr. zamek+2 piloty, oddęcie paliwa, 3-drzwiowy, 
regui. fotel kierowcy, RM Blaupunkt, nowe opony (gwaranta) + 
komplet kół zimowych, nowy akumulator (gwarancja), dużo no
wych częśd (rachunki), ekonomiczny, zadbany* hak, -13.500 zł. 
Wrocław, tel. 0608/81-68-05
VW GOLF II GTD. 1990/97 r., 146 tys; km, 1600 ccm, turbo D, 
czarny, składak, intercooler, szyberdach, alum. felgi, RO, el. reg. 
lusterka i światła, wspomaganie kier:, alarm, garażowany,
2-drzwiowy, • 15.000 zł. Legnica, tel. 076/850-60-32 
VW GOLF II, 1991 r., 1300 ccm* wtrysk, biały, alum. felgi, centr. 
zamek, szerokie zderzaki, - 8.900 zł. Jarodn, tel. 0501/71-46-54 
VW GOLF, 1991 r.. 1800 ccm, benzyna, wtrysk, perło wowiśnio- 
wy, katalizator, I właśddel, bez wypadku, wersja Fire-lce, obni
żony Qamex), spoilery, listwy progowe, szerokie zderzaki, wspo
maganie, 5-biegowy, szyberdach, obrotomierz, kubełkowe fote
le, pasy szelkowe kierowcy, - 12.400 zł. Kłodzko, tet. 
074/867-7660
VW GOLF II. 1991 r., 151 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, w kraju od 97 r., garażowany, wspomaganie, 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, 1991 r., 1600 ccm inst. gazowa, zadbany, 5-drzwio
wy, RM Blaupunkt, - 11.000 zł. Nysa, tel. 077/433-67-22, 
0606/9647-20
VW GOLF H, 1991 r., 143 tys. km, 1600 ccm, TDI, biały, 5-drzwio
wy, wspomaganie, elektrycznie otwierane wszystkie cztery szy
by, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka, centralny 
zamek, obrotomierz, siedzenie kierowcy regulowane, -13.600 zł. 
Opole, tel. 0502/13-91-34
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. 065/573-1845,0601/77-37^17 ^
VW GOLF II, 1991 r., 183 tys. km, .1600ccm, turbo D, biały, stan 
dobry, I właśddel w kraju, hak, -11.500 zł. Czerwona Woda, tel. 
075/778-00-76
VW GOLF II, 1991 r., 1600 ccm, turbo D, czarny, stan b. dobry,
4-drzwiowy, szyberdach, RM, w kraju od 3 dni, kupujący zwolnio
ny z opłaty skarbowej, • 13.800 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-98-86, . 
0603/27-04-21
VW GOLF II, 1991 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, granatowy, 
RM, stan b. dobry, - 11.700 zł. Lipniki, tel. 077/431-21-79, 
0606/12-83-05
VW GOLF II, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, TDI, szmaragdowy 
metalic, alum. felgi, ABS, oryginalny szyberdach, el. reg. luster
ka, kubełkowe fotele, RM, dodatkowe światło .stop", atrakc. wy
gląd, stan b. dobry, - 14.400 zł. Lubiąż, tel. 071/389-75-97, 
0603/59-73-81
VW GOLF, 1991 r., 181 tys. km, 1600 ccm, TDi, kolor grafitowy 
metalic, specjał GTD, 80 KM, wspomaganie, centr. zamek, szy
berdach, alarm, szerokie zderzakJ, alum. felgi, koła zimowe, ku
bełkowe fotele, obrotomierz, 4 lampy i  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, 1991 r., 170 tys. km, 1600 ccm, turbo D, zielony me
talic, 3-drzwiowy, welurowa tapicerka, wspomaganie kier., szy
berdach, bez wypadku, nie eksploatowany w kraju, • 12.000 zł. 
Polanica Zdrój, tel. 0601/56-61-53 
VW GOLF II, 1991 r„ 125 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, błękitny 
metalic, 5-biegowy, RO, obrotomierz, zegarek, dodatkowe świa
tło .stop", kołpaki, zadbany, garażowany, kpi. dokumentacja, I 
właścidel, -11.500 zl. Pszenno, gm. Świdnica, tel. 074/851-91-60 
VW GOLF, 1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czerwony, 
centr. zamek + pilot, wspomaganie, alum. felgi, RM, alarm, szy
berdach, welurowa tapicerka, el. reg. reflektory, kpi. dokumenta
cja, bez wypadku, stan ideatny, - 11.200 zł. Strzelin, tel. 
071/392-38-76,0502/29-62-34
VW GOLF, 1991 r., 159 tys. km,.1600 ccm, diesel, biały, 5-drzwio
wy, centr. zamek, alarm, immobilizer, - 12.000 zł. Syców, tel. 
062/785-21-83
VW GOLF II, 1991 r., 158 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, w 
kraju od 2 mies., bez wypadku, książka serwisowa, wspomaga
nie, szyberdach, felgi 14", 5-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, - 9.000 
zł. Zgorzelec, tel. 0607/0946-94 
VW GOLF II, 1991/92 r., 120 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, 5-drzwiowy, radio, szyberdach, szerokie zderzaki, -13.500 zł 
lub zamienię na tańszy. Legnica, tel. 076/854-57-13, 
0602/38-55-22
VW GOLF GT SPECIAL, 1991/92 r., 90 tys. km, 1800 ccm, grafi
towy metalic, bez wypadku, w kraju od tygodnia, komputer, wspo
maganie kier., radio, el. reg. reflektory, kubełkowe fotele, alumi
niowe felgi, szyberdach, przydemniane lampy tylne, zadbany,
5-biegowy, stan idealny, -13.000 zł. Opole, tel. 0602/64-26-16 
VW GOLF II, 1991/92 r., 126 tys. km. 1600 ccm, benzyna, biały,
4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, nakładki na progach i błotni
kach, zadbany, nie eksploatowany w kraju, koła 14", zarejestro
wany, -10.500 zł. Wrocław, tel. 071/368-65-84
VW GOLF II, 1991/92 r., 170 tys, km, 1600 ccm, benz/na, biały,
4-drzwiowy, szyberdach, centralny zamek, RM, alarm, immobiii- 
zer, katalizator, el. reguł, reflektory, nowe: zawieszenie, rozrząd, 
pasek klinowy, opony, stan b. dobry, -12.000 zł. Wrodaw, tel. 
071/786-79-88,0601/32-87-55
VW GOLF II, 1991/96 r., 170 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, granato
wy, insi gazowa, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, wspoma-. 
ganię, el. reg. lusterka; 4 lampy z  przodu, centr. zamek, szerokie. 
zderzaki, alum. felgi, -11.500 zł lub zamienię oa Audi 80 lub VW 
Passata, w tej cenie. Jełćz-Laskowice. tel-0502/26-07-33 .
VW GOLF II, 1992 r., 142 tys. km, 1600 ccm, turbo D, szary mê  
talie, 5-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa-tapicerka, hak, alarm, 
nowy akumulator, kpi. dokumentacja, centr. zamek, dodatkowe 
światło stop, przegląd dó 02.2002 r, - 13.500 zł. Brzeg, tel. 
077/444-39-82
VW GOLF II, 1992t., 175 tys. km, 1600 ccm. turbo D. błękitny 
metalic, w kraju od 3 dni, 5-drzwiowy  ̂stan b. dobry, -14.600 zł. 
Sobótka, tel. 071/316-22-14,0601/78-23-69 
VW GOLF III. 1992 r., 105 tys. km, 1800 ccm, benzyna  ̂kolor 
grafitowy metalic, ł właściciel, wspomaganie, centr. zamek, eł. 
otvyl szyjberdach; el. reg. lusterka, atum. felgi 16", obniżony, po- 
tunihgu, w kraju ód tygodnia, bez wypadku,-'18.500zł/Syców, 
tel. 062/785-36-81,0603/92-7543 '
VW GOLF III; 1992 r.j 130 tys. km, 1800 ccm,benzyna, wiśniowy 
metalic, serwo, 4-drzwiowy, stan idealny; -13.000 zł; Żary, teł. 
068/374-26-24,0603/57-38-56,0049/.17-34-08-97-94 Niemcy 
VW GOLF II, 1992 r., 115 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały,
3-drzwiowy,'szyberdach, stan b. dobry, 2500 DEM, Niemcy, teł. 
0049/1728139927.
VW GOLF, 1992 r., 200 tys. km, 1900 ccm. turbo D. biały, skła
dak, bez wypadku, I rej. w Polsce w 1997 r, - 20-500 zł. Gromad
ka, tel. 076/817-24-34
VW GOLF III GTD, 1992 r., 150 tys. km, 1900 ccm. granatowy 
metalic, kubełkowe fotele, szyberdach, wspomaganie, atrakcyj
ny wygląd, - 21.000 zł. Oława, tel. 071/313-01-02.0502/31-62-09 
VW GOLF III, 1992 r., 150 tys. km, 1900 ccm, turbo D, grafitowy 
metalic, wspomaganie, alarm, el. reg. szyberdach, Mul-T-Lock, 
RM, el. reg. reflektory, atrakc. wygląd, kpi. dokumentacja, • 17.500 
zł lub zamienię. Pączków, tel. 0608/68-1642,0604/35-93-25 
VW GOLF II, 1992 r., 145 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czerwony,
3-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie kier., jasne wnętrze, mo
del .Function", I właściciel, bez wypadku, nie eksploatowany w 
kraju, -13.500 zł. Polanica Zdrój* tel. 0601/56-61-53 
VW GOLF, 1992 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, granatowy, 
sprowadzony z Belgii (zdjęcia), kompl. dokumentacja, w kraju od 
6 mies., el. reg. szyberdach, wspomaganie, 3-drzwiowy, stan b. 
dobry, nowy akumulator, -18.300 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-70-48 
VW GOLF III, 1992 r., 142 tys. km, 1800 ccm, demnofioletowy 
metalic, 3-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, el. reg. reflek
tory, el. reg. lusterka i podgrzewane, el. szyberdach, RM + 6 gło
śników, alum. felgi 14", + kpi. opon, halogeny, zderzaki i lusterka 
w kolorze nadwozia, 4 lata w kraju, kpi. dokumentacja, książka 
serw, -18.300 zł lub zamienię na tańszy, do 8.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 0606/26-35-79
VW GOLF III, 1992 r., 164 tys. km, 1900 ccjn, turbo D, biały, bez 
wypadku, el. otwierany dach, centralny zamek, alarm, immobiii- 
zer, stan idealny, - 18.900 zł. Wrocław, tel. 372-21-23, 
0601/77-13-53
VW GOLF III, 1992 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, granato
wy metalic, sprowadzony w całośd, kpi. dokumentacja, w kraju 
od 2 lat, el. otw. szyby, wspomaganie, alarm+pilot, centr. zamek,
5-drzwiowy, • 15.300 zł. Wrodaw, tel. 071/372-64-49
VW GOLF III, 1992 r., 78 tys. km, 1800 ccm, bordowy metalic,
5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, zadbany, możliwe raty,
-16.200 zł. Wrodaw, tel- 325-05-14,0501/95-76-59 
VW GOLF III, 1992 r., 144 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czerwony,
3-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie kier., radio z RDS, el. otw. 
szyberdach, bez wypadku, w kraju od tygodnia, stan b. dobry, •
17.300 zł. Zielona Góra, tel. 0604/60-80-94 
O  VW GO LF III, 1992 r„ 2800 ccm, VR6, srebrny me

talic, 5*drzwiowy, 5-biegowy, ABS, el. reg. luster
ka i szyby, alum. felgi, • 19.500 z ł lub zamienię. 
Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97,0602/7949-88 
87020741

VW GOLF III, 1992/93 r., 180 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czarny, 
wspomaganie, szyberdach, RM, • 19.500 zł. Oleśnica, tel. 
071/798-17-15
VW GOLF II. 1992/93 r.. 117 tys. km. 1400 ccm. wtrysk, srebrny 
metalic, sprowadzony w całośd na kołach, bez wypadku, w kraju 
od tygodnia, RM, centr. zamek, atermiczne szyby, el. reg. reflek
tory, kpi. dokumentacja, stan idealny, • 15.400 zł. Rawicz, tel. 
0605/22-90-19
VW GOLF GTI, 1992/93 r., 2000 ccm. DOHC. benzyna, czarny, 
pełne wyposażenie elektryczne, stan b. dobry, • 18.500 zł lub 
zamienię. Wałbrzych, tel. 074/843-43-65,0604/87-95-01 
VW GOLF GTD,1992/93 r., 172 tys. km. 1900 ccm. srebrny me
talic, nie składak, wspomaganie kier., blokada skrzyni biegów, 
oddęcie zapł., 5-drzwiowy, aluminiowe felgi 14", kubełkowe fote
le, po wymianie amortyzatorów, - 20.500 zł lub zamienię na Audi, 
Mercedesa, diesla, z dopłatą. Wambierzyce, tel. 074/871-92-28, 
0608/84-62-56
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VW GOLF II, 1992/93 r„ 160 tys. km, 1300 ccm, czerwony, kpi. 
^  dokumentacja. 3-drzwiowy. 5-biegowy, el.reg. rełlektofy podwój- 
w  ne, szyberdach, obrotomierz, kubełkowe fotele, zielone szyby, 

kołpaki 14’ . - 11.800 zł. Wrocław, tel. 071/392-10-80, 
0501/23-23-83
VW GOLF III, 1992/93 r., 1400 ccm, biały, 5-biegowy, 3-drzwio
wy. RM, reguł, fotel kierowcy, katalizator, garażowany, sprowa
dzony w całości, stan b. dobry, -17.800 zł lub zamienię na inny. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 0603/10-08-98 
VW GOLF III, 1992/93 r., 132 tys. km, 1400 ccm, bordowy meta
lic, katalizator, immobilizer, szyberdach, 5-drzwiowy, 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 II, 1992/94 r., 145 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, składak, pełna dokumentacja, bez wypadku, nowe 
opony, blokada skrzyni biegów, immobilizer, oznakowany, RM, •
10.500 zł. Wrocław, tel. 0501/04-98-37
VW GOLF III, 1992/96 r., 160 tys. km, 1800 ccm, GL, ciemnofio- 
letowy metalic, tylna rej. w zderzaku, el. szyberdach, el. reg. lu
sterka, el. reg. reflektory, filtr, sportowy tłumik, magnetyzer, -
16.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/836-50-01,0501/70-83-48 
VW GOLF III, 1992/96 r., 1800 ccm, czarny metalic, 3-drzwiowy, 
alum. felgi, wspomaganie, centr. zamek, alarm + pilot, el. szyber
dach, RO, - 15.200 zł. Jelenia Góra, teL 075/753-26-27, 
0606/69-08-43
VW GOLF III, 1993 r., 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, fideto- 
wo-grafitowy, 5-drzwiowy, wspomaganie, ABS, el. otw. szyby, el. 
reg. lustęrka, szyberdach, centr. zamek, reg. kierownica, zderza
ki i lusterka w kolorze nadwozia, halogeny, atrakc. wygląd, -18.500 
zł. Kępno, tel. 062/781-56-44,0605/22-04-65 
VW GOLF Ili, 1993 r., 1400 ccm, niebieski metalic, kpi. doku
mentacja, stan idealny, bez wypadku, RM, 5-biegowy, -16.800 
zł. Legnica, tel. 076/858-48-86,0603/06-64-71 
VW GOLF, 1993 r., 135 tys. km, 1900 ccm, turbo D, wiśniowy,
5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapicerka, bez 
wypadku, • 21.900 zł lub zamienię, (możliwe raty). Paczków, tel. 
077/431-78-88,431-75-08
VW GOLF III, 1993 r., 157 tys. km, 1900 ccm, turbo D, szary 
metalic, serwo, szyberdach, radio, ł właściciel, 3-drzwiowy, -
20.500 zł. Syców, tel. 0601/55-28-50
VW GOLF W, 1993 r., 148 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, ciemrtofio- 
letowy metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek+alarm 

- _  i pilot, immobilizer, reg. reflektory, reg. i podg. lusterka, zderzaki i 
m  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 inteme
cie pod numerem - AC0211 www.autogielda.com.pl)
VW GOLF III, GTI, 1993 r., 120 tys. km, 2000 ccm, benzyna wspo
maganie, alarm + pilot, centr. zamek, el. otw. szyby, komputer, 
alum. felgi 15", kpi. kół zimowych -19.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
0605/20-41-80,075/753-19-72
VW GOLF III, 1993 r., 1800 ccm, granatowy, katalizator, wspo
maganie, oryg. lakier, stan b. dobry, -13.700 zł. Kamiennik, tel. 
077/431 -25-60,0606/24-67-72
VW GOLF GTD, 1993 r„ 148 tys. km, 1900 ccm, turbo D, grafito
wy metalic, książka serwisowa, wersja spedal, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka i szyberdach, alum. felgi, centr. zamek, wspomaga
nie, radio Beta, fotele Recaro, immobilizer, w kraju od tygodnia, 
kpi. dokumentacja, 3-drzwiowy, - 19.500 zł. Kępno, tel. 
0608/81-48-82
VW GOLF CL, 1993 r., 197 tys. km, 1900 ccm, diesel, granatowy, 
wspomaganie kier., alarm, centr. zamek, RO, el. reg. reflektory i 
szyberdach, hak, sportowa kierownica, alum. felgi, spoilery, bez 
wypadku, po wymianie zawieszenia, - 21.900 zł. Lubań, tel. 
075/722-42-71,0604/31-29-52
VW GOLF III, 1993 r., 98 tys. km, 1400 ccm, a ,  niebieski meta
lic, 3-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, zadbany, -18.200 
zł. Opatów, tel. 0607/34-68-58
VW GOLF III, 1993 r., 95 tys. km, 1900 ccm, turbo O, czarny,
3-drzwiowy, alarm, centralny zamek, el. otwierane szyby, alumi
niowe felgi 15', nowe opony, koła stalowe z  oponami zimowymi,
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I właśddel, w kraju od 10 miesięcy, - 19.800 zł; Opołe, tel. 
0607/53-78-12 .
VW GOLF III CL, 1993 r., 135 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
stan techn. b. dobry, wspomaganie, 5-biegowy, el. reg. szyber
dach, alum. felgi, radio, kpi. kół zimowych, immobilizer, 
MuH-Lock, atrakc. wygląd, ekonomiczny, zderzaki w kolorze 
nadwozia, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, -18.200 
zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-73-19,0602/22-73-24 
VW GOLF III, 1993 r., 1400 ccm, czerwony metalic, centr. za
mek, el. otw. szyberdach, zderzaki w kolorze nadwozia, ł właści
del, • 1 8.700 zł lub zamienię na tańszy, VW Golf II, Audi 80, Mer
cedes 1230. Paczków, tel. 077/431-30-67 
VW GOLF III, 1993 r., 139 tys. km, 1900 ccm, turbo D, biały.
3-drzwiowy, wspomaganie kier., centralny zamek, bez wypadku, 
nie eksploatowany w kraju, - 15.500 zł. Polanica Zdrój, tel. 
0601/56-61-53
VW GOLF III, 1993 r., 160 tys. km, 1900 ccm, turbo D, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, welurowa tapicerka (granatowy), dzielona 
tylna kanapa, wspomaganie kier., el. szyberdach, el. reguł, lu
sterka, centralny zamek, zderzaki w kolorze nadwozia, - 20.500 
zł. Szprotawa, tel. 068/376-32-07 
VW GOLF III, 1993 r., 159 tys. km, 1900 ccm, turbo O, fioletowy 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. reg. lusterka, 5-drzwio
wy, dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, garażowany, blo
kada skrzyni biegów, stan b. dobry, - 22.000 zł. Świdnica, tel. 
074/850-68-12
VW GOLF III GT, 1993 r., 128 tys. km, 1800 ccm, benzyna, kolor 
śliwkowy metalic, wspom. kierownicy, centralny zamek, el. otw. 
szyberdach, alum. felgi, tłumik sportowy, nowe amortyzatory (2 
lata gwarancji), sprowadzony w całości, stan b. dobry, -18.700 zł 
lub zamienię na Renault Megane Coupe. Wałbrzych, tel. 
0606/42-58-74

W /N  GOLF, 1993 r., 113 tys. km, 1600 ccm, benzyna, śliwkowy 
metalic, el. szyberdach, aluminiowe felgi 16*, nowe tylne amorty
zatory, wspomaganie kier., ospoilerowany, atrakcyjny wygląd, 
nowe sprzęgło, -18.800 zł lub zamienię na Poloneza Cara. Wro
cław. tel. 071/789-98-90,0608/69-44-71 
VW GOLF III, 1993 r., 71 tys. km, 1900 ccm, GTD, błękit- 
no-fioletowy, Sport, wspomaganie kier., ABS + EDS, ESSD, bo
gate wyposażenie, obniżony, utwardzony, sportowa kierownica i 
fotele, R O +8 głośników, atrakcyjny wygląd, bez wypadku, oclo
ny w całości, w kraju od tygodnia, stan silnika idealny, • 25.000 zł. 
Wrodaw, tel. 784-34-89
VW GOLF III, 1993 r., 160 tys. km, 1900 ccm, diesel,'biały,
3-drzwiowy, sprowadzony w całości, wspomaganie, zderzaki w 
kolorze nadwozia, dzielona tylna kanapa, po wymianie amorty
zatorów, alarm, blokada skrzyni biegów, RO, -19.000 zł. Wro
daw, tel. 071/364-19-28,0501/61-49-50 
VW GOLF Ifl, KOMBI. 1993/94 r., 112 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, srebrny metalic, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, dzielona 
tylna kanapa, wspomaganie, centr. zamek, immobilizer, el. reg. 
lusterka, el. reg. reflektory, halogeny, nowe opony, relingi dacho
we, reg. kierownica, - 20.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-41-20 
VW GOLF KOMBI. 1993/94 r.’, 170 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
granatowy, szyberdach; wspomaganie, relingi dachowe, RO, ro
leta, hak, dzielone tylne siedzenia, zderzaki w kolorze nadwozia, 
sprowadzony w 2000 r, • 22.000 zł. Osiecznica, tel. 075/731-24-97 
VW GOLF III, 1994 r., 127 tys. km,-1900 ccm, TDi, czarny,
3-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyber
dach, wspomaganie, blokada skrzyni biegów, oznakowany, radio 
♦ 6 głośników + kpi. opon letnich, - 25.000 zł. Chocianów, tel.

^606/82-97-86
v VW GOLF III, 1994 r., 130 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały,

4-drzwiowy, wspomaganie, el. otwierany dach, blokada skrzyni 
biegów, RM New Orleans - 6.000 DEM + do (4.500 zł) lub na

gotowo - 18.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-27-47, 
0604/21-41-62
VW GOLF KOMBI, 1994 r., 1900 ccm, diesel, perfowoczamy,
5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, alarm, RO, dzielone 
tylne siedzenia, nowe opony, - 21000 zł. Środa Śląska, tel. 
071/317-2942
VW GOLF III, 1994 r„ 80 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zielony 
metalic, 3-drzwiowy, klimatyzacja, centr. zamek, immobilizer, el. 
reg. lusterka, 4 zagłówki, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, 
stan b. dobry, alum. felgi, -19.500 id. Wrocław, tel. 071/325-56-20, 
0607/22-32-01
VW GOLF III, 1994 r., 118 tys. km, 1800 ccm, benzyna, wtrysk, 
czerwony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, 2 pod. powietrz
ne, reg. kierownica, reguł. wys. mocowania pasów, reguł, fotel 
kierowcy, książka serwisowa, immobilizer, alum. felgi, nowe opo
ny, el. otw. szyberdach, obrotomierz, spoilery, atrakc. wygląd, za
dbany, stan, -19.800 zł. Chojnów, tel. 076/818-75-32 po godz. 20, 
0602/29-71-47
VW GOLF III, 1994 r., 85 tys. km, 1300 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, ospoilerowany, wspomaganie kier., immobilizer, alarm, -
21.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-96-52
VW GOLF III KOMBI, 1994 r., 1900 ccm, turbo D, czarny, centr. 
zamek, blokada skrzyni biegów, aiarm, wspomaganie kier., el. 
otw. szyberdach, zderzaki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, -
23.500 2*. Legnica, tel. 0606/49-79-90 
VW GOLF III GT, 1994 r., 75 tys. km, 1900 ccm, TDi, granatowy 
metalic, 5-drzwiowy, el. otwierane szyby (4), wspomaganie kier., 
centralny zamek + pilot, alarm, lotnicze fotele, - 25.000 zł. Lesz
no, teł. 065/526-10-02,0502/30-52-70 
VW GOLF III, 1994 r., 129 tys. km, 1900 ccm, TDI, kolor groszko
wy metalic, wspomaganie, reg. kierownica, centr. zamek + pilot, 
RM, odpinany hak, reguł, fotel kierowcy, alarm, blokada skrzyni 
biegów, dzielona tylna kanapa, 3-drzwiowy, stan b. dobry, • 22.600 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-52-96 
VW GOLF III, 1994 r., 111 tys. km, 1900 ccm, turbo D, szary 
metalic, 3-drzwiowy, centr. zamek, el.otw. szyby, katalizator, blo
kada skrzyni biegów, wspomaganie, nowe amortyzatory, przegu
by, sprzęgło, • 23.000 zł. Szklarska Poręba, tel. 0606/40-37-25 
VW GOLF III KOMBI, 1994 r., 93 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy, centr. zamek, blokada skrzyni biegów, alarm, kompl. 
dokumentacja, immobilizer, - 20.400 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-10-58
VW GOLF III, 1994 r., 110 tys. km, 1800 ccm, fioletowy, atrakc. 
wygląd, alum. felgi, ABS, wszystkie el. dodatki, ABS, wspomaga
nie, centr. zamek, w kraju od 6 miesięcy, - 21.500 zł. Zgorzelec, 
tel. 075/775-19-65,0607/56-92-76 
O  VW GO LF III, 1994 r., 1900 ccm, turbo D 5-drzwio

wy, 5-biegowy, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. 
zamek, • 19.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, 
tel. 068/374-27-97,0602/79-49-88 87020381

VW GOLF GL, 1994/95 r., 80 tys. km, 1800 ccm, i, czerwony, 
stan techn. i ogólny idealny, 3-drzwiowy, po tuningu, welurowa 
tapicerka, alum. felgi, 90 KM, - 25.000 zł. Gościszów, tel. 
075/736-61-78,090/66-84-23
VW GOLF III GTI, 1994/95 r., 2000 ccm, srebrny metalic, pełne 
wyposażenie, 5-drzwiowy, alum felgi, atrakcyjny wygląd, zadba
ny, kompl. dokumentacja, - 23.900 zł. Kępno, tel. 0603/68-20-32 
VW GOLF III VARIANT, 1994/95 r., 171 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, biały, 2 poduszki pow., relingi, szyberdach, reg. kierownica, 
reguł, fotel kierowcy, alum. felgi, centr. zamek + pilot, eł. reg. re
flektory, obniżony, ospdlerowany, atrakc. wygląd, po tuningu, •
29.000 zł. Lubin, teł. 076/854-72-04,0602/30-16-93
VW GOLF III 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
VWGOLF III,'1994/95 r„ 125 tys. km, 1600 ccm, benzyna, szaro- 
niebieski metalic, wspomaganie, ABS, 2 pod: powietrzne, centr. 
zamek+pilot, el. otw. szyberdach, el. reg. reflektory, RO, garażo
wany, zadbany, atrakc. wygląd, stan techn. idealny, • 22.800 zł. 
Świdnica, teł. 074/640-25-30
VW GOLF GT, 1994/95 r., 81 tys. km, 1800 ccm, ciemnozielony 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, 
el. reg. lusterka, 2 pod. powietrzne, alum. felgi 15" BBS, kubełko
we fotele, reg. kierownica, RM Pioneer, alarm, atrakc. wygląd, 
zadbany, stan idealny, - 21.800 zł. Wrocław, teł. 071/357-89-90 
VW GOLF III. 1995 r., 63 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały,
5-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. zamek, 4 el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, kup. zwolniony z opł. skarbowej, -19.900 zł. 
Krotoszyn, tel. 0602/15-39-55
VW GOLF III VARIANT, 1995 r., 123 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
zielony metalic, I właśddel, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyberdach, białe zegary, alum. felgi, relingi dachowe, roleta, 90 
KM, radio z  RDS-em,.stan b. dobry, - 26.800 zł. Syców, tel. 
062/785-36-81,0603/92-75-63
VW GOLF CABRIO, 1995 r., 90 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
ciemnozielony metalic, alum. felgi, el. otwierany dach, wspoma
ganie, immobilizer, alarm, kpi. dokumentacja, - 31.500 zł. Wro
daw, tel. 0503/76-98-44 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
intemecie pod numerem - AC0214 www.autogielda.com.pl)
VW GOLF VR6,1995 r., 140 tys. km, 2800 cćm, kolor grafitowy 
metalic, oclony w całości, wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, 
automatic, 4-drzwiowy, stan b. dobry, • 28.000 zł lub zamienię. 
Bolesławiec, tel. 075/732-67-68,0606/74-86-04 
VW GOLF III, 1995 r., 57 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, 2 poduszki powietrzne, wspom. kierownicy, 3-drzwiowy, 
zadbany, el. otw. szyberdach, reg. fotele, stan b. dobry, - 21.000 
zł. Bolków, tel. 074/871-43-75,0605/36-49-35 
VW GOLF III VARIANT, 1995 r., 120 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, 5-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne, alarm, centralny za
mek + pilot, wspomaganie kier., halogeny, el. reg. reflektory, ob
rotomierz, zderzaki w kolorze nadwozia, - 23.800 zł lub zamienię 
na VW Polo, Opla Tigrę. Jelenia Góra, tel. 0600/39-76-95 
VW GOLF III, 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 III, 1995 r., 1400ccm, czerwony, 3-drzwiowy, szyber
dach, wspomaganie, alarm, centr. zamek, -19.000 zł. Nysa, tel. 
077/433-06-50
VW GOLF III, PINK FLOYD, 1995 r., 120 tys. km, 1600 ccm, 
wiśniowy akrylowy, bez wypadku, sprowadzony w całości, 5-bie
gowy, wspomaganie, el. szyberdach, alarm, centr; zamek, soczew
kowe reflektory, stan idealny, - 16.900 zł. Paczków, tel. 
077/431-60-09,0606/50-19-62
VW GOLF III, 1995 r., 44 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, I właśddel, 5-drzwiowy, klimatyzacja, el. otw. szyby (4), 
el. reg. lusterka, el. reg. reflektcńy, kubełkowe fotele, wspomaga
nie, centr. zamek, podwójne reflektory, zderzaki w kolorze nad
wozia, stan b. dobry, - 23.500 zł. Syców, tel. 062/785-36-81, 
0603/92-75-63
VW GOLF III, 1995 r„ 58 tys. km, 1600 ccm, fioletowy metalic, 
centr. zamek, wspomaganie, 3-drzwiowy, szerokie progi, nowe 
opony, RO szufladowy, zadbany, atrakc. wygląd, - 20.500 zł. Śro
da Śląska, tel. 071/317-24-13 po godz. 17 
VW GOLF III, 1995 r., 49 tys. km, 1400 ccm, benzyna, granatowy 
metalic, sprowadzony z Belgii, sten b. dobry, - 21.500 zł. Świebo
dzice, tel. 074/854-03-69 wieczorem, 0601/68-79-27 
VW GOLF GTI, 1995 r., 80 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, pertowo- 
czamy, el. otw. szyby, automatic, el. reg. lusterka, otwierany dach, 
fotele Recaro, alum. felgi, dodatkowo Kpi. opon zimowych, RM 
Pioneer, obniżony, halogeny, - 26.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-99-77
VW GOLF, 1995 r., 151 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielony meta
lic, 3-drzwiowy, wspom. kierownicy, immobilizer, sprowadzony w 
całości, sten b. dobry, -19.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-98-20, 
0502/21-06-73
VW GOLF III, 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm szyberdach. wspo
maganie, poduszka pow., zadbany, sten b. dobry, - 20.900 zł. 
Wrocław, tel. 0503/91-65-81
VW GOLF III, 1995 r., 84 tys. km, 1800 ccm, benzyna, żółty, skó
rzana tapicerka, alum. felgi, szyberdach, podgrzewane siedze
nia, atrakcyjny wygląd, - 23.500 zł. Wrocław, tel. 071/328-00-69, 
0601/77-47-26
VW GOLF III, 1995/96 r., 67 tys. km, 1800 ccm, benzyna kombi, 
wspomaganie, centr. zamek, RO, siedzenia kubełkowe, relingi 
dachowe, 4 opony zimowe, zadbany, - 22.000 zł. Gostyń, tel. 
065/572-18-82
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tel. 350-50-40
VW GOLF CABRIO BON JOVIKARMANN, 1996 r., 1900 ccm, 
TDI, niebieski metalic, RO, 5-biegowy, wspomaganie kier., centr. 
zamek, el. reg. lusterka, hak, poduszka pow., el. otw. szyby, spro
wadzony w całości, kpi. dokumentacja, białe zegary, kubełkowe 
fotele, domykanie szyb, - 38.000 zł. Drezdenko, teł. 095/762-08-19, 
0600/54-48-50 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inteme- 
de pod numerem -AG0202 www.autogielda.com.pl)
VW GOLF III, 1996 r., 55 tys. km, 1600 ccm, benzyna 5-drzwio
wy, ABS, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, RO, w 
kraju od 2 lat, bez wypadku, • 25.000 zł. Zawadzkie, tel. 
077/461-62-65
O  VW GOLF III, 1996 r., 100 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 

grafitowy metalic, 3-drzwiowy, ABS, wspomaga
nie kier., el. szyberdach, kubełkowe fotele, radio
odtwarzacz, aluminiowe felgi, 2 poduszki powietrz
ne, stan b. dobry, sprowadzony w  całości, kupu
jący zwolniony z  opłaty skarbowej, po przeglądzie, 
• 24.000 zł. ., tel. 065/547-44-44 po godz. 20, 
0601/70-48-82 01025031

VW GOLF III, 1996 r., 60 tys. km, 1800 ccm, śliwkowy metalic, 2 
poduszki pow., klimatyzacja, immobilizer, alarm, halogeny, alu
miniowe felgi, wspomaganie kier., 5-drzwiowy, inst. gazowa, ku
bełkowe fotele, stan idealny, • 26.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/767-14-78,0603/08-31-29
VW GOLF, 1996 r., 65 tys. km, 1400 ccm, czerwony, immobilizer, 
zderzaki w kolorze nadwozia, RM, 5-drzwiowy, tylna szyba ogrze
wana, szyberdach, książka seiwisowa, - 20.800 zł. Opole, tel. 
077/457-29-48,0607/32-59-18
VW GOLF III GT, 1996 r., 38 tys. km, 1800 ccm, granatowy, kli
matyzacja, aluminiowe felgi, centralny zamek, 5-drzwiowy, białe 
zegary, kubełkowe fotele, alarm, - 25.500 zł lub zamienię na tań
szy. Świdnica, tel. 074/852-65-84 
VW GOLF III, 1996 r., 150 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, wspo-
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maganie kier., el. reg. reflektory, 2 pod. powietrzne, sprowadzony 
w całośd w 99 r., bez wypadku, możliwość kupna przez komis, -
23.500 zł. Świebodzin, tel. 0605/39-27-85 
VW GOLF III, 1996 r., 120 tys. km, 1800 ccm, biały, klimatyzacja, 
centralny zamek, wspomaganie kierownicy, 5-drzwiowy, zderza
ki w kolorze nadwozia, Mul-T-Lock, - 21.300 zł. Wałbrzych, tel. 
074/854-43-20 po godz. 18,0606/82-01-22 
VW GOLF III, 1996 r., 30 tys. km, 1800 ccm, czarny, alum. felgi, 
klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, alarm, - 26.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/811-38-57
VW GOLF MOVIE, 1996 r., 81 tys. km, 1400 ccm, perłowoczar- 
ny, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, bia
łe zegary, RO Kenwood, garażowany, udokumentowane pocho
dzenie i przebieg, • 25.600 zł. Wrocław, teł. 071/363-60-61 
VW GOLF III..1.996 r., 78 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zietony 
metalic, kupiony w salonie w kraju, bez wypadku, alum. felgi, sten 
idealny, RO Sony+zmieniacz na 10 płyt, centr. zamek, • 27.000 
zł. Wrodaw. tel. 071/328-32-05 po godz. 15.0606/58-74-91 
VW GOLF III, ROLLING STONES, 1996 r., 1800 ccm, benzyna, 
czerwony metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, białe ze
gary, obrotomierz, wspomaganie, oryginalny el. otw. szyberdach, 
centr. zamek, reguł, fotele, dzielona tylna kanapa, 4 zagłówki, 
listwy boczne, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, oryginalny 
RO. garażowany I właścidel - 25.800 zł lub zamienię na tańszy, 
osobowy. Wschowa, tel. 065/540-42-17 
YW GOLF HU 1996 r., 55 tys. km, 1600 ccm, benzyną, biały,
4-drzwiowy, ABS, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., el. reg. 
reflektory, centr. zamek, bez wypadku, kpi. dokumentacja, w kra
ju od 2 lat, stan b. dobry, - 25.500 zł. Zawadzkie, tel. 077/461-62-65 
VW GOLF III, 1996/97 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, el. otwie
rane szyby (4), wspomaganie kier., centralny zamek, immobili-

LOMBARD "WALOR"

POŻYCZKI
pod zastaw, np. samochodu 
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Wrocław, ul. Traugutta 107 
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zer, 2 poduszki powietrzne,'el. reguł, lusterka, garażowany, I wła
ściciel w kraju, atrakcyjny wygląd, - 27.500 zł lub zamienię. Osiecz
na, tel. 065/535-08-34
VW GOLF III, 1997 r., 1900 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy, ABS, 
el. otwierany szyberdach, wewrsja Joker, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie, srebrne zegary, alarm, blokada Bear Lock, sten b. do
bry, - 29.500 zł. Głogów, tel. 076/835-29-07.0607/09-97-51 
VW GOLF III, 1997 r., 100 tys. km, 2800 ccm, VR6, metalic, I 
właściciel, pełna opcja, skórzana tapicerka, alum. felgi 16", •
31.000 zł. Grabów, tel. 0607/30-82-06 
VW GOLF III, 1997 r., 47 tys. km, 1900 ccm, TDi, perfowoczamy, 
110 KM, wersja specjalna z  okazji 20-łeda VW Golfa, 4 poduszki 
powietrzne, klimatronic, pełne wyp. elektr., ABS, wspomaganie, 
alum. felgi 16* DBS, stan idealny, • 35.900 zł. Inowrocław, tel. 
0603/59-66-76,0601/64-61-57
VW GOLF III, 1997 r., 68 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czarny, 
ABS, klimatyzacja, pełne wyposażenie, alum. felgi, • 26.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/761-00^62 
VW GOLF, 1997 r., 103 tys. km, 1900 ccm, TDi, ciemnozielony 
metalic, ABS, klimatyzacja, 3-drzwiowy, aluminiowe felgi, el. otwie
rane szyby, el. reguł, lusterka, alarm + pilot, • 32.000 zł. Leszno, 
tel. 065/533-04-08
VW GOLF III, 1997 r., 79 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czarny 
metalic, 2 poduszki pow., BAS, serwo, el. reg. reflektory, el. reg. 
szyberdach, centr. zamek, zadbany, 5-drzwiowy, kpi. dokumen
tacja, białe zegary, - 27.500 zł. Nowa Ruda, tel. 0604/46-38-42 
VW GOLF III, 1997 r., 1600 ccm, 101 kM, kolor śliwkowy metalic, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, 5-drzwiowy, alum. felgi 15”, 
alarm, - 29.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-26-96 
VW GOLF III, FAMILLY, 1997 r., 45 tys. km, 1600 ccm, benzyna,

czarny metalic, sprowadzony w 1997 r. w całośd, kpi. dokumen
tacja, książka serwisowa, wspomaganie, ABS, szyberdach, centr. 
zamek, 4 pod. powietrzne, Immobilizer, 5-drzwiowy, zadbany, -
31.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-26-52,0606/35-83-25 
VW GOLF III, 1997 r., 39 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czarny 
metalic, alum. felgi, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, 2 poduszki 
pow., el. otw. dach, - 26.500 zł. Wschowa, tel. 065/540-35-11 
VW GOLF III, 1997/98 r., 77 tys. km, 1900 ccm, turbo D, seledy
nowy, ABS, wspomaganie, centr. zamek, RM, klimatyzacja, 2 pod. 
powietrzne, szyberdach, zderzaki w kolorze nadwozia, dodatko
we światło .stop", kpi. dokumentacja, - 32.000 zł. Lwówek Śląski, 
tel. 075/782-59-66,0602/36-90-52 
VW GOLF III, 1997/98 r„ 77 tys. km, 1900 cęm, diesel, biały,
3-drzwiowy, centr. zamek, alarm, immobilizer, alum. felgi, hak, 
wspomaganie, koła zimowe, 2 pod. powietrzne, zderzaki w kolo
rze nadwozia, - 30.000 zł. Wrodaw, tel. 0601/87-00-04 
VW GOLF IV, 1998 r., 67 tys. km, 1900 ccm, TDi, niebieski, 110 
KM, klimatronic, el. otw. szyby, 4 pod. powietrzne, podgrzewane 
fotele Recaro (w kolorze), alum. felgi, - 56.000 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-64-86
VW GOLF IV, 1998 r., 54 tys. km, 1900 ccm, TDi. granatowy 
metalic, 110 KM, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., 2 po
duszki powietrzne, centralny zamek, aluminiowe felgi, wspoma
ganie kier., 5-drzwiowy, - 48.500 zł. Leszno, tel. 065/533-05-26, 
0603/86-08-22
VW GOLF IV, 1998 r., 93 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czarny 
metalic, 110 KM, 51/100 km, alum. felgi 16”, ABS, wspomaganie 
kier., immobilizer, blokada skrzyni biegów, alum. felgi 16", bez 
wypadku, ciemne światła tylne, atrakc. wygląd, • 44.500 zł. Łęk
nica, gm. Żary, tel. 0601/77-40-54 
VW GOLF IV, 1998 r., 41 tys. km, 1400 ccm, 16V, złoty metalic, 
ABS, 2 poduszki pow., 3-drzwiowy, wspomaganie kier., immobili
zer, radio+8 głośników, kupiony w salonie, serwisowany, zadba
ny, - 41.000 zł. Miszkowice, tel. 075/742-65-15,0605/68-94-80 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemede pod numerem
- A00382 www.autogielda.com.pl)
VW GOLF IV, 1998 r„ 75 tys. km, 1400 ccm, 16V, benzyna, kolor 
grafitowy, el. otw. szyberdach, immobilizer, centr. zamek + pilot, 
alarm, wspomaganie, 5-drzwiowy, ABS, CD Sony, garażowany, 
zadbany, - 34.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-66-30,0607/30-38-67 
VW GOLF IV, 1998/99 r., 22 tys. km, 1900 ccm, SDi, granatowy 
metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, poduszka pow., el. 
otw. szyberdach, 5-drzwiowy, • 37.500 zł. Leszno, tel. 
065/529-73-06,0601/78-72-75
VW GOLF IV, 1999 r., 9 tys. km, 1600 ccm, SR, czarny, 3-drzwio
wy, 4 poduszki pow., el. otw. szyby i reg. lusterka, alarm, haloge
ny, kubełkowe fotele, książka serwisowa, oryg. przebieg, jak nowy,
- 42.900 zł (cena do negocjacji). Karpacz, tel. 075/761 -97-58 wie
czorem, 0600/27-01-37 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
intemede pod numerem -AE0054 www.autogielda.com.pl)
VW GOLF IV, 1999 r., 30 tys. km, 1800 ccm, 20V, czerwony, ABS 
+ EDS, wszystkie el. dodatki, szyberdach, alum. felgi, sportowe 
fotele, kupiony w salonie, radio Gamma + CD, - 55.000 zł. Wro
daw, tel. 0601/08-42-27 '
O  VW GOLF IV GTI, 1999/00 r., 50 tys. km, 1800 ccm, 

turbo 20V, ko lor perłowosrebmy, lampy ksenono- 
we, klimatyzacja, szyberdach, el. otw. szyby (4), 
el. reg. lusterka, czujnik deszczu, sportowe sie
dzenia Rocaro (podgrz.), ciemne drewno, alarm + 
pilot, oryginalny tuning Dettineer, felg i 17", kupio
ny w salonie, bez wypadku, stan idealny, - 70.000 
z ł (do uzgodnienia). Kostomłoty, tel. 0607/63-35-28 
01025871

VW GOLF IV, 1999/00 r., 40 tys. km, 1400 ccm, czerwony, kupio
ny w salonie w kraju, bez wypadku, serwisowany, I rej. 03.2000 
r., 5-drzwiowy, ABS, 4 poduszki pow., ei. otw. szyby, wspomaga
nie kier., centr. zamek, 2 alarmy, • 38.900 zł. Legnica, tel. 
0604/43-14-74
VW GOLF IV, 1999/00 r., 24 tys. km, 1900 ccm, SDi, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., klimatyzacja, ABS, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, - 44.900 zł. Leszno, 
tel. 065/529-73-06,0601/78-72-75 
VW GOLF VARIANT, 1999/00 r., 43 tys. km, 1400 ccm. 16 V, bia
ły, ABŚ, alarm, centr. zamek, CD Sony, wspomaganie kier., ku
piony w salonie, I właśddel, sten 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 intemecie pod numerem - AR0134 
www.autogielda.com.pl)
VW GOLF IV, 2000 r., 8 tys. km, 1900 ccm, granatowy metalic, 
kombi, TDi, 4 pod. powietrzne, alarm x 2, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, welurowa tapicerka, ABS, centr. zamek, RM + 8 głośni
ków, klimatyzacja, wersja Comfórt Line, wspomaganie, sten ide
alny, - 61.000 zł lub zamienię na tańszy, (możliwe raty). Świdni
ca, tel. 074/853-07-67,0607/15-92-59 
VW JETTA, 1980 r., 1300 ccm, granatowy, dużo nowych części, 
-1.900 zł. Wrocław, tel. 071/324-14-62 
VW JETTA, 1980 r., 170 tys. km, 1439 ccm, benzyna, bordowy, 
oryg. lakier, Mul-T-Lock, atermiczne szyby, nadkola plastikowe 
(przednie i tylne), konserwowany, alarm, radioodtwarzacz Blau
punkt +4 głośniki, stan techn. b. dobry, • 3.500 zł lub zamienię na 
osobowy diesel, możliwa dopłata. Legnica, tel. 076/852-38-32 
VW JETTA, 1980 r., 1600 ccm, czerwony, zarejestrowany na poj.
1.440 ccm do 112001 r., wymienione amortyzatory ze sprężyna
mi, demne szyby, RO, atrakc. wygląd, dużo dodatków, - 3.000 zł. 
Sobótka, teł. 0602/38-95-76
VW JETTA, 1980/81 r., 1500 ccm, benzyna, żółty, po remonde i 
malowaniu, alum. felgi, 4-drzwiowy, klimatyzacja, nowe amorty
zatory 4 szL, stan silnika b. dobry, atrakc. wygląd, - 3.500 zł. Mirsk, 
tel. 075/647-01-40
VW JETTA, 1981 r., 160 tys. km, 1500 ccm, benzyna, beżowy 
metalic, stan dobry, 5-biegowy, - 3.000 zł. Ścinawa, tel. 
076/843-71-17
VW JETTA, 1981/91 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, metalic, 
nowe tylne koła (łożyska, szczęki, cylinderki), przednie koła (tar
cze hamulcowe, klocki, łożyska, przewody hamulcowe, gażnik, 
rozrusznik, pompa wodna, lampy przednie, opony i akumulator, 
stan idealny, garażowany, -10.000 zł. Wrodaw, tel. 071/353-68-54 
po godz. 20
VW JETTA 1,1982 r., 1600 ccm, diesel, zielony, 5-drzwiowy, spro
wadzony w całośd, - 4.800 zł. Jarocin, tel. 0601/57-35-88 
VW JETTA, 1982 r., 250 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
RM, hak, szyberdach, aluminiowe felgi, nowe opony przednie, 
nowe paski i zawory, - 2.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/754-16-00 
VW JETTA, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 4-drzwiowy, 
szyberdach, alum. felgi, hak, szyby atermiczne, nowe amortyza
tory, sprężyny, dużo nowych częśd, RO +korektor+4 głośniki, -
3.800 zł. Wałbrzych, tel. 0607/17-10-74 
VW JETTA, 1983 r., 1600 ccm, diesel, zielony, oryg. szyberdach, 
ekonomiczny, - 4.600 z ł, możliwe raty. Opole, teł. 077/457-55-83 
w godz. 9-17,0608/37-59-76
VW JETTA II, 1984 r., 1300 ccm, kolor grafitowy metalic, kpi. 
dokumentacja, alum. felgi, 5-drzwiowy, spoiler, alarm + pilot, sten 
b. dobry, bez wypadku, - 7.200 zł. Legnica, tel. 076/858-41-90, 
0607/34-18-75
VW JETTA 1,1984 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, 5-biegowy,
2-drzwiowy, po wymianie paska rozrządu, płynów, oleju, filtrów, 
sten silnika i blacharki idealny, nowe opony, • 6.500 zl. Polkowi
ce, tel. 076/845-02-03,0501/57-68-28 
VW JETTA, 1985 r., 140 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwony,
4-drzwiowy, szyberdach, • 7.700 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-78-88,077/431-75-08
VW JETTA II, 1985 r., 184 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, 2-drzwiowy, garażowany, oryginalny lakier, kpl.dokumen- 
tacja, nowy akumulator, dodatkowy komplet opon, po wymianie 
sprzęgła i amortyzatorów, - 6.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-78-94 
VW JETTA II, 1985 r., 1600 ccm, turbo D, niebieski metalic, nowe 
fotele, tapicerka drzwi, szyberdach ei, - 7.800 zł. Zawidów, teł. 
075/778-84-66
VW JETTA, 1985 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, szary me
talic, 4-drzwiowy, stan idealny, na zachodnich tablicach - 800 DEM. 
Zgorzelec, tel. 075/778-73-73,0603/80-66-58 
VW JETTA, 1986 r., 1300 ccm, biały, po remoncie kapitalnym,
4-drzwiowy, stan 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 całośd, nowe
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amortyzatory, zadbany, oszczędny, sten b. dobry, - 6.900 zł. Ko
wary, tel. 0601/16-02-78
VW JETTA, 1986 r., 160 tys. km, 1800 ccm, GTi, srebrny metalic, 
stan dobry, kubełkowe fotele, sportowa kierownica, komputer, 
ospoilerowany, 4-drzwiowy, - 7.500 zł. Legnica, tel. 076/866-06-76, 
0607/37-55-70
VW JETTA, 1986/89 r., 95 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwony, 
nie składak, po wymianie sprzęgła, nowe amortyzatory, klocki 
hamulcowe, wtryski, głowica, • 8.200 zł lub zamienię na busa, z 
dopłatą. Trzebnica, tel. 071/312-86-10,071/312-76-11 
VW JETTA, 1987 r., 1600 ccm, wtrysk, benzyna, czerwony, el. 
reg. lusterka, centr. zamek, podłokietnik, welurowa tapicerka,
5-biegowy, sprowadzony w całośd, kpi. dokumentacja lub zamie
nię na inny, (możliwe raty). Legnica, tel. 076/862-51-58, 
0606/74-36-52
VW JETTA, 1987 r., 1800 ccm, wtrysk, kolor grafitowy metalic,
4-drzwiowy, zadbany, stan b. dobry, • 6.900 zi lub zamienię. Le
gnica, tel. 0605/28-37-83
VW JETTA, 1987 r., 120 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, zadbany, sten b. dobry, - 7.900 zi lub zamienię. 
Legnica, tel. 0605/28-37-83
VW JETTA, 1987 r., 150 tys. km. 1600 ccm, diesel, bordowy,
4-drzwiowy, - 7.700 zł lub zamienię na tańszy. Legnica, tel. 
076/854-57-13.0602/38-55-22
VW JETTA, 1987 r., 1600 ccm, diesel, brązowy metalic, 4-drzwio
wy, 5-biegowy, sprowadzony w całośd, - 8.900 zł. Lwówek Ślą
ski, tel. 075/782-44-33,0609/47-75-51 
VW JETTA GTI, 1987 r., 173 tys. km, 1800 ccm, wtiysk, jasno- 
granatowy, po remonde blacharki i silnika, nowy lakier, konser
wacja, szerokie zderzaki, alum. felgi, spdlerze światłem .stop’ ., 
ciemne szyby, welurowa tapicerka (niebieska), czerwone lampy 
tylne, zadbany, moc 115 KM, sten b. dobry, - 9.500 zł lub zamie
nię na uszkodzony w cenie do 4.000 zi. Lwówek Śląski, teł. 
0606/7247-97
VW JETTA, 1987 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, silnik po kapi
talnym remoncie, nowa pompa wodna, olejowa, nowy akumula
tor, - 8.000 zt. Świdnica, tel. 074/852-49-06 
VW JETTA, 1987 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, szy
berdach, sten idealny, na zachodnich tablicach • 850 DEM. Zgo
rzelec, tel. 075/778-73-73,0603/80-66-58 -  
VW JETTA II, 1987/88 r., 80 tys. km, 1600 ccm, turbo D, perłowo- 
bordowy metalic, sten idealny, aluminiowe felgi 15”, szerokie zde
rzaki w kolorze nadwozia, po tuningu, atrakcyjny wygląd, • 11.900 
zł lub zamienię na uszkodzony. Jelenia Góra, teł. 0603/61-59-50 
VW JETTA, 1987/96 r., 1300 ccm, benzyna, zielony metalic,
4-drzwiowy, alarm, garażowany, zadbany, - 9.500 zi. Brzeg, tel. 
077/416-83-67
VW JETTA, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, granatowy, - 6.000 zł. 
Gościszów, gm. Nowogrodziec, tel. 075/736-74-72 
VW JETTA, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, bez wypad
ku, stan idealny, • 9.800 zł. Świebodzice, teł. 0605/78-26-44 
VW JETTA GT, 1988 r., 175 tys. km. 1800 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, aluminiowe felgi, ABS, centralny zamek, wspomaganie 
kier., el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka (podgrz.), komputer, 
szyberdach, welurowa tapicerka, demne szyby, zadbany, podło- 
kietnik, dużo nowych częśd, - 9.800 zł. Zgorzelec, tel. 
0605/60-31-95
VW JETTA, 1988/97 r.. 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, 4-drzwiowy, hak, szyberdach, szerokie zderzaki 
w kolorze nadwozia, gażnik sterowany elektronicznie, duży ba
gażnik z możliwością zamontowania gazu, nowy akumulator (gwa-
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rancja), po wymianie przegubów i innych częśd zawieszenia, kpi. 
dokumentacja, sten dob, - 9.700 zł. Wrocław, teł. 071/346-03-32 
VW JETTA, 1989 r., 170 tys. km, 1600 ccm, dieseł, granatowy, 
oznakowany, RM, szyberdach, dodatkowe światło .stop*, dodat
kowe opony zimowe, szerokie zderzaki, blokada skrzyni biegów, 
nowe opony letnie, zadbany, -12.300 zl. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-22-05,0603/93-97-24
VW JETTA, 1989 r., 170 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, klimaty
zacja, skórzana tapicerka, centr. zamek, szyberdach, el. otw. szy
by, wspomaganie, -10.000 zł. Międzyrzecz, tel. 0502/95-39-23, 
woj. gorzowskie
VW JETTA, 1990 r., 1600 ccm, metalic, szerokie zderzaki, welu
rowa tapicerka, sportowy ukł. wydechowy, alum. felgi, spdler za 
światłem „stop’ , sten b. dobry, - 13.300 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-57-81,0608/72-00-60
VW JETTA, 1990 r., 109 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, wspom. kierownicy, szyberdach, 4-drzwiowy, 5-biegowy, 
centralny zamek, el. reg. reflektory, odony w całośd, karta pojaz
du, • 12.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-21-20 po godz. 18 
VW JETTA, 1990/91 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebrny 
metalic, 5-biegowy, 4-drzwiowy, oryginalny szyberdach, RM, kpi. 
dokumentacja, sprowadzony w całośd, sten b. dobry, -14.200 zł 
lub zamienię na VW Golfa III, diesla. Bolesławiec, tel. 
075/732-23 1̂0
VW JETTA, 1991 r., 171 tys. km, 1600 ccm, diesel, granatowy, 
szyberdach, szerokie zderzaki, 4-drzwiowy, sprowadzony w ca
łośd, sten b. dobry, -11.400 zł. Bolesławiec, tel. 0602/25-56-32 
VW JETTA, 1991 r., 160 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, kolor grafito
wy metalic, szyberdach, wspomaganie, 4-drzwiowy, 5-biegowy, 
radio, szerokie zderzaki, nakładki na progach, 2 nowe opony, 4 
nowe amortyzatory, stan idealny, -11.100 zł. Brzeg, tel. 
0604/85-49-45
VW JETTA, 1991 r„ 138 tys. km, 1600 ccm, TDI, czerwony, centr. 
zamek, wspomaganie, radio+4 głośniki, welurowa tapicerka, bez 
wypadku, szerokie zderzaki w kolorze nadwozia, tydzień w kraju, 
-15.500 zł. Kłodzko, teł. 074/868-77-22,0604/61-86-35 
VW JETTA II, 1991/96 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy, wspomaganie, 4-drzwiowy, RO, stan b. dobry, -10.800 
zł. Pustków Wilcz., tel. 0601/96-21-06, woj. wrocławskie 
VW JETTA, 1992 r., 119 tys. km. 1800 ccm, wtrysk, biały, central
ny zamek, wspomaganie kier., szerokie zderzaki, katalizator, stan 
b. dobry, -12.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-35-14 
VW LUPO, 1999 r., 26 tys. km, 1000 ccm, czerwień meksykań
ska, białe zegary, zderzaki i lusterka w kdorze nadwozia, RM, 
książka serwisowa, atrakc. wygląd, - 26.500 zł. Bielanka, tel. 
0602/61-73-59
VW LUPO SDI, 1999 r., 25 tys. km, 1700 ccm, diesel, niebieski, 
wspomaganie kier., reg. kierownica, tylne szyby uchylane, RO, -
30.000 zł. Oława, tel. 071/313-38-80,0601/53-99-68 
VW LUPO, 1999 r., 22 tys. km, 1000 ccm, czeiwony, 2 pod. po
wietrzne, wspomaganie kier., reg. kierownica, zderzaki i lusterka 
w kolorze nadwozia, reguł, wysokość pasów, kpi. dokumentacja, 
atrakc. wygląd, - 27.800 zl. Wrocław, tel. 071/372-72-73, 
0605/65-58-22
VW LUPO, 2000 r., 13 tys. km, 1000 ccm, MPi, niebieski, wspo
maganie, książka serwisowa, I właśddel, - 29.500 zł. Ostrze
szów, tel. 062/730-30*78
VW PASSAT, 1976 r., 212 tys. km, 1300 ccm. zielony, stan dobry, 
• 1.500 zł. Bielawa, tel. 074/645-30-54 
VW PASSAT, 1976 r., 1300 ccm, benzyna po remonde blacharki 
i malowaniu, po wymianie sprężyn i teleskopów, obrotomierz, 4 
zagłówki. - 2.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-23-03 
VW PASSAT, 1977 r., 1600 ccm, zielony. 5-biegowy, -1.400 zł 
lub zamienię na Fiata 126p. Prusice, tel. 0600/18-72-50. woj. 
wrocławskie
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AUTOMECHANIKA

Samochody osobowe ciężarowe ciągniki
NAPRAWY GŁÓWNE I BIEŻĄCE SILNIKA I PODWOZIA 
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VW PASSAT, 1978r.i 1600 ccm, benzyna, czerwony, silnikz 1985 
r., szyberdach, stan silnika dobry, - 1.300 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
0602/88-82-68
VW PASSAT, 1978/88 r., 1300 ccm, benzyna, biały, stan dobry, 
do małych poprawek blacharsko-lakiemiczych, nadwozie z 88 r.,
5-biegowy, zadbane wnętrze, - 2.000 z) lub zamienię na inny, w 
tej cenie lub tańszy, inne propoz.. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-35-76,0503/32-24-46
VW PASSAT KOMBI, 1979 r. po remoncie, lakierowaniu, -1.800 
zł. Ostrów, tel. 062/734-20-76
VW PASSAT KOMBI, 1979 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
stan b. dobry, -1.700 zł. Stare Drzewce, tel. 065/549-31-26 
VW PASSAT, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 5-drzwio- 
wy, -1.300 zł. Legnica, (el. 076/852-47-47 
VW PASSAT KOMBI, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, bla
charka - stan dobry, silnik - stan b. dobry, - 2.000 zHub zamienię 
na Fiata 126p. Niemcza, tel. 074/837-61-52 
VW PASSAT, 1980 r., 105 tys. km, 1600 ccm inst. gazowa, prze
gląd do 2002 r, • 2.500 zł. Stare Drzewce, gm. Szlichtyngowa, tel. 
065/549-31-14'
VW PASSAT, 1980 r., 1263 ccm, niebieski, zadbany, nowy aku
mulator, dod. światło .stop*, obrotomierz, pokrowce, zapasowe 
kołpaki, garażowany, przegląd do 07.2001 r., stan dobry, - 2.700 
zł. Wrocław, tel. 071/349-23-80
VW PASSAT, 1980 r., 1300 ccm, zielony metalic, 5-drzwiowy.
4-biegowy, tapicerka w kolorze nadwozia, nowa podłoga i progi, 
stan idealny silnika, stan opon b. dobry, ważny przegląd, RO, -
1.300 zł lub zamienię na Fiata 126p, może być uszkodzony. Złoty 
Stok, tel. 074/817-58-77

I TOMKO
SYSTEMY LOKALIZACJI POJAZDÓW 

GPS, LOJACK 
NAWIGACJA SATELITARNA

TEL.071/ 31512 49,351 63 07 w25
VW PASSAT, 1981 r., 1600 ccm.diesel, jasnoniebieski metalic, 
garażowany, stan dobry, - 4.300 zł. Michałów, tel. 077/412-92-67 
VW PASSAT, 1981 r., 170 tys. km, 1600 ccm, diesel, zielony 
metalic, bez wypadku, sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, w ciągłej eksploatacji, hak, stan dobry, - 3.700 zł. Nysa, tel. 
0606/9943-65
VW PASSAT, 1981 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwiowy,
5-biegowy, nowe amortyzatory, dużo nowych części, po remon
cie zawieszenia i silnika, w ciągłej eksploatacji, ważny przegląd,
- 4.750 zł. Wrocław, tel. 784-34-89
VW PASSAT, 1981 r., 1600 ccm, benzyna, zielony metalic,
5-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, I z  urzędu celnego, do reje
strami, - 2.900,zl. Zielona Góra, tel. 0609/15-17-07 
VW PASSAT KOMBI. 1981/82 r., 1600 ccm, diesel, kolor kremo
wy, blacharka do remontu, ważny przegląd, zarejestrowany, -
2.400 zł. Złotoryja, tel. 076/878-27-96,076/878-70-78 
VW PASSAT, 1982 r., 170 tyslkm, 1600ccm, diesel, biały, stan 
techn. b. dobry,, nowe Zawieszenia, amortyzatory półroczne. -
3.800 zl. Żary. tel. Ó68/470-13-62,0604/25-68-10 
VW PASSAT, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, zielony metalic, silnik 
z 1986 r., nowy lakier, atrakcyjny wygląd, aluminiowe felgi, stan 
silnika i podzespołów t>. dobry, * 3.500 zł. Kłodzko; tel. 
074/867-86-42,0605/12-90-67
VW PASSAT, 1983 r., 180 tys. km, 1600 ccrti, diesel, zielony 
metalic, zadbany, po wymianie klocków hamulcowych, nowe opo
ny i amortyzatory, - 4.700 zł. Bielawa, tel. 0606/17-97-83 
VW PASSAT KOMBI, 1983 r., 1600 ccm, diesel, srebrny, stan 
dobry, blacharka do małych poprawek, - 4.500 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-27-06,076/878-70-78
VW PASSAT CL, 1983 r., 200 tys: km, 1600 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, zadbany, do drobnych poprawek blacharki, • 3.500 
zł. Bolesławiec, teł. 0607/4247-21 '
VW PASSAT KOMBI, 1983 r., 1900 ccm, szary metalic, wspoma
ganie, centr. zamek, szyberdach, 5-biegowy, zadbany - 5.000 zł. 
Środa Śląska, tel. 0603/74-06-57 
VW PASSAT KOMBI, 1083 r., 240 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
zielony metalic, relingi dachowe, przyciemnione szyby, nowe 
opony, 5-biegowy, szyberdach, garażowany, silnik w b. dobrym 
stanie, blacharka w dobrym stanie, zadbany, RM + kpi. głośni
ków, atrakc. wygląd + silnik na części • bardzo pilne, - 4.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 0603/06-20-05 -
VW PASSAT, 1084 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, wiśnio
wy, instalacja gazowa, hak, RO, stan dobry, • 3.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/355-54-80,0501/40-75-10 
VW PASSAT KOMBI, 1084 r., 1600 ccm, benzyna, biały, na bia
łych tablicach, -1.400 zł. Lubin, tel. 0608/03-06-23 
VW PASSAT KOMBI, 1084 r., 202 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
beżowy, RO, 5-biegowy, hak, garażowany, nowe amortyzatory, 
stan b. dobry, • 5.500 zł. Lubsko, tel. 068/372-07-85 
VW PASSAT KOMBI, 1084 r., 180 tys. km, 1600 ccm, diesel hak, 
nowe opony, szyba przednia, silnik i zawieszenie po remoncie, 
stan dobry, - 7.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-36-05 
VW PASSAT, 1084 r., 2000 ccm, benzyna stan b. dobry, na bia
łych tablicach - 870 DEM. Zielona Góra, tel. 0601/76-65-07 
VW PASSAT KOMBI. 1084 r.. 360 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
biały, szyberdach, hak, silnik po remoncie, stan dobry, • 5.800 zł. 
Złotoryja, teł. 0501/48-83-84
VW PASSAT, 1084 r., 1600 ccm, diesel, szary metalic, szyber
dach, hak, oryg. lakier, bez wypadku, rejestr, do 04.2002 r., gara
żowany, - 5.500 zł. Żary, tel. 068/374-02-52 
VW PASSAT, 1085 r., 104 tys. km, 1600 ccm, diesel, bordowy 
metalic, 5-drzwiowy, szerokie zderzaki, hak, stan b. dobry, - 7.300 
zł. Leszno, tel. 065/526-12-05 po godz. 20 
VW PASSAT, 1085 r., 1600 ccm, biały, inst. gazowa, szyberdach, 
wspomaganie kierownicy, serwó, wspom. hamulców, - 5.500 zł. 
Brzeg Dolny, tel. 071/310-71-04,0600/2342-48 
O  VW PASSAT, 1985 r.f 1800 ccm, wtrysk, biały, tyl

ne teleskopy, ham ulce i tłum iki wym ienione, •
4.500 zł. Lubin, tel. 076/844-13-63, 0605/7441-90 
84014501

VW PASSĄT, 1085 r., 170 tys. km, 1600 ccm, benzyna, beżowy, 
model przejściowy, szerokie lampy tylne i zderzaki, hak, plastiko
we nadkola, 5-drzwiowy, 5-biegowy zadbany, stan techn. b. do
bry, - 6.700 zł. Wrocław, tel. 342-03-00,0606/04-81-66 
VW PASSAT, 1085 r., 2000 ccm, wtrysk, morski metalic, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, serwo, szyberdach, alum. felgi, el. reg. lusterka, 
na białych tablicach -1.050 DEM. Zielona Góra, tel. 0603/78-58-09 
yW PASSAT, 1986 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, niskie zde
rzaki, ospoilerowany, szyberdach oryginalny, alarm, roleta bagaż
nika, halogeny, silnik w stanie dobrym, • 5.900 zł. Chocianów, 
woj. legnickie, tel. 0608/20-1143 
VW PASSAT, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, biały. 5-drzwiowy, stan 
dobry, na białych tablicach— 700 DEM. JaworŁtel. 0606/14-53-22 
VW PASSAT KOMBI, 1086 r./16Ó0 ccm, diesel, biały, Obiego
wy, po remoncie silnika, dzielona tylna kanapa, nowe amortyza
tory, stan b. dobry, • 7.700 zł lub zamienię na tańszy, osobowy. 
Otmuchów, tel. 0606/52-34-21
VW PASSAT CL KOMBI, 1986 r., 173 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
platynowy metalic, oryg, Jakier, sprowadzony w całości (w 96 r.), 
kompl. dokumentacja, bez wypadku, 5-biegowy, ekonomiczny, 
tapicerki i fotele z  jasnego weluru, deska i dyWaniki w kolorze 
ciemnego brązu, obrotomierz, roleta, szerokie zderzaki, stan b. 
dobry, - 6.800 zł. Paszowice, tel. 076/870-14-63,0603/28-7142 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 195 tys. km, 1800 ccm, niebieski 
metalic. katalizator, hak holowniczy, relingi dachowe, szyberdach,
- 5.200 Zł. Prochowice, tel. 076/85849-33
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 143 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, kpi. dokumentacja, 5-biegowy, 5-drzwiowy, halogeny, 
szyberdach, stan b. dobry, - 7.200 zł. Strzelin, tel. 071/392-10-80 
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 210 tys. km, 1800 ccm, szary me
talic, insL gazowa, opony 14*, szyberdach, obrotomierz, - 7.000 
zł. Lubin, tel. 0607/20-78-73
VW PASSAT, 1987 r., 170 tys. km, 2200 ccm, benzyna, stalowy 
metalic, 4 szyby el. otwierane, el. reg. lusterka, szyberdach, pod
grzewane siedzenia, hak, welurowa tapicerka, centr. zamek, stan

idealny, na białych tablicach -1.250 DEM. Żary, tel. 068/470-13-62, 
0604/25-68-10 ;
VW PASSAT, 1987 r„ 2000 ccm, benzyna, czarny metalic. inst.. 
gazowa, pełny wtrysk, wspomaganie, centr. zamek, RM, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby I szyberdach • 10.000 zl lub zamienię na 
diesla. Włoszakowice, tel: 065/537-09-57 
VW PASSAT SEDAN, 1987/88 r., 1800 ccm, biały,.model przej
ściowy, 5-drzwiowy, automatic, zadbany, szerokie zderzaki, na 
białych tablicach - 800 DEM. Domaszczyn, gm. Długołęka,'tel. 
071/399-86-94,0603/51-03-18
VW PASSAT KOMBI, 1987/88 r.. 140 tys. km, 1600 ccm. benzy
na, srebrny metalic, nowe opony przednie, relingi, hak, na za
chodnich tablicach - 900 DEM. Kluczbork, tel. 077/413-8846 
VW PASSAT. 1987/96.rv 190 tys. km, 1800 ccm, benzyna, szary 
metalic, model przejściowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, obrotomierz, 
szerokie zderzaki, stan techniczny b. dobry, - 6.200 zł lub zamie
nię na dostawczy. Wrocław, tel. 071/785-.79-63,06Q7/74-00-90 
VW PASSAT GT, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, biały, wspomaga
nie kier., alum. felgi, kubełkowe fotele, dzielona tylna kanapa, 
spoiler, obrotomierz, 4 x tarcze hamulcowe, radio z  RDS, alarm + 
.pilot, zadbany, stan b. dobry, - 11.300 zł. Jaworzyna śl., tel. 
074/858-8CM7 . ;
VW PASSAT SKŁADAK. 1988 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, czerwony metalic, 5-biegowy, szyberdach, alum. felgi, obni
żony, Mul-T-Lock, garażowany, - 12.000 zł. Legnica, tel. 
076/850-19-83 „ a  '
VW PASSAT SEDAN, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, kolor wiśnio
wy metalic, nowy modeli insi gazowa, sprowadzony w całości, 
stan b. dobry, • 13.000 zł. Wrocław, tel. 342-83-10 
VW PASSAT GL, 1988/89 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, sedan, wtrysk, wspomaganie kier., centralny 
zamek, el. otwierany szyberdach, 5-biegowy, oznakowany, alarm, 
RO, -10.000 zł. Lubań. te l 075/722-39-16 
VW PASSAT KOMBI, 1988/89 r., 240 tys. km, 1600 ccm, grana
towy, TDi, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, -15.500 zł. 
Lubin. tel. 076/846-5041,0603/68-61-00 
VW PASSAT CL, 1988/89 r., 1800 ccm, kolor grafitowy metalic, 
sprowadzony w całości, oznakowany, szerokie listwy, centr. za
mek, dzielona tylna kanapa, zielone szyby, spoiler na klapie tyl
nej, dodatkowe światło .stop', kpi. dokumentacja, stanb. dobry, •
11.300 zł lub zamienię. Strzelin, tel. 0603/84-60-78 
VW PASSAT KOMBI, 1988/94 r., 188 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, granatowy, w kraju od 1994 r., II właściciel, wspomaganie 
kier., centr. zamek, alarm, blokada skrzyni biegów, roleta, relingi 
dachowe, hak, RO, -11.900 zł. Wrocław, tel. 071/321-12-87 lub, 
0608/34-3842
VW PASSAT, 1989 r., 170 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, el. otw. szyberdach, insi gazowa, wspomaganie kier, -
12.500 zł. Legnica, tel. 076/85446-14 
VW PASSAT GLI, 1989 r., 145 tys. km, 1600 ccm, wiśniowy 
metalic, szyberdach, RM, stan b. dobry, • 11.900 zł. Rydzyna, 
tel. 065/538-02-99,0607/15-54-36 
VW PASSAT KOMBI, 1989 r.. 210 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
czarny, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, centralny za
mek, relingi dachowei oznakowany, nowy akumulator, koła z 
oponami zimowymi i letnimi, klimatyzacja, hak, roleta, sprowa
dzony w całości, pełna dokumentacja, -12.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/755-39-79,0605/05-84-25

VW PASSAT, 1989 r., 176 tys. km, 1600 ccm, czerwony, relingi, 
szyberdach, - 11.500 zł. Leszno, tel. 065/520-70-35, 
0604/75-84-02
VW PASSAT, 1989 r., 100 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, złoty me
talic, I właściciel, bez wypadku, alarm, szyberdach, oryg. la
kier, nowe opony, RM, mało używany, zadbany, stan idealny, -
12.300 zł. Starczówek, gm. Ziębice, tel. 074/81948-91, 
0604/66-59-28
VW PASSAT KOMBI, 1989 r., 170tys. km. 1600 ccm, TDI, srebr
ny metalic, radio, opony zimowe i letnie kpi. z felgami, -13.900 
zł. Wałbrzych, tel. 074/843-20-29 
VW PASSAT, 1990 r„ 180 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwony, 
centr. zamek, hak, wspomaganie, szyberdach, 4 zagłówki, el. 
reg. reflektory, dużo nowych części, -16.000 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-7341 wieczorem
VW PASSAT, 1990 r., 142 tys. km, 1800 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, wspomaganie, el. otw. szyberdach, centr. za
mek, alarm, roleta, dzielona tylna kanapa, oclony w całości, kpi. 
dokumentaqa, nowe opony, kpi. opon zimowych, el. reg. re
flektory, ciemne szyby, • 14.900 zł lub zamienię na Mercedesa 
190 D. Bolesławiec, tel. 0606/33-50-22 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 190 tys. km, 1600 cćm, benzyna, 
ciemnozielony, stan techn. b. dobry, hak, I właściciel, garażo
wany, rej. do 10.2001 r, - 12.900 zł. Bolesławiec, tel. 
075/73246-21,73240-71
VW PASSAT, 1990 r., 146 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, 
kombi, szyberdach, wspomaganie kier., roleta, nowe opony, ga
rażowany, pełna dokumentacja, - 12.500 zł. Kłodzko, tel. 
0605/4642-63 .
VW PASSAT COC, 1990 r., 106 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, centr. zamek, ABS, el. otw. szyby, alum. felgi, wspo
maganie, welurowa tapicerka, RO, stan techn. b. dobry, -13.900 
zł lub zamienię. Kobierzyce, tel. 071/311-83-86 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 1800 ccm, benzyna, biały, hak, 
szyberdach, relingi, ciemne szyby, wspomaganie, centr. zamek, 
el. reg. reflektory, halogeny w zderzaku, RO z RDS, w kraju od 
6 mies., bez wypadku, na gwarancji, stan b. dobry, -14.500 zł 
lub zamienię. Międzylesie, tel. 0601/71-32-13, woj. wałbrzyskie 
VW PASSAT, 1990 r., 197 tys. km, 18Q0 ccm, biały, limuzyna, 
el. otw. szyberdach, wspomaganie, - 13.000 zł. Milicz, tel. 
0602/28-3949
VW PASSAT SEDAN, 1990 r., 145 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, wtrysk, 16, czarny metalic, wspomaganie kier., el. reg. lu
sterka, el. otw. szyberdach, el. reg. reflektory, centr. zamek, 
alarm + pilot, klimatyzacja, stan techn. b. dobry, - 14.000 zł. 
Mochy, tel. 065/549-06-39
VW PASSAT, 1990 r., 186 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, centr. zamek, oclony w całości, RM, dzielona tylna ka
napa, przegląd do 032002 f„  reguł. wys. mocowania pasów, 
stan dobry, garażowany, -11.900 zl lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-71-37,0604/61-0242
VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, ABS, wspoma
ganie, centr. zamek, RM, przegląd do 2002 r., stan b. dobry, -
11.200 zł. Paczków, tel. 077/431-71-94 
VW PAŚSAT KOMBI, 1990 r., 187 tys. km, 16Q0ccm, benzyna, 
czerwony, alarm, kpi. kół zimowych, stan b. dobry, -13,000 zł. 
Świdnica, tel. 074/85248-15
VW PASSAT, 1990 r., 177 tys. km, 1600 ccm, biały, sedan,bez 
wypadku, 4 zagłówki, zielone szyby, serwisowany, szyberdach, 
stan idealny, -14.000 zł. Wrocław, tel. 372-21-23,0601177-13-53 
VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, sprowadzony w 
całości, kpi. dokumentacja, ABS, wspomaganie, RM, centr. za
mek, nowy ukł. wydechowy, przegląd do 03.2002 r., stan b. do
bry, -11 .000 zł. Wrocław, tel. 071/365-77-50,0501/57-17-86 
VW PASSAT SEDAN, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk, kolor morski 
metalic, ABS, wspomaganie, hak, el. reg. lusterka, el. otw. szy
berdach, welurowa tapicerka, dzielone i rozkładane tylne sie
dzenia, sprowadzony w całości, opony letnie i zimowe, zadba
ny, stan techn. b. dobry, RO + 6 głośników, -16.400 zl.Wro- 
cław, tel. 350-07-55,0601/79-15-61 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 130 tys. km, 1800 ccm, biały, 
garażowany, sprowadzony w całości, • 14.000 zł. Wrocław, tel. 
071/360-11-08
VW PASSAT, 1990 r., 167 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebrny me
talic, alarm, welurowa tapicerka, alum. felgi, centr. zamek, wspo
maganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, kli
matyzacja, hak, podgrzewane fotele, kpi. dokumentacja, -15.500 
zł lub zamienię. Wrocław, teł. 071/347-92-00,0501/96-12-86

O  VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 1600 ccm , turbo D, 
sza ry  m ettlic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, 
bez wypadku, • 1.8.900 zł lub zamienię. Żary, ul. 
O k rze i 9, te l. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87020601

VW PASSAT, 1990/91 r., l65tys.km, 1800 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, ABS, centr. zamek, szyberdach, welurowa tapi
cerka, halogeny w zderzaku, zderzaki w kolorze nadwozia, -
14.800 z l  Góra, tel. 0,65/54342-65 
VW PASSAT SEDAN, 1990/91 r., 170 tys. km, 1600 ccm, turbo 
D, czarny, wspomaganie, centr. zamek, el. otfo. szyby, weluro
wa tapicerka, reg. kierownica, halogeny, zderzaki w kolorze nad
wozia, stan b. dobry, • 17.000 zł. Leszno, tel. 0603/78-30-87 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 141 tys. km, 1600 ccm, turbo D, 
czerwony, wspomaganie, centr. zamek, do sprowadzenia z Nie
miec, stan b. dobry, -16.000 zł. Jawor, tel. 0607/39-08-51 
VW PASSAT KÓMBI, 1991 >., 1800 ccm, wtrysk, Zielony, w kra
ju od miesiąca, bez wypadku, centr. zamek, wspomaganie, kli
matyzacja, automatic. -12.900 zł lub zamienię, (możliwe raty). 
Legnica, tel. 076/866-33-33,0602/71-07-00 y /  m  
VW PASSAT KOMBI, 1001 r., 170 tys. km,1800 ccm, beńżyna, 
czerwony, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, - 13.800 zł 
lub zamienię, (możliwe raty). Paczków, tel. 077/431-78-88, 
.431-75*08
VW PASSAT. 1001Ł. 125 tys. km, 1800 ccm. benzyna^biały, I 
właściciel, wspomaganie, centr. zamek, reg. reflektory, reguł, 
wys. mocowania pasów, nie eksploatowany w kraju, stan b. 
dobry, -14.200 zł. Syców, tel. 062/785-36-81,0603/92-75^63 
VW PASSAT SEDAN, 1991 r., turbo D, granatowy, alum. felgi, 
el. otw. szyberdach, wspomaganie - 19.000 zł. Wiązów, tel. 
071/303-10-55
VW PASSAT, 1001 r;, 1000 ccm, turbo D, niebieski metalic, el. 
otwierane szyby i szyberdach, el. reg. lusterko, welurowa tapi
cerka, 5-biegowy, aluminiowe felgi, hak, obrotomierz, roleta, -
14.500 zł. Bielawa, tel. 0603/22-5540 '
VW PASSAT KOMBI, 1001 r., 160 tys. km, 1000 ćcm, diesel, 
czarny, wspomaganie, centr. zamek, relingi dachowe, • 18.500 

• z l  Głogów, tel. 076/834-21-84 
VW PASSAT KOMBI, 1001 r„ 145 tys. km’, 1800 ccm, wtrysk, 
czerwony, wspomaganie, c. zamek, el. otw. szyberdach, radio
odtwarzacz, stan b. dobry, sprowadzony w całości, I właściciel 
w Polsce, możliwość sprzedaży na raty, -14.000 zł. Jarocin, 
tel. Ó62/747-64r06,0502/54-74-04 
VW PASSAT KOMBI, 1001 r., 136 tys. km, 1800 ćcm, benzyna, 
granatowy, el. reg. reflektory, wspomaganie, relingi, roleta, 
alarm, RO, opony letnie + zimowe’ garażowany/zadbany, stan 
techńi b. dobry, - 14.900 zl. Jawor, tel. 076/871-15-53, 
076/870-61-07
VW PASSAT, 1001 r., 180 tys. km, 1600 ccm, TDi, niebieski 
metalic, el. reg. szyberdach, el. reg. reflektory, ABS, centr. za
mek, wspomaganie, kompl. dokumentacja, w kraju od 6 mies, •
16.500 zł. Kobyla Góra, tel. 062/731-72-20
VW PASSAT KOMBI, 1001 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy, wspomaganie, stan b. dobry • dodatkowo Fiat 126p, 
stan b. dobry, gratis, -15.500 zł. Kostrza, tel. 074/855-27*00 
O  VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 2000 ccm  re ling i da

chowe, roleta, radio, wspomaganie, - 14.900 zł. 
Lubin, tel. 076/844-28-90 84014371 

VW PASSAT KOMBI. 1001 r., 150 tys. km, 1800 ccm, pertowo- 
czamy, roleta, relingi dachowe, wspomaganie, centr. zamek, 
welurowa tapicerka, el. otw. szyberdach, zagłówki tylne, hak, 
RM + CD, alum. felgi, I właściciel w kraju, -14.500 zl. Lwówek 
Śląski, tel, 075/782-23-32,0604/9042-81 
VW PASSAT SEDAN. 1001 r., 152 tys. km, 1600,ccm, TDI, bia
ły, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, 4 zagłówki, kpi. 
dokumentacja, • 17.800 zł lub zamienię na Mercedesa, Audi, 
VW, automat, 1.8 - 2.0 E. Orpiszew, tel. 062/721-27-02, 
0502/68-10-70
VW PASSAT SEDAN, 1001 r., 175 tys. km, 1000 ccm, diesel, 
czarny metalic, centr. zamek, wspomaganie, zadbany, bez wy- 
padku, do sprowadzenia, - 17.000 zł. Paczków, tel. 
077/431 -60-04,0604/14-20-08
VW PASSAT GL, 1001 r., 153 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, wspomaganie; centr. zamek, el. otw. szyber
dach, RM Sony + panel; 5-biegowy, wyłącznik zapłonu, immo
bilizer, oclony w całości, atrakc. wygląd, zadbany, garażowany, 
stan b. dobry, kpi. dokumentacja, - 13.400 zł. Sobótka, tel. 
0601/15-66-00
VW PASSAT KOMBI, 1001 r., 180 tys. km, 1800 ccm, berizyna, 
biały, hak, RO, garażowany, relingi dachowe, roleta, reg. i podg. 
fotel, alarm, centr. zamek, el. reg. reflektory, wspomaganie kier., 
szyberdach, zadbany, -14.000 zł lub zamienię. Strzelin, tel. 
071/302-17-03
VW PASSAT KOMBI, 1001 r.. 143 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
wtrysk, bordowy, hak, blokada zapłonu, zadbany, przegląd, stan 
b. dobry, -12.300 Zł. Wrocław, tel. 071/341-61-82.0604/06-55-32

VW PASSAT KOMBI, GL, 1001 r., 130 tys. km, 1800 ccm. ben
zyna, czerwony, centr. zamek, wspomaganie, relingi dachowe, 
szeroka listwa, komputer, stan b. dobry, • 15.300 zł. Wrocław, 
tel. 372-15-15,0501/76-70-50
VW PASSAT KOMBI, 1001 r., 125 tyś. km, 1800 ccm, benzyna, 
czerwony, oznakowany, RO, centr. zamek + pilot, alarm, el. reg. 
reflektory, immobilizer, halogeńy, welurowa tapicerka, 4 zagłów
ki, relingi, roleta, zderzaki W kolorze nadwozia, garażowany, bez 
wypadku, nie składak, stan b. dobry, kompletna dokumentacja, 
-16.600 zł. Wrocław, tel, 34648-84 .
VW PASSAT KOMBI, 1001 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
szarozłoty metalic, inst. gazowa, relingi dachowe, hak, el. reg. 
lusterka, el. reg. reflektory roleta, RO, alarm, oznakowany, za
dbany, -14.500 zł. Wrocław, tel. 071/361-06-88,0601/73-7041 
O  VW PASSAT SEDAN, 1991 r., 1800 ccm  wspom a

ganie, stan b. dobry, -15.800 zł lub zamienię. Żary, 
ul. O krze i 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87020321

VW PASSAT KOMBI, 1991/92 r., 120 tys. km, 1800 ccm, gra
natowy, nie eksploatowany w kraju, po odprawie celnej, I wła
ściciel, klimatyzacja, centr. zamek, roleta bagażnikowa, stan b. 
dobry, -14.900 zł. Jaworzyna Śląska, tel. 074/858-8446 
VW PASSAT SEDAN, 1991/92 r., 151 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, bordowy metalic, I właściciel, wspomaganie, centr. zamek, 
el. reg. lusterka i szyberdach, welurowa tapicerka, Mul-T-Lock, 
dzielona tylna kanapa, zadbany, atrakc. wygląd, -19.800 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-03-35,0607/00-68-88 
VW PASSAT GT, 1001/02 r., '170 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
benzyna, srebrny metalic, 115 KM, wspomaganie, szyberdach, 
alum. felgi, centr. zamek, el. reg.'lusterka, el. reg. reflektory, 
hak, RM, welurowa tapicerka, sprowadzony w całości, kpi. do
kumentacja, stan b. dobry, - 15.500 zł. Polkowice, tel. 
076/84746-83,0605/04-58-82
VW PASSAT SEDAN, 1001/02 r., 1800 cćm, benzyna, biały, 
inst. gazowa (zbiornik w kole zapasowym), alarm, szyberdach, 
garażowany, stan b. dobry, - 17.850 zł. Świdnica, tel. 
0605/35-26-21
VW PASSAT, 1002 r„ 100 tys. km, 1800 ccm, kolor grafitowy 
metalic, bez wypadku, oryg. lakier, I właściciel, welurowa tapi
cerka, centr. zamek, wspomaganie, kpi. zagłówków, książka ser
wisowa, w kraju od 3 dni, stan idealny, -15.800 zł: Nowa Ruda, 
tel. 074/872-3046
VW PASSAT, 1002 r., 160 tys. km, benzyna, biały, inst. gazo
wa, zawieszenia, ABS, z pełną dokumentacją, dużo dodatków, 
przegląd do 04.2002 r, -14.000 zł. Opole, tel. 077/455-65-50 
VW PASSAT KOMBI, 1002 r., 152 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
czerwony, wspomaganie, ABS, alarm, immobilizer, RM, relingi 
dachowe, stan techn. b. dobry, kpi. dokumentacja, -16.200 zł 
lub zamienię. Prusice, tel. 071/312-63*31,0604/36-35-85 
VW PASSAT SEDAN, 1002 r., 176 tys. km, 1000 ccm, turbo D,

czerwień meksykańska, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyberdach, alum. felgi, RM z  RDS-em, w kraju od tygodnia, 
bez wypadku, - 20.500 zł. Sobótka, tel. 0605/73-6145 
VW PASSAT KOMBI, 1002 r., 81 tys. km. 1800 ccm, benzyna, 
zielony metalic, I właściciel, wspomaganie, centr. zamek, el. 
reg. lusterka, el. reg. reflektory, zderzaki w kolorze nadwozia, 
relingi dachowe, nie eksploatowany w kraju, stan b. dobry, -
16.200 zł. Syców, tel. 062/785-36-81,0603/02.75-63 
VW PASSAT KOMBI, 1002 r., 155 tys. km, 2000 ccm, zielony, 
ABS, wspomaganie,^centr. zamek, el. reg. lusterka i szyber
dach, alarm, relingi dachowe, podgrzewane fotele, el. reg. re
flektory, hak, welurowa tapicerka, zderzaki w kolorze nadwo
zia, sprowadzony w całości, I właściciel w kraju, kpi. dokumen
tacja, -16.300 zł. Bogatynia, tel. 0602/74-06-35 - 
VW PASSAT KOMBI, 1002 r., 250 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, hak, halogeny, 4 zagłówki, centr. za
mek, wspomaganie, el. reg. lusterka, szyberdach, komputer, RM, 
relingi dachowe, szeroka listwa, dzielona kanapa, immobilizer, 
alarm + pilot, 6 głośników, oznakowany, kpi. dokumentacja, ku
bełkowe fotele, podłokietnik, * 12.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/736-00-67,0604/37-00-70
VW PASSAT KOMBI, 1002 r„ 158 tys. km, 2000 ccńi, czerwo
ny, wspomaganie, relingi dachowe, RM, alarm +.pilot, blokada 
tylnych drzwi, odcięćie zapłonu, zadbany, kpi. dokumentacja, 
hak, 4 zagłówki, - 15.700 zł. Brzeg, tel. 077/411-17-58, 
0502/69-23-93
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 260 tyś. km, 1900;Ceni, turbo D, 
biały, relingi, roleta, 4 zagłówki, dzielona kanapa, ABS, wspo
maganie, RO, stan b. dobry, • 19.500 zł. Chwałków; tel. 
074/850-44-63
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 120 tys. km, 1900 ccm, TD, kolor 
grafitowy metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, stan 
idealny, nowy przegląd, wspomaganie, centr. zamek, RO, w 
kraju od tygodnia, el. reg. reflektory, relingi dachowe, roleta, 
kpi. dokumentacja, - 20.800 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-00-51, 
0604/88-95-95
VW PASSAT, 1992 r., 1900 ccm, turbo D, siwy metalic, tydzień 
w kraju, stan b. dobry, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -
20.000 zł. Dzierżoniów, fel. 074/831-98-86,0603/27-04-21 
VW PASSAT KOMBI, 1992r., 156 tys. km, 2000ccm, granato
wy metalic, relingi dachowe, roleta, alarm, immobilizer, bogate 
wyposażenie, wersja limitowana, kpi. dokumentacja, stan b. 
dobry, -14.900 zł. Gostyń, tel. 065/571-9147,0602/8143-13 
VW PASSAT, 1992 r., 180 tys. km, 1900 ccm, turbo D, grafito
wy metalic, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach el.-, zielo
ne szyby, welur, oclony w całości, stan b. dobry, - 19.500 zł. 
Kępno, teł. 062/782-32-75,0601/7844-52
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 146 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
czerwony, wspomaganie kier., centr. zamek, relingi dachowe, 
roleta bagażnika, el. reg. reflektory, 4 zagłówki, obrotomierz, 
hak, I właściciel, w kraju od 122000 r., kupujący zwolniony z 
opłaty skarbowej, -16.000 zł. Kobyla Góra, tel. 062/73W.1-65 
po godz. 10
VW PASSAT KOMBI, 1002 r., 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
grafitowy metalic, el. otw. szyberdach, centr. zamek, dzielone 
tylne siedzenia, welurowa tapicerka, relingi, roleta bagażnika, 
wspomaganie kier., zabezpieczenia przeciw.kradzieżowe, •
15.000 zł. Legnica, tel. 076/854-04-77
VW PASSAT, 1002 r., 138 tys.km, 1800 ccm, benzyna, czarny 
metalic, zadbany, garażowany, welurowa tapicerka, dzielona tyl
na 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., 1800 ccm, GL, bordowy metalic, 
relingi dachowe, el. szyberdach, welurowa tapicerka, wspoma
ganie kier., centralny zamek, immobilizer, alarm + pilot, lakiero
wane zderzaki, halogeny, inst. gazowa, stan b. dobry, pełna do
kumentacja, -19.800 zł. Leszno, tel. 065/5294743 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 14 tys. km, 2000 ccm, pertowo- 
czamy, relingi dachowe, el. otwierany dach, centr. zamek, wspo
maganie, kubełkowe fotele, alum. felgi, stan idealny, -17.200 
zl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-64-41,0606/4M9-67.
VW PASSAT, 1992 r., 169 tys. km, benzyna, biały, automatic, 
inst. gazowa, stan b. dobry, przegląd do 04.2002 r, -14.000 zł. 
Opole, tel. 077/455-65-50
VW PASSAT SEDAN, 1992 r., 170 tys. km. 1900 ccm, turbo D, 
czerwony, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, RO, alum. 
felgi, bez wypadku, w kraju od tygodnia, stan b. dobry, -19.500 
zł. Sobótka, tel. 0605/73-6145
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1800 ccm, benzyna, czarny me
talic, wspomaganie, relingi, halogeny, el. reg. reflektory, el. reg. 
lusterka, ABS, klimatyzacja, mało eksploatowany w kraju, stan 
b. dobry, - 17.000 zł. Trzebnica, tel. 071/387-12-59, 
0604/05-00-16
VW PASSAT KOMBI, 1002 r., 130 tys. km, 2000 ccm, 16V 
DOHC, biały, wersja z USA, pełna dokumentacja, zadbany, 
alarm, centralny zamek, pełne wyposażenie elektryczne, klima
tyzacja, skóra, ABS, ARS, nie automatic, radio z RDS, 6 x 40 
W, immobilizer, - 21.000 zł. Ziębice, tel. 074/810-30-26 wieczo
rem
VW PASSAT KOMBI. 1002/03 r.. 165 tys. km. 1000 ccm, turbo 
D, wiśniowy, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, relingi 
dachowe, roleta, welurowa tapicerka, - 21.000 zł lub zamienię, 
(możliwe raty). Paczków, tel. 077/431-78-88,43-1-75-08 
VW PASSAT KOMBI, 1002/07 r„ 147 tys; knri, 1000 ccm, turbo 
D, żółty, blokada skrzyni biegów, przyciemnione szyby, wspo
maganie kier., relingi dachowe, roleta bagażnika, reflektory prze- 
ciwmgielne, el. reg. reflektory, hak, -18.900 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-00-02 po godz. 18
VW PASSAT KOMBI VR6,1003 r., 128 tys. km, 2800 ccm, czar
ny metalic, wspomaganie, ABS, relingi dachowe, alum. felgi, 
szerokie listwy, klimatronic, wszystkie el. dodatki, zadbany, ro
leta, nie eksploatowany w kraju, • 23.800 zł lub zamienię na

bezwypadkowy, sprow. z Niemiec, tańszy. Sobótka, tel. 
071/316-26-51
VW PASSAT KOMBI, 1003 r., 145 tys. km, 1000 ccm. turbo D. 
zielony metalic, ABS. serwo, relingi dachowe, el. reg. szyber
dach, el.ręg. lusterka, obrotomierz, RM. bez wypadku, w kraju 
od 2 dni, centr. zamek, roleta, halogeny, - 20.500 zł. Sobótka, 
tel. 0602/5543-77
VW PASSAT SEDAN, 1003 r., 107 tys. km. 18Q0 ccm, benzy
na, kolor wiśniowy, stan idealny, bez wypadku, 2 pod. powietrz
ne, centr. zamek, automatic, wspomaganie, alarm, nowe opony 
i amortyzatory, el. reg. lusterka, szyberdach, welurowa tapicer
ka, kubełkowe fotele, • 10.100 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-1641. 
0606/33-85-06
VW PASSAT, 1003 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czarny 
metalic, ABS, centr. zamek, alarm, el. reg. lusterka, szyberdach, 
wspomaganie, garażowany, zadbany, inst. gazowa, -16.200 zł. 
Głubczyce, tel. 077/485-21-56
VW PASSAT KOMBI, 1003 r., 125 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, 
el. otw. szyberdach, reg; reflektory, aluminiową felgi, 4 zagłów
ki, dzielona tylna kanapa, RO, roleta, sprowadzony w całości, -
18.500 zł. Lwówek Śl., tel. 075/784-61-66

VW PASSAT SEDAN, 1003 r., 100 tys. km, 2000 ccm, czerwo
ny metalic, automatic, ABS, e l reg. lusterka, podgrzewane fo
tele, welurowa tapicerka, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, wspo
maganie, alum. felgi, komplet opon zimowych, szeroka listwa,
Stan idealny, wersja limuzyna, atrakc. wygląd, • 10.800 zł. No
wogrodziec, gm. Bolesławiec, tel. 075/734-6147,0502/23-60-03 
VW PASSAT SEDAN, 1003 r., 130 tys. km, 1000 ccm, TD, gra
fitowy metalic, wersja .Ariva’ , bez wypadku, • 22.500 zł. Sie
radz, tel. 043/821-30-02,0501/22-28-34 
VW PASSAT KOMBI, 1003 r., 168 tys. km, 1000 ccm, turbo D, 
pertowoczarny, relingi dachowe, centr. zamek, serwo, el. reg. 
lusterka, roleta, lampy, treser, wnętrze 04 r., 2 dni w kraju, -
21.000 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Sobótka, tel. 
0607/24-38-08
VW PASSAT, 1003 r., 2000 ccm, turbo D na białych tablicach -
4.500 DEM. Wrocław, tel. 071/342-36-72,0605/54*52-04
VW PASSAT KOMBI, 1003r., 240 tys. km, 1 SOOccm, benzyna, 
ciemnogranatowy, bez wypadku, nie kradziony, kupiony w kra
ju, I właściciel, książka serwisowa, klimatyzacja, ABS, -10.000 
zł. Wrocław, tpl. 0607/60-85-56 
VW PASSAT KOMBI, 1003 r., 46 tys! km, 1000 ccm, turbo D, 
fioletowy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, szyber
dach, alum. felgi, stan idealny, do sprowadzenia - 9.000 DEM. 
Żarów, tel. 0607/00-6142
VW PASSAT KOMBI, 1003/04 r., 160 tys. km, 1000 ccm; die
sel, pomarańczowy, I właściciel, ABS, roleta, RM, stan b. do
bry, -18.500 zł. Lipniki, tel. 077/431-21-70,0606/12-83-05 
VW PASSAT, 1004 r., 143 tys. km, 1800 ccm, biały, kpi. doku
mentacja, I właściciel, oclony w całości, 2 pod. powietrzne, ABS, 
el. reg. reflektory, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, we
lurowa tapicerka, relingi dachowe, stan idealny, -20.900 zł lub ^  
zamienię (możliwe raty). Legnica, tel. 0602/36-07-03 
VW PASSAT SEDAN GT, 1004 r., 135 tys. km, 1000 ccm, TDI, 
granatowa perła, 2 poduszki pow., ABS, klimatronik, serwo, el. 
otw. szyby, el. reg, lusterka, centr. zamek, kubełkowe fotele, 
alarm+pilot, alum. felgi, kpi. dokumentacja, zadbany, - 32.000 
zł. Nowa Ruda, tel. 0604/46-3842 
VW PASSAT KOMBI, 1004 r., 166 tys. km, 1000 ccm, turbo D, 
granatowy, ABS, 2x poduszka pow., klimatyzacja, el. reguł świa
teł, • 20.500 zł. Tomisław k. Bolesławca, tel. 0603/07-70-51 
VW PASSAT KOMBI, 1004 r., .110 tys. km, 1000 ccm, TD, czar
ny, c. zamek, ABS, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie, re
lingi, roleta, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 28.000 
zł. Kuczków, tel. 0603/07-95*52,0501/52-89-95,062/741-86-77 
VW PASSAT SEDAN, 1994 r., 2000 ccm, benzyna, biały, centr. 
zamek, wspomaganie, alum. felgi,halogeny, szyberdach, ABS, 
automatic, kpi. dokumentacja, w kraju od roku,.- 22.500 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-31-00
VW PASSAT SEDAN, 1994 r., 119 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, grafitowy, centralny zamek, welurowa tapicerka, el. otwie
rane szyby, el. reg. lusterka, alarm, stan b. dobry, radio, bez 
wypadku, na białych tablicach, cena 7.000 DEM. Niemcy, tel. 
0049/1745-21-10-83,
VW PASSAT KOMBI,11994 r., 1900 ecm, turbo D, czarny meta
lic, ABS, serwo, radio, klimatyzacja, centralny zamek, 2 poduszki 
powietrzne, el. reg. lusterka, relingi dachowe, welurowa tapi
cerka, bez wypadku, sprowadzony dokraju, • 27.500 zł. Opole, 
tel. 077/482-03-26,0606/26-6845 
VW PASSAT KOMBI. 1994 r., 166 tys. km, 1900 ccm, turbo D 
ABS, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, e l reg. reflektory, -
29.500 zł. Tomisław k. Bolesławca, teł. 0603/97-70-51
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 1900 ccm, turbo D, biały, wspo
maganie kier.; klimatyzacja, w kraju od roku, stan b. dobry, peł
na dokufnentacja, możliwe raty przez komis; * 27.900 zł lub za
mienię na tańszy. Wrocław, tel. 071/781-84-69,0603/42-29-69 
VW PASSAT SEDAN, 1994 r., 160 tys. km, 2000 ccm. benzy
na, bordowy metalic, klimatronic, ABS, centr. zamek, el. reg. 
lusterka, radio, alarm, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, sprowa
dzony w całości, bez wypadku, stan b. dobry, - 25.000 zł. W ro -^  
cław, tel. 0601/70-35-57,0607/42-67-84 
VW PASSAT KOMBI GL, 1994 r., 130 tys. km, 1900 ccm, TDI, 
,biały, 2 poduszki pow., relingi dachowe, centr. zamek, weluro
wa tapicerka, el. otw. szyberdach; podg. fotele, alum. folgi, hak 
odczepiany, roleta, bez wypadku, w krąuod 2 miesięcy^ 28.500 
zł. Zielona Góra, tel. 0604/60-80-94 
VW PASSAT, 1994/95 r , 112 tys. km, 2000 ccm, benzyna, fio
letowy metalic, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. szyby,
ABS, centr. zamek, komputer, alarm, halogeny, immobilizer, 
radio, po wymianie, dużo dodatków, - 27.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-12-06,0601/55-26-06
VW PASSAT, 1004/05 r., 110 tys. km, 1800 ccm, srebrny meta
lic, bez wypadku, I właściciel, ABS, wspomaganie, 2 pod. po
wietrzne, centr. zamek, radio, kpi. dokumentacja, - 24.800 zł. 
Nowa Ruda, tel. 074/868-10-36 
VW PASSAT SEDAN GT, 1004/05 r., 135 tys. km, 1000 ccm,
TDI, szafirowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, 2 podusz
ki pow., ABS, el. reg. lusterka, e l otw. szyby i szyberdach, kom
puter, kubełkowe fotele, bez wypadku, w kraju od tygodnia, -
20.500 zł. Sobótka, tel. 0602/5543-77
VW PASSAT, 1004/05 r., 1800 ccm, benzyna, kolor wiśniowy 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan idealny, • 26.700 
zł lub.zamienię. Wałbrzych, tel. 074/84343-65,0601/72-6846 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, szyberdach, 
alarm, RM, - 23.500 zł. Olszyna, tel. 075/721-21-31 
VW PASSAT KOMBI. 1995 r., 80 tys. km. 1800 ccm, benzyna, 
wtrysk, granatowy, ABS, wspomaganie, centr. zamek, podusz
ka pow., alarm, immobilizer, el. reg. szyberdach, katalizator, RO.
- 26.000 zł. Kościan, tel. 065/512-37-25,0607/16-3537 
VW PASSAT SEDAN, 1995 r., 150 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
biały, automatic, w kraju od roku, udokumentowane pochodze
nie, centralny zamek, RO stereo, katalizator, el. reguł, lusterka,
ABS, stan b. dobry, zadbany, po przeglądzie, • 25.500 zł lub 
zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 0601/70-7645,071/348-26-11 
O  VW PASSAT TDI, 1995 r., ko lor grafitowy meta-'** 

lic, ABS , wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lu
sterka i szyby, skórzana tapicerka, - 29.900 zł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87020611

VW PASSAT KOMBI, 1995/96 r„ 204 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, kość słoniowa, model przejściowy, miesiąc w kraju, oclony, 
zarejestrowany, bez wypadku, oryg. lakier i przebieg. I właści
ciel, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. żamek, e l 
otw. szyberdach, el. reg. lusterka. 5-biegowy. stan idealny, -
24.800 zł lub zamienię, (możliwe raty). Kamienna Góra, tel 
0606/23-66-76
VW PASSAT GL SEDAN, 1995/96 r., 127 tys. km, 1900 ccm,
TDi. biały, bez wypadku, klimatyzacja, welurowa tapicerka, 2 
pod. powietrzne, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, 
obrotomierz, stan idealny, zadbane wnętrze, kpi. dokumenta
cja, - 32.500 zł. Kłodzko, tel. 0607/09-68-88 
VW PASSAT KOMBI CL, 1995/96 r., 91 tys: km, 1900 ccm. tur
bo D. biały, zadbany, - 29.000 zł. Wrocław, tel. 071/398-81-80 
VW PASSAT KOMBI, 1996 r„ 1900 ccm, turbo D, biały, kpi 
dokumentacja, centr. zamek, e l 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, 1996 r., 65 tys. km, 1800 ccm, zielony metalic, 
centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. 
szyberdach i szyby, RM, bez wypadku - 27.100 zł. 59-408 Mę
cinka, tel. 0608/23-76-74
VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 74 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
biały, serwo, ABS, poduszka pow., centr. zamek, alum. fe lg i,^  
radio, klimatyzacja, - 34.200 zł. Syców, tel. 0601/55-28-50 
VW PASSAT, 1006 r., 1000 ccm, niebieski, ABS. 2x SRS, kii-

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 38 sp is treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 11.05.2001



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

Osoby samotne, przed wojskiem, rojnicy, 
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 
tel. 076/749-97-79,0-608 317 681,0-502178 088,0-600 22 43 36

FIRMY BEZ ZAŚW IADCZEŃ z ZUS i US!H

matyzacja, elektr. otw. szyby i regJusterłya, alarm, centralny 
zamek, skórzana kierownica, RO Sony, - 41.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 0601/07-32-73
VW PASSAT, 1996 r„ 152 tys. km, 1900 ccm, TDi, kolor - kość 
słoniowa, wspomaganie, klimatyzacja, RO, ABS, 2 pod. po
wietrzne, centr. zamek, el. otw. szyby, relingi dachowe, alum. 
felgi, bez wypadku, - 26.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Bralin, 
tel. 062/781-27-31,0600/10-50-22,0606/81-19-28 
VW PASSAT SEDAN, 1996r, 160 tys. km, 1900ccm, turbo D, 
kremowy, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki pow., centralny zamek, 
wspomaganie kier., el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, RM, 
obrotomierz, I właściciel, oclony w całości, nie rejestrowany w 
kraju, - 28.900 zł. Jelen ia Góra, tel. 0501/05-33-12, 
0608/37-11-68
VW PASSAT PACIFIC, 1996 r., 1900 ccm, turbo D, zielony, re
lingi dachowe, RO, centr. zamek, blokada skrzyni biegów, ozna
kowany, immobilizer, halogeny, ABS, 2 pod. powietrzne, klima
tyzacja, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, - 36.500 zł 
lub zamienię na VW T4,9-osobowy, MB 212, stan db, z dopł.. 
Karpacz, tel. 0601/78-76-00
VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 82 tys. km, 1900 ccm, TDI, zielo
ny metalic. bez wypadku, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. za
mek, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby i szyber
dach, żaluzja, relingi dachowe, tydzień w kraju, stan techn. b. 
dobry, - 35.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-15-10 
VW PASSAT, 1996 r., 66 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zielony 
metalic. ABS. RO, centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. powietrz
ne, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, • 27.000 zł. Piotrowice, 
tel. 0503/58-27-07,0503/66-18-92 
VW PASSAT, 1996 r., 105 tys. km, 1900 ccm, TD, srebrny me
talic, klimatyzacja, inne dodatki, - 29.000 zł. Świdnica, tel. 
0605/37-71-58
VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 37 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie, ABS, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, RO, relingi, hak, - 35.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/348-14-96
VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 150 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
biały, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, 2 pod. 
powietrzne, wspomaganie kier., relingi dachowe, roleta, zde
rzaki i listwy w kolorze nadwozia, w kraju od pół roku, - 29.500 
zł lub zamienię na Mercedesa 250 124 D. Żary, tel. 
0602/15-51-55
VW PASSAT B5 ,1997 r., 86 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czer
wony, 110 KM, pełne wyposażenie, klimatyzacja, 4 pod. po
wietrzne, ABS, kpi. dokumentacja • 49.500 zł. Namysłów, tel. 
077/410-47-29 po godz.20
VW PASSAT, 1997 r., 123 tys. km. 1800 ccm, turbo E. wtrysk, 
zielony metalic, RO, 5-biegowy, katalizator, ABS, wspomaga
nie, reg. kierownica, centr. zamek * pilot alum. felgi, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, fotele, komputer, alarm, klimatyzacja, 
poduszka pow., I właściciel, kpi. dokumentacja, kupiony w sa
lonie, serwisowany, - 49.000 zł. Wałbrzych, teł. 0604/40-77-11 
VW PASSAT B5 ,1997 r., 80 tys. km, 1900 ccm, TDi, kolor wi
śniowy metalic, 110 KM, kupiony w salonie, kompletna doku
mentacja, garażowany, 4 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie 
kier., reg. kierownica, el. reg. reflektory, el. otw. szyby, podgrze
wane i el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, immobilizer, centr. 
zamek, alarm + pilot, • 48.000 zł. Bogatynia, tel. 075/773-14-43 
VW PASSAT, 1997 r., 58 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, 
stan b. dobry, kupiony w salonie, bez wypadku, serwisowany, 
pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, RM, alarm, -46.000 zl. 
Jelenia Góra, tel. 075/767-84-73 
VW PASSAT B5 ,1997 r., 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, per
ło woczarny metalic, pełne wyposażenie elektryczne, centralny 
zamek, immobilizer, Mul-T-Lock, ABS, klimatyzacja, RM +4 gło
śniki, 4 poduszki powietrzne, lusterka i zderzaki w kol. nadwo
zia, stan idealny, - 42.700 zł lub zamienię. Kowary, tel. 
0601/56-08-78
VW PASSAT, 1997 r., 100 tys. km, 16Ó0 ccm, benzyna, grana
towy, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kierownicy, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, 4 pod. powietrzne, centr. zamek, alarm, 
serwisowany w ASO, garażowany, RM, • 42.000 zł. Legnica, 
tel. 076/854-17-98,0603/50-28-26 
VW PASSAT B5 ,1997 r., 101 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 90 
KM, srebrny metalic, ABS, centr. zamek, el. otw. szyberdach, 
el. otw. szyby, 2 pod, powietrzne, el. reg. lusterka, I właściciel, 
kpi. dokumentacja, wspomaganie kier, -47.000 zł. Międzylesie, 
tel. 074/812-66-01,0603/13-09-73 
VW PASSAT B5 ,1997 r., 97 tys. km, 1900 ccm, TDI, zielony 
metalic, kpi. dokumentacja, 110 KM, w kraju od 7 miesięcy, I 
właściciel, 4 pod. powietrzne, klimatronik, pełne wyposażenie 
oprócz skóry, stan b. dobry, - 55.000 zł lub zamienię na tańszy 
Golfa III diesla. Paczków, tel. 077/431-67-73.0604/77-15-95 
VW PASSAT,1997 r., 200 tys. km, 1900 ccm, TDI, biały, com- 
fortline, 90 KM, bez wypadku, eksploatowany na autostradach, 
książka serwisowa, zadbany, ABS, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie, • 39.500 zł. Racula, tel. 068/327-58-22,0603/07-79-90 
VW PASSAT, 1997 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bordo
wy metalic, kupiony w salonie, pełne wyposażenie oprócz skó
ry i klimatyzacji, stan b. dobry, - 47.000 zł lub zamienię na tań
szy. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
VW PASSAT, 1997/98 r., 53 tys. km, 1800 ccm, turbo 20V, sele- 
dynowo-błękitny, automatic, skóra, klimatyzacja, 4 x SRS, peł
ne wyposażenie elektryczne, ABS, radioodtwarzacz, serwiso
wany, • 52.000 zl Ifrb zamienię na tańszy. Oława, tel. 
0603/84-78-77
VW PASSAT LIMUZYNA. 1997/98 r., 59 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, ABS, klimatyzacja, 4 pod. powietrz
ne, centr. zamek, alarm, wspomaganie, reg. kierownica, el. reg. 
lusterka, szyby i reflektory, reguł, fotele, książka serwisowa, stan 
b. dobry, - 44.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-44-90 
VW PASSAT B5,1998 r., 29 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 20V, 
błękitny metalic, 4 pod. powietrzne, wspomaganie, klimatyza
cja, ABS, el. otw. szyby x4, el. otw. szyberdach, el. reg. luster
ka, centr. zamek, wspomaganie, reg. kierownica, welurowa ta
picerka, 125 KM, oryg. radio, rozkł. siedzenia, sprowadzony w 
całości, w kraju od 6 mies, • 51.000 zł lub zamienię. Wrocław, 
tel. 0501/23-23-94
VW PASSAT B5,1998 r., 1900 ccm, TDi, bordowy metalic, cię- 
żarowo - uniwersalny, homologacja, stan b. dobry, kupiony w 
kraju, serwisowany, 4 poduszki pow., kiimatronić, ABS, centr. 
zamek, alarm, wszystkie elektr. dodatki, relingi dachowe, oryg. 
RM, - 55.000 zł netto. Gorzów Wlkp., tel. 095/729-57-50 po 
godz.20,0602/49-14-74
VW PASSAT, 1998 r., 57 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyza
cji, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, - 48.000 zł. Między
lesie, tel. 074/812-65-12,0603/33-86-55 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 39 tys. km, 1900 ccm, TDi, perło- 
wobiały, serwo, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, el. 
otwierane szyby (4), el. reguł, lusterka (podgrz.), relingi dacho
we, roleta bagażnika, radioodtwarzacz, I właściciel w Polsce, -
49.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-95-17,0502/56-92-20 
VW PASSAT, 1998 r., 95 tys. km, 1600 ccm, benzyna, wtrysk, 
srebrny metalic, I właściciel, kupiony w salonie, kpi. dokumen
tacja, serwisowany, garażowany, bez wypadku, 100 KM, ABS, 
pod. powietrzne, el. otw. szyby, alarm, immobilizer, centr. za
mek z  domykaniem szyb, itp, - 46.000 zł. Świdnica, tel. 
0601/76-97-80
VW PASSAT, 1998 r., 40 tys. km, 1800 ccm, 20V, perłowonie- 
bieski, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, szyberdach, 4 x SRS, 
skórzana tapicerka, • 52.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-19-65, 
0607/56-92-76
VW PASSAT, 1998/99 r., 32 tys. km, 1800 ccm, 20V, biały, 4 
pod. powietrzne, ABS, komputer, wszystkie el. dodatki, kpi. do
kumentacja, stan idealny, - 49.000 zł. Udanin, tel. 076/870-92-10, 
0601/73-72-86
VW PASSAT KOMBI, 1998/99 r., 95 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, 110 kM, biały, pełna elektryka, ABS, centr. zamek, książka 
serwisowa, hak, siatka, relingi dachowe, roleta, 4 pod. powietrz
ne, el. reg. lusterka i szyby, stan idealny, • 56.000 zł lub zamie
nię na inny. do 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/313-66-22 
VW PASSAT SEDAN, 1999 r., 60 tys. km. 1900 ccm, TDi, srebr
ny metalic, pełne wyposażenie, kupiony w salonie w Polsce, I 
właściciel, bez wypadku, do przejęcia leasing, - 20.000 zł. Świe
bodzice, tel. 0601/55-34-02
VW PASSAT KOMBI, 1999 n, 82 tys. km, 1800 ccm, granatowy 
metalic, 125 KM, kupiony w salonie, serwisowany, klimatyza
cja, automatic, ABS - 58.000 zł. Wałbrzych, tel. 0602/18-84-81

VW PASSAT B5 .1999 r., 3 tys. km, 1800 Ccm, turbo, srebrny, 
alum. felgi, wersja komfort. pełne wyposażenie, stan idealny, -
52.900 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 0608/17-96-55 
VW PASSAT KOMBI, 1999 r., 90 tys. km, 2800 ccm, V6 Syn- 
cro, jasnoniebieski metalic, I właściciel, kupiony w salonie, kli- 
. matyzacja, alarm, komputer, 4WD, 4 poduszki powietrzne, pa
kiet zimowy, worek na narty, radioodtwarzacz + CD, serwiso
wany, zadbany, • 80.000 zł. WrocłaW, tel. 0601/75-02-70 
VW PASSAT, 2000 r„ 40 tys. km, TD, zielony metalic, 115 KM, 
centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, EDC, 2 pod. 
powietrzne, kupiony w Polsce, bez wypadku, ukł. stabilizacji 
jazdy, - 71.900 zł lub zamienię na Audi, BMW. Wrocław, tel. 
0608/47-33-20
VW POLO, 1975 r„ 900 ccm, żółty, nowe opony, nowe amorty
zatory, nowa pompa paliwowa, nowy układ wydechowy, przy
ciemniane szyby tylne, stan techniczny dobry, -1700  zł lub 
zamienię na VW Passata 1,6 D, kombi. Kąty Wr., tel. 
0603/56-03-17
VW POLO, 1976 r., 1100 ccm, niebieski, po remoncie silnika i 
blacharki, światła dzienne, stan b. dobry, -1.200 zł. Opole, tel. 
0603/85-3349
VW POLO, 1979 r., 900 ccm, benzyna, pomarańczowy, stan 
dobry, zadbany, nowy akumulator, przegląd do 04.2002 r, - 2.700 
zł. Oława, tel. 071/313-98-61
VW POLO, 1979 r., czerwony nowe amortyzatory i tłumik, stan 
dobry, - 2.500 zł. Owsianka, gm. Kobierzyce, tel. 071/311-84-16 
VW POLO, 1980 r., 895 ccm, żółty, stan dobry, po remoncie 
podłogi, po wymianie amortyzatorów, przegląd do 05.2002 r, -
1.600 zł. Żmigród, tel. 0606/62-40-34 
VW POLO, 1981 r., 92 tys. km, 1300 ccm, błękitny, po wymia
nie amortyzatorów, hak, szyberdach, - 3.000 zł. Paszowice, tel. 
076/870-17-84
VW POLO CL, 1982 r., 1100 ccm, benzyna, ciemnoczerwony, 
nowe amortyzatory, tarnik, klocki hamulcowe i wahacze, w cią
głej eksploatacji, techn. sprawny, oszklony szyberdach, spo
iler, atrakc. wygląd, • 3.500 zł. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-00-51,0601/23-79-92
VW POLO KOMBI, 1982 r., 1100 ccm, czerwony, stan b. dobry, 
• 4.800 zł. Kolonia Strzelce, gm. Dobroszyce, tel. 071/314-18-87 
VW POLO KOMBI, 1982 r., 1300 ccm, niebieski, inst gazowa, 
butla w kole zapasowym, obrotomierz, hak, stan b. dobry, • 5.200 
zł lub zamienię. Mieroszów, tel. 074/845-11-56,0605/11-19-63 
VW POLO KOMBI, 1982 r., 1100 ccm, niebieski metalic, oclony 
w całości, kpi. dokumentacja, - 3.500 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-12-06
VW POLO COUPE, 1983 r., 900 ccm, zielony metalic, szyber
dach, 5-biegowy, sportowy tłumik i sprężyny, obrotomierz, bocz
ne plastiki, hak, ekonomiczny, - 4.600 zł. Bielawa, tel. 
0603/07-22-04
VW POLO, 1984 r., 180 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zielony 
metalic, katalizator, RO, tylna szyba ogrzewana, zadbany, ga
rażowany, stan b. dobry, • 5.500 zł. Opole, tel. 077/412-82-61 
VW POLO, 1984 r., 1400 ccm, biały, stan ogólny dobry, stan 
silnika idealny, na zachodnich tablicach • 1.000 zł. Wrocław, 
tel.787-89-87
VW POLO COUPE, 1984 r., 1100 ccm, benzyna, niebieski me
talic, 5-biegowy, ekonomiczny, RO, nowe opony + letnie, prze
gląd do 12.2001 r., stan ogólny b. dobry, - 4.500 zł. Gryfów Śl.. 
tel. 0606/58-24-36
VW POLO, 1985 r., 140 tys. km, 1100 ccm, benzyna, beżowy 
metalic, stan b. dobry, - 4.900 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-78-88,077/431-75-08
VW POLO, 1985 r., 140 tys. km, 898 ccm, zielony, zadbany, 
garażowany, 3-drzwiowy, - 5.800 zł. Czerna, tel. 075/736-34-72 
po godz. 15
VW POLO KOMBI, 1985 r., 1000 ccm, biały, ważny przegląd, 
stan dobry - 5.500 zł. Wiązów, tel. 071/393-10-55 
VW POLO KOMBI, 1985/86 r., 1100 ccm, benzyna, złoty meta
lic, garażowany, zadbany, radio, stan b. dobry, - 4.800 zł lub 
zamienię na inny samochód. Ząbkowice śląskie , tel. 
074/815-46-78,0600/19-76-82
O  VW POLO, 1986 r ,  1300 ccm, granatowy, • 6.700 

z ł lu b  z a m ien ię . Ż a ry , u l. O k rze i 9, te l. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87020711

VW POLO, 1987 r., 198 tys. km, 1100 ccnr, benzyna, czarny, 
3-drzwiowy, 4-biegowy, szyberdach, po wymianie amortyzato
rów, kpi. dokumentacja, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, 
oszczędny, przegląd do 09.2001 r, - 6.700. zL Smolec, tel. 
071/316-95-92
VW POLO KOMBI, 1988 r., 160 tys. km, 1035 ccm, granatowy, 
w ciągłej eksploatacji, przegląd do 10.2001 r., stan dobry, - 7.500 
zł. Pławna Dolna, gm. Lubomierz, tel. 0609/44-42-13 
VW POLO, 1988 r., 1000 ccm, E, kolor wiśniowy, stan b. dobry, 
- 7.200 zł. Wrocław, tel. 071/783-96-94 
VW POLO COUPE, 1989 r.* 130 tys. km, 1100 ccm, czarny, -
5.500 zł lub zamienię, z dopłatą do 7.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0501/62-39-24 ~
VW POLO COUPE, 1989 r., 111 tys. km. 1043 ccm, benzyna, 
czerwony, szyberdach, aktualny przegląd, stan dobry, - 8.200 
zł. Świdnica, tel. 074/640-44-62 
VW POLO, 1990 r., 139 tys. km, 1300 ccm, pertowosrebrny, 
model przejściowy, garażowany, stan b. dobry, -10.500 zł. Nowa 
Wieś Niemczańska, tel. 074/837-51-13,0604/78-56-17 
VW POLO COUPE, 1990 r., 180 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, 5-biegowy, szyberdach, blokada skrzyni bie
gów, katalizator, - 9.200 zł. Paczków, tel. 077/431-75-98 wie
czorem, 0608/05-91-35
VW POLO KOMBI, 1990 r„ 90 tys. km, 1100 ccm, czerwony,
5-biegowy, szyberdach, radio, nowe opony, zadbany, na bia
łych tablicach, stań idealny, • 2.000 zł. Zgorzelec, tel. 
0606/70-84-68
VW POLO COUPE GT, 1990 r., 1300 ccm, benzyna, perłowo- 
czarny, obniżony, alum. felgi, na białych tablicach -1.500 DEM. 
Zielona Góra, tel. 0609/35-20-01 
VW POLO, 1990/91 r., 1035 ccm, biały, 3-drzwiowy, RO, kpi. 
dokumentacja, stan b. dobry, - 8.700 zł lub zamienię. Wąsósz, 
tel. 0601/76-96-78
VW POLO G40,1991 r., 136 tys. km, 1300 ccm, turbo E, kolor 
grafitowy metalic, intercooler, centr. zamek, alarm + pilot, el. 
reg. reflektory, szyberdach, kubełkowe fotele, alarm, dodatko
we 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 FOX, 1991 r., 90 tys. km, 1100 ccm, jasnozielony, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, sprowadzony w całości, oclony, w kraju 
od 4 dni, stan b. dobry, - 8.700 zł. Środa Śląska, tel. 
071/317-49-74
VW POLO KOMBI, 1991 r„ 95 tys. km, 1400 ccm, diesel, bor
dowy, 3-drzwiowy, el. reg. reflektory, dzielona tylna kanapa, bez 
wypadku, 2 tygodnie w kraju, • 12.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-77-22,0604/61-86-35
VW POLO, 1991 r., 1300 ccm, wtrysk, biały, oznakowany, szy
berdach, blokada skrzyni biegów, - 9.600 zł. Lubin, tel. 
076/842-28-44
VW POLO KOMBI, 1991 r., 1043 ccm, biały, RO, sprowadzony 
w całości, alarm, wyłącznik zapłonu, stan b. dobry, - 7.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/315-13-47
VW POLO FOX, 1991/92 r., 136 tys. km, 1035 ccm, benzyna, 
antracytowy metalic, el. reg. reflektory, bez wypadku, kpi. do
kumentacja, stan b. dobry, • 9.800 zł lub zamienię na Fiata 126p. 
Strzelin, tel. 071/392-19-39
VW POLO KOMBI, 1992 r., 120 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, szyberdach oryg., kpi. dokumentacja, alarm + pilot, 
RM, nowe amortyzatory (na gwarancji), Inst. gazowa, el. reg. 
reflektory, stan b. dobry, -10.800 zł. Strzelin, tel. 071/392-32-76, 
0604/62-55-12
VW POLO KOMBI, 1992 r., 130 tys. km, 1050 ccm, wtrysk, bia
ły, katalizator, 5-biegowy, ek reg. reflektory, centralny zamek, 
alarm + pilot, dod. światła .stopu", garażowany, zadbany, stan 
b. dobry, - 8.900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/717-45-94 
VW POLO FOX, 1992 r., 54 tys, km, 1100 ccm, - 13.000 zł. 
Krzyżowa Dolina, tel. 077/465-36-77 
VW POLO GL KOMBI, 1992 r., 140 tys. km, 2000 ccm, perło- 
woczamy, relingi dachowe, komputer, centr. zamek, wspoma
ganie, kubełkowe fotele, alum. felgi, stan idealnyt -17200 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-54-41,0606/41 -49-67

VW POLO COUPE, 1992 r., 99 tys. km, 1300 ccm, wiśniowy 
metalic, 2-drzwiowy, oryg. lakier, alarm, oznakowany, kataliza
tor, el. reg. reflektory, stan idealny, • 11.000 zł. Sobótka, tel. 
071/316-21-27 po godz. 15
VW POLO COUPE, 1992 r., 1300 ccm, zielony metalic, stan b. 
dobry. • 11.500 zł. Środa Śląska, teł. 071/317-56-04 
VW POLO. 1992 r.. 78 tys. km, 1043 ccm, bordowy, -11.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/338-06-66
YW POLO, 1992/94 r., 94 tys. km, 1043 ccm, szary metalic, •
11.500 zl. Lubań, tel. 075/722-28-02
VW POLO COUPE, 1994 r., 98 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
granatowy, I właściciel w Polsce, 5-biegowy, regulacja świateł, 
fotela, sprowadzony z Niemiec, - 12.800 zł. Krotoszyn, tel. 
0606/63-16-29
0  VW PO LO  CO UPE, 1994 r., 80 tys. km, 1100 ccm 

3-drzwiowy, RO, el. reg. reflektory, 2 komplety kół 
(z oponam i letnim i i zimowymi), bez wypadku, 
serwisowany, stan idealny, w  kraju od 2 dni, kom
pletna dokumentacja, kupujący zwolniony z  opła
ty  skarbowej, • 13.700 z ł (m ożliwe raty). Tel. 
065/572-24-74 lub 0607/38-00-09 01024701

VW POLO FOX COUPE, 1994 r., 80 tys. km, 1300 ccm, czer
wony, 5-biegowy, kupiony w salonie, el. reg. reflektory, alarm, 
radioodtwarzacz, pokrowce, garażowany, zadbany, stan b. do
bry, książka serwisowa, bez wypadku, • 14.000 zł. Ziębice, tel. 
0606/64-65-76
VW POLO, 1995 r., 90 tys. km, 1300 ccm, kolor grafitowy meta
lic, 3-drzwiowy, alum. felgi 14*, reg. kierownica, I właściciel w 
Polsce, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, kompakt Pioneer, -
18.500 zł. Lubin, tel. 0502/30-45-36
VW POLO, 1995 r., 1043 ccm, MPi 3-drzwiowy, wspomaganie,
1 właściciel w Polsce, zadbany, garażowany, -18.800 zł. Kroto
szyn, teł. 062/721-0649
VW POLO, 1995 r., 1300 ccm, kolor wiśniowy metalic, reg. kie
rownica, immobilizer, kpi. kół, nowy akumulator, - 16.900 zł. 
Srebrna Góra, gm. Kamienna Góra, teł. 074/818-02-51, 
0607/09-46-44
VW POLO, 1995 r., 82 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, zielony,
5-drzwiowy, alarm, pilot, RO, zderzaki w kolorze nadwozia, do
datkowe światło .stop", II właścidel w kraju, kpi. dokumentacja, 
stan b. dobry, oszczędny, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 
071/356-57-63 do godz. 15
VW POLO, 1995/96 r., 58 tys. km, 1400 ccm, granatowy meta
lic, el. otw. szyby, reg. kierownica, immobilizer, RO, centr. za
mek, 5-drzwiowy, książka serwisowa, rok w kraju, stan b. do
bry, -19.800 zł. Wrocław, tel. 0501/80-52-66 
VW POLO 1,1996 r., 79 tys. km, kolor grafitowy, I właśddel w 
kraju, 3-drzwiowy, RM, immobilizer, - 18.400 zł. Legnica, tel. 
076/722-46-22,0607/41-04-83
VW POLO CLASSIC, 1996 r., 73 tys. km, 1400 ccm, perłowo- 
czamy, poduszka pow., wspomaganie, centr. zamek, RM ste
reo, kpi. dokumentacja, stan techn. b. dobry, - 24.200 zł. Ole
śnica, tel. 071/314-78-76*. 0601/74-10-55 
VW POLO, 1996 r., 1400 ccm, zielony, deska digital, 3-drzwio
wy. -15.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/593-03-75 
VW POLO, 1996 r., 90 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., szyberdach, el. otwie
rane szyby, regulowana kierownica, centralny zamek, stan 
techn. b. dobry, • 24.800 zł. Paczków, tel. 077/431-76-59 po 
godz. 15
VW POLO, 1996 r., 90 tys. km, 1400 ccm, benzyna, wtrysk, 
kolor pistacjowy, garażowany, 5-drzwiowy, I właśddel, immo
bilizer, autoalarm, stan b. dobry, - 19.000 zł. Wrodaw, tel. 
071/354-32-15
VW POLO CLASSIC, 1996/97 r„ 40 tys. km. czerwony, - 28.000 
zł lub zamienię na tańszy. Legnica, tel. 076/855-06-33 
YW POLO CLASSIC, 1996/97 r., 1400 ccm, benzyna, zielony 
metalic, I właściciel, faktura zakupu, serwisowany, RO Blau
punkt, wspomaganie, blokada skrzyni biegów, immobilizer, dzie
lone tylne siedzenia, - 35.800 zł. Tymowa, tel. 076/843-55-66, 
0606/63-97-68
YW POLO, 1997 r., 52 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielony meta- 
iic, 3-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, RM, • 23.500 
zł. Oleśnica, tel. 071/798-17-15 
O  VW  POLO  CLASSIC , 1997 r., 1400 ccm, benzyna, 

granatowy, m ies iąc prod. grudzień, inst. gazowa, 
-18.000 z ł . ., tel. 0601/33-77-32 01021891 

VW POLO, 1997 r., 72 tys. km, 1600 ccm, czarny metalic, im
mobilizer, alarm, el. reg. lusterka i reflektory, wspomaganie i 
reg. kierownicy, ABS, szyberdach, RO Blaupunkt, - 22.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/732-56-30.0600/32-07-24 
VW POLO, 1997 r., 81 tys. km, 1900 ccm, SDi, zielony metalic, 
el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, pod. powietrzna, immobili
zer, alum. felgi, RO, kubełkowe fotele, kpi. dokumentacja, -
24.500 zl. Bolesławiec, tel. 075/734-60-39,0602/59-94-35 
VW POLO, 1997 r., 76 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, ciemnozielo
ny metalic, immobilizer, 3-drzwiowy, w kraju od roku, - 21.500 
zł. Leszno, tel. 0603/8443-21
VW POLO CLASSIC, 1997 r., 94 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony, kupiony w salonie, zadbany, I właścidel, - 23.900 zł. 
Rawicz, tel. 0603/68-79-10
VW POLO CLASSIC, 1997/98 r., 32 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie 
kier., immobilizer, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, reg. kie
rownica i fotele, radio + CD, - 29.700 zł. Kalisz, tel. 
062/766-56-29,0600/42-95-66
VW POLO, 1997/98 r., 34 tys. km, 1400 ccm, benzyna, grana
towy, kupiony w salonie, I właścidel, garażowany, serwisowa
ny w salonie, alarm, 5-drzwiowy, - 24.000 zł. Legnica, tel. 
076/852-33-52
VW POLO CLASSIC, 1997/98 r., 67 tys. km, 1400 ccm, czer
wony, wspomaganie kier., centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, 
RO Sony, alarm, immobilizer, reg. kierownica, kupiony w salo
nie w kraju, serwisowany, garażowany, bez wypadku, - 28.900 
zł lub zamienię. Żary, tel. 068/375-90-90 
VW POLO, 1998 r., 46 tys. km, 1900 ccm, diesel, srebrny meta
lic, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, ABS,
2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, -27.000 zł. 
Grabów nad Prosną, tel. 0601/57-03-64
VW POLO, 1998 r., 18 tys. km, 1000 ccm, biały, S^rzwiowy, 
regulowane fotele, regulowana kierownica, zielone szyby, dzie
lona tylna kanapa, RM, immobilizer, • 24.500 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0602/28-58-16
VW POLO, 1998 r., 24 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czerwony, 
stan b. dobry, 5-drzwiowy, ABS, wspomaganie, nie eksploato
wany w kraju, I właśddel, - 24.800 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Legnica, tel. 076/857-02-24 w godz. V10-16,0606/38-82-26 
VW POLO, 1998 r., 60 tys. km, 1400 ccm, perłowoniebieski 
metalic, katalizator, immobilizer, szerokie zderzaki, reg. kierow

nica i fotele, 5-drzwiowy, RO ♦ 4 głośniki Sony, kupiony w salo
nie, serwisowany, garażowany, I właściciel, stan idealny, •
26.500 zł. Miłkowice, tel. 076/857-02-84 po godz. 20, 
0606/37-30-98
VW POLO, 1998 r., 74 tys. km, czerwony, 5-drzwiowy, kupiony 
w salonie, serwisowany, garażowany, stan b. dobry, • 26.000 zł. 
Oława, tel. 071/313-27-21
YW POLO, 1998 r., 20 tys. km, 1900 ccm, diesel, grafitowy me
talic, wspomaganie kier., regulowana kierownica, el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, ABS, centralny zamek, immobilizer, 
aluminiowe felgi 14", radioodtwarzacz, 3-drzwiowy, przegląd do 
2003 r., pełna dokumentacja, - 27.800 zł. Pępowo, tel. 
065/573-6246 po godz. 20
YW POLO CLASSIC, 1998 r., 1600 ccm, zielony metalic, pełne 
wyposażenie, - 32.000 zł. Piaski, tel. 065/571-92-89 
YW POLO, 1998 r., 60 tys. km, 1000 ccm, benzyna, zielony, 
alarm * pilot, centr. zamek, immobilizer, dodatkowe głośniki, 
przyciemniane szyby, spoilery w kolorze nadwozia, wspoma
ganie, obrotomierz, serwisowany, I właśddel, • 26.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/843-91-36,0503/78-23-64 
YW POLO VARIANT, 1998/99 r., 59 tys. km, 1400 ccm, biały, 
kupiony w salonie. Katowice, teł. 032/423-91-91.0501/81-31-SĆ 
VW POLO, 1998/99 r„ 67 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, demne szyby, centralny zamek, el. otwierane szyby, 
el. regui. lusterka, ABS, wspomaganie kier., radio VW, 3-drzwio
wy, - 24.600 zł. Włoszakowice, teł. 065/537-02-98 po godz. 19, 
0603/92-27-22
VW POLO, 1999 r., 4 tys. km, 1000 ccm, niebieski metalic, -
27.500 zł. Brzeg Opolski, tel. 077/416-78-64
VW POLO MATCH II, 1999 r., 50 tys. km, 1400 ccm. czarny 
metalic, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, c. zamek, ABS, wspomaga
nie, kupujący zwolniony z  opłaty skarbowej, • 26.500 zl. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/735-35-05,0604/12-06-29 
VW POLO MATCH II, 1999 r., 15 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
szary metafic, 3-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki po
wietrzne, el. otw. szyby, c. zamek, wspomaganie, ks. serwiso
wa, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 27.800 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/735-35-05,0604/12-06-29 
YW POLO MATCH II, 1999 r., 26 tys. km. 1400 ccm, MPi, zielo
ny metalic, klimatyzacja, wspomaganie, ABS, 2 pod. powietrz
ne, centr. zamek, el. otw. szyby, radio, książeczka serwisowa. -
30.500 zł. Rawicz, tel. 065/545-68-68,0607/51 -89-70
YW POLO, 2000 r., 6 tys. km, 1400 ccm, 16V, pertowog rana to- 
wy, nowy model, 2 poduszki powietrzne, ABS, wspomaganie 
kier., regulowana kierownica, centralny zamek + pilot, el. otwie
rane szyby, el. reg. reflektory, aluminiowe felgi 14", - 34.500 zł. 
Gostyń, teł. 065/572-21-25
VW SANTANA, 1982 r., 1600 ccm, granatowy, inst. gazowa na 
gwarancji, stan dobry, • 2.200 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-25-99
YW SANTANA, 1983 r.,-115 tys. km, 1600 ccm, grafitowy me
talic, hak, radio, wymieniony ukł. wydechowy i przeguby oraz 
łożyska tylne, - 4.300 zł. Legnica, teł. 0606/53-96-44 
YW SANTANA, 1985 r., 184 tys. km. 1800 ccm, niebieski me
talic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, - 5.100 zł lub za
mienię. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-27-58,0604/2943-83 
YW SCIROCCO, 1977 r., 200 tys. km, 1500 ccm, biały, demne 
szyby, alum. felgi 14”, spoiler, po remoncie kapitalnym w 2001 
r, - 2.500 zł lub zamienię na BMW 320,323 .rekin". Grodków, 
tel. 077/415-38-61
VW SCIROCCO 1,1978 r., 1500 ccm, benzyna inst. gazowa 
.holenderka", przegląd do 11.2001 r, - 2.500 zł. Wołany, tel. 
074/868-74-52 .
YW SCIROCCO, 1980 r., 1600 ccm, GT, żółty w czarne pasy, 
ospoilerowany, szyberdach, pokrowce, kołpaki, zarejestrowa
ny, przegląd do 10.2001 r., po remonde blacharki, stan silnika 
b.tiobry, - 3.500 zł lub zamienię na inny, mniejsza poj. silnika. 
Szedziec, gm. Góra, tel. 065/54441-19,0602/28-33-87 
VW SCIROCCO, 1984 r., 1600 ccm, wtrysk, stalowy metalic, 
ważny przegląd, sprawny, 5-biegowy, - 3.700 zl. Głogów, tel. 
076/834-26-66
VW SCIROCCO, 1987 r., 1800 ccm, benzyna, biały, 5-biegowy, 
alum. felgi, białe zderzaki i lusterka, obniżony, kubełkowetote- 
le, kpi. dokumentacja, zadbany, stan techn. b. dobry, - 7.600 zł. 
Żary, tel. 0603/29-99-34
O  VW SCIROCCO, 1988 r., 1600 ccm, szaro-złoty 

metalic, na białych tab licach - 800 DEM. Gubin, 
tel. 068/359-67-58, 0503/98-81-94 87020801

VW SCIROCCO II, 1988/99 r., 160 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
biały, wersja Scala, wszystkie dodatki w kolorze nadwozia, bia
łe zegary, aluminiowe stopki, alum. felgi, komputer, sportowy 
ukł. wydechowy i kierownica, RO + głośniki, stan idealny, 10 
zł/100 km, - 10.000 zł. Trzebnica, tel. 071/387-14-38, 
0604/15-15-30
VW SCIROCCO II, 1990 r., 1800 ccm, benzyna, niebieski, alum. 
felgi z szerokim rantem malowane na perłowo, oryg. spoilery, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, sportowy ukł. wydecho
wy, ciemne szyby, RO, alarm, atrakc. wygląd, stan b. dobry, •
10.500 zł. Wrocław, tel. 0501/1744-71, 0606/28-63-32, 
0608/83-32-19
VW SHARAN, 1996 r., 62 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czerwo
ny, ABS, klimatyzacja, komputer, el. otw. szyby, centr. zamek, 
el. reg. lusterka i podgrzewane, obrotowe fotele, RM, książka 
serwisowa, sprowadzony z Niemiec, faktura VAT, • 47.000 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/736-79-95 po godz. 15,0603/13-69-60 
VW SHARAN VR 6 ,1996 r., 60 tys. km, 2800 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy metalic, wspomaganie, 7-osobowy, alum. felgi, 
ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, alarm, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, welurowa tapicerka,-tylna szyba przydemniona, prze
gląd, stan b. dobry, • 46.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
0608/77-97-09
VW SHARAN, 1997 r., 1900 ccm, turbo D, zielony metalic, przy
ciemniane el. otw. szyby, klimatyzacja, alarm, 7-osobowy, role
ta, poduszka pow., immobilizer, podłokietniki, lakierowane lu
sterka, halogeny - 69.000 zł. Wrocław, tel. 0601/55-69-31 
VW SHARAN, 1998 r., 62 tys. km, 1900 ccm, TDi, 110 KM, 
perłowogranatowy, 5-osobowy, pełne wyposażenie el., clima- 
tronic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, roleta, • 67.000 zł. 
Leszno, tel. 065/529-7240,0601/76-6341 
VW VENTO GL, 1992 r., 1781 ccm, benzyna, granatowy, inst. 
gazowa, szyberdach, centralny zamek, el. reg. lusterka, wspom. 
kierownicy, bez wypadku,'- 16.900 zł. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-07-05
O  VW VENTO, 1992 r., 1800 ccm, wtrysk, czerwo

ny, RM, 5-biegowy, szyberdach, centr. zamek z  
pilotem, halogeny, bez wypadku, serwisowany, 
stan b. dobry, w  kraju od 2 dni, kupujący zwol
niony z  opłaty skarbowej, -18.700 z ł (do uzgod- 
n ien ia , m ożliw e raty). Tel. 065/572-24-74 lub 
0607/38-00-09 01024691

VW VENTO, 1992 r., 190 tys. km, 1900 ccm, turbo D* szary 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, immobilizer, Mul-T-Lock. 
RO, stan b. dobry, - 20.900 zł. Zielona Góra, tel. 0601/76-65-97 
VW VENTO, 1993 r„ 1800 ccm, granatowy metalic, centr. za
mek, alarm, wspomaganie, dzielone tylne siedzenia, podłokiet
niki, hak, -19.200 zł. Kluczbork, tel. 077/41844-86 
VW VENTO, 1993/., 80 tys. km, 1800 ccm, benzyna, wiśniowy 
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, 1993 r., 153 tys. km, 2000 ccm, Ei, kolor perłowo- 
biały, wspomaganie kier., centr. zamek, immobilizer, el. reg. lu
sterka. el. reg. reflektory, radio, welurowa tapicerka, .lotka", ter- 
motronik, stan b. dobry, -18.500 zł lub zamienię. Złotoryja, tel. 
076/878-55-74,0605/94-59-67
VW VENTO GL, 1993/94 r., 159 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
błękitny metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, 
el. reg. szyberdach, welurowa tapicerka, halogeny, termotro- 
nik, RM, w kraju od 3 dni, bez wypadku, stan b. dobry, - 22.900 
zł. Sobótka, tel. 0602/5543-77
VW VENTO, 1994 r., 130 tys. km, 1800 ccm, kolor grafitowy, I 
właściciel, z  pełną dokumentacją, - 22.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0501/29-21-11
VW YENTO, 1994 r., 93 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, perłowo- 
srebmy, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm, el. reg. 
reflektory, el. reg. lusterka, RO, szyberdach, thermo tronie, dzie
lona tylna kanapa, garażowany, - 21.500 zł. Legnica, tel. 
076/862-69-25
VW VENTO, 1994 r., 126 tys. km, 1900 ccm, turbo D, granato
wy metalic, 2 pod. powietrzne, 4 el. otw. szyby, centr. zamek, 
wspomaganie kierownicy, el. reg.i podgrz. lusterka, alarm * do
mykanie szyb, szyberdach, kubełkowe fotele, alum. felgi Bor- 
bet 15" i opony GoodYear,, demne i czerwone tylne lampy, -
27.900 zł. Lubin, tel. 0602/2940-37 
VW YENTO GLX. 1994/95 r.. 150 tys. km. 1900 ccm, TDI, srebr
ny, 2 poduszki pow., klimatyzacja, ABS, centr. zamek, wspo
maganie kier., RO, szyberdach. bez wypadku, do sprowadze
nia z  Niemiec - 9.800 DEM ♦ cło ok. 6 000 zł lub na gotowo -
24.500 zł. Legnica, teł. 0603/49-82-83 
YW YENTO, 1994/95 r., 152 tys. km, 1900 ccm, diesel, czarny 
metalic, ospoilerowany, garażowany, obrotomierz, radio, spro
wadzony w 98 r, - 22.500 zł. Żmigród, tel. 0607/24-56-84 
VW YENTO GL, 1995 r., 53 tys. km, 1800 ccm, bordowy meta
lic, centr. zamek, wspomaganie, klimatronik, el. otw. szyby, szy
berdach, el. reg. lusterka, dzielona tylna kanapa, welurowa ta
picerka, garażowany, - 26.800 z ł , możliwe raty. Bralin, tel. 
062/781-25-92,0604/73-27-52
YW YENTO, 1996 r., 89 tys. km, 1900 ccm, TDi, wiśniowy me
talic, centralny zamek, wspomaganie kier., el. szyberdach, alu
miniowe felgi, welurowa tapicerka, hak, - 31.500 zł. Leszno, tel. 
065/533-05-26,0603/86-08-22
YW YENTO, 1996/97 r., 103 tys. km, 1800 ccm, wiśniowy, ABS, 
centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, welurowa tapicerka, 
zadbany, - 29.500 zl łub zamienię na VW Passata. Bystrzyca 
Kłodzka, teł. 074/811-05-23

WARTBURG
WARTBURG 353 W> 1975 r.. 141 tys. km, 1000 ccm. biały, I 
właśddel, po kapitalnym remonde podwozia i hamulców, 2 
nowe opony, aktualny przegląd, po remonde silnika (30.000 km), 
- 700zł. Trzebnica, tel. 071/387-1545 po godz. 16 
WARTBURG 353.1976/86 r., 2-suw, piaskowy, oryg. lakier, ka
roseria i ukł. jezdny z  86 r., lewarek biegów w podłodze, hak, 
szyberdach, przegląd do 10.2001 r., stan b. dobry, -*1.600 zł. 
Legnica, tel. 076/866-1342
WARTBURG 353 LUX, 1984 r., 380 tys. km, 992 ccm, zielony, 
garażowany - 800 zł. Duszniki Zdrój, teł. 074/866-08-20 
WARTBURG 353 W, 1984 r., biały, biegi w podłodze, szyber
dach, hak, ogrzew. tylna szyba, nowe polskie tablice rejestr., 
zadbany, - 1.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-36-89, 
0603/5041-53
WARTBURG 353 W, 1985 r., 1000 ccm w ciągłej eksploatacji, 
ważny przegląd, stan dobry, • 1.000 zł. Oława, tel. 
071/313-15-89,0604/78-93-74
WARTBURG 353 S, 1987 r., 10 tys. km, 992 ccm, czerwony, 
stan dobry, 15.000 km po remoncie silnika, lewarek w podło
dze, ważny przegląd, - 900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/754-22-88 
WARTBURG 353 S, 1987 r., 992 ccm, benzyna, zielony, prze
gląd do 03.2002 r.. lewarek biegów w podłodze, nowy akumula
tor (gwarancja), dobre opony, pokrowce .miś", II właśddel, stan 
dobry, -1.000 zł. Lubin, tel. 076/846-90-99 
WARTBURG 353 S, 1988 r., 990 ccm, 2-suw, siwy, stan techn. 
dobry, -1.200 zł. Ostrzeszów, tel. 062J732-76-57 
WARTBURG 353,35 tys. km, 992 ccm, biały, blacharka do re
montu, techn. sprawny, silnik, skrzynia biegów, z 97 r., ważny 
przegląd, hak, szyberdach, - 900 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/755-19-69 .
WARTBURG GOLF KOMBI, 1990 r., 90 tys. km, 1300 ccm, 
beżowy, stan dobry, oryg. lakier, inst. gazowa, kupiony w salo
nie, bez wypadku, - 5.000. zł. Wrocław, tel. 0604/48-66-09 
WARTBURG GOLF. 1990 r., 1300 ccm, kolor kremowy, -3.600 
zł. Wrocław, tel. 071/322-80-82 
WARTBURG GOLF. 1990 r., 1300 ccm, szary, na białych tabli
cach -, -1.300 zł. Zgorzelec, tel. 0609/6441-34 
WARTBURG GOLF, 1990/91 r., 116 tys. km, 1300 ccm, biały, 
oryg. lakier, przegląd do 03.2002 r., szyberdach, nowe opony i 
akumulator, konserwacja, stan b. dobry, - 4.600 zł. Wrocław, 
tel. 071/37343-13
WARTBURG GOLF, 1991 r.. 110 tys. km, benzyna, beżowy, 
inst. gazowa, 4 opony zimowe, - 4.800 zl. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-95-89,0603/89-2444
WARTBURG GOLF, 1991 r., 102 tys. km, 1300 ccm. beżowy, 
oryginalny lakier, nadkola plastikowe, szyberdach, hak, RO, po
krowce, garażowany, stan b. dobry, opony zimowe, t 5.000 zł. 
Osieczów, tel. 075/731-22-15 po godz. 15 
WARTBURG GOLF, 1991 r., 68 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, stan dobry, - 4200zł. Wrocław, tel. 071/785-76-20

WOŁGA
WOŁGA, 1974 r., 2450 ccm, czarny, stan b. dobry,+fabrycznie 
nowe blachy, • 5.500 zł. Opole, tel. 0600/54-77-02 
WOŁGA 24,1988 r. stan b. dobry, instalacja gazowa, nie wy
maga napraw, - 4.600 zł. Pyszczyn, tel. 0603/06-57-14, woj. 
wałbrzyskie

ZAPOROŻEC
ZAPOROŻEC, 1986 r., 55 tys. km, 1200 ccm, benzyna, biało 
niebieski, do remontu, - 350 zł. Kałużna, tel. 075/722-15-89

ZASTAWA
ZASTAWA 1100,1977 r., 1116 ccm, benzyna, żółty, stan silnika 
‘dobry, zawieszenie po remoncie, po wymianie wahaczy i koń
cówek, stan opon dobry, blacharka do poprawek, - 500 zł. Choj
nów, tel. 076/819-60-65
ZASTAWA, 1980 r., czerwony, stan doJ)ry, hak, nowe tablice, • 
700 żł lub zamienię na rower górski, kamerę video, inne. Biela
wa, tel. 074/833-79-87
ZASTAWA 1100,1984 r., 80 tys. km, 1100 ccm, zielony, stan 
dobry, - 600 zł. Opole, tel. 0607/18-22-99 
ZASTAWA YUGO 55.1986 r., 85 tys. km. 1100 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, stan idealny, ekonomiczny, • 5.000 zł. Wrodaw, tel. 
0607/11-61-20 ’
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AUTOBUSY, CIĘŻAROWE, DOSTAWCZE
AUTOBUS AUTOSAN H9,1983 r., 34 tys. km, 6540 ccm, turbo 
D opony prawie nowe, lotnicze fotele, radio, 38 miejsc, bagaż
niki, - 12.500 zl' lub zamienię na busa. Czarny Bór, tel. 
074/845-01-26
AUTOBUS AUTOSAN H9-21,1983 r. po remoncie silnika i bla
charki, do lakierowania, - 8.800 zl. Jawor; tel. 076/870-82-23.

MECHANIKA POJAZDOWA
Man, M ercedes-Benz, naczepy  

■ przeglądy techniczne opoubis
• wymiana olei i smarów
• naprawy mechanizmów samochodów 
ciężarowych i ciągników siodłowych

• prace spawalnicze i remontowe
• kompleksowe naprawy naczep: 
hamulce, zawieszenie

Warsztat czynny od 8.00 do 20.00, w soboty od 8.00 do 17.00.
Wrodaw, ul. Jerzmanowska 19 

tel. 071/351 -74-52,351 -74-53,0-602 233 785

AUTOBUS AUTOSAN HJ-21, 1985 r . 6540 ccm. diesel, kre- 
mowo-brązowy, nowe opony, stan dobry, 40 miejsc siedzących, 
sprawny, • 14.000 zl. Paczków, tel. 077/431-79-80 
AUTOBUS AUTOSAN H9-21,1987 r. turystyczny, -16.000 zi ♦ 
VAT. Bolesławiec, tel. 075/732-66-97 
AUTOBUS AUTOSAN H-21,1988 r., 70 tys. km, 6800 ccm, tur
bo, niebieski w pasy, po remoncie blacharki, po lakierowaniu, 
nowe opony, po przeglądzie, techn. sprawny, • 19.000 zl. Jawo
rzyna SI., tel. 074/858-10-75, 0601/78-21-96 
AUTOBUS BERUET PR 3,1975 r., V8. kolor piaskowy, zradio- 
fonizowany, 50 miejsc + pilot + kierowca, siedzenia lotnicze, 
drzwi pneumatyczne, duże kufry, opony 80%, webasto, wenty
lacja, w ciągłej eksploatacji, dużo części, -12.000 zł. Wojbórz, 
gm. Kłodzko, tel. 074/871-30-34, 074/871-30-36 
AUTOBUS JELCZ 080,1984 r., SW-400, zielony, wysokie fote
le, nowe pokrowce, webasto, atrakc. wygląd, stan b. dobry, -
13.500 zł. Polkowice, tel. 0601/05-42-75 
AUTOBUS JELCZ PR110,1986 r., 25 tys. km turystyczny, RO, 
lotnicze fotele, rozkładane, 49 miejsc, po remoncie silnika, wy
mienione tuleje i Noki, nowe opony przednie, w ciągłej eksplo
atacji, stan b. dobry, • 10.000 zl. Kruszyn, gm. Bolesławiec, tel. 
075/732-14-16
AUTOBUS JELCZ LUX, 1987 r., w pasy, przyciemniane szyby, 
przednia dzielona, alarm, CB-radio, RO, mikrofon, po częścio
wym remoncie blacharki, stan dobry, atrakcyjny wygląd, - 27.000 
zł. Świebodzin, tel. 068/382-60-97, 0603/29-49-99 
AUTOBUS JELCZ PR110,1988 r., 25 tys. km, 11100 ccm, żół- 
to-zielony. silnik leżący, szyba przednia cała, • 18.000 zł. By
strzyca Kłodzka, tel. 074/813-90-65 
O  AUTO BUS JE L C Z  PR  110 D, 1989 r. s iln ik i SW  

680 (44 * 2 osoby), opony bezdętkowe, WC, sie
dzenie p ilota, tachograf K ienzle  • 28.000 z ł+VAT, 
Je lc z  PR  110 D, (46 ♦ 2 osoby), 1989 r„  s iln ik  
SW-680, siedzen ie pilota, nowy dach • 25.000 zł 
+ VAT. Opole, tel. 077/461-67-93 wewn. 930, 928 
01024191

AUTOBUS JELCZ PR 110,1989 r„ 11100 ccm, niebieski, wer
sja turystyczna, tachograf Kienzla, opony bezdętkowe, barek, •
39.000 zł. Wrocław, teL 0601/70-34-28 
AUTOBUS KAROSA 734, 1988 r., turbo, pomarańczowy, stan 
b. dobry, wysokie siedzenia, wersja międzymiastowa, • 15.000 
zl + VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35 
AUTOBUS KAROSA 735,1989 r. turystyczny. -28.000 zł t  VAT. 
Bolesławiec, teł. 075/732-66-97 .
AUTOBUS KAROSA K-735, 1989 r., turbo wersja turystyczna, 
kawobar, lodówka, telewizor, video, stan techn. i wizualny b. 
dobry, - 29.000 zl + VAT. Kudowa Zdrój, woj. wałbrzyskie, tel. 
0605/26-85-00 .
AUTOBUS MERCEDES DROEGMUELLER, 1980 r. turystycz
ny, 52 miejsca, fotele rozkładane, TV, wc, bar, lodówka, konce
sja WKS, przegląd międzynarodowy, po odbudowie i wymianie 
silnika 98r, - 32.000 zł. Wrocław, tel. 325-18-48,0502/61-10-53 
AUTOBUS MERCEDES 0303,1981 r., 517 tys. km. 11000 ccm, 
V6, biało-niebieski, sprow. z Francji w 2000 r., wymieniony sil
nik, przebieg ok. 200 tysvkm, nadwozie po remoncie i lakiero
waniu we Franqi, 41 miejsc, łotn. fotele odchylane do tylu i od
suwane na bok, zradiofonizowany, klimatyzacja, lodówka, vi- 
deo, w ciągłej eksploatacji, - 90.000 zł. Zielona Góra, tel. 
0605/54-38-81 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w Inter
necie pod numerem - A00503 www.autogielda.com.pl) 
AUTOBUS MERCEDES 0303,1991 r., srebrny metalic, wysoki, 
klimatyzacja, WC, TV, barek, lodówka, stan b. dobry, - 95.000 zł
♦ VAT. Bolesławiec, tel. 075/732-66-97
AUTOBUS NEOPLAN N-316-K, 1989 r.. 460 tys. km, Merce
des, biały, 53 osoby, wc, ABS, retarder, tempomat lodówka, tv 
wideo, koncesja, Euro 1, stan b. dobry, • 170.000 zł * VAT. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/730-42-90, 0601/15-44-52 
AUTOBUS TAM 170 A11,1980 r., 440 tys. km, 8500 ccm, die
sel, żółto-czerwony, stan dobry, nowe opony przednie, lotnicze 
fotele (rozkładane), - 9.500 zl. Wrocław, tel. 071/352-08-03 
AUTOSAN H9-21,1982 r., SW-400, brązowo-szary, ciężarowy, 
wywrotka skrzyniowa, .na chodzie Y5.8 x 2.4 x 1.6 m, stan do
bry. - 5.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-24-46 
AVIA FURGON, 1982 r.. 230 tys, km, 3600 ccm, diesel, kolor 
wiśniowy, po remoncie blacharki, ocynkowany atrakc. wygląd, 
nowa tapicerka, półka na radio, biegi w podłodze, 5-biegowy, 
RM, sprawny, - 3.400 zł. Świdnica, tel. 0603/56-54*4§, 
0607/08-82-90 .
AVIA A20,1981 r., 3600 ccm, kolor wiśniowy, stan techn. dobry,
• 2.400 zł lub zamienię na kuchnię połową, barakowóz miesz
kalny. Świdnica, teł. 074/640-55-68, 0603/56-54-46, 
0607/08-82-90
AVIA A31 L, 19̂ 2 r. skrzyniowy 5.25 x 2.25, - 5.000 zi. Wro
cław, tel. 0601/79-26-15
AV1A A31,1983 r., 3596 pcm, diesel, kolor wiśniowy, 3-osobo- 
wy, nowy akumulator I opony, ważny przegląd, kontener, w cią
głej eksploatacji, stan dobry, • 3.500 zi lub zamienię na osobo
wy. Oława, tel. 0603/91-83*29
AVIA A31 N, 1983 r. kontener (lad. 2.51), silnik Mercedesa 410 
D . - 3.200 zi. Wschowa, tel. 0603/36-37-35 
AVIA A31,1985 r., 125 tys. km, 3500 ccm, niebieski, izoterma, 
techn. sprawny. - 5.200 zł. Wojdeszyce, tel. 075/755-93-22 do 
godz. 15
AVIA A31,1985 r., 35 tys. km, 3600 ccm, czerwony, izoterma, 
silnik po remoncie, nowe opony, - 4.500 zl lub zamienię na Ra
ta 126p. Marcinkowice, tel. 071/302-85*58 
AVIA A31N, 1988 r., 35 tys. km, 3600 ccm, diesel, bialo-niebie- 
ski, kontener + umowa na usługi • 9.000 zl lub zamienię na 
Mercedesa 123, 240 • 300 D, 2.3 - 2.8 E ♦ gaz, automat. Nie
modlin, woj. opolskie, tel. 0608/20-36-49 po godz. 15 
AVIA A31, 1989 r., niebiesko-biały, kontener izoterma, po re
moncie silnika. • 9.500 zł lub zamienię na osobowy. Leszno, tel. 
065/526-15-44
AVIA A31,1990 r. kontener, - 8.700 zi lub zamienię na osobo
wy. Prudnik, tel. 077/436-87-55. 0607/62-29-97 
AVIA A60, 1999/00 r., 40 tys. km, turbo D plandeka celna 
5,15x2,25x2,5, burty aluminiowe, kabina sypialna, kupiony w 
salonie, kompletna dokumentacja, faktura VAT. stan b. dobry, -
64.600 zi. Oleśnica, tel. 071/314-35-01, 0601/70-49-87 
CHEVROLET 920,1987 r., 243 tys. km, 5700 ccm, wtrysk, bia
ły, van, 6-osobowy/ podwyższony, centralny zamek, aluminio
we progi, specj ł̂ńarzałJudowa, -14.000 zł luh zamienię na For
da Cargp.- NowaiRtatóĘ, teł. . 0604/89-38-36 
CITROEN ACAUIANE;. 1984:r., 600 ccm, niebieski, lad. 700 kg, 
zarej. na 4 osoby, ,dliżo;części zamiennych - 3.000 zł. Wrocław, 
tei. o m m m z r
CITROEN BERUNGO,, 1996 r.. 124 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, 2.osobowy/,wspomaganie, poduszka powietrzna, 525 kg 
ładowności,*, raty,, komis,, zamiana, • 19.900 zł. Legnica, tel. 
0604/4T-80W

CITROEN BERUNGO, 1996 r„ 1900 ccm, diesel, soczysta zie* 
leń, pełne wyposażenie elektr., do połowy oszklony, -19.500 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/593-03-75 
CITROEN BERUNGO, 1997 r., 1900 ccm, diesel, biały, 2-oso* 
bowy, karta, homologacja, hak, blokada, - 24.000 zl (możl. wyst. 
fakL VAT). ., tel. 0601/84-47-31 
CITROEN BERUNGO, 1997 r., 119 tys. km, 1400 ccm, inst.gaz., 
biały, reguł, kier., alarm, pirotechniczne napinacze pasów, RO,' 
kupiony W salonie w 1998 r., zarejestrowany na 5 osób, lad. 
655 kg,'komplet opon zimowych, stan b. dobry, • 20.000 z l + 
VAT. Świdnica, tel. 074/852-54-76, 0601/57-86-3  ̂ . ^ 
CITROEN BERUNGO, 1997 t .;65 tys. km, 1800 ccm. diesel, 
biały, 2 osoby 1600 kg, dodatkowe siedzenie dla 2 osób, oszklo
ny, wspomaganie, centralny zamek, pilot, hak; - 24.000 zl. Wró- 
daw, tel. 071/357-38-24, 0603/31-62-05 
CITROEN BERUNGO, 1998/99 r., 60 tys. km, 1900 ccm, die
sel, zielony, 2-osobowy, ład. 800 kg, homologacja, wspomaga
nie, hak, radio, kupiony w salonie, z kpi. dokumentacją, • 23.000 
zl lub zamienię, (możliwe raty), (możl. wyst. fakt. VAT). Milicz, 
tel. 071/384-04-31, 0603/86-83-58 
CITROEN BERUNGO, 2000 r., 15 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
srebrny metalię, ABS, wspomaganie, 2 poduszki pow., do poło
wy oszklony,'kupujący zwolniony z opłaty skarbowe], • 35.000 
zi. Krotoszyn, tel. 0604/53-44-58 
CITROEN C15 FURGON. 1995 r., 1800 ccm, diesel, biały, 4-oso- 
bowy, zadbany, stan b. dobry, - 13.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/846-36-57, 0604/49-95-12
CITROEN C15, 1997/98 r., 1800 ccm, diesel, biały, blokada 
skrzyni biegów, kola letnie i zimowe, przegląd do 2002 r., kom
pletna dokumentacja, -17.800 zl. Wrocław, tel. 071/793-53-14, 
0609/28-28-26
CITROEN C15,1998/99 r., 73 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
5 osób ♦ 740 kg, składane siedzenia, klatka bagażowa, cen
tralny zamek, immobilizer, el. otw. szyby, stan b. dobry, • 17.800 
zł (możl. wyst. fakt. VAT). Lutynia, tel. 071/316-84-69,317-12-63 
CITROEN C25 D, 1989/96 r., 2500 ccm, turbo D, biały, blaszak, 
długi, wysoki, silnik i skrzynia biegów z 94 r., zarejestrowany na 
9 osób, kola 16”, hak, stan dobry, • 12.000 zl + VAT. Legnica, 
tel. 076/855-31-35, 0601/77-18-46 
CITROEN C25 BUS, 1991 r., 2500 ccm, diesel, biały, długi, wy
soki, wspomaganie kier, -11.000 zl lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/373-05-56, 0601/69-67-22
CITROEN C2S, 1991/97 r., 2000 ccm, żółty, inst. gazowa, 9-oso- 
bowy, oszklony, krótki, niski, • 10.000 zl. Wałbrzych, tel. 
0609/26-53-11
CITROEN JUMPER, 1996 r., 105 tys. fan, biały, maks. podwyż
szony i wydłużony, nowe opony na gwarancji, hak holowniczy, •
32.000 zł. Pilawa Górna, teł. 074/837-22-96
CITROEN JUMPER, 1996 r.. 160 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, wysoki, blaszak, alarm, hak, zderzaki w kolorze nadwo
zia, • 28.000 zł. Wrocław, tel. 071/347-72-30, 0501/26-66-50 
CITROEN JUMPER, 1996 r., 110 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
podwyższony, średnia długość, immobilizer, stan b. dobry, -
35.000 zi. Wrodaw, tel. 0504/90-02-84
CITROEN JUMPER, 1996 r., 107 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, podwyższony, przedłużony, ład. 1.61, koła 16*, 3-osobo- 
wy, przegroda celna, immobilizer, po wymianie pasków, kloc
ków, stan b. dobry, - 31.500 zł lub zamienię na BMW 524 TD 
bądź 525 TDS. Wrocław, tei. 071/357-75-54. 0501/73-38-13 
CITROEN JUMPER, 1996 r.. 82 tys. km, 2500 ccm. diesel, bia
ły, zadbany, stan b. dobry, podwyższony, śdana działowa, przy
stosowany do odprawy celnej, udokumentowane pochodzenie,
• 32.000 zł. Wrodaw; tel. 0606/13-40-15 
CITROEN JUMPER, 1998 r., 180 tys. km. 2500 ccm, diesel, 
czerwony, podwyższony, przedłużony, wspomaganie, koła 16*, 
kupiony w salonie, z kpi. dokumentacją, • 33.000 zł (możl. wyst. 
fakt. VAT). Milicz, tel. 071/384-04-31, 0603/86-83-58 
CITROEN JUMPER, 1998 r., 123 tys km. 2500 ccm, turbo D, 
biały, podwyższony, przedłużony, hak, przegroda celna, wspo
maganie kierownicy, radioodtwarzacz, - 33.500 zł. Ząbkowice 
Śląskie, teł. 074/815-37-26
CITROEN JUMPY, 1997 r., 131 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
odony, sprowadzony z Francji, po naprawie blacharki, po lakier, 
rowaniu, faktura VAT, 3 osoby ♦ 900 kg, alarm, stan b. dobry, i
23.000 zł + VAT. Wrocław, teł. 071/357-38-24,0603/31-62-05 
DAEWOO DAMAS. 1994/95 r., 15 tys. km, 800 ccm, wtrysk, 
niebieski, 2 x drzwi boczne przesuwane, tylne podnoszone do 
góry, maksymalnie podwyższony, 2-osobowy + 500 kg, na ba
zie Suzuki Carry, silnik Tico, kupiony u dilera, stan idealny, -
13.900 zł lub zamienię na tańszy, lub uszkodzony. Bolesławiec, 
teł. 075/73448-03
DAF, 1991 r., 360 KM na poduszkach, klimatyzacja, webasto, 
oryg. przystawka do wywrotu, zadbany, • 40.000 zł. Miłkowice, 
tel. 076/887-1449, 0604/45-12-16 
DAF 1300, 1980 r., silnik S-359 kontener izoterma, 16 palet, 
lad. 8 L ♦  winda załadowcza, po remonde sHnika w 01.2001 r., 
3 miejsca, wspomaganie kier., w ciągłej eksploatacji, stan do
bry, • 17.000 zł lub zamienię na busa. Wrocław, tel. 
0609/27-59-09
DAF 2800,1987 r.t niebieski, po remonde silnika, hamulców, 
sprzęgła, na poduszkach, aluminiowe burty, webasto, ład. 101, 
kabina sypialna, - 30.000 zł lub zamienię na wywrót z HDS, 
może być Kamaz. Oborniki Śląskie, tel. 0717310-73-69 
DAF 400,1991 r.. 2500 ccm. TD, biały, ład. 3 .51, kontener izo
terma 410 x 210 x 200 cm, zarej. na kat. B prawa jazdy, bliźnia
cze kola, wspomaganie kier. • 21.000 zł + 2 agregaty chłodni
cze do - 25 st. C - po 3.000 zł. Jawor, tel. 0604/50-20-75 
DAF 400,1991 r., 2500 ccm, diesel, biały, 5-biegowy, przegląd 
doo 09.2001 r., lad. 1.71, bliźniacze koła, • 9.600 zł. Wrocław,, 
tel. 071/353-80-63, 0602/7846-33 
DAF 400,1991 r., 2500 ccm, turbo D, biały, z plandeką • 14.000 
zl, tel. 065/517-83-62
DAF 400.1992 r., 270 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały, konte
ner, wym. 4 x 2 x 2 m, wspomaganie, hak, po remonde kapital
nym silnika i głowicy, • 19.000 zł. Nysa, tel. 077/448-6448, 

,0602/45:76-53 . x
DAF 45 150, 1994 r., 490 tys. km, 6000 ccm, turbo D, biały, 
wspomaganie, ABS, dodatkowe ogrzewanie kabiny, spoiler na 
dachu* oplandekowany, Idapa do rozładunku z tyłu. hak, 8 mie
sięcy w kraju, • 40.000 zl ♦ VAT. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-83*86. 0601/45-99-84
DAF 95 380 ATI, 1990 r„ 11600 ccm, TDi, biały, oryginalna wy
wrotka 3-stronna, oś podnoszona, lad. 12.51, webasto, kompu
ter, blokada mostu, 2. łóżka, tachograf, alum. burty, wym. 
670x250x125 cm, do przewozu zboża, oplandekowana, może 
być z przyczepą 3-osiową wywrotką o lad. 16 t, • 65.000 zl. 
Wrocław, tel. 071/316-72-69
DAF 95 360 ATI, 1991 r., 11600 ccm, TDi, biały, ABS, Webasto, 
tempomat, poduszki pow., 2 łóżka, serwisowany, stan dobry, ♦ 
naczepa Groenewegen 87 r„ 3 osie BPW, 13.6,33 europalety, 
szeroki rozstaw; łamane słupki, hamulce, podłoga, opony, stan 
b. dobry, nowa plandeka, razem łub osobno. - 62.000 zl + VAT. 
Strzegom, tel. 074/850-67-17. 0601/55-9740 
DAIHATSU HWET, 1987 r.. 986 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, -
4.800 zł. Wrocław, tei. 071/322-63-84, 0609/16-67-23 
DODGE GRAND CARAVAN, 1992 r.. 200 tys. km, 3300 ccm. 
benzyna, niebieski, pełne wyposażenie elektryczne, serwiso
wany na bieżąco, RO ♦ głośniki oryg., 7-osobowy, zarejestro
wany jako dężarowy, - 16.500 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Wał
brzych, teL 074/841-37-69. 0603/37-78-33 
FIAT 125p PICK-UP, 1981 r., 1500 ccm, czerwony; nowe opony, 
elektryka do naprawy, • 700 zł lub zamienię. Świdnica, tel. 
074/850-12-54 ,
HAT DUCATO, 1985 r., 2500 ccm, diesel, bordowy, krótki, ni
ski. oszklony, sprowadzony w całośd, 5-biegowy, RM, stan b. 
dobry, • 8.900 zł lub zamienię. Legnica, tel. 076/722-9043, 
0606/14-33-94
FIAT DUCATO, 19861., 2500 ccm, diesel, czerwony, silnik 1991 
r., nowe: skrzynia b., zawieszenia, lad. 1.71, stan dobry, - 8.000 
zl. Lubin, tel. 076/844-60-83, 0603/41-05-65 
FIAT DUCATO, 1986 r., 2500 ccm, diesel do remontu blacharki,
- 7.500 zł. Ołeśnica, tel. 0602/5543-90 
FIAT DUCATO MAXIVAN, 1987 r., 42 tys. km. 2500 ccm, die
sel, biały, zamontowany zbiornik paliwa 2001, w ciągłej eksplo
atacji, stan techn. b. dobry, - 12.200 zi. Nowa Ruda, tel. 
074/872-77-12
FIAT DUCATO, 1987 r., 2500 ccm, diesel, biały, po remonde 
blacharki I silnika, maks. długi i wysoki, blaszak, stan dobry, -

9.600 zl. Świebodzice, tel. 074/855-77-75 po godz. 18, 
0603/43*68-28
FIAT DUCATO, 1987 r, 2500 ccm, diesel, biały, podwyższony, 
przedłużony, atrakc. wygląd, stan opon b. dobry, - 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-33-70
FIAT DUCATO, 1987 r., 187 tys. fan, 2500 ccm, diesel, biały, 
plandeka; na białych tablicach - 3.200 DEM. Wrocław, teł. 
071/789-37-13
FIAT DUCATO, 1988 r., 198 tys. km, 2500 cęm, diesel, biały, 
maksymalnie podwyższony i przedłużony, przegroda celna, sił- 

- nik bez numerów (odprawa celna), lad. 1.51, Obiegowy, nowa 
blacharka, serwb, skrzynia, tarcza, docisk, rozrząd, akumulator 
i pompa wtryskowa, dynamiczny, stan silnika i karoserii dobry, •
9.700 zł. Bobrowice, tel. 068/391-33-88, 0600/43-51-68 
FIAT DUCATO, 1988 r., 160 tys. km, 2500 ccm, diesel oryg.
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wyposażenie, otwierana ścianka boczna, stan b. dobry, na za
chodnich tablicach - 6.000 zł. Gromadka, woj. legnickie, tei. 
0604/78-33-32. 0600/35-98-92
FIAT DUCATO. 1990 r., 1900 ccm, turbo D blaszak -15.000 zł. 
Barwinek, teL 0601/0548-93
FIAT DUCATO MAXI, 1990 r„ 215 tys. km. 2500 ccm. turbo D, 
biały, koła 16", wspomaganie kier., nowe turbo, immobilizer, 
alarm, wymienione progi, - 12.000 zł lub zamienię na inny, do
5.000 zł, .♦ dopłata. Grodków, tel. 0603/32-3145 
FIAT DUCATO. 1990 r., 140 tys.. fan, 2500 ccm, diesel, biały, 
maks. długi i wysoki, 3-osobowy, hak, przegroda celna, -14.000 
zł łub wydzierżawię. Świebodzice, tei. 0600/82-55-22 
FIAT DUCATO, 1990 r., 2500 ccm, niebieski, 9-osobowy, po 
remonde sflnika, • 11.000 2). Żórawina, teł. 071/316-52-94 łub, 
0501/55-88-74
FIAT DUCATO, 1993 r., 139 tys. fan. 2500 ccm. diesel, biały, 
stan b. dobry, bez wypadku, oryginalny lakier, hak, RM, prze
groda celna, przedłużony, podwyższony, • 20.000 zl. Jelenia 
Góra, tel. 075/752-25-39, 075/6424 2 42  
FIAT DUCATO, 1993 r., 2000 ccm, TD. biały, 9-osobowy, -17.000 
zł. Wrocław, teł. 071/329-72*13 
FIAT DUCATO MAXI, 1994 r., 147 tys. fan, 2500 ccm, TDI, kolor 
wiśniowy, stan techniczny b. dobry, - 27.500 zl. Babimost, woj. 
zielonogórskie, tel. 0603/83-80-16 
FIAT DUCATO, 1994 r., 110 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały. 
3-osobowy, nowy model, wspomaganie kier., immobilizer, RO, 
alum. burty 290x190 cm, obniżona i wzmocniona skrzynia ład, •
23.500 z ł , możliwe rety przez komis. Lubin, tel. 0601/56-94-55 
FIAT DUCATO, 1994 r.,152 tys. km, 2000 ccm,TDI, biały, wspo
maganie kierownicy, przydemniane szyby, radio, I właścidel, 
hak holowniczy, stan techniczny b. dobry, - 20.000 zt tektura 
VAT. Świdnica, tel. 074/852-61-33 
FIAT DUCATO MAXI, 1994 r., 210 tys. km, 1900 ccm, turbo O, 
biały, ład. 1500 kg * 3 osoby, hak, • 22.800 zi. Świdnica, tei. 
074/85246-28, 0600/42-57-15
RAT DUCATO. 1994/95 r.. 100 tys. fan. 2500 ccm, diesel, biały, 
nowy model, sprowadzony w całośd,. bez wypadku, książka 
serwisowa, podwójne łóżko, koła 15 cali, resory wzmacniane, 
paraboliczne, techn. sprawny, centralny zamek, kompletna do
kumentacja, • 27.560 zł. Leszno, tel. 065/527-07-96. 
0603/44-23-55
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FIAT DUCATO MAXIVAN, 1995 r., 300 tys. km, 2500 ccm. TDI, 
biały, oryg. lakier, kola IfiT, hak, książka serwisowa, ład. 1480 
kg, przebieg gwarantowany, kupiony w salonie w kraju, II «4a- 
śddei, stan dobry, stan silnika idealny, 116 KM, • 33.000 zl lub 
zamienię na VW LT 35, Mercedesa Sprintera maxi. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310*31*82. 0605/95-1641 
FIAT DUCATO, 1995 r., 100 tys. km, 2500 ccm, diesel, czarny, 
skrzynia aluminiowa, wym. 350 x 200 cm, serwo, stan idealny, 
książka serwisowa, - 34.500 zl. Wieruszów, tel. 062/784-25-73, 
0601/72-08-77
FIAT DUCATO, 1995 r., 160 tys. km, 2500 ccm, TDI maxi, 9-oso
bowy, oszklony, welurowa tapicerka, szyberdach, webasto, hak, 
zadbany. Lwówek Śląski, tel. 075/78249-27 
FIAT DUCATO, 1995 r., 170 tys. km. 2500 ccm, diesel, biały, 
niski, krótki, w kraju od 3 lat, bez wypadku, I właściciel, hak, z 
kpi. dokumentacją, stan b. dobry, • 26.000 zł. Tuchola Żarska, 
gm. Lubsko, teł. 068/457-99-20, 0603/62-69-04 
FIAT DUCATO, 1995/96 r.. 2500 ccm. diesel, niebieski, i wła
ściciel w kraju, - 31.000 zł. Opole, tel. 077/435-63-16, 
0602/62-75-98
FIAT DUCATO. 1995/96 r., 190 tys. fan, 2500 ccm, turbo D. bia
ły, izoterma chłodnia, agregat Carier, wym. 2 x 2 x 4 m, ład. 1,1 
t, bez wypadku, nowe opony, po przeglądzie tech., po wymianie 
oleju i paska rozrządu, stan techn. chłodni i samochodu b. do
bry, - 39.000 zł lub zamienię na osobowy. Tuplice, woj. zielono
górskie, tel. 0605/21-07*76
FIAT DUCAT014,1996 r.. 47 tys. km. 2500 ccm, turbo D, biały, 
wysoki, Icrótki, 3 miejsca z przodu f  4 z tylu, na przesuwnej 
ścianie * miejsce na ładunek, wspomaganie, hak, radio, tylna 
szyba ogrzew, • 29.000 zł. Gostyń, tel. 065/572-17-63 
FIAT DUCATO MAXI, 1996 r . 150 tys. km. 250Qccm, TDi, biały, 
wspomaganie, hak. sprowadzony z Niemiec, bez wypadku, stan 
b. dobry. - 29.500 zł. Syców, tel. 0503/01-56-88 
FIATDUCATO, 1997r.. 10 tys. fan, 1929 ccm, diesel, kolor grosz
kowy, 3 miejsca, * lad. 1.160 kg, stan b. dobry, alarm, hak, -
33.000 zl ♦ VOT. Opole, tel. 077/455-27-37 - ,
FIAT DUCATO, 1997 r., 148 tys. km. 2500 ccm, diesel, niebie
ski metale, I właśddel, kupiony w salonie, bez wypadku, do
datkowy kpi. opon zimowych, - 32.000 zł. WrocłaW, tel. 
0601/75-63-36
FIAT DUCATO, 1997 r., 160 tys. km, 2500 ccm, diesel, bordo
wy, maxi, 3-osobowy * lad., przegroda, immobilizer, Mul-T-Lock. 
radio, wspomaganie, bez wypadku, po przeglądzie, stan b. do
bry, - 38.000 zl. Wrocław, tel. 071/342-25-86
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FIAT DUCATO, 1997 r., 140 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwo
ny, kupiony w salonie, alarm, radio, hak, stan b. dobry, • 31.000 
zl. Wrocław, tel. 071/353-32-88, 0602/7841-99 
RAT DUCATO, 1997/98 r., 87 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
bez wypadku, 9-osobowy, 6 miesięcy w kraju, immobilizer, kom
pletna dokumentacja, bogate wyposażenie, - 38.000 zł lub za
mienię na osobowy • do 10.000 zt. Głogów, tel. 0605/37-08-09 
FIAT DUCATO, 1998 r., 130 tys. km, 2800 ccm, turbo D, biały, w 
kraju od miesiąca, długi i wysoki, wspomaganie, centralny za
mek, el. otw. szyby, • 43.000 zl. Kłodzko, tel. 074/867-67*03. 
0603/97-11-53
FIAT DUCATO, 1998 r., 25 tys. km, 19Ó0 ccm, TDi, biały, 3 oso
by + 1100 kg, śdana działowa, serwo, immobilizer, stan techn.
b. dobry, garażowany, mało eksploatowany, sprowadzony z Nie
miec, kompletna dokumentacja, • 35.900 zł lub zamienię na 
osobowy, kombi, Citroena Beriingo. Strzelin, tel. 071/392-13-38 
FIAT DUCATO, 1998 r., 72 tys. km, 2800 ccm, TDI, biały, maxi, 
wspomaganie, miesiąc w kraju, z kpi. dokumentacją, - 41.000 
zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Kłodzko, tel. 074/867-17-99, 
0601/40-91-00
FIAT DUCATO MAM, 1998 r., 75 tys. km, 2800 ccm, turbo D, 
biały, blaszak, ład. 1.5 t, hak, zadbany, faktura VAT, i rej. 
01.12.1998 r, • 42.000 zl. Kłodzko, tel. 074/865-53-40 po 
godz. 17. 86744-27
FIAT DUCATO, 1998/99 r., 84 tys. km, 2800 ccm, TDi, biały.
6-osobowy, sprow. w całośd, hak, wspomaganie, stan b. dobry, 
- 42.000 zl. Lądek Zdrój, tel. 074/814-6343 wewn.788 
O  FIAT DUCATO MAXI, 1999 r., 2800 ccm , d iese l bez 

wypadku, na b iałych tablicach -17 .000 DEM  ♦ 
c ło  lub „na gotow o” - 40.000 zł. Lubsko , tel. 
0603/19-78-38 87020141

FIAT FIORINO PICK-UP, 1982 r., 1300 ccm, zielony, oszklony, 
6 osób ♦ 450 kg, 5-biegowy, nowe opony, - 2.000 zł. Krosnowi- 
ce, gm. Kłodzko, teł. 0607/73-62*88 
FIAT FIORINO, 1985 r., 1050 ccm, benzyna, szary, 6-osobowy 
lub lad. 450 kg, oszklony, po remonde blacharki i silnika, nowy 
akumulator, w  ciągłej eksploatacji, - 3.800 zl. Zgorzelec, tel. 
075/775-83-01
FIAT FIORINO, 1993 r., 1700 ccm, diesel oszklony, 6-osobowy, 
hak, bagażnik dachowy, -11.500 zl lub zamienię na mały, oso
bowy. Chmielno, tel. 075/784-32*59 
FIAT FIORINO FURGON, 1995 r., 67 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, kolor morski, bez wypadku, kompletna dokumentacja do 
rejestracji, boczna żaluzja, stan b. dobry, • 14.500 zl lub zamie
nię na Fiata 126p. Leśna, teł. 075/724-24-56 
FIAT IVECO MAXI, 1992 r., 1600 ccm, turbo .zeta", biały, bla
szak, bliźniacze kola, masa całkowita 7.41, - 26.000 zi. Leszno, 
tel. 065/529-7240,527-11-37, 0601/76-6341 
FIAT SCUDO, 1996 r., 35 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 2-oso
bowy ♦ ład. 1 1, poduszka powietrzna, dokumentaqa, ekono
miczny, boczne drzwi oszklone, rozsuwane, tytne oszklone 
otwierane na boki, - 26.000 zl lub zamienię na większego busa 
albo osobowy kombi. Wałbrzych, teł. 074/849-14-33 
FIAT SCUDO, 1998 r.. 57 tys. km, 1900 ccm, TDi, biały, 3 osoby 
♦ 815 kg, wspomaganie, immobilizer, reguł, fotel kierowcy, el. 
reg. reflektory, oszklony, stan b. dobry, - 31.800 zł (zwolnienie z 
opłaty skarb.). Bojanowo, tel. 065/545-67-04, 0607/04-78-05 
FIAT SCUDO, 1999 r., 82 tys. km, 1900 ccm, turbo D, biały, 
centralny zamek, alarm, immobilizer, wspomaganie kierownicy, 
poduszki pow., hak, obrotomierz, komputer, 3 osoby + 740 kg, I 
rej. 23 1̂2.1999 r., I właśddel, stan b. dobry, - 39.500 zł: Kłodz
ko, tel. 074/868-52*59, 0607/80-97*95 
FORD CARGO, 1983 r., 8020 ccm, biały, izoterma, 3 miejsca, 
szyberdach, winda, wym. 7.30 x 2.45 x 2.10 m, 18 europalet, 8 
ton, stan opon dobry, stan ogólny b. dobry, w ciągłej eksploata
cji, • 17.000 zl. Jawor, teł. 076/870-69-35 
FORD CARGO 0815,1993 r. oplandekowany, dł. 6,4 m. • 45.000 
zl. Milicz, woj. wrocławskie, teł. 0604/52-72-11 
FORD COURIER, 1993 r., 150 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały,
2-osobowy, przegroda celna, hak, RM, stan dobry, - 13.000 zł 
lub zamienię na większy, może być skrzyniowy lub kontener. 
Jelenia Góra, tel. 075/642-56-02, 0601/88-12-76 
FORD COURIER, 1993/94 r., 89tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czer
wony, katalizator, lad. 650 kg, stan b. dobry, • 10.800 zl (możli
we raty). Bielawa, tel. 074/645-30-86 
FORD COURIER. 1994 r., 80 tys. km, 1300 ccm, benzyna, -
11.000 zl. Środa SI., lei. 071/317-22-93
FORD COURIER, 1998 r., 63 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
ład. 600 kg, 5-osobowy, ABS, poduszka pow., immobilizer, RM, 
oszklony, stan idealny, - 25.000 zl. Jaroszówka, tel. 
076/817-87-50.
FORD COURIER, 1998 r., 90 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, książka serwisowa, • 18.000 zl. Lubin, tel. 
076/846-73-50, 0601/27,11-31
FORD COURIER. 1998 r., 110 tys. km. 1800 ccm, diesel bez 
wypadku, sprowadzony z  Niemiec, poduszka pow., radio, im
mobilizer, książka serwisowa, - 16.800 zl. Wrocław, teł. 
071/387-87-62, 0602/73-21-73
FORD COURIER, 2000 r., 5 tys. km, 130Ó ccm, wtrysk, biały, 
wspomaganie, poduszka pow., el. reguł, reflektory, kompletoa 
dokumentacja, stan idealny, - 25.500 zl. Złotoryją,, tel. 
076/87841-94, 0605/53-18-09
FORD ECONOVAN, 1987 r., 2000 ccm, diesel, czerwony, drzwi 
rozsuwane z 2 stron, • 8.500 zł lub zamienię na Mercedesa 123 
kombi. Zgorzelec, tel. 0605/57-10-80 
FORD ECONOYAN, 1989 t., 55 tys. km, 4900 ccm, 6-cyi., rzę
dowy, czerwony metalic, centralny zamek, alarm, wspomaga
nie kierownicy, el. otw. szyby, 8-osobowy, automat, przydem
niane szyby boczne, instalacja gazowa, w kraju od 1991 r, • 
251500 zł. Nysa. tel. 0606/34-3741 
O  FORD ESCORT PICK-UP, 1996 r., 1800 ccm , tur

bo D 5-biegowy, poduszka pow., bez wypadku, •
19.700 z ł lub zam ienię. Żary, ul. O krze i 9, tel. 
068/374-27-97,0602/7949-88 87020571

FORD EXPRESS, 1993 r.. 119 tys. km. 1400 ccm. benzyna, 
granatowy, sprowadzony w całośd, I właśddel w kraju, stan 
techn. b. dobry, na gwarancji: opony, akumulator i amortyzato
ry, -11.500 zl. Nysa, tel. 077/431-07-58 
FORD RANGER. 1987 r., 70 tys. km, 2900 ccm, wtrysk, grafito
wy metalic, RO, 5-biegowy, wspomaganie kier., hak, sprowa
dzony w całośd, wersja .strażnik Teksasu*, dużo niklowanych 
dodatków, zarejestrowany jako ciężarowy, niskie opłaty, -14.500 
zl. środa Śląska, tel. 071/317*51*39 (żdjęda do tej oferty moż
na zobaczyć w intemecie pod numerem - AG0185 www.auto- 
gieida.com.pl)
FORD TRANSIT. 1978 r.. 1600 ccm, benzyna, żółty, 9-osobo
wy, oszklony, aktualny przegląd, • 1.300 zl. Paczków, tel. 
077/431-71*74, 0602/84-93-16
FORD TRANSIT, 1980 r„ 2000 ccm, benzyna, żółty, oszklony, -
4.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-2449
FORD TRANSIT, 1980 r., 1500 ccm stan dobry, inst. gazowa, • 
3:300 zl. Bystrzyca Oławska, teL 071/303,09-07,0605/74-16-06 
FORD TRANSIT, 1981 r., benzyna, biały, chłodnia, przedłużo
ny, bliźniacze kola, blacharka do poprawek, - 4.500 zl. Żórawi
na, tel. 071/316-5249 po godz. 20, 0604/73-09-18 
FORD TRANSIT, 1983 r., 2000 ccm, diesel, niebieski, po re
monde blacharki, po remonde silnika, po malowaniu, hak, koł
paki, pokrowce, garażowany, dużo nowych częśd, - 4.550 zl. 
Głuszyca, woj. wałbrzyskie, tel. 0603/65-25-97 
O  FORD TRANSIT BUS, 1983 r., 2000 ccm, benzy

na, zielony, oszklony, hak holowniczy, ♦  s iln ik  na 
części, stan dobry, - 3.500 z ł . ., tel. 0606/26-82-62 
01025171

FORD TRANSIT BUS, 1984 r., 125 tys. km. 2000 ccm, popiela

to-granatowy, 9-osobowy, model przejściowy, ekonomiczny, inst 
gazowa, - 7.000 zł. Kowary; tel. 075/718-27-55 po godz. 13 
FORD TRANSIT, 1984 r., 2000 ccm, biały, stan b. dobry, inst. *  
gazowa, po remonde zawieszenia, wspomaganie, przedłuża
ny, na bliźniakach, - 7.000 zl. Nysa, teł. 0501/40-82-05 
FORD TRANSIT, 1984 r., 157 tys. km, 2500 ccm, diesel, żółty,
RO, hak, stan dobry, - 5.600 zł. Trzebnica, tel. 071/312-02-82 
FORD TRANSIT, 1985 r., 210 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały,
RM * wzmacniacz, nowe opony 2 szt, silnik nowego typu, 3-oso
bowy. atrakc. wygląd, - 5.900 zł lub zamienię na osobowy, tań
szy. Świdnica, teł. 074/852-08-09, 0603/56-5446 
FORD TRANSIT, 1987 r., 2500 ccm, diesel stan dobry, kabina
3-osobowa, maks. długi i wysoki, blaszak, • 13.000 zt. Przewor
no, tel. 074/810-21-83
FORD TRANSIT, 1987 r., 2500 ccm, diesel, czerwony, niski, 
krótki, skrzynia (5), po lakierowaniu, silnik na dotardu, hak, nowe 
amortyzatory, cena 13.800 zl lub zamienię na osobowy, może 
być po wypadku lub uszkodzony. Unikowice, tel. 0608/81-13-28 
FORD TRANSIT, 1987 r., 2500 ccm, diesel, • 10.000 zł. Wołów, 
tel. 071/38945-46, 071/389-28-38, 0607/40-7844 
FORD TRANSIT, 1987 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony înst. 
gazowa, • 5.800 zl. Wrodaw, tel. 0502/99-19-29,0502/35-24-97 
FORD TRANSIT, 1988 r., 150 tys. km, 2500 ccm, diesel, czer
wony, stan techn. b. dobry, zarejestrowany na 9 osób, oszklo
ny, hak. małe zużyde paliwa, -15.000 zł. Nowa Sól, woj. zielo
nogórskie, tel. 0502/09-01-26
FORD TRANSIT, 1988 r„ 2500 ccm, diesel, biały, maks. długi i 
wysoki, oszklony, wspomaganie, 5-biegowy, po wymianie skrzyni 
biegów, walu i mostu w 1993 r., stan b. dobry, - 13.500 zł lub 
zamienię na tańszy. Paczków, tel. 077/431-71-74,0602/84-93-16 
FORD TRANSIT, 1988 r., 2500 ccm, diesel oszklony, raz pod
wyższony, stylizowany na rok 1994, zadbany, nowe opony, •
13.200 zł. Dzierżoniów, tel. 0600/60-86-09 
FORD TRANSIT, 1988 r., 160 tys. km, 2500 ccm, diesel, wi
śniowy, blaszak. podwyższony, stan b. dobry, po wymianie pa
sków, oleju i hamulców, alarm ♦ pilot, RM, zadbany, -16.000 zl.
Jelenia Góra, teł. 075/762-12-95. 0609/58-62-16 
FORD TRANSIT, 1988 r., 2500 ccm, diesel, wiśniowy, 9-osobo
wy, stan b. dobry, • 15.500 zl lub zamienię. Nysa, tel. 
0604/45-88-20
FORD TRANSIT, 1988 r., 230 tys. km, 2500 ccm, diesel, niebie
ski, RM, hak, 3-osobowy, blaszak, przydemniane szyby, nowy 
lakier, skrzynia ład., nowa skrzynia biegów, z serwisu, stan b. 
dobry, • 12.500 zł lub zamienię na większy, z dopłatą. Świdnica, 
tel. 0607/10-67-84, 0603/56-5446 ^
FORD TRANSIT, 1988 r., 210 tys. km, 2500 ccm, diesel, popie- 
laty, maks. długi i wysoki, stan dobry, • 15.000 zi. Wałbrzych, 
teł. 074/841-24-97
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel, biały, krótki, zareje
strowany na 9 osób, oszklony, hak, radioodtwarzacz, techn. 
sprawny, - 16.000 zł. Bielawa, tel. 0604/05-85-76 
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel, biały, sprowadzany 
w całośd, stan dobry, • 13.500 zł. Legnica, teł. 076/722-85-18 
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel, biały, bez wypadku, 
kompletna dokumentacja, nowy akumulator, 7-osobowy, drzwi 
rozsuwane z obu stron, stan idealny, - 16.000 zł lub zamienię 
na osobowy. Ostrzeszów, tel. 062/730-81-36 '
FORD TRANSIT, 1989 r., 180 tys. km, niebieski, garażowany, 
nowy akumulator i układ hamulcowy, pasek rozrządu, napina
cze, zadbany, • 15.000 zł. Piechowice, tel. 075/761-18-39 
FORD TRANSIT, 1989/96 r„ 191 tys. km. 2000 ccm, benzyna, 
biały, instalacja gazowa, oszklony, radioodtwarzacz, hak, 9-oso
bowy lub 1100 kg ładowności, - 12.000 zl. Kalisz, tel. 
0605/03^61-20
FORD TRANSIT, 1990 r., 138 tys. km, 2000 ccm, benzyna, nie
bieski, oszklony do połowy, zarejestrowany na 6 osób, garażo
wany, stan dobry, - 15.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/73443-81 
FORD TRANSIT BUS. 1990 r., 195 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, 9-osobowy, oszklony, hak, nowa blacharka, welurowa ta
picerka, RO, zadbany, nowe opony, podwyższony, stan b. do
bry, - 15.500 zł. Lubin, .teł. 0601/50-27-54 
FORD TRANSIT, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, szary, radio, •
13.500 zl. Piaski, tel. 065/571-92-89 
FORD TRANSIT, 1990 r., biały, krótki, niski, -15.000 zl. Świdni
ca, tel. 074/85347-60, 0603/99-77-90 
FORD TRANSIT, 1990 r., 2500 ccrń, diesel, zielony, 9-osobo- 
wy, krótki, niski, -14.900 zl. Świebodzice, tel. 074/854-50-70 
FORD TRANSIT, 1990 r., 85 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
oszklony, Sposobowy ♦ 1.100 kg, silnik wymieniony W 97 r., po 
remonde blacharki i lakierowaniu, stan b. dobry, -15.800 zl jub 
zamienię. Trzebnica, teł. 0601/70-18-61 
FORD TRANSIT, 1990 r., 2500 ccm, diesel, biały, podwyższo
ny, krótki, centralny zamek + alarm, stan b. dobry, - 15.000 zł. 
Wieruszów, tel. 0501/55-16-64
FORD TRANSIT, 1990 r., 280 tys. km, 2500 ccm, diesel, kolor 
wiśniowy, oszklony. 9-osobowy. stan.dobry, - 15.000 zl. Wro
daw, teł. 071/341-63-10 w godz. 7-14 
FORD TRANSIT. 1990 r.. 180 tys. km, 2000 ccm. benzyna > 
gaz, biały. 9-osobowy. hak. sprowadzony w całośd, po remon
de sDnika, zadbany, • 14.100 zł lub zamienię na osobowy, tań
szy. Wrocław, teł. 071/363-81-80, 0604/25-38-11 
FORD TRANSIT. 1990/91 r., 2500 ccm, diesel, biały. el. reguł, 
reflektory, 9-osobowy lub ładunek, wspomaganie, • 16.800 zł. 
Paczków, tel. 077/431-71-12, 0606/13-55-80 
FORD TRANSIT, 1991 r., 2000 ccm, czerwony, podwyższony, 
oszklony, inst. gazowa, 9-osobowy, hak, - 15.500 zl lub zamie
nię na VW Golfa. Ostrzeszów, tel. 0601/09-59-62 
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, niebieski. 9-osobc): 
wy, el. reguł, reflektory, hak, oszklony, krótki, niski, stan b. do
bry, - 19.000 zł. Bogatynia, tel. 075/773-13-51 
FORD TRANSIT BUS. 1991 r., 270 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, nowe opony, amortyzatory i akumulator, zapasowy tylny 
most, zarejestrowany na 9 osób, 5 miejsc siedzących, podwyż
szony, krótki, tylne drzwi otwierane, do drobnych poprawek la-

FORDY TRANSITY, 1992-1998
osobowe, dostawcze, organizuję wyjazd, 
tablice eksportowe, język niemiecki, 
formalności za granicą i w kraju, inne busy. 
Jelenia Góra, tel. 075/751 -53-48,0-601940 871
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kierniczych, - 15.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-6542 po 
godz. 18, 0601/58-58-94
FORD TRANSIT, 1991 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, podwyż- 
szony, 9-osobowy, - 21.000 zi. Jelenia Góra, tel. 075/753-20-16, 
0603/68-60*10
FORD TRANSIT, 1991 r., 2500 ccm, diesel, srebrny metalic, 
9-osobowy, • 17.000 zł lub zamienię na tańszy samochód albo 
na Audi 80. Kamienica, woj. opolskie, tel. 0604/15-70-72 
FORD TRANSIT, 1991 r, 160 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
krótki, podwyższony, wspomaganie, stan b. dobry, - 16.000 zl.
Kępno, tel. 0601/78-44-52
FORD TRANSIT, 1991 r., diesel, biały, kontener, na bliźniaczych 
kolach, • 22.500 zł. Kłodzko, tei. 074/865-50-58 
FORD TRANSIT, 1991 r.. 2000 ccm. benzyna instalacja gazo
wa, skrzynia ładunkowa, na bHźniaczych kolach, • 16.000 zł. 
Krzemieniewo, woj. leszczyńskie, teł. 0605/22-53-65 
FORD TRANSIT, 1991 r., 142 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
oszklony, poduszka, ABS, do sprowadzenia z Niemiec, • 25.500 
zi (na gotowo). Legnica, tel. 076/721-76-07, 862-93-62 
FORD TRANSIT, 1991 r., 2000 ccm inst. gazowa, oszklony, nowy 
model. - 14.500 zł. Moclaw, tel. 0600/344906 
FORD TRANSIT BUS. 1991 r , 1500 ccm. diesel, srebrny meta
lic, 9-osobowy, stan b. dobry, - 16.500 zł lub zamienię na oso
bowy, mniejszy. Zloty Stok, tel. 0604/15-70-72 
FORD TRANSIT, 1992 r., 2500 ccm, diesel, biały, silnik wzmoc
niony, osobowo-dostawczy, oszklony do połowy, 9-osobowy, z 
siedzeniami, śdanka celna, zadbany, stan idealny, hak, • 24.000 
zl. Legnica, tel. 076/887-19-19 po godz. 20, 0607/22-36-87, 
0601/05-29-57
FORD TRANSIT, 1992 r., 2500 ccm, turbo D, biały, podwyższo
ny, przedłużony, śdanka grodziowa, 5-biegowy, wspomaganie,
RO, alarm, nowy model, do lakierowania, stan techn. b. dobry, -
15.900 zł lub zamienię. Nysa, tel. 0607/35-95-52 
FORD TRANSIT, 1992 r., 171 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, ^  
9-osobowy, RO, uchylne szyby, wzmocniony silnik, nowy aku-
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mutator, I właściciel od 2 lat, • 21.600 zł lub,zamienię na tańszy. 
Paczków, tei. 077/431-78-97, 0604/32-99,-23 
FORD TRANSIT, 1992 r., 238 tys. km, 2500 ccm. diesel, bordo
wy, biaszak, niski, krótki, dużo nowych części, silnik wzmocnio
ny, i właściciel w Polsce, hak - 14.000 zl. Pieńsk, tel. 
075/778-65-91, 0602/74-58-07
FORD TRANSIT. 1993 r., 130 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały; 
podwyższony, przedłużony, - 22.500 zl. Brenno, tel. 
065/549-41-49, 0603/31-64-30
FORD TRANSIT, 1993 r., 160 tys. km, 250Q ccm, diesel, niebie
ski, 80 KM, kabina 6-osobowa + platforma lub sama rama pod 
zabudowę, wym. 3,5 x 2, wspomaganie, I właściciel w kraju, •
22.000 zl (netto). Uników, tel. 043/820-28-82, 0601/32-36-46 
FORD TRANSIT, 1993 r., 245 tys. km. 2500 ccm, diesel, biały, 
kabina 3-osobowa, biaszak, ład. 1.150 kg, - 18.000 zł. Brzeg, 
tel. 0604/10-98-74
FORD TRANSIT, 1993 r., 190 tys. km, 2500 ccm, diesel, bjąly. 
RO, 6-osobowy, niski, krótki, sprowadzony w całości w 2000 r., 
bez wypadku, - 18.500 zl. Krotoszyn, tel. 062/725-41-36, 
0603/13-68-11
FORD TRANSIT, 1993 r., 140 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały, 
sprowadzony w całości, bez wypadku, podwyższony, przedłu
żony, hak, przegroda celna, wspomaganie, 3-osobowy, • 22.900 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/647-72-12 
FORD TRANSIT BUS, 1993/94 r., 2500 ccm, diesel, biały, niski, 
krótki, oszklony, 9-osobowy lub 1100 kg lad., nowa karoseria, 
drzwi z tylu, hak, RO, stan idealny, • 20.000 zl lub zamienię na 
taniego diesla, faktura VAT. Świdnica, tel. 074/640-45-68, 
853-08-56
FORD TRANSIT, 1994 r., 2000 ccm, wtrysk, biały, przedłużony, 
podwyższony, podgrzew. siedzenia i lusterka, wspomaganie, 
sprysklwacze ref!., przegroda celna, RM-JVC ♦ CD na 6 płyt, 
hak, inst. gazowa, wersja skandynawska • 27.000 zl. Dzierżo
niów, tel. 074/832-38-88, 0602/62-00-93 
FORD TRANSIT, 1994 r., 154 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
podwyższony, przedłużony, wspomaganie, ład. 1700 kg, oryg. 
lakier, z kpi. dokumentacją, stan techn. b. dobry, - 29.000 zl lub 
zamienię na tańszy, do 1800 ccm. Bielawa, tel. 074/833-58-33, 
0604/09-10-13
FORD TRANSIT, 1994 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, niski, krót
ki, - 21.000 zl. Chorzów, tel. 0607/25-21-53 
FORD TRANSIT BUS, 1994 r., 97 tys: km, 2500 ccm. diesel, 
żółty, 9-osobowy, i właściciel, na zachodnich tablicach - 8.300 
DEM. Sulików, tel. 075/775-58-22 
FORD TRANSIT, 1994/95 r., 160 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
wiśniowy, oszklony do połowy, podwyższony, nowy model, po
duszka pow., wspomaganie kierownicy, hak, bez wypadku, nie 
używańy w kraju, • 22.500 zł. Wrocław, tel. 0604/24-13-73 
FORD TRANSIT, 1994/95 r., 160 tys. km, 2500 ccm, diesel, nie
bieski, kabina-6-osobowa + skrzynia 1 t, oplandekowany, -
32.000 z). Żary, tel. 068/374-09-60 do godz. 15, 068/374-86-76 
po godz. 16
FORD TRANSIT, 1995 r., 170 tys.' km, 2500 ccm, diesel, biały, 
krótki, podwyższony, oszklony, poduszka, ABS, radio, LKW, na 
białych tablicach, samochód w kraju • 7.700 DEM. Kłodzko, tel. 
0607/48-00-29
FORD TRANSIT, 1995 r., 150 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały, 
oszklony do połowy, ABS, poduszka pow., alarm, hak, I właści
ciel, - 28.500 zl. Świebodzice, tei. 074/854-32-01,0605/55-55-37 
O  FORD TRANSIT, 1995 r., 98 tys. km, 2500 ccm, 

diesel, biały, nowy model, 76 KM, książka serw i- 
sowa, wspom aganie kierownicy, poduszka po
wietrzna, radioodtwarzacz, stan b. dobry, spro- 
wddzony w  ca łości, kupujący zw oln iony z  opłaty 
skarbow ej, po  p rzeg lądz ie , - 25.500 zł. te l. 
065/547-44-44 p o  go d z . 20, 0601/70-48-82 
01025081

FORD TRANSIT. 1995 r., 132 tys. km. 2500 ccm, diesel, biały, 
niski, krótki, wspomaganie, poduszka pow., wzmocniony silnik, 
5-osobowy, oszklony do połowy, stan idealny, mało eksploato
wany, garażowany, możliwe raty, • 27.500 zł lub zamienię na 
tańszy osobowy. Kamienna Góra, tel. 075/742-44-25 po godz. 18 
FORD TRANSIT, 1995 r., 2500 ccm, turbo D, biały, serwo, ABS, 
poduszka powietrzna, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ładow
ność 1.300 kg, bez wypadku, stan idealny, sprowadzony do kra
ju, - 28.500 zl brutto, faktura VAT. Opole, tel. 077/482-03-26, 
0606/26-6845
FORD TRANSIT. 1995 r., 180 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
niski, krótki, 9-osobowy, poduszki pow., centralny zamek, I wła
ściciel, - 29.100 zl. Paczków, tel. 077/431-64-04 Ziębice, 
074/81941-07 w godz. 10 • 16
FORD TRANSIT, 1995 r., 170 tys. km, 2500 ccm. turbo D. biały, 
podwójna kabina, 6-osobowy, 2.70 x 2.00 m, aluminiowe burty, 
hak, poduszka pow., wspomaganie kierownicy, lad. 900 kg, 
książka serwisowa, nie eksploatowany w kraju, • 26.000 zl. 
Śmigiel, tel. 065/518-64-92, 0604/59-60-94 
FORD TRĄNSIT MAXI. 1995 r., 130 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, przedłużony, podwyższony, - 26.500 zł. Wrocław, tel. 
071/372-02-60 po godz. 18
FORD TRANSIT, 1995 r., 120 tys. km, 2500 ccm, turbo D, czer
wony, centralny zamek, el. otwierane szyby, 9-osobowy, hak, 
wspomaganie kierownicy, RM, - 32.000 zl. Wschowa, tel. 
0605/76-32-80
FORD TRANSIT, 1995 r., 160 tys. km, 2500 ccm, diesel, czer
wony, biaszak, 3-osohowy, podwyższony, ład. 1.51, tylne drzwi 
oszklone, wspomaganie, poduszka pow., RO, hak. sprowadzo
ny w całości, bez wypadku, udokumentowane pochodzenie, 
zadbany, stan b. dobry, • 29.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/81544-96 po godz. 18, 0601/08-70-10 
FORD TRANSIT, 1995 r., 123 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
9-osobowy, bez wypadku, immobilizer, radio, oszklony, garażo
wany, faktura VAT, stan b. dobry, - 30.000 zl. Zgorzelec, tel. 
075/775-50-39 w godz. 7-15
O  FORD TRANSIT, 1995 r., 2500 ccm , d iese l, biały, 

podwyższony, oszklony, 6-osobowy, - 31.500 zł 
lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/7949-88 87020671

FORD TRANSIT, 1995/96 r., 148 tys. km, 2500 ćcm, turbo D, 
niebieski, książką serwisowa, bez wypadku, podwyższony, 
przedłużony, do połowy oszklony, 5-osobowy, koła 15*. do spro
wadzenia z Niemiec, stan idealny, • 29.500 zł. Kępno, tei: 
0608/8148-82
FORD TRANSIT, 1996 r., 160 tys. km, 2500 ccm, turbo D, czer
wony, wspomaganie, ABS, niski, krótki, biaszak, poduszka pow, 
- 34.000 zł. Bralin, tel. 062/781-26-11, 062/781-29-26', 
0608/32-3746
FORD TRANSIT, 1996 r., 95 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, wzmocniony silnik, 8 miejsc, poduszka pow., ni
ski, krótki, alarm, sprowadzony w całości na kołach, • 32.000 zl. 
Paczków, tel. 077/431-76-54 po godz. 15,0603/53-25-21 
FORD TRANSIT, 1996 r., 82 tys. km. 2500 ccm, TDi. biały, prze
groda celna, wspomaganie, RO. nawigacja satelitarna, CB-ra- 
dio, reguł, reflektory, komputer, stao idealny, • 27.500 zl. Wał
brzych, tel. 074/845-03-32, 0603/58-60-90 
FORD TRANSIT, 1996 r., 2500 ccm, turbo D bez wypadku, ABS, 
serwo, poduszka pow., podwójna kabina, 6 osób ♦ skrzynia ła
dunkowa, wym. 2.7 x 2 m, - 33.000 zl + VAT. Wieruszów, tel. 
062/784-25-73, 0601/72-08-77
FORD TRANSIT, 1996 r., 60 tys. km, 2500 ccm, turbo D, czar
ny, lad. 1.51, wymiary: 285/210/200 cm, skrzyniowy, plandeka, 
radio, ABS, wspomaganie kier., hak, bliźniacze koła, na podusz
kach, -42.000 zł. Lubin, tel. 076/846-70-62,076/846-87-72 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w Internecie pod numerem - 
AG1075 www.autogielda.com.pl)
FORD TRANSIT, 1996 r., 56 tys. km, 2500 ccm. diesel, czeiwo- 
ny, oszklony, podwyższony, serwisowany, do sprowadzenia, - 
28.800 zł. Paczków, tel. 077/431-60-94, 0604/14-20-98 
FORD TRANSIT, 1996/97 r., 95 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, 2 poduszki pow., ABS, RO, wspomaganie kier., el. reg. lu
sterka, centralny zamek, zderzaki w kolorze nadwozia, 6 foteli, 
zarejestrowany na 9 osob, • 31.000 zl. Bolesławiec, tel. 
0603/1247-27
FORD TRANSIT, 1997 r., 46 tys. km, 2500 ccm, diesel biaszak, 
podwyższony, hak, ABS, poduszka pow., wspomaganie, - 33.000 
zl lub zamienię na osobowy. Bielawa, tel. 074/833-26-35 po 
godz. 19
FORD TRANSIT BUS. 1997 r.. 110 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, 9-osobowy. niski, krótki, ABS, poduszka pow., wspoma
ganie, oryg. RO, alarm, oznakowany, hak, bez wypadku, udo
kumentowane pochodzenie, i właściciel, stan idealny, • 36.500 
zł. Bielawa, tel. 074/833-44-61 po godz-17 
FORD TRANSIT, 1997 r., 52 tys. km, 2000 ccm. benzyna, wtrysk, 
granatowy, biaszak, krótki, podwyższony, ABS, wspomaganie,

poduszka pow., centralny zamek, immobilizer, kompletna do
kumentacja, stan idealny, - 35.000 zł. J.asiei\, tel. 068/371-07-30 
FORD TRAftSIT, 1997 r., 147 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
9-osobowy, poduszka pow., ABS, centralny zamek, radio. CD, 
kola 15", - 39.500 zł. Leszno, tel. 0601/2647-00 
FORD TRANSIT, 1997 r., 91 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały, 
9-osobowy, ABS, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek; wspo
maganie, pompowane fotele, • 37.900 zł. Wrocław, tel. 
0602/45-57-36
O  FORD TRANSIT, 1997 r., 2500 ccm , turbo D, bia

ły, poduszki pow., wspomaganie, AB S , 6 osób + 
1470 kg, dług. skrzyni 340 cm, szer. 200 cm, - 
44.500 z ł lub zam ienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/7949-88 87020661

FORD TRANSIT, 1997/98 r., 170 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, do sprowadzenia, biaszak, krótki, niski, wspomaganie kier., 
poduszka pow., ABS -12.500 DEM. Chojnów, tel. 076/818-71-35, 
0602/58-06-18
FORD TRANSIT, 1998 r., 64 tys. km, 2500 ccm, TDi, biały, 9-oso- 
bowy, ABS, 2 poduszki powietrzne, alarm, centralny zamek, 
wspomaganie, serwisowany, w kraju 3 tygodnie, - 39.000 zl. 
Jasień, tel. 0607/34-9145
FORD TRANSIT, 1998 r., 89 tys. km, 2500 ccm, TDI, biały, 3-oso
bowy, podwyższony, poduszka pow., ABS, ASC, RO, bez wy
padku , centralny zamek, wspomaganie, hak, faktura VAT, • 
39.500 zl. Kępno, tel. 0604/27-82-66 
FORD TRANSIT, 1998 r., 105 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 2 
poduszki pow., ABS, centralny zamek ♦ alarm i pilot, hak. 9-oso
bowy, sprowadzony w całości, w kraju od pół roku, stan b. do
bry, - 39.000 zl. Nowa Sól, tel. 0605/06-2842 
FORD TRANSIT, 1998 r., 30 tys. km, 2500 ccm, TD, biały, maks., 
przedłużony, podwyższony, 3-osobowy, - 32.800 zł. Opole, tel. 
077/415-00-59
GAZ 52 A, 1980 r., diesel C-385 skrzyniowy, lad. 4 1, • 2.000 zl. 
Wolimierz, woj. jeleniogórskie, gm. Leśna, tel. 0603/41-05-50 
GAZ PICK-UP, 1990 r. techn. sprawny, do poprawek blachar
skich, • 1.500 zl. Brzeg Dolny, tel. 071/319-62-00 
HANOMAG F-65 skrzyniowy 5.5 x 2.25, - 2.500 zl. Wrocław, tel. 
0602/8746-22
HANOMAG F-76,1976 r., diesel bez skrzyni ładunkowej, 6-cy- 
lindrowy, lad. 4.2 t, koła 8.25x16, stao dobry, • 6.000 zł. Wro
cław, tel. 071/343-66-07 po godz. 20 x  
HYUNDAI H100 BUS, 1994 r., 130 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, bez wypadku, wspomaganie, - 18.400 zł. Syców, tel. 
062/785-92-59, 0604/44-72-65

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
teł. 071/373-72-15, 373-72-18

OPOH343
HYUNDAI H100, 1995 r., 80 tys. km. 2500 ccm, diesel, szary 
metalic, bez wypadku, wspomaganie, zadbany, • 20.500 zl. Zię
bice, tel. 074/819-31-30
IFA WL 50,1969 r., 6500 ccm, czerwony, oplandekowany, dl. 
skrzyni 5.2 m, ważny przegląd do 12.2001 r, - 5.000 zł. Choj
nów, tel. 076/818-71-80
IFA WL 50, 1969 r., 6500 ccm, czerwony, oplandekowany, dl. 
skrzyni 5.2 m, ważny przegląd do 03.2002 r, • 2.300 zł. Lubin, 
tel. 0603/17-79-30
IFA L50,1977 r., 50 tys. km, 6400 ccm, diesel, zielony, 3-stron- 
na wywrotka, blokada mostu, po remoncie pompy wtryskowej, 
techn. sprawny, • 2.200 zl lub zamiana. Przeslełta, tel. 
075/762-1447
IFA W 50,1979 r. ciągnik siodłowy * naczepa paszowóz, - 6.500 
zł. Opole,, tel. 0601/46-16-29
IFA WL50, 1979 r., 40 tys. km, 6350 ccm, zielony, wywrotka 
3-stronna, wym. 2,3 x 3,8 m, 4x4, przedni napęd, blokada mo
stów, dod. części i opony, maio eksploatowany, - 5.500 zł. Zgo
rzelec. teł. 075/771-76-60
IFA L50,1980 r., 6560 ccm, granatowy, wywrotka 3-stronna, ład. 
6 t, dodatkowo dużo części, • 4.500 zł. Polanica'Zdrój, tel. 
074/868-23-13 po godz. 15, 0604/50-95-78 
IFA W50.1088 r., 21 tys. km, niebieski, wywrotka 3-stronna, 
dwa napędy, blokada na cztery kola, przystosowany do ciągnię
cia przyczepy, podwyższane burty, • 6.000 zł. Kędzierzyn-Koź
le, tel. 0607/69-84-56, 0607/69-84-57 
ISUZU MIDI BUS, 1984 r. długi, przeszklony, - 2.000 zł. Oława, 
tel. 0601/71-07-70
ISUZU MIDI, 1990 r., 166 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, 
oszklony, zarejestrowany na 8 osób, RO, - 9.900 zł lub zamie
nię na osobowy. Gorzów Wlkp., tel. 095/722-03-19, 
0607/75-62-05
ISUZU MIDI, 1990 r., 155 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, oszklony, radioodtwarzacz, wspomaganie, 2 rzędy fo
teli, nowa tapicerka i podsufltka, fotele welurowe, boczne tylne
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szyby w kolorze niebieski metalic, stan lakierniczy b. dobry, ele
gancki Wygląd, • 14.500 zl. Góra, tel. 065/543-38^51, 
0601/5642-29
ISUZU MIDI BUS, 1991 r., .110 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czerwony, 6 osób, ład. 1115 kg, oszklony, przedłużony, -13.000 
zł. Bielawa Dolna, tel. 075/778-69-83 
ISUZU MIDI BUS. 1991 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, bez wypadku, długi, osobowy, do sprowadzenia z Nie
miec, hak, RO, wspomaganie kier., fotele -2.100 DEM. Bielany, 
tel. 076/85745-15, 0603/78-63-67 
ISUZU MIDI, 1992 r., 210 tys. km, 2200 ccm, diesel, czerwony, 
5-osobowy i ładowność 1100 kg, nowa tapicerka, el. otw. szyby, 
druga, osobna nagrzewnica dla tylnego rzędu, pełna dokumen
tacja, RM Blaupunkt, głośniki Pioneer, tektura zakupu, -15.000 
zł. Lubin. tel. 076/842-5344, 0502/6147-13 
ISUZU MIDI, 1992/93 r., 97 tys. km. 2000 ccm, benzyna, niebie
ski, oszklony, hak, wspomaganie, el. otw. szyby, I właściciel, - 
11.000 zł. Ruszów, tel. 075/77145-56 
ISUZU MIDI, 1993 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, na białych 
tablicach • 4.000 DEM. Legnica, tel. 0603/53-2642 
ISUZU MIDI, 1993 r., 2000 ccm, benzyna, biały, do połowy 
oszklony, • 9.300 zł. Wrocław, teL 071/34842-16 
ISUZU MIDI BUS, 1993 r., 146 tys. km, 2000 ccm, biały, Inst. 
gazowa, 9 miejsc, - 10.000 zl, tel. 095/762-1741 wieczorem 
!VECO TURBOSTAR, 1990 r. stan b. dobry, -25.000 zł + VAT. 
Żagań, tel. 068/47841-81, 0502/51-59-23 
IVECO, 1991 r. 6-komorowa chłodnia z agregatem chłodniczym, 
• 28.000 zl. Ostrów Wlkp., tel. 062/592-0344 
IVECO 190-33,1987 r. ciągnik siodłowy, po remoncie, bogate 
wyposażenie, oplandekowany, stan b. dobry, - 31.000 zl. Legni
ca, tel. 076/887-13-85, 0609/51-26-04 
IYECO 190-36 PT, 1992 r., 13498 ccm, diesel, biały, ciągnik 
siodłowy, stan dobry, - 24.000 zl lub zamienię na busa, lub oso
bowy. Lewin Brzeski, woj. opolskie, tel. 0607/81-95-51 
IVECO 30-5 DAILY, 1995 r., 2500 ccm, diesel, biały, wysoki, 
przedłużany, na białych tablicach • 11.000 DEM. Legnica, tel. 
0603/53-2642

IYECO 30-8,1985 r., 2500 ccm, diesel, biały, izoterma, furgon, 
po remoncie kapitalnym silnika (5 tys. km), stan dobry, nie wy
maga napraw,-ład. 1500 kg< na prawo jazdy kaL B, • 9.000 zł. 
Wieruszów, tel. 062/784-20-87
IYECO 35-10,1993 r., 250 tys. km, 2500 ccm, turbo D, żółty, po 
remoncie silnika, bliźniacze koła, kontener o wym. 4.10 x 2.10 
x 2.10 m, 3 miejsca, owiewka, - 23.000 zl. Zielona Góra, teł. 
0502/21-96-02
IYECO 35-10 TURBODAILY, 1994 r., 240 tys. km, • 30.000 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/735-53-82, 0602/25-89-03 
IYECO 35-10,1996 r, 141 tys. km, 2800 ccm, turbo D, wtrysk, 
biały, podwyższony, serwisowany, I właściciel, RO Sony, stan

AUT0-80S
CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
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I” Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 48 I 
tel. 071/311-27-00,0-601 569 266, |

idealny, - 31.000 zł lub zamienię na osobowy, 8 - 10-letni (faktu
ra VAT). Strzelin, tel. 071/392-8041 
IYECO 35-10, 1996 r., 120 tys. km. 2500 ccm, turbo D, żółty, 
maks. długi, wysoki, biaszak, bliźniacze kola, I właściciel, ku
piony w salonie, alarm, immobilizer, stan b. dobry, - 40.000 zł ♦ 
VAT. Wrocław, tel. 0603/37-56-84 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem - A00439 www.autogiel- 
da.com.pl)
IYECO 35-10,1997 r., 2800 ccm. TD, biały, biaszak, maks. dłu
gi, ład. 3.51, - 26.000 zl W AT  i cło. Trzebiel, woj. zielonogór
skie, tel. 0602/65-80-27
IYECO 35-10 TDI, 1998 r., 2800 ccm na ramie, serwo, bliźnia
cze koła, dł. ramy 4,5 m, - 41.000 zl ♦ VAT od faktury. Wieru
szów, tel. 062/784-25-73, 0601/72-08-77 
IYECO 35-10,1999 r., 4 tys. km, 2800 ccm, turbo D, biały, ku
piony w salonie, wersja maksi, stan idealny, możliwość wysta
wienia faktury Vat. Wrocław, tel. 0608/17-96-55 
IYECO 35-12 TDI, 1997 r., 2800 ccm biaszak, - 41.000 zl ♦ VAT 
od faktury. Wieruszów, tel. 062/784-25-73, 0601/72-08-77 
IVECO 35*8 BUS, 1989 r., 350 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia- 
ło-niebieski, oplandekowany, wym. 3.5x2.0x1.9 m, tył zamyka
ny na drzwi metalowe, nowe opony, ład. 1.21, na prawo jazdy 
kat. B, -10.000 zł. Wrocław, tel. 071/359-10-12,0605/57-26-33 
IYECO 35-8,1989 r., 250 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, pod
wyższony, wzmocniony, bliźniacze koła, długi, biaszak, - 9.500 
zł lub zamiana na VW Transportera, 8-osobowego. Koźminek, 
tel. 062/763-82-07
IVECO 35-8, 1992 r., 2500 ccm, diesel kontener, • 30.000 zl. 
Nysa, teł. 0608/58-51-25
IVECO 40-10, 1993 r., 2500 ccm, turbo D, biały, furgon max, 
lad. 1,81, masa całk. 4200 kg, na bliźniaczych kołach; stan b. 
dobry, - 36.500 zl + VAT. Wrocław, tel. 071/35347-35, 
0601/16-8644
IYECO 40-10 MAXI, 1996 r., 233 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, furgon, hak, RM, wspomaganie, bez wypadku, • 45.000 zl 
lub zamienię na kontener z windą, chłodnia. Lubin, tel. 
076/843-67-30, 0603/24-00-93
IVECO 45-10,1995 r., biały, maxi furgon - 45.000 zl. Wrocław, 
tel. 0601/70-00-02
IYECO 49-12,1994 r., 182 tys. km, 2500 ccm, TDi. bialo-czer- 
wony, kontener izoterma, ład. 2400 kg, - 42.500 zł. Wolsztyn, 
tel. 068/384-30-69, 0603/31-64-30 
IYECO 59-12, 1996/97 r., 240 tys. km, 2800 ccm. TDi, biały, 
kontener aluminiowy o wym. 5.15x2.15x2.2 m, bliźniacze koła, 
kupiony w salonie w Polsce, spoiler, stan b. dobry, ład. 2950 kg, 
masa całkowita 6000 kg, • 52.000 zl. Wrocław, tel. 0601/70-59-91 
IYECO 59-12 TURBODAILY, 1996/97 r., 210 tys. km, 2800 ccm, 
TDI, biały, biaszak, kupiony w salonie, maks. przedłużony i 
podwyższony, lad. 3.21, - 54.500 zl. Wrocław, tel. 071/349-27-83, 
0601/55-26-69
O  JE LC Z  3W, 1985 r., biały, oryg. wywrotka, stan 

techn. dobry, w  ciągłej eksploatacji, zarejestro
w any  do  04.2002 r, - 7 .500 z ł. G u b in , te l. 
068/359-364)9 po godz. 15 03002701 

JELCZ 315,1975 r. skrzyniowy ♦ przyczepa, 10 ton, - 9.000 zl. 
Wołów, tel. 071/3894 5 46, 071/389-28-38, 0607/40-7844 
JELCZ 315, 1979 r. skrzyniowy, • 4.000 zl. Oława, tel. 
071/313-34-06
JELCZ 315, 1979 r., SW-680, turbo, czerwony, po remoncie 
kapitalnym silnika, kabiny, skrzyni biegów, nowe akumulatory, 
opony, stan b. dobry, - 6.000 zl lub zamienię na dostawczy. 
Wałbrzych, tel. 074/666-28-74
JELCZ 316,1983 r., 90 tys. km, 11000 ccm, szary, lad. 111, oś 
wleczona podnoszona, poduszka pow., stan dobry, - 8.500 zł. 
Zabrze, tel. 0607/33-96-98

Do sprzedania:
JELCZ 315 + przyczepa D-83
- 3000 + VAT
JELCZ 416 + przyczepa 11.51
- 24000 + VAT

OPOH947
Wrocław, ul. Opolska 178 

_______ tel. 342-74-52

JELCZ 316,1994 r., 70 tys. km, 11000 ccm, biały, składak, ka
bina 416 podnoszona, oś podnoszona na poduszkach, stan 
dobry oraz przyczepa D?83, - 12.500 zl. Wrocław,, tel. 
0602/71-08-06
JELCZ 317,1975 r., 11000 ccm, biały, techn. sprawny ♦ nacze
pa wywrotka NW 180,2 osie, po remoncie silnika, wysokie bur
ty, - 16.000 zl. Polanica Zdrój, tel. 074/868-23-13 po godz. 15. 
0604/50-95-78
JELCZ 317, 1976 r., 11100 ccm, zielony, stan ogólny dobry, 
wywrotka oryginalna na 3 strony, wysokie burty, pilnie,"- 5.800 
zł. Głogów, tel. 076/835-55-06, 0601/55-17-94 
JELCZ 317,1976 r. wywrotka, w ciągłej eksploatacji. • 5.000 zl. 
Oleśnica, tel. 071/399-38-65 „
JELCZ 317,1977 r., biały, nowe burty, sprawny technicznie, w 
ciągłej eksploatacji, wywrotka, • 4.500 zl. Świdnica, tel. 
074/852-20-19, 0603/65-50-12
JELCZ 317,1980 r.. 80 tys. km, zielony, skrzyniowy, wywrotka 
na 3 strony, w ciągłej eksploatacji, części, • 7.000 zł. Wrocław, 
tel. 0608/16-52-81
JELCZ 317,1982 r., 60 tys. km oryg. wywrót, wysokie burty, - 
8.500 zł. Góra. tel. 065/543-72-24 
JELCZ 317 3W, 1983 r., zielony, techn. sprawny, gotowy do pra
cy, wywrotka, stan b. dobry, - 7.000 zł. Strzelin, tel. 
0603/95-05-15
JELCZ 317 W, 1984 r., 10 tys. km po remoncie silnika (doku
mentacja), stan b. dobry ♦ Liaz, wywrotka 3-stronna,.-15.000 zł

Sprzedam samochód ciężarowy 
JELCZ 317 D TURBO (ciągnik siodłowy) 

1988 r., przegląd techniczny aktualny, 
cena - 6.000 zł

OP012018
„MORANA-SYSTEM" Sp. z o.o. ZPCHr. 

58-305 Wałbrzych, ul. 1 Maja 81 F 
tel. 074/842-35-51 

Zbigniew Serbeński, tel. 0-604122 973

lub zamienię na osobowego busa. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0600/6044-92
JELCZ 317,1985 r.. 11100 ccm, szary, wywrotka, burty i kabina 
po remoncie, stan dobry, • 9.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/752-54-24
JELCZ 317 D, 1986 r. wywrotka 3-stronna, opony-1100 - 8.600 
zł ♦ przyczepa HL 8011, wywrót 2-stronny, opony 1200 • 13.500 
zł lub zamienię na osobowy bus. Nowa Wieś, tel. 0606/50-99-68 
JELCZ 317,1986 r., 192 tys. km, 11100 ccm, żółty, wywrót na 3 
strony, w ciągłej eksploatacji, dużo nowych części, stan b. do
bry, - 9.000 zł. Wałbrzych, tel: 074/841-97-19 
JELCZ 317 3W, 1986 r., 11000 ccm, niebieski, nowe akumula
tory, oryginalna wywrotka, stan dobry, • 6.000 zł. Wrocław, tel. 
071/310-71-36, 0607/30-63-71

JELCZ 317 3W, 1987 r. wywrotka, • 12.000 zl. Legnica, tel. 
076/855-06-33
JELCZ 317,1987 r., żółty, wywrót na 3 strony, stan opon dobry, 
stan tech. dobry, • 11.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-8940, 
0606/13-82-56
JELCZ 317 3W, 1987 r. po remoncie silnika i skrzyni biegów, 
zadbany, stan dobry, • 11.000 zł. Wrocław, tel. 074/843-23-32 
JELCZ 317 D, 1988 r., 11100 ccm, szary; stan dobry, cemento- 
naczepa CN-181 E (1988 r.), • 12.000 zl. Gryfów Śląski, tel. 
075/781*35-63
JELCZ 317,1989 r., 160 tys. km, biały, wywrót na 3 strony,ba
bina krótka, wysokie burty, przegląd do 02.2002 r., akumulatory 
na gwarancji, ład. 7 .51, w ciągłej eksploatacji, stan ogumienia 
b. dobry, • 9.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-03-19 
JELCZ 317 W, 1989/96 r., 11000 ccm, turbo D, źóito-szary, 
przedłużony o 70 cm, wzmocnione resory, wywrót na 3 strony, 
kabina 93 r., .na chodzie’ , • 5.500 zł. Lubin, tel. 0601/92-33-74 
JELCŻ 325,1982 r., 280 tys. km, 11100 ccm, seledynowy, kon
tener, przyczepa D633, zwykła, plandekowana, 1988 r., zestaw 
w eksploatacji, stan dobry< • 5.500 zl. Korfantów, tel. 
077/431-93-11
JELCZ 325,1988 r., 11100 ccm, turbo D, żółty, stan b. dobry, 
6-biegowy * przyczepa Autosan D-616, lad. 11,5 t, z 1989 r., 
zestaw oplandekowany, po remoncie, - 15.000 zl lub zamienię 
na naczepę 3-osiową, samochód dostawczy. Gozdnica, woj: 
zielonogórskie, tel. 0602/67-64-95, 090/68 3̂8-75 
JELCZ 325,1988 r., niebieski, ład. 8 1, skrzyniowy, - 7.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/845-16-62
JELCZ 325,1992 r., 11100 ccm, SW-680, czerwono-popiełaty, 
wywrotka, skrzyniowy, po remoncie, nowe opony, akumulatory, 
skrzynia lad, -10.000 Zł lub zamienię na mniejszy, do 3,51 ład., 
może być Avia. Wałbrzych, tel. 074/843-29-50 
JELCZ 325,1994 r. 3-stronna wywrotka, ład. 8 ton, • 12.000 zl. 
Kożuchów, tel. 068/35544,80, 0602/57-66-59 
JELCZ 415,1991/92 r., 390 tys. km, SW-680, biały, wysoka plan
deka 2,45, skrzynia ładunkowa dł. 6,50 m. kabina kierowcy z 2 
kojami, szyberdach - 20.000 zl. Wrocław, tel. 071/345-64-99 
JELCZ 417/1984 r., turbo wywrotka na 3-strony, 6-biegowy, • 
13.500 zl lub zamienię na busa. Sobótka, tel. 071/390-35-14 
JELCZ 640,1991 r., 110 tys. km. SW-680, turbo D, biały,' 3-osio-

wy, wywrotka 3-stronna, podnoszona kabina, wysokie, dzielo
ne burty, - 28.000 zł. Kępno, tel. 0603/30-96-62 
JELCZ StEYR 640.1990 r.. 80 tys! km, 11000 ccm. piaskowy, 
wywrotka 3-stronna. skrzynia po odbudowie, opony bezdętko- 
we, - 32.000 zl. Wrocław, tel. 0602/71-08-06 - 
KAMAZ, 1984 r., szary, wywrotka, kiper Tarry 815 3 W, po re
moncie w 99 r, nowe opony, nowy akumulator i ukł. hamulcowy, 
siłownik wywrotu, stan b. dobry, • 18.000 zł. Wrocław, tel. 
0604/24-78-79
KAMAZ, 1989 r., pomarańczowy, wywrotka, nowe opony, stan 
dobry, - 19.000 zł. Wrocław, tel. 0600/16-04-18 
KAMAZ 43101,1993 r„ 15 tys. km. 10850 ccm, zielony, 3 na
pędy, do przewozu drewna dłużycowego, HDS, dozór, - 70.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-82-34 
KAMAZ 5320,1981 r., siwy, kabina z 91 r.. po remoncie kapital
nym, stan techn. b. dobry, przystosowany do przewozu drewna 
stosowego, - 15.000 zł. Kraszewice, woj. kaliskie, tel. 
0607/57-6344
KAMAZ 5320,1981 r., 180 tys. km, diesel, czerwony, ogumie
nie w b. dobrym stanie, 30% zużycia, po remoncie silnika, 
wszystkie szczęki hamulcowe nowe, belka przednia, stan b. 
dobry ♦ przyczepa HL 8011, wywrotka na boki, ład. zestawu 20 
t, • 15.500 zl lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/842-10-99, 
0607/54-58-99
KAMAZ 53212, 1982 r. skrzyniowy, z możliwością kjprowania, 
stan b. dobry, w ciągłej eksploatacji, - 17.000 zł. Wrocław, tel. 
071/357-62-51
KAMAZ 5410,1980 r., 14 tys. km, 10850 ccm, czerwony, cią
gnik siodłowy, po remoncie kapitalnym silnika + naczepa Zremb 
NW-180, 1986 r., wywrotka, - 20.000 zl. Oleśnica, teł. 
071/314-90-01, 0502/39-91-07
KAMAZ 5410, 1981 r.; 30 tys. km, 10850 ccm, czerwony, cią
gnik siodłowy + naczepa NW-180, wysokie burty, klapa tylna, 
koła balony, gotowy do pracy, po przeglądzie techn, • 14.000 zł 
lub zamienię na osobowy. Głogów, tel. 076/835-24-05 
KAMAZ 5511, 1978 r., 82 tys. km, 10850 ccm, diesel, czerwo
ny, ciągnik siodłowy, stan techn. b. dobry, nowe opony, • 15.000 
zl. Opole, tel. 077/457-54-80, 0501/54-04-15 
KAMAZ 5511,1979 r., 50 tys. km, szary, w ciągłej eksploatacji, 
nowe akumulatory, po remoncie skrzynia biegów i mosty, stan 
dobry, • 15.000 zł. Lubań, tel. 075/721-69-50 
KAMAZ 5511,1980 r. wywrotka, po remoncie silnika, ogumie
nie 70%, -15.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-66-71 
KAMAZ 5511,1980 r., 11000 ccm, pomarańczowy, przystoso
wany do holowania i wywrotu przyczepy, przegląd ważny do
09.2001 r, • 10.000 zł lub zamienię na dostawczy albo osobo
wy. Bralin, tel. 062/781-25-76
KAMAZ 5511,1980 r. po remoncie kapitalnym, oryginalna wy
wrotka, nowe opony, zarejestrowany do 04.2002 r. + Kamaz 
5320, skrzyniowy, opony zużyte w 60%, zarejestrowany do
08.2001 r., razem lub osobno • 30.000 zł/2 szt. (likwidacja fir
my). Chmieleń. tel. 075/783-37-55
KAMAZ 5511, 1980 r., pomarańczowy, oryg. wywrotka, stań 
dobry, - 15.500 zł luh zamienię. Wrocław, tel. 071/36242-25, 
0603/22-8446
KAMAZ 5511, 1981 r.. pomarańczowy, oryg. wywrotka, nowy

typ kabiny i kipra, nowe opony, akumulatory, sprzęgło, most, 
drążki reakcyjne i kierownicze oraz wózki, stan b. dobry, za
dbany, - 22.000 zł lub zamienię na osobowy. Wrocław, tel. 
071/354-20-75, 0603/12-90-31
KAMAZ 5511,1982 r., niebieski, stan b. dobry, sprawny, -12.000 
zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-23-33 
KAMAZ 5511, 1984 r., pomarańczowy, oryg. wywrotka, stan 
wizualny i techn. b. dobry, - 21.000 zl lub zamienię na osobowy. 
Wrocław, tel.-0606/92-03-04
KIA CERES, 1997 r.. 200 tys. km, 2400 ccm, diesel, niebieski, 
stan techn. dobry, izoterma, wym. 3 x 1.7 x 1.7 m, owiewka, rury 
ochronne, hak, alarm, • 11.600 zł brutto. Jawor, tel. 
076/87049-03
KIA K2700,1999 r., 35 tys.. km izoterma, immobilizer, faktura 
VAT, stan b. dobry. - 29.500 zl. Oleśnica, tel. 071/314-35-01, 
0601/7049-87
LIAZ, 1982 r., żółty, lad. 10. t, wywrotka, opony bezdętkowe, 
nowa skrzynia lad., może być z przyczepą 3-osiową, lad. 16.5 
t, - 15.500 zl. Leszno, tei. 065/520-64-94 
LIAZ, 1983 r. ciągnik siodłowy, z hydrauliką, • 6.000 zł lub za
mienię na Stara lub osobowy. Wałbrzych, tel. 074/842-16-44 
LIAZ, 1984/., turbo D, czerwony, ciągnik siodłowy, koła bezdęt
kowe, ospoilerowany, po remoncie silnika, stan dobry ♦ nacze
pa 3-osiowa, dł. 12.80 m, 31 europalet, aluminiowe burty, stan 
dobry, • 21.000 zl. Gorzanów, tel. 074/812-10-92,0604/60-37-98 
LIAZ 110.053,1985/99 r., 20 tys. km, 12000 ccm, diesel, zielo
ny, HDS, udźwig 1800 kg> dokumentacja, wywrót na dwie stro
ny, dwa siłowniki, skrzynia wym. 6 x 2.5 x 1 m, kabina uchylna, 
kola bezdętkowe, po remoncie (całość). Lubin, te). 
076/846-71-44
LIAZ. 1986 r., bordowy, ciągnik siodłowy, hydraulika, po remon
cie silnika i podzespołów, po lakierowaniu, dużo nowych czę
ści, • 8.300 zl lub zamienię na osobowy. Czarny Bór. tel. 
074/845-04-79, 0604/85-66-53
LIAZ 110.053,1986 r. ♦ przyczepa BRANDYS. 16 i, 3-osiowa, 
zestaw oplandekowany, stan b. dobry, - 35.000 zl •  VAT. Gło
gów, tel. 076/832-23-17
LIAZ 100.054, 1986 r., 11940 ccm, wiśniowy, przyczepa Ka- 
essbohrer, 3-osiowa, na poduszkach, po remoncie silnika, nowa 
sprężarka, nowa pompa wtryskowa po regeneracji: całość na

KAM AZ CEN TRUM
Skup i sprzedaż art. motoryzacyjnych i opon
W ro c ław , ul. M e ta low ców  25  (teren P ILM ET U ), tel. 071/351-89-31 
te l/fax . <071)358-43-45. te l. ko m . 0-501 66  40  97. 0-501 40  97  86
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• oferujemy używane, 
bezwypadkowe pojazdy 
ciężarowe najwyższej jakości

• oferujemy sprzęt takich firm, 
jak: MAN, MERCEDES, 
SCANIA, VOLVO

• bierzemy pełną 
odpowiedzialność za stan 
prawny każdego pojazdu

'94 MERCEDES 20-44 
GLOBETROTTER 

poduszki, EURO 1, ABS, klima.

proponujemy bardzo dogodne 
warunki nabycia: 
LEASING-KREDYT '95 MERCEDES 18-38 

poduszki, EURO 1, hydraulika, 
Webasto, ABS.

94 M AN 19372 
niskie koła, do naczep MEGA, siodło 

lm. EURO 1, L-pakiet, Retardcr.

'93 SCHMITZ-KAISER 
aluminiowa, 3 osie, poduszki, ABS, 

poj. 42mł, ład. 28Ł

96 M AN 8.153 L-2000 
kontener, winda, EURO 1,ABS, 

(5,7 x 2,45 x 2,lm)

'98 M AN 19.403 
poduszki, EURO 2, L-pakiet, 

pełny ADR.

'94 MERCEDES 11-17 
skrzynia plandeka dł.7,2 m, 

EURO 1.

'96 M AN 26.403 chłodnia, 6x2, 
całość poduszki, +  przyczepa 

chłodnia tandem '92 SCHMITZ

'94 M AN  8.224 L-2000 
skrzynia plandeka, EURO 2,220 KM 

(4,7x2,45x2,1 m.)

'95 M AN 19.403 F-2000 
poduszki, EURO 2, L-pakiet,

c. smarowanie, ABS, Retarder.

'93 M AN 19372 '95 M AN 19.422
poduszki, EURO 1, Webasto, ABS, poduszki, 420 KM, EURO 1,

370 KM, c.smarowanie. hydraulika, Webasto, szeroka kabina.

niskich plandekach, lad. zestawu 24 tony, - 19.000 zl. Oleśnica, 
tel. 071/399-37-32 po godz. 19
LIAZ, 1987 r., TDI, czerwony, na poduszkach, po remoncie sil
nika i kabiny, siodło obniżone, stan dobry, ciągnik siodłowy, •
12.000 zł + VAT. Domaszków, woj. wałbrzyskie, tel. 
0603/92-9749. .
LIAZ, 1987 r., 12000 .ccm oplandekowany. RO, telewizor, po 
przeglądzie w marcu, stanb. dobry, -18.000 zl. Kamienna Góra, 
tel. .075/746-2048, 0608/89-78-45 
LIAZ 110.551,1987 r., 100 tys. km, 11940 ccm, diesel, czerwo
ny, spoilery, 320 KM, intercooler, na poduszkach, po kapital
nym remoncie, skrzynia 9-biegowa, fotele Recaró, ogrzewanie 
webasto, nowy kosz tylnego mostu, skrzynia biegów po remon
cie j silnik, -16.000 zł. Nysa, tel. 077/431-06-12 
LIAZ 100.02, 1987 r., 11940 ccm, niebieski, kontener, Izoter
ma, ład. 101,16 europaleL przegląd do końca 12.2001 r., stan 
techniczny b. dobry, pólbłegi, - 11.000 zl. Opole, tel. 
0606/42-07-84
UAZ, 1987 r. skrzyniowy ♦  przyczepa, 101, • 10.000 zł. Wołów, 
tel. 071/389-45-46, 071/389-28-38, 0607/40-78-44 
UAZ 110.053,1988 r., 470 tys. km, niebieski, oplandekowany + 
przyczepa 11.57 Autosan, stan b. dobry + koncesja WKS, ra
zem lub osobno, - 23.000 zł. Bolesławiec, tei. 075/732-47-21 
UAZ 110.053,1988 r„ czerwony, po remoncie silnika, mały prze
bieg, skrzynia 5 + 5, opony bezdętkowe ♦ przyczepa 11.5t z 89 
r., część oplandekoWana, - 17.500 zl. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-13-06 .
UAZ 110.471, 1988 r. ciągnik siodłowy, - 10.000 zl. Wrocław, 
tei. 339-80-91 wewn. 182
LIAZ 110.020,1988 r , 11990 ccm, turbo, niebieski, po remon
cie kapitalnym silnikr przyczepa Autosan D 616, stan opon do
bry, przystosowany do przewozu zboża, - 25.000 zł.., gm. Dzier
żoniów, tel. 0604/70-30-13
O  LIAZ, 1988 r., 80 tys. km, czerwony, wywrotka, 

koła bezdętkowe, po rem oncie kapitalnym  s iln i- 
ka, stan techn. b. dobry, w  ciągłej eksploatacji, -
17.500 zł. Gubin, tel. 068/359-36-09 po godz. 15 
03002711

LIAZ, 1988 r., niebieski, ciągnik siodłowy, na poduszkach, w 
ciągłej eksploatacji + naczepa skrzyniowa 3-osiowa, plandeka, 
razem lub osobno 23.000 zł/zestaw. Wałbrzych, tel. 
074/840-01-13 po godz. 17, 0601/57-20-08 
UAZ, 1989 r. wywrotka 3-stronna, orygin., wysokie burty, stan 
b. dobry, w ciągłej eksploatacji, - 19.500 zl. Ozimek, tel. 
0602/68-90-67 -
LIAZ, 1989 r., turbo ciągnik siodłowy, podnoszona kabina, po 
remoncie silnika (70 tys. km) + naczepa, po remoncie, o di. 12.6 
m, - 15.000 zł lub zamienię na osobowy, dostawczy. Wrocław, 
teł. 071/372-76-14, 0501/34-78-08 
UAZ 150.261, 1989 r., niebieski, oryginalna wywrotka + przy
czepa Brandys, 2-osiowa, wysokie burty, opony bezdętkowe, 
razem lub osobno, - 21.000 zł. Trzebnik, tel. 071/393-96-71 
LIAZ 150.261,1989 r., niebieski, wywrotka, po lakierowaniu 
kabiny, stan b. dobry,.-17.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-46-50
0  LIAZ 110.080, 1989 r., 530 tys. km, 11940 ccm, 

diesel, biało-żółty, BUDOMOBIL, intercooler, na 
poduszkach, 10 b iegów + przyczepa na 35 euro- 
palet, ład. 21 ton, - 21.000 zł + VAT. W ołczyn, tel. 
077/418-89-45,0602/53-82-77 03002431

UAZ, 1989 r. ciągnik siodłowy z przystawką kipra intercooler, 
poduszki, • 22.000 zł * VAT, lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/317-80-76 do godz. 16
UAZ, 1989 r. ciągnik siodłowy ♦ naczepa wywrotka 3-osiowa,
resor, aluminiowa, po naprawie głównej, - 51.000 zł + VAT. lub
zamienię. Wrocław, tel. 0602/49-43-65
LIAZ 110.053,1989 r. skrzyniowy, po odbudowie, nowe opony,
koła bezdętkowe, • 20.000 zl. Ząbkowice śląskie, tel.
074/815-57-19
UAZ 150.261,1989/9 r., 12000 ccm, turbo intercooler, niebie
ski, oryg. wywrotki 3-stronne, 2 szt., kola bezdętkowe, podwyż
szone burty * 2 przyczepy Brandys, • 35.000 zl lub zamienię na 
mniejszy albo inne propozycje. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-30-24, 0602/12-11-62
UAZ 150.261, 1990 r. wywrót 3-stronny, 320 KM, opony bez
dętkowe, * 20.000 zl + VAT lub zamienię. Lubin, tel. 
076/845-63-38, 0604/12-23-59
UAZ 110,1990 r„ 140 tys. km, 12000 ccm, niebieski, ciągnik 
siodłowy, 320 KM, intercooler, nowe opony bezdętkowe, oryg. 
hydraulika, pneumatyczne zawieszenie, nowe akumulatory, 
atrakc. wygląd, - 25.000 zl. Henryków, tel. 074/810-53-75, 
0606/73-92-74
LIAZ 110.471, 1990 r., niebieski, sprawny technicznie, nowe 
opony, obniżone siodło, silnik w dobrym stanie, turbo interco
oler, 320 KM, • 15.000 zł. Mietków, tel. 071/316-91-98 do 
godz. 15, 0602/78-02-08
UAZ 111.800, 1995 r., niebieski, oryg., do transportu dłużycy 
leśnej, z dźwigiem Hara 80 + przyczepa kłonicowa, nowe 2 aku
mulatory i 4 opony, - 55.000 zł ♦ VAT lub zamienię na ciągnik 
siodłowy * naczepa. Wałbrzych, tel. 074/842-11-26 
LUBUN 3352,1997 r., 137 tys. km, 2417 ccm, diesel, niebie
ski, - 20.000 zl (możl. wyst. fakt. VAT).., tel. 0601/84-47-31 
LUBLIN 3372,1997 r.. 151 tys. km, diesel, biały, kontener, 3-oso- 
bowy, zainstalowane mocowanie na wieszaki, bardzo łatwy de
montaż, owiewka nad kabiną, RO, po przeglądzie zawieszenia
1 wymianie oleju, - 21.000 zł. Gryfów SI., tel. 075/781-42-63 
LUBUN 3504,1997 r., 2400 ccm, diesel stan b. dobry, • 23.000 
zł (możl. wyst fakt. VAT). Wrodaw, tel. 0605/33-09-00 
LUBUN II 3554,1997 r., 80 tys. km, 2400 ccm, turbo D, żółty, 
skrzyniowy, przedłużony, oplandekowany, wspomaganie, radio, 
- 26.500 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Wrodaw. tel. 071/316-84-69. 
317-12-63
LUBUN II3554,1998 r., 77 tys. km, 2400 ccm, turbo D, zielony, 
skrzyniowy, lad. 1550 kg, wym. 3.4x2.0x1.8 m, alarm, stan b. 
dobry, faktura VAT, • 24.300 zl ♦ VAT. Wrocław, tel. 
071/373-74-27, 0601/57-76-68
LUBUN 3574,1998 r., 85 tys. km, 2400 ccm, TD. biały, izoter

ma, agregat mało używany, nowe opony, alarm, wspomaganie 
kier., stan b. debry, - 29.900 zł. Świebodzice, tel. 074/854-19-32 
LUBLIN 3574II, 1998 r., 93 tys. km, 2400 ccm, turbo D, zielony, 
izoterma, ład. 1300 kg, wym. 340x200x180 cm,taktura VAT, stan 
b. dobry, - 24.200 z ł .+ VAT. Wrocław, tel. 071/373-74-27, 
'0601/57-76-65.
, LUBUN II FURGON, 1998 r., 73 tys. km, 2400 ccm, turbo D, 
.biaiy, blaszakioszklony,6 osób. + 850 kg, wspomaganie, za
dbany, - 26.500 zł (możl. wyst. fakt. VAT). 'Wrocław, tel. 
071/316-84-69, 317-12-63
LUBUN III 3584,1999 r., 35 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, 
blaszak, podwyższony, 3 osoby + 1000 kg. wspomaganie, im
mobilizer,. stan idealny, • 36.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Wro
daw, tel. 071/316-84-69, 317-12-63 
MAGIRUS DEUTZ 130 M 8,1986 r., 6008 ccm, diesel, niebie
ski, skrzyniowy; dl. 5.5 m, szer. 2.2 m, lad. 3.5 ton, wspomaga
nie, wywrotka, kabina, -10.000 zł. Wrocław, tel. 071/37340-67, 
0601/57-69-14
MAGIRUS IVECO, 1985 r. wywrotka, stan dobry, • 38.500 zł lub 
zamienię. Nysa, tel. 077/433-56-31 
MAN 19.292,1989/97 r. ciągnik siodłowy, hydraulika, I właśd
del, stan techn. b. dobry, • 28.000 zł. Jawor, tel. 076/870-88-17 
MAN 19321 F, 1987 r., 12000 ccm, zielony, oplandekowany + 
przyczepa, 3-osiowa (Kassbohrer), ład. 15.500 kg, całość pod 
plandeką, w ciągłej eksploatacji, - 30.000 zł.'Żary, tel. 
068/37449-64
MAN 19372,1991 r. ciągnik siodłowy, stan b. dobry, hydrauli
ka, ogrzew. webasto, ABS naczepa wywrotka 3-osiowa, góra 
aluminiowa, rama stalowa, 91 r. - 80.000 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-3$-01 wew. 5321, 0604/07-3348 
MAN 19.403,1996 r. ciągnik siodłowy, z koncesją WKŚ -190.000 
zl. Zdzieszowice, tel. 077/4844 5 49  
MAN 24362,1988 r. dągnik siodłowy, 3-osiowy, z hydrauliką, •
38.000 zł ♦ VAT od faktury. Zychów, tel. 062/763-41-56, 
0601/88-73-75
MAN 8.150,1992/93 r., 89 tys. km, 6900 ccm, diesel, biały, peł
na dokumentacja, masa 7.51, nie rejestrowany w kraju, • 44.000 
zł. Bralin, tel. 062/781-27-56
O  MAN 8.150,1994 r., d iesel skrzynia z  ża luzją bocz

ną, ty lne drzwi, bliźn iacze koła, ład. 2800 kg, po 
re m o n c ie  s iln ik a ,  - 40.000 z ł ♦ VAT., te l. 
0601/38-94-05 01024661

MAN 91.50,1991 r. oplandekowany, winda, na zachodnich ta
blicach - 12.500 DEM. Zgorzelec, tel. 0600/19-66-55

LEASING
OPERACYJNY, DEWIZOWY, PLN 
PROCEDURA UPROSZCZONA 
JUŻ OD 9% WPŁATY WŁASNEJ 

“SKOLIBRA” OPOH816 
071/34-24-163, 0601-555-339

MAZDA E2200, 1989 r., 196 tys. km, 2200 ccm, diesel, biały,
3-csobowy, blaszak, pp wymianie: filtry, oleje, wtryskiwacze^ 
tarcze, klocki, szczęki, układ wydechowy, opony + zapas, za
montowany szyberdach, RO, - 9.000 zł lub zamienię. Trzebni
ca, tel. 071/312-81-70, 0601/12-44-56 
MAZDA E2200, 1992 r., 180 tys. km, 2200 ccm, diesel, biały, 
ład. 1.21, kabina 3-osobowa, centralny zamek, alarm, hak, nowe 
opony, oznakowany, kpi. dokum., garażowany - 16.000 zl lub 
zamienię na osobowy, kombi, pick-up i inne. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/81546-29 po godz. 18 
MAZDA E2200 BUS, 1992 r., 140 tys. km, 2200 ccm, diesel, 
niebieski, stan dobry, napęd na wszystkie koła, skrzynia reduk
cyjna, szyberdach, wspomaganie kierownicy  ̂5*drzwlowy, prze
szklony, nowe opony, -17.000 zł lub zamienię na pomoc drogo
wą. Wrodaw, tel. 0501/42-19-53 
MERCEDES 1113, 1982 r., 6000 ccm, diesel, niebieski, stan 
techn. b. dobry, kontener aluminiowy 6.5x2.5x2.5, przystoso
wany do przewozu mebli, ład. 71, wspomaganie, bliźniacze koła, 
tachograf, nowe opony, 3-osobowy, po remonde silnika, pneu
matyczne hamulce, atrakc. wygląd, - 25.500 zł lub zamienię. 
Paczków, tel. 077/431-73-19, 0602/22-73-24 
MERCEDES 1217,1979 r., 6000 ccm, turbo E silnik z 1989 r., 
opony 80%, skrzynia lad. o dług. 6.2 m, poduszki, kabina z łóż
kiem, stan dobry, • 21.500 zł. Wrodaw, tel. 0601/49-85-77 
MERCEDES 1733, 1991 r., 680 tys. km, 11000 ccm, turbo E 
dągnik siodłowy, hydraulika do wywrotki oraz naczepa wywrot
ka Rofa, rok prod. 1992, lad. 261, - 98.000 zł za zestaw. Wro
daw, tel. 0601/78-14-18
MERCEDES 207 BUS, 1978 r., 2400 ccm, diesel, biały, oszklo
ny, po remonde kapitalnym silnika, hak, • 8.500 zl. Kalisz, tel. 
062/737-13-15
MERCEDES 207 D, 1978 r., 2400 ccm, diesel, biały, po remon
cie blacharki i malowaniu, po remonde silnika, maks. przedłu
żony ł podwyższony, po przeglądzie, - 9.800 zl lub zamienię. 
Kobierzyce, tel. 071/311-19-04
MERCEDES 207,1978 r., czerwony, po remonde blacharki, w

ciągłej eksploatacji, ROCD + 2 silniki i skrzynia biegów, - 9.500 
zł. Miszkowice, tel. 075/742-64-86 
MERCEDES 207 D, 1978 r., 2400 ccm, zielony, 9-osobowy, 
oszklony, nowe opony, stan dobry, • 8.000 zł. Wrodaw, tel. 
071/310-71-36, 0607/30-63-71
MERCEDES 207 D, 1978 r., 2200 ccm, niebieski, krótki, niski, 
częściowo oszklony, zarejestrowany na 5 osób i 1030 kg, prze
gląd do 12.2001 r., w dąglej eksploatacji, - 6.000 zl. Ziębice, 
tel. 074/810-5144
MERCEDES 207 D, 1979 r.. 250 tys. km, 2400 ccm, diesel, nie
bieski; bus, krótki, niski, 3-osobowy, ład. 900 kg, zarejestrowa

ny do 04.2002 r„ stanb. dobry, stan blacharki dobry, stan silni
ka b.dobry, - 6.700 zł. Bogatynia, teł.075/773-34-54 po godz. 20 
MERCEDES 207,1979 r., 150 tys. km, 2400 ccm, biały, wspo
maganie kierownicy, tachograf, niski, krótki; hak, przegroda 
celna, stan b. dobry, • 4.900 zł lub zamienię. Kowary, woj. jele
niogórskie, tel. 0603/6140-97
MERCEDES 207 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel, biały, krótki, prze
szklony, stan b. dobry, po remoncie, - 9.500. zł. Legnica, tel. 
0603/21-94-12
MERCEDES 207 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, krótki, 
niski, 5-osobowy, 1040 kg ład., stan dobry, - 7.500 zł. Krośnice, 
tel. 071/384-61-27
MERCEDES 207 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel, biały, blaszak, 
przegląd do 2002 r, • 6.900 zl lub zamienię. Legnica, tel. 
076/721-96-60
MERCEDES 207 D, 1980 r., 2600 ccm, diesel, biały, przedłużo
ny, oszklony, stan dobry, zarejestrowany na 5 osób, - 8.000 zł. 
Oleśnica, tel. 0502/35-12-19
MERCEDES 207 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel, bordowy, stan 
techn. b. dobry, - 7.500 zl lub zamienię. Prudnik, tel. 
077/437-61-30
MERCEDES 207 BUS D, 1980 r., 2400 ccm, diesel, żółty, 13 
miejsc, reg. fotele, maks. długi i wysoki, stan b. dobry, tapicer
ka, atrakc. wygląd, • 15.500 zł. Świerzawa, tel. 075/713-55-09, 
0603/13-98-53
MERCEDES 207,1981 r., 40 tys. km, 2400 ccm, niebieski, po 
.remoncie blacharki, lakierowany, hak, oszklony, stan silnika 
bardzo dobry, - 7.500 zł lub zamienię na osobowy. Chroślice, 
tel. 076/870-84-15
MERCEDES 207 D, 1982 r., 2400 ccm, diesel, zielony, podwyż
szony, oszklony, przedłużony, drugi silnik, -  9.000 zł. Kiełpiny, 
gm. Siedlec, teł: 068/384-82-64 
MERCEDES 207 D, 1982 r., 2400 cćm, biały, niski, dliigi, hak, 
blaszak, - 6.500 zł. Leszno, tel. 065/528-89-27 po godz. 18 
MERCEDES 207 0,1982 r., 2400 ccm, diesel, pomarańczowy, 
skrzyniowy, stan tech.- b. dobry, po pęeglądzie tech., podwójna 
kabina, zarejestrowany na 5 osób, Obiegowy, oplandekowany, 
nowe opony (na gwarancji),-- 12.000-zł. Paczków, tel. 
077/431-76-78, 0607/70-02-96; ,
MERCEDES 207 D, 1983 r., 390 tys. km, 2400 ccm. w dąglej 
eksploatacji, - 12.500 zl. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-93-29, 
0606/96-73-71
MERCEDES 207 BUS, 1983 r., 2500 CCm, diesel, niebieski, 
przedłużony, niski, blaszak, przegroda celna, nowe opony, stan 
b. dobry, • 9.600 zi lub zamienię na tańszy, z dopłatą. Kowary, 
tel. 0601/16-02-78
MERCEDES 207 BUS, 1983 r., 23C0 ccm, diesel, niebieski, ni
ski, krótki, blaszak, po remoncie blacharki i malowaniu, hak, 
stan dobry, - 11.000 zł. Lubin, tel. 076/749-02-37 
MERCEDES 207,1984 r., 211 tys. km, 2400 ccm, diesel, szary, 
podwyższony, przedłużony, po remoncie, ̂ stan b. dobry, -11:900 
zl. Grabownó, tel. 065/543-68-15 
MERCEDES 207, 1987/95 r. 9 osób lub 1»5 tony - 15.500 zł. 
Wrocław, teł. 071/325-97-01
MERCEDES 207 D, 1991 r. blaszak, składak, przedłużony, czę
ściowo oszklony, po częśdowym remonde blacharki, • 10.000 
zl. Wrocław, tel. 0501/24-60-31
MERCEDES 208 D, 1989 r., 238 tys. km, 2300 ccm, diesel, bia
ły, podwyższony, alarm, 5-biegowy, hak, przegroda celna, bez 
wypadku, stan dobry, • 19.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-20-20 
MERCEDES 208,1989 r., 276 tys. km, 2300 ccm, diesel, biały,

model z grudnia, podwyższany, blaszak + drugi Mercedes 207, 
• 16.400 zl. Zduńska Wola, tel. .043/825-11-50, 0608/70-78-94 
MERCEDES 208 D. 1990 r... 190 tys. km, 2300 ccm, diesel, gra
fitowy, przedłużony, podwyższony, drzwi wysokie, oszklony do 
połowy, demne szyby, hak, 5-biegowy, lad. 1200 kg + 6 osób, 
stan^b. dobry, silnik z 1996 r, ■ 19.800 zł. Wieluń, tel. 
0607/43-1143
O  M ERCED ES 208 D, 1990 r. 9 o sób  ♦  910 kg, •

18.500 zł. L e s zn o , te l. 0601/73-95-20, 
065/520-67-80 01025391

MERCEDES 208,1990 r., 200 tys! km. 2300 ccm, diesel, nie

bieski, nowe zawiesżenie, wysoki, długi, silnik w b. dobrym sta
nie, stan dobry, • 19.000 zl lub zamienię na Fiata Ducato, Jum- 
per, Peugeota, + dopłata. Wałbrzych, tel. 074/665-27-58 
MERCEDES 208 D, 1991 r., 225 tys. km, 2400 ccm, diesel, czer
wony, I właśddel, podwyższony, przedłużony, częśdowo oszklo
ny, hak, stan b. dobry, • 21.000 zł. Opole, tel. 0605/95-51-26 
MERCEDES 208 D, 1992 r.. 285 tys. km, 2300 ccm, diesel, nie
bieski, podwyższony, przedłużony, częśdowo oszklony, alarm, 
RM, blacharka do poprawek, silnik stan dobry, bez wspomaga
nia, • 21.500 zł. Wrocław, tel. 071/360-87-96. 0603/91-60-91 
MERCEDES 208 D BUS. 1992/93 r. 200 tys. km, 2300 ccm, 
diesel, biały, długi, niski, 9-osobowy, oszklony, oryginalne fote
le, ABS, webasto, hak, RM, blokada mostu, 1. właśddel, książ
ka serwisowa, pełna dokumentacja, • 27.000 zł lub zamienię na 
tańszego busa. Polanica Zdrój, tel. 0602/38-23-78 
MERCEDES 208 D, 1993 r., 188 tys. km. 2300 ccm, biały. -
21.000 zł na fakturę VAT. Zbąszynek, tel. 0608/35-19-09 
MERCEDES 208 D. 1994 r., 2300 ccm. diesel, biały, 3-osobo
wy, blaszak, przegroda celna, • 30.000 zł. Grabówka, tel. 
071/384-71-55
MERCEDES 208 BUS, 1994 r., 180 tys. km. 2300 ccm. diesel, 
niebieski, krótki, niski, wspomaganie, hak, relingi dachowe, nowe 
opony, sprowadzony w całości, bez wypadku, blacharka do 
małych poprawek lakierniczych, - 23.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-28-73
MERCEDES 208 D, 2292 ccm, diesel, żółty, maks. długi i wyso
ki, garażowany, zadbany, - 19.300 zl. «, teł. 074/816-01 -02 - 
MERCEDES 209,1983 r., 3000 ccm, diesel przedłużony, pod
wyższony, 12 m3. stan silnika b. dobry, po remonde blacharki i 
lakierowaniu, • 8.300 zl. Opole, tel. 0600/22-12-83 
MERCEDES 209,1988 r. oszklony, krótki, niski, na białych ta
blicach • 4.800 OEM. Bolesławiec, teł. 075/736-53-45, 
0605/13-1049
MERCEDES 210 BUS, 1989 r., 200 tys. km, 2900 ccm, diesel, 
turkusowy, 9-osobowy, wspomaganie kierownicy, hak holowni
czy, rozkładane fotele, nowe opony, stan dobry, -19.000 Zl lub 
zamienię na osobowy. Wrodaw, tel. 0603/39-39-56 
MERCEDES 210 D, 1990 r., 160 tys. km. 2900 ccm, diesel, bia
ły, długi, wysoki, hak, RM, kabina 3-osobowa, stan tech. b. do
bry, • 18.500 zł. Kobierzyce, tei. 071/311-8044,0501/3442-12 
MERCEDES 210,1990 r., 250 tys. km, 2900 cćm. diesel, biały, 
przedłużony, podwyższony, hak, przegroda celna, • 18.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-55-74 po 18'
MERCEDES 210,1991 r., 230 tys. km, 2900 ccm, diesel, czer
wony, bez wypadku, oryg. lakier, wysoki, długi, oraz Mercedes 
208,1993 r., niebieski, wysoki, długi, oszklony do połowy, do 
sprowadzenia z Niemiec • 7300 DEM. Kłodzko, tel. 
074/868-74-03, 0601/15-81-08
MERCEDES 210 D, 1992 r., 290 tys. km, 2900 ccm. diesel, bia
ły, 9-osobowy, wspomaganie, oszklony, stan opon dobry, do 
małych poprawek blacharskich, II właśddel, stan dobry, -29.600 
zł. Wrocław, ul. Sikorskiego 9/12 
MERCEDES 210 D, 1992/93 r., 233 tys. km, 2900 ccm, diesel, 
biały, długi, wysoki, do połowy oszklony, zarejestrowany na 9 
osób, tapicerka, wykładzina, zasłonki, lotnicze fotele, 5-biego
wy, wspomaganie, nowy akumulator i Opony, aktualny przegląd, 
w dąglej eksploatacji, stan dobry, • 25.900 zl lub zamienię na 
większy 3-panelowy, 15-20 osób dopłata. Boguszów-Gorce, 
tel. 074/84649-64, 0608/14-96-31 
MERCEDES 210 D, 1993 r., 250 tys. km, 2900 ccm, diesel, bursz
tynowy, kabina 7-osobowa oraz skrzynia z  kabiną, • 24.000 zł. 
Nowa Sól. tel. 0608/05-3744
MERCEDES 210 E, 1998 r., 2400 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, .okularnik", klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., auto
matic. • 75.000 zl. Wrodaw, tel. 0605/33-09-00 
MERCEDES 307 0, 1978 r.. 630 tys. km. 2400 coh,' diesel, bia
ły, blaszak, długi, niski, - 8.500 zl. Nowe Skalmierzyce, tel. 
062/762-05-81, 0602/49-1942
MERCEDES-307 D, 1980 r., 245 tys. km, 2400 ccm, diesel, bia
iy, przedłużony, hak, nowe opony, po malowaniu, dużo nowych 
częśd, stan silnika b. dobry (nie bierze oleju), lad. 1.300 kg, •
12.800 zł. Cieszków, tel. 0601/50-1143 
O  M ERCEDES 307,1985 r., 2400 ccm, diese l przed

łużony, stan b. dobry, - 10.900 zł lub zamienię. 
Ż ary , u l. O k rze i 9, te l. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87020531

MERCEDES 308 D, 1992 r , 315 tys. km, 2300 ccm ład. 1400

kg, blaszak, stan dobry, aktualny prZegląd, -16.500 ZL Świdni
ca. tel. 074/853-55-79,. 0608/40-77-69 
MERCEDES 308 D. 1993 r.. 290 tys. km.2300 ccm, diesel, bia
ły, kontener meblowy, wym. 4.20 x 2.40 x 2 10 m, spoiler, bez 
wypadku, 5-biegowy, stan b. dobry, faktura VAT, - 34.000 zł lub 
zamienię na większy. Świdnica, tel. 074/856-87-77, 
0601/914149
MERCEDES 308 D BUS. 1993 r., 2300 ccm, diesel, biały, maks. 
wysoki i długi, oszklony, webasto, hak, tachometr, stan idealny, 
kpi. dokumentacja, - 35.500 zł lub zamienię na osobowy. Złoto
ryja. tel. 076/87841-94, 0605/53-18-09 
MERCEDES 308 D, 1994 r., 270 tys. km kabina 3-osobowa, 
oplandekowany, plandeka celna 2x2x4 ni, rok w kraju, udoku
mentowane pochodzenie, stan idealny, - 36.000 zł lub zamie
nię na tańszy, osobowy. Bielawa, tel. 074/833-4745, 
0604/6240-72
MERCEDES 308 D, 1995 r.. 110 tys. km, żółty, 3 miejsca, niski, 
izoterma, nadwozie .Kogel*, aluminiowe półki, wejśde od kabi
ny, 12 mi, stan idealny, dla cukierników lub ogrodników, • 35.000 
zł. Leszno, tel. 0603/62-99-23
MERCEDES 309,1986 r., 3000 ccm, diesel, biały, skrzyniowy, 
wym. 3.60 x 2.3 x 2.0, nowa plandeka, po remonde blacharki, 
stan b. dobry, - 17.500 zł. Luboszyce, tel. 065/544-62-77 
MERCEDES 310 D, 1989 r.. 240 tys. km, 2900 ccm, diesel, gra
natowy, RO, hak, stan b. dobry, - 19.000 zł lut) zamienię na 
Fiata Cinquecento, Seicento. Opole, lei. 077/457-3845 
MERCEDES 310 D, 1993 r., 2900 ccm, diesel, biały, kontener 
aluminiowy, dl. 3.5 m, szer. 2 m, wys. 2.2 m. wspomaganie, 
owiewka, - 34.000 zl (brutto). Góra, tel. 065/543-37-20 
MERCEDES 310 D, 1993 r., 210 tys. km, 2900 ccm, diesel, bia
ły, blaszak, wspomaganie, hak, alarm, przegroda celna, stan b. 
dobry, • 28.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Bielawa, tel. 
074/83347-81 w godz. 7-15
MERCEDES 310,1994 r., 2900 ccm, diesel podwyższony, przed
łużony, automatic, • 31.000 zł. Wieruszów, tel. 062/784-25-73, 
0601/72-08-77
MERCEDES 310 D, 1994 r., 400 tys. km, diesel, biały, ciężaro
wo-osobowy, hak, RM, stan dobry, - 26.000 ził lub zamienię. 
Przemków, tel. 076/831-94-84
MERCEDES 310 D, 1995 r., czerwony, maks. długi, skrzyniowy, 
wymienione sprzęgło, nowe opony, stan idealny, - 35.000 zl 
(możl. wyst. fakt. VAT). Środa Śląska, tel. 071/31743-64, 
0601/79-84-77
MERCEDES 406,1968 r., 50 tys. km, 2400 ccm, diesel, niebie
ski, skrzyniowy, nowa plandeka, bliźniacze koła, wym. 3.6 x 2 x
2.1, stan dobry, - 4.000 zł. Twardogóra, tel. 071/315-83-34 
MERCEDES 406 D, FURGON, 1978 r., 3800 ccm, diesel, wtrysk, 
granatowy, stan silnika dobry, 5-biegowy. bliźniacze koła, bla
charka do poprawek, - 5.000 zl. Wrodaw, tel. 0607/2646-74 
MERCEDES 407 D, 1975 r., 2400 ccm, diesel skrzyniowy, bliź
niacze kóła, ład. 1500 kg, nowe burty, skrzynia ład., świece, 
wtryski, akumulator, układ hamulcowy, -9.000 zl. Lwówek Ślą
ski. tel. 0600/54-0t-81
MERCEDES 407 D, 1979 r., 2400 ccm, szary, skrzynia ładun
kowa 2 x 4 m. atum. burty, -11.000 zł. Kalisz, tel. 062/741-11-87 
MERCEDES 407 D. 1979 r., 319 tys. km, 2400 ccm, diesel, bia
ły, izoterma, - 12.000 zl. Lubiąż, tel. 071/389-73-29. 389-78-66 
MERCEDES 407 D, 1983 r.. 2400 ccm, diesel, żółty, 5-biegowy, 
blaszak, odeplany, na kołach bliźniaczych, rej. na kat B -11.500 
zł lub zamienię na osobowy. Wieluń, tel. 0605/62-08-35 
MERCEDES 410 D, 1994 r.. 2900 ccm. diesel, biały. ABS. We
basto, alarm ♦ pilot, garażowany, serwisowany, bez wypadku, 
szyby boczne z siatką, tapicerka wewnątrz, szafki, oryginalny 
hak, ładowność - 2 500 kg, • 44.000 zł + VAT. Wrocław, teł. 
071/339-71-16. 071/339-88-11
MERCEDES 410, 1994 r., 250 tys. km chłodnica z agregatem 
Carier, • 47.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/356-71-39, 
0604/65-65-18
MERCEDES 508 D, 1978 r., 3800 ccm lad. 2 ,51, kontener, po 
remoncie blacharki, stan b. dobry, • 9.900 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-75-80
MERCEDES 508,1983 r., 3800 ccm, diesel, biały, wysoki, krót
ki, • 11.500-zl. Nowe Skalmierzyce, tel. 062/762-16-14, 
0602/17-98-06
MERCEDES 508 FURGON, 1990 r.. 300 tys. km, diesel, szary, 
podwyższony, przedłużony, zarejestrowany 1+2. lad. 1450 kg. 
w dąglej eksploatacji, • 36.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-85-60 
MERCEDES 608 D, 1976 r., 3800 ccm, diesel, zielono-biały, 
kontener, izoterma, po remonde silnika i nadwozia, wys. 220 
cm, szer. 220 cm, dług. 480 cm, • 6.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-96-26
O  M ERCED ES 609 D, 1991 r., 4000 ccm , żółty, bla

szak, ład. 2600 kg, b liźn iacze koła, - 35.000 zł., 
tel. 0601/38-94-05 01024641

MERCEDES 611,1994 r., 150 tys. km, turbo D. zielony, 7-oso
bowy + njazd, rama lub skrzynia 4 x 2 m, lad. 2 ,61, bliźniacze 
koła, sprowadzony w catośd, - 56.000 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Uników, tel. 043/820-28-82, 0601/32-3646 
MERCEDES 709, 1983 r., 3800 ccm, diesel kontener, meblo
wóz, wym. 550 x 220 x 250 cm. - 13.500 zl. Budziechów, woj. 
zielonogórskie, teL 0603/60-38-57 
MERCEDES 711.1988 r.. 330 tys. km. 4000 ccm, diesel ♦ na
czepa dl. 12,30 m, • 39.000 zł. Wieruszów, tel. 062/784-25-73, 
0601/72-08-77
MERCEDES 808, 1974 r., 3972 ccm, diesel, niebieski, skrzy
niowy, 5.5 x 2.45 x 2.2, nowy sBnłk, plandeka celna, kabina po 
remonde, - 11.000 zl. Nowa Ruda, tel. 074/87241-01 
MERCEDES 808 D, 1977 r.. 3700 ccm. niebieski, oplandeko
wany, hydrauliczna klapa, bliźniacze koła, lad. 3.51. stan dobry, 
do poprawek lakierniczych. - 10.000 zł. Legnica, .tel. 
076/887-18-62, 0603/40-64-13
MERCEDES 811, 1972 r., 5600 ccm. bordowy metale, po re
monde kapitalnym, aluminiowe burty, nowa plandeka, opony, 
wspomaganie kierownicy, dł. 5.6 m. nowa tapicerka, • 12-000 zl 
lub zamienię na samochód osobowy. Zagrodno, tel. 
076/877-31-83
MERCEDES 814, 1996/97 r., 4000 ccm EURO 2. plandeka ♦

°P003J%, ^ A U  T O - I M P O R T
$5* n - - fc  (0 7 1 )3 5 5 -1 2 -5 9 ,3 7 3 -5 6 .9 0

I  CZĘŚCI DO AUT d o s t a w c z y c h ; 
CIĘŻAROWYCH 1 CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH j

53-656 Wrocław, ul. Rybacka 13 
WYSYŁKA NA KRAJ (24h) (p|. Czerwony)

M ER CED ES  • MAN • IVECO • VO LVO  « SCAN IA  « inne

■ .JSB*'--'
E 2 £ J 3 ± S S '

BUS TIR 5>^TO ̂ ę§cT:m e r c e d e § :

m ̂ ^ ..O w o rze c^ K P P S IE  PÓ LE
W 0 5 l f o 6 9 - 2 7 - ? 9  

i ' '  MB 10O, 207,50V&tfd,8 0 8 ^ 4

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 42 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 11.05.2001

http://www.dyrek.com.pl
mailto:dyidc@dyricom.pl


AUTO CENTRUM
AUTA  +  C ZĘ Ś C I U ŻYW A NE  

Wroctaw - Psary (wyjazd z Wrocławia na Poznań) 
ul. Główna 1, tel. 071/387 88 88, 387 80 00

hydroklapa, bez wypadku, wym. plandeki 520 x 240 x 240 cm, -
54.000 zl + VAT. Wieruszów, tel. 062/784-25-73, 0601/72-08-77 
MERCEDES ACTROS 1835,1998 r.,-44 tys. km, zielony, pełne 
wyposażenieJjez-ekóry, ABS, ARS, EPS, BDF, skrzyniowy, na 
poduszkach, retarder, możl. zamiany, «>460.000'zl lub zamienię 
na mniejszy. Syców, tel. 062/731-55-10, 0605/41-33-87
O  MERCEDES LP 1319,1975 r., 8720 ccm ład. 6.5 

tony, kontener na 15 palet, wym. 630x245x240 
cm, po remoncie • cena do uzgodnienia. Zbąszyń, 
tel. 068/384-64-81 87020861

O  MERCEDES LP -J11,1972 r., 5638 ccm ład. 5 ton, 
hydraulicznie podnoszona klapa, kontener na 12 
palet, wym. 620x240x240 cm, po remoncie, -
22.000 zł. Zbąszyń, tel. 068/384-64-81 87020841 

MERCEDES MB 100 BUS, 1990 r., 2400 ccm, diesel, zielony, 
kpi. dokumentacja, zadbany, .8 +.1 osób, RM, podwyższony, •
18.500 zl lub zamienię na osobowy. Wałbrzych, tet. 
074/845-85-81
MERCEDES MB 100 BUS, 1993 r., 210 tys. km; 2400 ccm, die
sel, biały, długi, wysoki, wspomaganie, RO, do połowy oszklo
ny, fotele kubełkowe, stan dobry, - 20.500 zl. Szprotawa, tel. 
0601/88-21-69, 0603/33-12-68
MERCEDES MB 100,1993/94 r., 70 tys. km, 2400 ccm, diesel 
podwyższony, po remoncie silnika (w serwisie Mercedesa w 
Niemczech), ład. 970 kg, - 19.000 zł. Psary, gm. Wisznia Mała, 
tel. 071/387-85-50, 0607/22-03-09 
MERCEDES MB 100,1994 r., 160 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
biały, podwyższony, przedłużony, wspomaganie, chłodnia (temp. 
powyżej 0), nowa sprężarka Carrier, dł. 310 cm, szer. 157 cm, 
wys. 170 cm, stan b. dobry, • 22.000 zł. Pawłowice, tel. 
065/536-81-76
MERCEDES MB 100,1995 r., 140 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
biały, przedłużony, wspomaganie kier., hak, radio, nie eksplo
atowany w kraju, bliźniacze koła, I właściciel, stan b. dobry, •
17.000 zi. Lwówek Śląski, tel. 0602/79-77-65, 0606/25-43-28 
MERCEDES SPRINTER, 1995 r., 180 tys. km. 2900 ccm, turbo 
D, biały, średni, wysoki, wspomaganie, hak, kupiony w salonie, 
- 42.000 zł. Milicz, tel. 071/384-01-81
MERCEDES SPRINTER, 1996 r., 2300 ccm, diesel, biały, stan 
techn. b. dobry, ABS, ABD, wspomaganie, el. reg. lusterka, 5-bie
gowy, nowe amortyzatory, radio; oszklony do połówy, przedłu
żony, lekko podwyższony, oryg. lakier, hak, do poprawek lakier
niczych, w ciągłej eksploatacji, kompletna dokumentacja, •
39.500 zł lub zamienię. Paczków, tei. 077/431-73-19, 
0602/22-73-24
O  MERCEDES SPRINTER 312 TDI MAXI, 1996 r., 380 

tys. km blaszak, • 41.000 zł. Leszno, tel. 
0601/73-95-20,065/520-67-80 01025381

MERCEDES SPRINTER 412,1996 r., 130 tys. km, biały, średni, 
blaszak, bliźniacze koła, wspomaganie, ABS, SRS, centralny 
zamek, I właściciel w kraju, - 60.000 zł. Nysa, tel. 0602/49-14-35 
MERCEDES SPRINTER, 1996 r., 180 tys. km. 2300 ccm, biały, 
oszklony, ABS, ASD, szyberdach, RM, długie tylne szyby, -
46.000 zl. Oława, tel. 071/313-38-80, 0601/53-44-68 
MERCEDES SPRINTER 208 D, 1996 r., 90 tys. km. 2300 ccm. •
42.000 zł. Wrocław, tel. 0604/23-20-36
MERCEDES SPRINTER, 1996 r.. 38 tys. km, 2900 ccm, turbo 
D, biały, blaszak, średnio długi, maksymalnie wysoki, kupiony 
w salonie, I właściciel, poleasingowy. garażowany, klimatyza
cja, ABS, ogrzewanie postojowe, webasto, stan idealny, - 58.000 
zl. Wrocław, tel. 0601/73-00-95 
MERCEDES SPRINTER 212,1996/97 r, 150 tys. km, 2900 ccm, 
TDI, zielony, blaszak, kabina 3-osobowa, ABS, ABD, EDC, hak, 
alarm, szyberdach, centralny zamek, wspomaganie, skrzynia 
lad. zabudowana płytą, - 46.000 zł (możliwe raty). Wrocław, tel. 
0501/10-60-51
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 lad., hak, wspomaganie, 
ABS, 6-osobowy, zadbany, bliźniacze koła, - 50.000 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/831-27-47, 0604/21-41-62 
MERCEDES SPRINTER 312,1997 r., 160 tys. km, 2900 ccm, 
turbo D, biały, maxi, ABS, ABD, poduszka pow., pełna elektry
ka, bez wypadku, stan b. dobry • 57.000 zł. Grodków, woj. opol
skie, tel. 0604/78-35-93
MERCEDES SPRINTER 208,1998 r., 114 tys. km, 2300 ccm, 
biaiy, wspomaganie, radio, stabilizacja, stopień z tyłu, - 49.000 
zł. Józefów, tel. 062/784-43-29 po godz. 20, 0605/42-43-69 
MERCEDES SPRINTER 312 MAXI, 1998 r., 110 tys. km, 2900 
ccm, diesel, biały, przedłużony, ABS, tachometr, w środku tapi
cerowany, - 54.000 zl. Leszno, tel. 065/533-05-26, 
0603/86-08-22
MERCEDES SPRINTER 310, 1998 r., 135 tys. km, 2900 ccm, 
tdi, biały, ABS, ABD, ASC, EDS, poduszka powietrzna, wspo
maganie, centralny zamek, el. reguł, reflektory, el. reg. i pod
grzewane lusterka, ogrzewanie webasto, tachograf, blokada 
tylnego mostu, książka serwisowa, - 75.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/72-56-24
MERCEDES SPRINTER 210, 1999 r., 27 tys. km, 2900 ccm, 
TDI, pomarańczowy, skrzyniowy, książka serwisowa, ABS, ABD, 
SRS, EDC, wspomaganie, 2 poduszki pow., Webasto, tacho
metr, nie eksploatowany w kraju, uszkodzone burty - 43.000 zł 
+ VAT. Świeradów Zdr., tel. 075/781-62-87, 0605/03-23-79 
O  MERCEDES SPRINTER 210, 2000 r., 2900 ccm, 

TDI, zielony, przebieg 9.400 km, wspomaganie 
kierownicy, immobilizer, alarm, radioodtwarzacz, 
przegroda celna, deska rozdzielcza w drewnie, -
65.000 zł. tel. 071/303-72-72, 0603/37-97-80 
02021101

MERCEDES SPRINTER, 2000 r., 5 tys. km, 2900 ccm, TDI, bia
ły, ABS, poduszka pow., centralny zamek, ei. reg. lusterka i fo
tele, 6-osobowy, 900 kg, • 60.000 zł. Wrocław, tel. 0501/15-52-27 
MERCEDES VITO 108 D, 1996 r., zielony, kabina 3-osobowa, 
serwisowany w serwisie Mercedesa, I właściciel w kraju, stan 
Idealny, - 41.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/736-59-91 
MERCEDES VITO, 1996/97 r., 80 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
biały, ABS, poduszki pow.,, RM, kupiony w salonie, wspomaga
nie, zadbany, stan idealny, • 46.000 zł lub zamienię. Paczków, 
tel. 077/431-61-91, 0606/39-29-31 
MERCEDES V iT 0113,1997 r., 85 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
niebieski, 132 KM, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., el. otw. 
szyby, el. reg. i podg. lusterka, ABS, ABD, radio, 5-osobowy, I 
właściciel, serwisowany, kupiony w salonie (prod. hiszpańskiej), 
bez wypadku, alum. felgi kpi. kół zimowych, > 56.000 złr Wro
cław, tet. 071/783-91-81 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć 
w intemecie pod numerem • A00497 www.autogielda.com.pl) 
MERCEDES VIT0110,1998 r., 102 tys. km, 2300 ccm. diesel, 
niebieski, 5-osobowy, oszklony do połowy, ABS, ASD, SRS, 2 
poduszki pow., owiewki na szybach, bez wypadku, kupiony w 
salonie. • 54.200 zl. Kluczbork, tel. 077/418-56-01, 
0501/53-15-92
MERCEDES VITO 110,1998 r., 75 tys. km, 2300 ccm, turbo D, 
zielony, ABS, klimatyzacja, aluminiowe felgi, komplet kół zimo
wych, skórzana tapicerka, el. otwierane szyby, z salonu, bez 
wypadku, oszklony do połowy, 5-osobowy, • 64.000 zł. Kłodzko, 
tel. 0601/08-53-34
MERCEDES VITO 113,1998 r., 100 tys. km, 2000 ccm, niebie
ski, 8-osobowy, oszklony, kupiony w salonie, faktura Vat, ASD. 
ABS, el. otw. szyby, • 50.000 zl. Księgienice, gm. Miękinia, tel. 
071/317-00-90, 0602/79-40-47
MERCEDES ViTO J10; 1998 r., 95 tys. km, 2300 ccm, zielony, 
2 poduszki powietrzne, ABS, klimatyzacja, 5-osobowy, radio, •
53.000 zi (możl. wyst. fakt. VAT). Oława, tel. 0501/22-15-50 
MERCEDES VITO, 1998 r., 27 tys. km, 2300 ccm, turbo D, nie
bieski, 1 rej. w lipcu 99 r.. kupiony w salonie, leasing, przekaza
nie leasingu na 1 rok spłaty, - 45.000 zł. Wrocław, tei. 
071/343-47-89
MERCEDES VITO, 1999 r., 24 tys. km, 2400 ccm, żółty, z salo
nu, 5-osobowy, oszklony do połowy, - 63.000 zl. Lwówek Ślą
ski, tel. 0600/16-56-33
MERCEDES VITO, 1999 r., 87 tys. km, 2300 ccm, turbo D, bia
ły, w kraju od roku, klimatyzacja, ABS, el. reg. lusterka i reflek
tory, 6-osobowy, bliźniacze kola, faktura Vat, • 52.000 zl lub 
zamienię na inny, diesel. Sobótka, tel. 0605/39-71 -67 
MITSUBISHI CANTER, 1994/95 r., 140 tys. km, 2500 ccm, die
sel, biały, udokumentowane pochodzenie, bez wypadku, skrzy
nia lad. ok. 5 m, alum. burty, obracana kabina, 3 miejsca, 5-bie
gowy, książka serwisowa, bliźniacze koła, hak hol., zadbany, 
nie eksploatowany 2 lata, faktura VAT, - 32.500 zl lub zamienię 
na motocykl. Bralin, tei. 062/781-29-86, 0606/27-83-39 
MITSUBISHI L200,1994 r.. 2500 ccm. turbo D 4WD, - 32.000 
zł. Głuchołazy, tel. 077/439-13-90

w
CIĄGNIKI SIODŁOWI 

IVECO MP440F42 EUROTECH 98
IVECO 440ET42 EUROSTAR 94
IVECO 400E34T EUROTECH 93
IVECO FIAT 190-36 poduszki 92
(VECO 240-28B 6x2 oś podn. 92
IVEC0190-36 PT aprow. w 98 89
IVECO T £ tv  190-33 nlo okip. w kraju 88 
IVECO EUROTECH hydr. 93
IVECO T.Stai 190-38T 92
IVECO T.Star FIAT 3-osłe uszkodz. 85 
RENAULT MAJOR R-340 (2*. spojler 92 
RENAULT T MAGNUM 385 KM, kłbiw 93 
8CANIA R 142 po rem. kabiny 87 
VOLVOFL6.14190 KM, małe kota 89 
VOLVO F10 340 KM, nłaka kab. 85 
VOLVO MO nitka kabina 82
YOLYOF12 wys. kabina 92
MERC. ACTROS krótka kab. 98/99 
MERC. 1844 EPS EDC FDSENR 96 
MERCEDES 1834 poduszki 94
MAN19 403 hydraulika 98
DAF85CF 00
DAF 95 ATI poduszki 93
DAF PEGAS01236 Glob 89
DAF 95 ADR hydraulika 90
DAF 95 ATI 350 KM 90
DAF F42105 przy ot do wydmuchu 83 
DAF FT2505 hydraulika 84
JELCZ C-422 280 KM, hydraulika 97 

SAMOCHODY CIĘŻAROWI 
DAF 95 XF 380 BDF NOWY
DAF 45-150 plandekałwlnda 94 
RENAULT PREMIUM 210 KM, 9,31 99 
LDV skrzyniowy + p-pa Niewiadów 98 
MERCEDES 2422L chłodnia 20 EURO 92
MERCEDES 811 kont+1/2 windy 95
MERCEDES 1017 eModnla hakówka skŁ 96
MERCEDES 307D chłód., składak 97
MERCEDES 2538 BDF 95
MERCEDES 609 furgon 92
SCANIA 6x2 Izoterma 20EURP 93
VOLVO FL6-08 poduszki 97
IYECO 310 EUROTECH 99
IVECO 49-10 Izoterma 98
IYECO 42.12 winda kont 96

IVECO 45-12 furgon 90 DAF 400 chłód. 90
IYECO EURO-CARGO plandeka 98 FSO Truck 5-osób., InataL gaz. 95
RENAULT MIDUNER plandeka 98 FSO TRUCK 1.8 zabud. 94
SCANIA 143H+
+p-pa GLOGER do dtużycy leśnej 90 NACZEPY 1 PRZYCZEPY

KAMAZ 53212 skrzynie 92 CARNEHL wywrót 11 94
KAMAZ 5511 wywrót 88 LANGENDORF wywrót ład. 27,11 80
KAMAZ 5511 wywrót 98 DESOT chłodnia SBil 33euro 89
TATRA 1488 gruszka 6-m 85 NORFIRG LOLETRAIR
STAR 1142 plandeka 89 chłodnia hakówka CARRIER 94
STAR 1142 plandeka 94 SAM wywrót 241
STAR 1142 kontener 96 FUREUHAUF 13.6 pland. 96
STAR 1142L Izoterma 96 VAN HOLL 13,6 m ład. 261 97
STAR 1142L plandeka 97 TRAYLOR 13,6 m pełna flrana 90
STAR 1142 konten., winda 98 FUREUHAUF ACER 13,5 m 92
STAR 742 konten., winda 96 TRAILOR chtod. 30 euro 85
STAR 742 Izoterma, eiln. z 99 94 TRAILOR skrzynia 86
STAR 742 izoterma, leyland-turbo 95 FUREUHAUF12* m 85
STAR BET MS21 85 BLUMHARDT12^ m 26,61 81

INNE KASSBOHRER 12,4 m pland. 25ł 91
KIA SPORTAGE 4WD 97 OT112013,6 m plandeka 84
RENAULT 21 90/97 SAM. LORA 8 aut 91
PEUGEOT405 93 ZASŁAW D-617 skrzynia 95
MERCEDES 1113 zamiatarka uL 79 YORK pełna flrana, tył drzwi 73
MERCEDES 124 E 200 94 P-PA OPALENICA 8 m do busa 96
AUSTIN MAESTR01,3 87 P-PA NIEWIADÓW lad. 2,251 97
AUTOBUS JELCZ 90 P-PA GREN OPALENICA ład. 2,51 98
POMOC drog. MERC. 813 wciąg. 80 P-PA SANOK ład. 6 1 ADR 89
KONTENER 02M183 z Lublina 96 P-PA SANOK lad. 4 1 85
KOMORA chłód. S drzwi 4̂ 0X2,15X1.7 92 P-PA SANOK ład. 4t, niska pland. 86
KOMORA chłód, z MERC. 808 (-25 0 P-PA P17 chłodnia do Jelcza 88
KOMORA chkxt6,95x2,37Ą25{-40) 95 MASZYNY BUDOWLANE
SAMOCHODY DOSTAWCZE MINIKOPARKA LSE200 91

MERCEDES MB100D po rem. slln. 94 KOPARKA UEBHER kołowa 78
CITROEN Jumper furgon max 97 DŹWIG ROMAN 161 79
KIA K2700 kont Izoterma 00 8 PYCH STAUNIEC T100M 76
FIAT DUCATO furgon 93 SPYCH DT-75
VWLT 35 furgon 93 WÓZEK widłowy STILL 2t 99
LUBLIN IH 9 osób+300 kg 00 WÓZEK widłowy duże kota
LUBLIN II chłodnia -20 e t C 98 SPRĘŻARKA ZEPPELIN 113/12 96
LUBLIN furgon 95 AGREGAT do natrysku zapraw*
PEUGEOT J5 aldadak 96 ♦osprzęt 98
RENAULT MASTER ład. 1.671 93 HOYMAND urząd, do spieniania planld
RENAULT TRAFIĆ furgon 5 osób 91 MASZYNY masarskie

OP006523
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300 CIĘŻARÓWEK
NAJWIĘKSZY SKŁAD SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH NA DOLNYM SLASKU

AUTA POLEASINGOWEIZ WINDYKACJI 30% TANIEJ trtj 0i/marc0
SKUP - SPRZEDAŻ - KOMIS - ZAMIANA - RATY - LEASING 

PRZYJMUJEMY SAMOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I FIRM WWW.tartSZUty.gratKa.pl

MITSUBISHI L300, 1982 r.. 1600 ccmf benzyna łnst. gazowa, 
blacharka do poprawek, • 3.000 zl. Zduny, woj. kaliskie, tel. 
0804/59-54-89 • ... ;
MITSUBISHI L300,1989 r.. 2500 ccm, diesel, srebrny metalic, 
9 osób lub 800 kg, hak, po remoncie skrzyni biegów, nowy aku
mulator, oszklony, rozsuwane drzwi boczne, - 9.300 zl. Mirsk; 
tel. 075/783-46-67
MITSUBISHI L300,1989 r., 140 tys. km, 1983 ccm, benzyna, 
kolor morski, inst. gazowa, alarm, hak, nowe opony, 6 osób i 
650 lad, • 11.500 zl. Wrocław, tel. 0601/53-45-56 
MITSUBISHI L300, 1992 r., 2500 ccm, diesel, srebrny, wspo
maganie kierownicy, szyberdach, radioodtwarzacz, 5-drzwlowy, 
przedłużony, podwyższony, stan silnika idealny, -15.900 zi. Zię
bice, tel. 074/819-13-34, 0608/68-37-52 
MITSUBISHI L300,1995 r., 106 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, oszklony, 9 miejsc, hak, immobilizer, serwisowany, • 23.000 
zl. Opole. tel. 0602/26-75-47
O  MITSUBISHI L300, 1995 r.,2500  ccm , d iese l 9 

o só b  lub  800 kg, w spom agan ie , 5-biegowy, 
oszklony, -19.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97,0602/79-49-88 87020431

MITSUBISHI L400,1999 r., 27 tys. km, 2500 ccm, turbo D, nie
bieski, 6-osobowy, z przegrodą celną, ład. 945 kg, hak. central
ny zamek, 5-drzwiowy, RM, stan b. dobry, - 49.500 zl. Świdnica, 
tel. 074/852-36-66
MULTICAR, 1976 r. wywrotka, w ciągłej eksploatacji, • 6.200 zi. 
Wrocław, tel. 071/317-80-76 do godz. 16 
MULTICAR M-25,1979 r.. 2000 ccm, diesel wywrotka, stan do
bry, po remoncie silnika i skrzyni biegów, • 6.900 zł. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-75-35
MULTICAR M-25,1985 r., 20 tys. km, 2000 ccm, diesel, zielo
ny, wywrotka, stan b. dobry, • 6.200 zl. Lwówek śląski, tel. 
0606/78-32-51. 075/782-49-50
NISSAN URVAN, 1981 r., 150 tys. km, 2200 ccm, diesel, biały, 
oszklony, 4-osobowy lub 1200 kg, hak, po remoncie blacharki, •
4.200 zł lub zamienię. Kowary, tei. 0603/61-40-97 
NISSAN URVAN, 1992 r.. 2500 ccm, diesel, kolor wiśniowy, 
oszklony, 6-osobowy, ład. 1.3 t, 5-biegowy, wspomaganie, -
18.000 zł. Leszno, tel. 065/520-96-73,0501/77-02-08 
NISSAN URVAN BUS, 1993 r., 190 tys. km, 2500 ccm. diesel, 
biały, oszklony, I właściciel, bez wypadku, szyberdach, RO,
5-biegowy, 6-osobowy, nowe opony, wspomaganie, -15.000 zł. 
Świdnica, tel. 074/856-98-10 po godz.19 
NISSAN YANETTE, 1986 r., 1500 ccm, benzyna, jasnoszary,

Superkredyt • dogodny leasing 
Sprowadzamy sprzęt transportowy 

na zamówienie 
tel. 0-601 41 83 87, 0-90 63 76 02 

Błonie k. Wrocławia
Zapraszamy do współpracy firmy leasingowe i banki. 

Solidnie przygotowufemy pojazdy do sprzedaży.
NACZEPY - WYWROTKI

• KASSEBOHRER, 1M4 r, poduszki,) otto, 25 m3, mtahNM
• STAS, 1988 r, poduuU, 3 otto, U  ml, aluminiowa
• CODER, 1919 r, poduszki, ot podnoszona, 39 m3, lad. 261, ABS, matatawi
• MOL, 1M6 r, poduszki, ot podnoszona, 30 ml, lad. 27t, metalowa

NACZIPY
• LAG, 1IM r, izoterma, ot podnoszona, 30 turopaM, poduszki
• TROUŁLET, 1988 r, izoterma, 30 •uropaM, resor, winda załadowcza
• TRAILOR, 1993 r, (ima, dach składany, poduszki, 13.60 m
• FRUEHAUF, platforma. 12.60 m, resor
• PIACENZA, 1089 r, Jumbo, podupki, 13.80 m, burty aluminiowa, plandaka
• TRAILOR, 1989 r„ pUndcka, burty aluminiowa, 3 osia, 1160 m
• HANGLER, 1984 r, plandaka, burty alumMowa, 3 oda, resory, 12J0 m, 241 Ud.
• TRAILOR, 1919 r, plandaka, burty aluminiowa, poduszki, ot podnoszona, 

1310 m
• FRUEHAUF, burty baz stetata, 13.60 m, mor
• BRANDYS, 1908 r, burty baz stelaża, 2 osia, resor
• OVA, do pasy, 2osie, metalowa

PRZYCZEPY
• SERKA, 1910 r, przyczepa przestrzenna, landem, niski dyszel
• FRUEHAUF, 1988 r„ 3 osia, buty aluminiowe, plandeka, resor
• JELCZ, 1093 r., 2 osie, izoterma, poduszki
• HAUSER, 1171 r„ przestrzenna, retor, kola R-15
• DSO, 1988 r, 2 osie, resor, 61

CIĄGNIKI SIODŁOWI
• FRBGHTLWER, 1994 r„ (ISA, duża kabina, klimatyzacja, 3 osie
• VOLVO F12,1904 r, webasto, poduszki
• VOLVO, 1991 r„ poduszki
• MAN 19-372,1900 r, poduszki, webasto, centralne smarowanie
• RENAULT R 340 Ti, 1992 r„ poduszki
• RENAULT 420,1989 r„ resory
• IVECO 190-380,1992 r., poduszki, webasto, hydraulika 
•SCANIA 142,1985r, hydraulika, resor

SAMOCHODY CIĘŻAROWI
• RENAULT S ISO, 1904 r.
• RENAULT R 340,1984 r„ wywrotka
• RENAULT MASTER, 1998 r„ 15 t
• IYEC0130 MAGIRUS, 1988 r., skrzynia, plandeka
• MERCEDES 800,1971 r, skrzynia plandeka, resor, 4 1 
•JELCZ, 1984 r„ izoterma
• TATRA 815 S, 1992 f, wywrotka, 141
• AV1A, 1988 r, kontener, blaszak, 21
• OPEL COMB01.7 O, 1990 r„ 5-osobowy
• OPEL FRONTERA13 0 ,1996 r.
• RAT PUNTO VAN 1J TD, 1990 r.
• FORD FESTA1J  D, 1997 r, 3-drzwiowy, biały O P001774

alum. felgi, wer. osobowa, 7 miejsc, po wymianie silnika, - 4.500 
zł. Namysłów, tel. 077/410-53-48 
NISSAN VANETTE, 1994 r.. 113 tys. km, 2000 ccm, diesel obu
stronnie rozsuwane drzwi, sprowadzony w całości, bez wypad
ku, przegląd do 03.2002 r., stan techn. idealny, - 17.800 zi lub 
zamienię. Kłodzko, tel. 074/867-79-55, 0607/33-17-56 
NISSAN VANETTE CARGO, 1996/97 r., 140 tys. km, 2300 ccm, 
diesel, biały, drzwi boczne rozsuwane z dwóch stron, wspoma
ganie kierownicy, drzwi tylne oszklone, stan idealny, • 26.900 zl 
lub zamienię. Boguszów-Gorce. tel. 074/844-27-58, 
0604/29-43-83
NISSAN YANETTE CARGO, 1997 r., 76 tys. km, 2300 ccm, die
sel, pertowogranatowy, wspomaganie kierownicy, drzwi po obu 
stronach, stan idealny, sprowadzony w całości, I właściciel, •
29.800 zł. Ostrów Wlkp., teł. 062/738-03-52 
NISSAN VANETTE CARGO, 1998 r., 73 tys. km, 2300 ccm, die
sel, biały, bez wypadku, sprowadzony na nowych warunkach, 
faktura VAT, - 29.500 zł. Sieradz, tei. 043/821-30-92, 
0501/22-28-34
NYSA, 1977 r. przegląd do 04.2002 r, • 700 zł. Żórawina, tel. 
071/316-53-17, 0605/42-36-3?
NYSA, 1980 r., - 750 zł. Głuchołazy, woj. opolskie, tel. 
0602/49-51-24 '
NYSA 522 T, 1987 r. stan dobry, -1.000 zł. Czernica, wpj. wro
cławskie, tel. 0609/45-54-46
NYSA 522,1987 r., 2200 ccm, benzyna, niebieski, do popra
wek lakierniczych, • 500 zi. Pustków Wrocławski, tel. 
0607/12-14-08
NYSA 122,1988 r., 55 tys. km, 2120 ccm, benzyna ♦ gaz, tur
kusowy, ucięta, założone nadwozie kontener izotermiczny o 
wym. 1,75 x 1,95 x 2,5 m. zarejestrowana do przewozu art. spo
żywczych, ład. 1 1 * 3 osoby, stan b. dobry, przegląd do 02.2002 
r, - 4.500 z i. ., teł. 071/315*28-54 wieczorem 
NYSA 522,1990 r. techn. sprawny, • 800 zł. Gniechowice, tel. 
071/316-97-61. 0607/74-14-15
NYSA 522 T, 1990 r„ 67 tys. km, 2120 ccm, jasnozielony, zare
jestrowany na 8 osób, przegląd do 11.2001 r.. 4-biegowy, skła
dane siedzenia, w ciągłej eksploatacji, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 
071/325-51-47
NYSA, 1991 r., niebieski, po remoncie blacharki i lakierowaniu, 
mały przebieg, - 3.000 zl. Kochlice, tei. 076/857-02-45 
NYSA 522,1992 r., 50 tys. km, 2200 ccm, benzyna, niebieski, 
inst. gazowa, • 2.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-24-36 
OPEL COMBO, 1994 r., 180 tys. km, 1700 ccm, biały, podusz
ka powietrzna dla kierowcy, lad. 500 kg, stan idealny, • 17.000 
zi. Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-04-05 
O  O PE L  COM BO , 1995 r., 65 tys. km, 1400 ccm, 

wtrysk, czerwony, towarowy, ład. 600 kg, 2 po
duszk i powietrzne, radioodtwarzacz, stan b. do
bry, sprowadzony w  ca łości, kupujący zwolnio
ny z  opłaty skarbowej, po przeglądzie, -13.500 
z ł . t e l .  065/547-44-44 po godz. 20,0601/70-48-82 
01025021

OPEL COMBO, 1996 r., 50 tys. km, 1400xcm, biały, 5-biegowy, 
oszklony, alum. felgi, 5 miejsc i przestrzeń ładunkpwa, stan b. 
dobry, w ciągłej eksploatacji, - 19.000 zł. Smołno Wlk., tel. 
0502/62-88-95
OPEL COMBO, 1997/98 r., 160 tys. km, 1400 ecm, wtrysk, bia
ły, RO, alarm, opony zimowe, I właściciel, -15.000 zł. Wrocław, 
teł. 0601/71-11-30, 071/786-48-88 wieczorem

OPEL REKORD, 1982 r., 2300 ccm, diesel, pomarańczowy, 
zarejestrowany jako ciężarowo-unlwersalny, ważny przegląd, w 
ciągłej eksploatacji, podobny do ęploneza Tracka, duża pow. 
ładunkowa, 2-osobowy,- po renióncłe kapitalnym blacharki i la
kierowaniu w 2000 r, • 2.600 zl. Wrocław, teł. 071/328-80-37 
PEUGEOT BOXER, 1994 r., 2500 ccm, diesel, biaiy, sprowa
dzony 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, 
biaiy, oszklony, wspomaganie, sprowadzony w całości; stan b. 
dobry, • 25.900 zł. Paczków, tel. 0602/83-01-20 
PEUGEOT BOXER, 1996 r., 138 tys. km, 2500 ccm, TD. biaiy, 
oszklony, 9-osobowy, alarm, centralny zamek, wspomaganie, 
RO, bliźniacze koia, sprowadzony w całości, - 36.000 zł lub 
zamienię na Mercedesa Sprintera. Żmigród, tel. 0502/61-27-37 
PEUGEOT BOXER, 1997 r., 98 tys. km, 2500 ccm, TDI, biały, 
długi, wysoki, maks., sprowadzony w całości, bez wypadku, 
wspomaganie, ścianka grodziowa, RM, nie eksploatowany w 
kraju, I właściciel, możliwość leasingu, • 37.000 zt (możliwe raty 
przez komis). Dzierżoniów, tel. 0604/50-67-17 
PEUGEOT BOXER, 1997 r., 124 tys. km, 1900 ccm. diesel, nie
bieski, stan idealny, - 28.000 zł. Lubin, tel. 076/847-84-43 
PEUGEOT BOXER, 1998/99 r., 41 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie kier., radio, przegroda celna, hak, w kraju 
od 6 miesięcy, stan b. dobry, • 40.000 zł lub zamienię na inny. 
Stare Strącze 33, gm. Sława, tel. 068/356-72-45 
O  PEUG EOT BO XER  320 MDT, 1999 r., 2446 ccm  

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

PEUGEOT J5 ,1985 r., 355 tys. km, 2500 ccm, diesel, zielony, 
blacharka do remontu, • 4.800 zi. Wałbrzych, tel. 074/841-31-81 
PEUGEOT J5 BUS, 1988 r., 2500 ccm, diesel, biaiy, 9-osobo
wy, długi, wysoki, skrzynia 2.20 x 2.20 x 3.50, oszklony, hak, 
lad. 800 kg, • 8.500 zł. Świebodzin, tel. 068/382-56-40 
PEUGEOT J5 ,1989 r., 91 tys. km, 2500 ccm, diesel po remon
cie silnika, - 9.100 zł. Ruszów, tel. 075/771-44-87 
PEUGEOT J5, 1992/93 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, z sie
dzeniami, niski, krótki, oszklony, wspomaganie, webasto, stan 
dobry, • 15.000 zl. Dzierżoniów, tel. 074/832-17-38, 645-80-17 
PEUGEOT J5 BUS, 1994 r., 150 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, instalacja gazowa, 9-osobowy łub 1500 kg, • 13.000 zl lub 
zamienię na Mercedesa 190, VW Passata diesla. Brzeg Dolny, 
teł. 071/319-71-04, 0600/23-42-48 
PEUGEOT J 5 ,1994 r., 200 tys. km, 2500 ccm, diesel podwyż
szony, przedłużony, - 20.000 zł. Siechnice, tei. 071/311-54-13 
w godz. 9-17, 0608/41-76-04
PEUGEOT PARTNER, 1997 r., 107 tys. km, 1400 ccm, ciemno- 
wiśniowy, wspomaganie, hak, lad. 800 kg ♦ 2 osoby, - 22.000 
zl. Wieruszów, tel. 062/784-18-12,0605/22-62-85 
PEUGEOT PARTNER BREAK, 1997 r., 77 tys. km. 1400 ccm, 
wtrysk, ciemnoniebieski metalic, 5-osobowy, klimatyzacja, 2 
poduszki powietrzne, centralny zamek ♦ pilot, wspomaganie, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. reg. świateł,Immobilizer, ra
dioodtwarzacz, hak, kodowany zapłon, siatka grodziowa, przy
ciemniane szyby, pełna dokumentacja, - 28.600 zł. Kalisz, tel. 
062/769-80-49, 0603/24-74-90
O  PEUGEOT PARTNER, 1997 r., 1360 ccm  2-oso- 

bowy, ABS , klimatyzacja, wspomaganie kier., el. 
otw. szyby, 2 poduszki pow., centra lny zamek, 
alarm, RO, komplet opon zim owych i letn ich, -
20.000 z ł z  VAT. W rocław , te l. 071/364-76-60 
01023531

PEUGEOT PARTNER FURGON, 1997/98 r., 1100 ccm, biały, 
alarm, kupiony w salonie, zadbany, • 21.900 zl (możliwe raty). 
Syców, tel. 062/786-90-05, 785-35-03 
POLONEZ TRUCK, 1989 r., 1600 ccm, szary, InsL gazowa, nowy 
akumulator, 4 burty aluminiowe(nowe), pilnie, • 1.200 zl. Wro
cław, tel. 071/788-71-26 po godz. 20 
POLONEZ TRUCK, 1989 r., 98 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
biało-szary, po remoncie silnika, nowe hamulce, hak hol., pla
stikowa nadbudówka, zarejestrowany, opłacone OC, stan do
bry, - 2.000 zi. Żmigród, tel. 071/385-33-46 
O  POLONEZ TRUCK, 1992 r., czerwony, 2-m iejsco- 

wy, instalacja gazowa założona rok temu (gaź- 
nik), zabudowany, tylna klapa oszklona, ład. 1000 

"k g , długość burt 3 m, kupiony na przetargu, I wła
śc ic ie l, 80 tys. km (nominał), - 2.900 zł. Wrocław, 
tel. 071/354-31-95, 0501/83-53-27 80008011

POLONEZ TRUCK, 1992 r., 89 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
zielono-biały, pełna zabudowa, tył oszklony, most tylny po re
moncie kapitalnym nowa pompa, nowy akumulator (gwaran
cja), - 3.500 zł. Zand Wielkie, gm. Trzebłel, tel. 0606/43-29-64 
POLONEZ TRUCK, 1993 r., 1900 ccm, diesel, czeiwony, zabu
dowany, 5-osobowy, stan b. dobry, • 6.800 zl. Legnica, tel. 
076/855-36-89 po godz. 19
POLONEZ TRUCK DC, 1993/94 r., 2 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, niebieski, po remoncie kapitalnym, 5-osobowy, ład. 600 kg, 
inst. gazowa, plastikowa zabudowa, nowy akumulator, ukl. 
wydechowy, opony, amortyzatory, tarcze ham., klocki oraz ło
żyska, hak, odcięcie zapłonu, pokrowce, RO ♦ 4 głośniki, halo
geny, atrakc. wygląd, stan b, • 7.000 zł. Brzeg, tel. 077/444-08-52 
POLONEZ TRUCK, 1993/94 r., 1600 ccm, benzyna, czeiwony, 
skrzyniowy, 2-osobowy, stan b. dobry, możl. faktura VAT, - 5.800 
zi. Świdnica, tel. 0602/17-81-61 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 65 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony, 5-osobowy, • 3.600 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-83-73
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POLONEZ TRUCK. 1994 r., 83 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, 2-osobowy, - 4.100 zi. Nowa Sól, teL 068/387-33-56 
PÓLONEZ TRUCK, 1994 r.. 180 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
bordowy, inst. gazowa, burty alum. o dl. 2 m, zabudowa Atarex, 
otwierany z 3 stron, RM, stan dobry, - 4.000 zi. Olszany, gm. 
Strzegom, tel. 074/855-70-22
POLONEZ TRUCK. 1994 r.. 180 tys. km. 1900 ccm. diesel, bor
dowy, wymienione amortyzatory i akumulator, hak, stan dobry, •
7.800 zł. Oława, tel. 071/313-21-92 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 95 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, 2-osobowy, pełna zabudowa plastikowa, burty alu
miniowe, skrzynia dl. 2.5 m, Pęgów, gm. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-72-23
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 180 tys. km, 1600 ccm, bordowy, 
inst. gazowa, zabudowa otwierana z 3 stron, burty alum. o dl. 2 
m, stan dobry, • 4.000 zł. Stanowice, tel. 074/855-70-22 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 1600 ccm* benzyna, żółty, zabudo
wany, inst. gazowa, 5-osobowy, atrakcyjny wygląd, • 8.000 zł. 
Świerzawa, tel. 0608/03-09-29
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 105 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony, instalacja gazowa, 2-osobowy, alum. burty, plastikowa 
nadbudówka, bulta gazowa 100 I, - 6.200 zl. Wrocław, tel. 
0601/73-97-72
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 85 tys. km, 1600 ccm, benzyna 
kabina 2-osobowa, skrzyniowy, dł. skrzyni 2.5 m, plastikowa 
zabudowa, alum. burty, hak, RO, nowy akumulator, - 5.300 zl. 
Wrocław, tel. 0501/97-96-25
POLONEZ TRUCK, 1995 r.. 60 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
zielony, stan techn. b. dobry, nowa przekładnia i drążki kierow
nicze, wymieniohe progi i słupki, stan opon b. dobry, przegląd 
do 11.2001 r., zabudowa o dl. 2.5 m, wys. 1.4 m, szer. 1.4 m, 
alarm, radio, - 6.000 zł. .Wrocław, tel. 0604/17-02-29 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 73 tys. km, 1600 ccm. czerwony, 
krótki, inst. gazowa, radio, stan techn. b. dobry, • 6.950 zł. Głu
chołazy, tel. 077/439-64-97 po godz. 16

POLONEZ TRUCK, 1995 r., 135 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, 2-osobowy, zabudowany, alum. burty, po remoncie 
mostu i przodu, stan dobry, • 6.000 zl. Jelenia Góra, tel. 
075/764-90-06
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 1600 ccm, benzyna 2-osobowy, 
skrzynia ładunkowa dł. 2.5 m, hak, nowe opony, faktura VAT, -
7.200 zl. Trzebnica, tel. 0601/84-67-79 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 118 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, 5-osobowy, skrzynia ładunkowa, przedłużo
ny, - 7.000 zl. Uniejów, tel. 063/288-91-25, 0607/17-59-98 
POLONEZ TRUCK, 1995 r.. 82 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, zie
lony, oznakowany, Mul-T-Lock, dł. skrzyni 2,5 m, pełna zabu
dowa, wysoka, alum. burty ♦ podłoga, nowe opony, akumulator, 
aktualny przegląd, stan b. dobry, • 6.500 zl. Wałbrzych, tel. 
074/846-33-65
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 83 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, plastikowa zabudowa, stan b. dobry, • 7.000 zl. Wrocław, 
tel. 071/348-35-39, 0605/37-15-57 
POLONEZ TRUCK. 1995r., 1600 ccm instalacja gazowa, 5-oso
bowy, zabudowany, - 5.300 zl. Wrocław, tel. 0607/76-88-06 
POLONEZ TRUCK, 1995/96 r., 112 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, czerwony, inst. gazowa, alum. buity, hak, przystosowany do 
przewozu okien, • 8.500 zł. Wrocław, tel. -071/325-16-60. 
0608/45-90-51
POLONEZ TRUCK, 1996 r. okazja, po kapitalnym remoncie, 
m.in. nowy most skrzynia biegów, itp., inst. gazowa, • 6.000 zl. 
Jelenia Góra, tel. -075/754-32-55 po godz. 19 
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 1900 ccm, diesel stan b. dobry, •
10.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-73-10 
POLONEZ TRUCK. 1996 r. 110 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, ko
lor morski, skrzynia ♦ plandeka, • 7.200 zl ♦ VAT. Legnica, tel. 
076/854-77-70
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 90 tys. km. 1900 ccm, diesel, bor
dowy, 2-osobowy, zabudowany, dl. 2.5 m, przegląd, aluminiowe 
burty, zadbany, stan b. dobry, - 8.700 zi. Wrocław, tel. 
0606/93-82-96
POLONEZ TRUCK, 1996/97 r.. 74 tys. km. 1600 ccm. wtrysk 
zabudowa aluminiowa, otwierana na 3 strony, nadbudowa na 
dach, stan idealny, alarm, • 8.000 zl. Sokolniki, gm. Łagiewniki, 
tel. 071/393-96-52
POLONEZ TRUCK PLUS, 1997 r., 60 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
niebieski, 5-osobowy, 1. właściciel, garażowany, zabudowa Ata- 
rex, stan b. dobry, • 11.000 zł. Piaski, tel. 065/571-91-59, 
0607/38-00-04
POLONEZ TRUCK. 1997 r., 70 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, 2-osobowy, zabudowany, aluminiowe burty, dł. 2 m, 
przegląd, stan b. dobry, • 8.600 zl. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
POLONEZ TRUCK, 1997 r., 54 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, czerwony, 2-osobowy, aluminiowe burty, pełna zabudo
wa, bez wypadku, przegląd, stan b. dobry, - 7.600 zł. Wrocław, 
teł. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
POLONEZ TRUCK PLUS, 1997/98 r., 79 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, czerwony, 2-osobowy, alum. burty, RM, alarm, Mul-T-Lok. 
zabudowany, inst. gazowa, stan b. dobry, • 10.800 zl. Legnica, 
tel. 076/722-90-43, 0606/14-33-94 
O  POLONEZ TRU CK  ROY, 1999 r., 20 tys. km, 1600 

ccm , zielony, 5-osobowy, 4-drzwiowy, skrzyn ia 
alum iniowa, zabudowany, immobilizer, p iln ie, -
22.500 z ł (do uzgodn ien ia). D zie rżoniów , tel. 
074/64-56-67 01021491

POLONEZ TRUCK, 1999 r., 3 tys. km, 16Ó0 ccm 5-osobowy, 
zabudowany, otwierany na 3 strony, • 16.000 zl lub zamienię na 
Fiata Cinquecento, lub Seicento. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-43-78, 0605/33-08-80
POLONEZ TRUCK LB. 1999 r., 1600 ccm wspomaganie, halo
geny, aluminiowe burty, odkryty, - 14.000 zl. Oleśnica, tel. 
071/314-35-01, 0601/70-49-87 .
PRAGA. 1989 r. do przewozu drewna dłużycowego, po remon
cie kapitalnym ♦ dragi w częściach, - 14.000 zl. Imbramowice, 
tel. 074/850-71-11 J
RENAULT 260,1986 r., 250 tys. km, 1000 ccm, diesel, żółty, ♦ 
naczepa, ciągnik siodłowy, stan b. dobry • 22.000 zł lub zamie
nię na busa, pomoc drogową, osobowy. Wrocław, tel. 
071/310-73-53 po godz. 18, 0503/72-93-55 
RENAULT 340, 1987 r., czerwony, ciągnik siodłowy, wysoka 
kabina, el. otw. szyby, w ciągłej eksploatacji, - 18.000 zł. Gnie
chowice, tel. 071/316-97-60. 0607/74-14-15 
RENAULT 340 R. 1988 r.. pomarańczowy, zawieszenie na po
duszkach, duża wysoka kabina, ♦ naczepa Fruehauf z 1987 r., 
na 31 europalet, 4 burty (na stronę), w ciągłej eksploatacji, cena 
zestawu - 32.000 zł. Obórki, tel. 0601/40-90-06 
RENAULT 350 CIĄGNIK SIODŁOWY. 1990 r.. 480 tys. km, 12000 
ccm, biały, kabina podwyższana, na poduszkach, el. otw. szy
by, Webasto, cena z VAT-em, • 22.000 zl lub zamienię. Dziado
wa Kłoda, tel. 062/785-91-19, 0606/18-59-40 
RENAULT EXPRESS, 1988 r., 1600 ccm, diesel, biały. lad. 900 
kg, 2-osobowy, częściowo oszklony, otwierany dach, stan do

bry, - 7.900 zł lub zamienię na inny, może być droższy, uszko
dzony. Wrocław, tel. 071/373-74-92, 0602/73-86-22 
O  RENAULT G  230 M ENAGER, 1995 r., 6174 ccm 

ład. 9.7 tony, hydrau liczn ie  podnoszona klapa, 
kontener na 18 europalet, wym. 730x245x220 cm, 
kabina syp ia lna, webasto, - 88.000 z ł + VAT. Zbą
szyń, tel. 068/384-64-81 87020871

RENAULT KANGOO RT, 1998 r., 54 tys. km, 1400 ccm, zieło- 
no-niebieski, poduszka pow., ei. otw. szyby, centralny zamek, 
alarm, el. reg. lusterka, • 28.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-22-37, 
0501/40-75-15
RENAULT MAJOR, 1992 r., 900 tys. km, 12000 ccm, czerwony, 
ospoilerowany, webasto (nowe), na poduszkach, podwyższo
ny, 2 łóżka, naczepa 3-osiowa, dl. 13 m, wysokie burty (120 
cm), nowa podłoga, po remoncie kapitalnym podwozia, • 55.000 
zl. Strzegom, tel. 0603/85-23-62 
RENAULT MAJOR 385 JUMBO, 1993 r., 600 tys. km, 14700 
ccm, TDi, zielony, kontener, otwierane boki, tył na poduszkach, 
regulacja do rampy, 2 łóżka, spoiler, webasto, dolny zaczep •
49.000 zl + VAT + przyczepa, 3-osiowa, kontener, otwierane 
boki, wym. 9.1 x 3 x 2.5 m • 30.000 zl ♦ VAT. Lubin, tel. 
076/842-62-02, 0606/93-95-75
O  RENAULT M ASCO T 130, 2000/ r . , , ,  zabudowa 

nowa, dł. ład. 6.08 m, szer. 2.06 m, niebieska plan
deka , ce n a  do  u zg o d n ie n ia . G łog ów , te l. 
076/834-94-98 02020731

RENAULT MASTER, 1998 r., 134 tys. km, 2800 ccm. TDi pod
wyższony. przedłużony, bez wypadku, sprowadzony z Niemiec, 
poduszka pow.f immobilizer, radio, 3 osoby + 1600 kg, książka 
serwisowa, - 38.300 zl. Wrocław, tel. 071/387-87-62. 
0602/73-21-73
RENAULT MASTER. 1999 r.. 96 tys. km. 2800 ccm, D li, biały, 
podwójna kabina, skrzynia ładowna o ład. 1380 kg, centralny 
zamek * pilot, poduszka powietrzna, wspomaganie, aluminio
we burty, - 49.000 zl. Ostrzeszów, tel. 062/732-00-58, 
0609/28-92-48
RENAULT MESSENGER, 1994 r., 350 tys. km, 2500 ccm, TDI, 
biały, skrzyniowy, 5.8 x 2.44 x 2.5 m, plandeka celna, kabina 
sypialna .Pony Fantasy*, niezależne ogrzewanie postojowe, 
nowe opony, hak, tachograf na dwóch kierowców, 3 miejsca, 
bliźniacze koia, ład. 3.3 tony, masa całkowita 6 ton, - 55.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/328-91-88, 0604/96-67-93 
RENAULT RAPID, 1991 r.. 1600 ccm, diesel, biały, 2-osobowy, 
w ciągłej eksploatacji, - 8.500 zl lub zamienię na osobowy. Wro
cław, tel. 071/349-23-05, 0502/55-96-64 
RENAULT RAPID, 1992 r., 125 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, nośność 750 kg, • 11.000 zl lub zamienię na Opia, Forda, 
VW - od 15.000 do 18.000 zł. Świebodzice, tel. 074/854-14-62 
RENAULT RAPID, 1993 r., 114 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, nie
bieski, oszklony, 5-osobowy, 5-biegowy, składane siedzenie, 
uchylna klapa w dachu, bez wypadku, sprowadzony z Niemiec 
12.2000 r., stan b. dobry, kompletna dokumentacja, • 11.000 ̂ 1. 
Żary, tel. 0602/69-21-86
RENAULT RAPID, 1994 r.. 86 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, biały, 
Obiegowy, 5-osobowy, zarejestrowany jako osobowy, uchylny 
dach, sprowadzony w całości, I właściciel w kraju, • 13.800 zl 
lub zamiana. Turek, tel. 063/279-93-46 w godz. 8-18, 
0600/32-11-44
RENAULT RAPID. 1995 r.. 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy, na 5 osób lub na 2 ♦ 500 kg, oszklony, central
ny zamek, 5-biegowy, zarejestrowany jako osobowy, bez wy
padku, I właściciel w kraju, sprowadzony w całości, stan b. do
bry, poduszka pow, - 15.000 zi. Pomocne, teł. 076/870-89-87 
RENAULT SAVIEM, 1979 r, 3600 ccm. żółto-biały, kontener, 
18 m3, dł. 4.5 m. szer. 2.1 m, wys. 2.0 m, bliźniacze koła 16*. 
stan dobry, po remoncie silnika, spoiler, *7,500 zł. Wrocław, tel. 
071/355-85-80, 0601/53-93-24
RENAULT TRAFIĆ, 1985 r., 2100 ccm. diesel, biały, podwyż
szony, po remoncie kapitalń/m, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 
0607/09-99-26
RENAULT TRAFIĆ, 1985 r., 2200 ccm, benzyna, biały, inst. 
gazowa, Wysoki, długi, tylny napęd, hak, nowe opony, stan ide
alny, • 7.500 zł. Krogulec, gm. Mysłakowice, tel. 075/713-02-44, 
0502/24-54-44
RENAULT TRAFIĆ, 1986 r., 2100 ccm, diesel nłski, krótki, 
oszklony, • 3.800 zl. Legnica, tel. 076/862-39-83 
RENAULT TRAFIĆ, 1987 r., 2100 ccm, diesel, biały, maksy
malnie podwyższony, przedłużony, ścianka celna, dużo nowych 
części, stan b. dobry, • 7.800 zi lub zamienię. Wrocław, tel. 
357-52-99
RENAULT TRAFIĆ, 1987 r., 2100 ccm, diesel, biały, podwyż
szony, przedłużony, przegroda celna, po remoncie ukł. kierow
niczego, zadbany, stan techn. dobry, • 7.800 zł. Wrocław, tei. 
071/357-52-99
RENAULT TRAFIĆ, 1989 r., 2100 ccm, diesel, biały, wysoki i 
długi, 3-osobowy, 5-biegowy, • 11.000 zl. Świdnica, tel. 
0602/28-44-77
RENAULT TRAFIĆ, 1990/., 1700 ccm, E+gaz, biały, stan b. 
dobry • 10.000 zl lub zamienię na tańszy, Polonez Track, Żuk
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izoterma lub skrzyniowy, do 5.OO0 żl. Legnica, Teł. 076/855*36-89 
po godz. 18
RENAULT TRAFJC, 1991 165 tys. km, Z500 ccm, diesel, czer
wony, przedłużony, 6-osobowy, stan techn. b. dobry, • 13.500 
zl. Oleśnica, teł. 071/315-04-42. 0502/66-62-27 
RENAULT TRAFIĆ, 1991 r., 240 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, wysoki, • 11.500 zł lub zamienię na kombi • do 7.000 zł lub 
VW LT 28. Wrocław, tel. 0502/05-12-46 
RENAULT TRAFIĆ FURGON, 1992 r., 230 tys. km, 2100 ccm, 
diesel, biały, biaszak, maxi, stan b. dobry, radio, dodatkowe 
opony zimowe, 1. właściciel, - 15.000 zł. Legnica, tel. 
076/856-01-99
RENAULT TRAFIĆ BUS. 1993 r., 160 tys. km, 2100 ccm, die
sel, biały, 3-osobowy, podwyższony, biaszak, • 15.500 zł lub 
zamienię na kombi, diesel. Środa Śląska, teł. 071/317-22-19 
RENAULT TRAFIĆ, 1993 r., 130 tys. km, 2100 ccm, diesel, bia
ły, alarm, zadbany, bliźniacze koła, 3 lub 9-osobowy, • 14.200 zł 
, możliwe raty. Jełcz-Laskowice, (el. 071/318-85-12, 
0605/05-93-55
RENAULT TRAFIĆ, 1994 r., 147 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, podwyższony, kabina 3-osobowa, wspomaganie, I właściciel, 
- 19.900 zł. Lubin, tel. 0601/70-55-12 
RENAULT TRAFIĆ, T994 r., 19 tys. km, 2100 ccm, diesel, biały, 
stan dobry, bez wypadku, zarejestrowany na 6 osób, nowy hak, 
po wymianie końcówek wtrysków, nowe świece, • 15.000 zl. 
Świętoszyn, tel. 071/384-22-14
RENAULT TRAFIĆ, 1995 r., 113 tys. km. 2100 ccm, diesel, bia- 
ly, niski, stan b. dobry - 22.000 zl. Wrocław, tel. 071/316-53-75 
RENAULT TRAFIĆ,' 1995 r  , 1Z5 t/afton; 2500ccm, diesel, bia
ły, wspomaganie kier., centralny zamek ♦ pilot, radio, hak, I wła
ściciel. zadbany, bez wypadku, kompletna dokumentacja, •
17.500 zl. Lwówek Śląski, tel. 0606/25-43-28
RENAULT TRAFIĆ, 1995/96 r., 110 tys. km, 2100 ccm. biały, 
krótki, niski, ścianka działowa, otw. dach, zadbany, kpi. dokum., 
w kraju 1,5 r., nowy model • 23.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/15-81-65
RENAULT TRAFIĆ, 1997 r., 95 tys. km, 2500 ccm, diesel, gra
fitowy metalic, 9-osobowy, • 27.000 zl. Wrocław, tel. 
0607/47-83-40
O  RENAULT TRAFIĆ, 1997 r., 2100 ccm, d iese l bla- 

szak, kup iony w salon ie , • 17.500 z ł lub zamie
n ię . Ż a ry , u l. O k rze i 9, te l. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87020401

ROBUR FURGON, 1983 r. stan dobry, -1.800 zł. Jedlina Zdrój, 
tel. 074/845-33-47
ROBUR LD 3001, 1987 r., 3300 ccm, brązowy, stan dobry, -
3.500 zł. Kluczbork, tel. 0601/17-07-02
ROBUR LD 3001,1987 r., 3927 ccm w ciągłej eksploatacji, skrzy
niowy, brak przeglądu, - 2.000 zł. Czachowo, gm. Trzebnica, 
tel. 071/387-03-36
ROBUR LD 3001,1989 r., 1400 ccm, diesel, niebieski, • 4.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
ROBUR LD 3001,1990 r., 82 tys. km, 4000 ccm, diesel, poma
rańczowy, izoterma, opony o wym. 750 x 20, blokada kierowni
cy, nowe sprzęgło i silnik, stan b. dobry, - 3.500 zl. Świdnica, 
tel. 0607/10-67-84, 0603/56-54-46 
SCANIA 113 M, 1989 r., 900 tys. km, Ti, 360 KM, biały, central
ny zamek. el. otw. szyby, blokada mostu, wysoka kabina, 2 łóż
ka, webasto, kabina na poduszkach, ciągnik siodłowy, podwo
zie resor, stan b. dobry, po wymianie olejów, filtrów, • 29.000 zl. 
Mysłakowice, tel. 075/643-94-44, 0502/55-90-51 
SCANIA 142 R, 1982 r., 14000 ccm, V8 ciągnik siodłowy, duża 
kabina, łóżko, webasto, przystawka mocy, opony 22.5, RO * 
naczepa Brandys z 1986 r.. 23.5 1, 30 europalet plandeka cel
na, szeroki rozstaw osi, • 28.000 zł. Zgorzelec, tel. 
075/771-35-79
SCANIA 142 M, 1992 r., 800 tys. km, czerwony, webasto, duża 
kabina, na 2 łóżka, 400 KM, poduszki, w ciągłej eksploatacji, 
stan dobry, • 30.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 071/345-45-72, 
0603/18-65-34
SEAT INCA, 1996 r.. 80 tys. km, 1400 ccm, biały, 2-osobowy, I 
rej. w 1997 r., wspomaganie kierownicy, blokada skrzyni bie
gów, kupiony w salonie, książka serwisowa, do malowania, •
14.500 zł. Leszno, tel. 065/518-51-87. 0601/55-46-47
SEAT INCA, 1997 r., 70 tys. km, 1900. ccm, SDI> biały, wspom. 
kierownicy, centralny zamek, el. otw. szyby, 2-osobowy * ład. 
600 kg, atrakc. wygląd, RO, stan b. dobry, - 19.300 zl. Wał
brzych, tel. 074/841-24-61, 0606/48-30-41 
SEAT TERRA, 1989 r., 130 tys. km, 896 ccm, benzyna, biały, 
nowy lakier, lad. 445 kg, 2-osobowy, możliwe raty, - 4.000 zł. 
Krzeszów, gm. Kamienna Góra, tel. 075/742-30-80 
SEAT TERRA, 1990 r., 1300 ccm, diesel, biały, • 800 DEM. Zgo
rzelec, tel. 0602/28-98-55
SEAT TERRA, 1993 r.. 1400 ccm. diesel stan b. dobry, - 9.000 
zł. Wrocław, tel. 0605/36-95-55
SKODA FAYORIT PICK-UP, 1992/93 r., 89 tys. km, 1300 ccm. 
benzyna, czerwony, zabudowany, w ciągłej eksploatacji, dużo 
nowych części, stan b. dobry, • 5.900 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-60-47, 0601/62-22-11
SKODA FAVORIT PICK-UP. 1993 r., 132 tys. km. 1300 ccm. 
benzyna, czerwony, gaźnikowy, plastikowa nadbudówka, stan 
b. dobry, - 6.500 zl + VAT. Zielona Góra, tel. 068/320-29-02, 
0603/96-83-06
SKODA FELICIA PICK-UP, 1996 r., 20 tys. km, 1300 ccm. ben
zyna, biały, I właściciel, immobilizer, - 16.000 zł (możl. wyst. 
fakt. VAT). Legnica, tel. 0603/11-82-17 
SKODA FEUCIA PICKUP, 1997 r., 11 tys. km, 1300 ccm, czer
wony, stan dobry, - 14.000 zł. Wrocław, tel. 0502/92-72-39 
SKODA FEUCIA PICK-UP, 1997 r., 68 tys. km, 1300 ccm, MPi, 
granatowy, -18.500 zł. Oława, tel. 0605/55-75-62 
SKODA FEUCIA PIKAP, 1997 r.. 1300 ccm, • 12.000 zł * VAT. 
Wrocław, tel. 071/345-82-83
SKODA FELICIA PICK-UP, 1997 r., -17.000 zł (możl. wyst. fakt 
VAT). Wrocław, tel. 0605/33-09-00 
SKODA FEUCIA PICK-UP, 1998 r., 99 tys. km, 1300 ccm, biały. 
RM, centralny zamek, zadbany, - 15.000 zł. Wilczyce, tel. 
071/399-36-08. 0601/86-23-65
SKODA LIAZ MT-4,1978 r., 260 tys. km, diesel, niebieski, wys. 
burt 1,70 m, stan b. dobry + przyczepa GKB, zestaw stan dobry, 
• 7.200 zl lub zamienię na mat. budowlane albo inne propozy
cje. Wałbrzych, tel, 074/842-10-99, 0607/54-58-99 
SKODA LIAZ MTS-24,1980 r., niebieski, wywrotka, półbiegi, w 
ciągłej eksploatacji, - 7.700 zł lub zamiana na auto osobowe 
lub inne. Kamienna Góra, tel. 075/744-74-63,0602/59-35-51 
SKODA LIAZ MTS-24.1980 r., 11940 ccm, zielony, oryginalna 
wywrotka, 3-stronna, stan b. dobry, gotowy do pracy, • 12.500 zł 
lub zamienię na osobowy. Lubawka, tel. 075/741-17-52 
SKODA LIAZ MTS-24,1987 r., 40 tys. km, 11940 ccm, niebie
ski, oryg. wywrotka 3-stronna, po remoncie kapitalnym silnika, 
koła bezdętkowe, dużo nowych części + zapasowe, stan b. do
bry, - 11.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 0601/66-31-74 
STAR, 1979 r. skrzyniowy, • 3.500 zł lub zamienię. Mojesz 42, 
tel. 0502/67-28-28
STAR 1142,1988 r., 140 tys. km, 6842 ccm, S-359, popielaty, 
skrzyniowy, oplandekowany, przegroda celna, na 14 europalet 
silnik po naprawie głównej, I szlif, przebieg po remoncie 30.000 
km, opony radialne 8.25 x 20, • 20.500 zł. Wołów, tel. 
071/389-35-90
STAR 1142, 1994/95 r., 100 tys. km, czerwony, oryginalny la
kier, opony 100%, stan idealny, do przewozu żywca lub burty 
aluminiowe, • 35.000 zł. Leszno, tel. 065/520-36-60, 
0601/74-38-19
STAR 11̂ 2, 1997 r., pomarańczowy, ospoilerowany, II właści
ciel, burty aluminiowe, pod europalety ♦ winda załadowcza, 
możliwość leasingu, • 50.000 zl. Piotrków Trybunalski, tel. 
0502/17-92-15
STAR 200,1974 r., SW-400, zielony, skrzynia biegów Autosa- 
na, stan dobry, - 5.000 zł. Międzybórz, tel. 062/785-63-31 
STAR 200 FURGON, 1975 r., 6842 ccm, diesel, zielony, reje
stracja do 10.2001 r., wspomaganie, stan dobry, - 5.500 zł. Wro
cław, tel. 071/342-92-06
STAR 200 3W, 1975/92 r.. 82 tys. km, żółty, nie składak, wszyst
kie części z 92r (nowe, rachunki), oryginalna wywrotka, aktual
ny przegląd, wszystkie opłaty, nie wymaga napraw, -• 12.000 zł 
lub zamienię. Bolesławiec, teł. 0502/36-14-12 
STAR 200 A, 1976 r., 6840 ccm, diesel, zielony, po remonde 
zawieszenia przedniego i hamulców, - 3.500 zl. Bralin, tel. 
062/781-25-68 po godz.20
STAR 200 W, 1976/88 r., 135 tys. km, 6842 ccm, szary, zareje
strowany, techn. sprawny, 2 nowe opony i akumulatory, wywrót 
na 3 strony, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 4.500 zł. Świe
bodzice, tel. 074/854-61-84

STAR 200,1978 r., zielony, wywrotka, stan b, dobry,- 6.000 Zł: 
Lwówek śląski, tel. 075/782-49-50, 0606/78-32-51 
STAR 200,1978 r., niebieski, .na chodzie*, - 4.000 zl lub za
mienię na osobowy. Olszany, tel. 074/855-71-68 po godz. 17 
STAR 200,19787: skrzyniowy, wywrotka 3-stronna, wym. 460 x 
230 x 70 cm, solidna skrzynia, zadbany, stan b. dobry, • 5.100 
zl. Trzebnica, tel. 071/312-33-55 ,
STAR 200,1979 r. HDS hydrauliczny, udźwig 1.51, nowe opo
ny, stan b. dobry, ,na chodzie', • 16.500 zl. Legnica, teł. 
076/855-23-18, 0601/50-16-43
STAR 200, 1979 r. wywrotka, po remoncie kapitalnym silnika, 
skrzyni b., kabiny, stan b. dobry, - 5.000 zl. Legnica, tel. 
076/854-39-71
STAR 200,1979/95 r., 6800 ccm, diesel, zielono-nłebieski, ka
bina nowego typu, wspomaganie, tachograf, długa skrzynia, 10 
auro+ przyczepa HL 6102,1988 r., ład. 6 t, po odbudowie w 
2000 r., nowa podłoga, instalacja el., całość oplandekowana, 
wys. 2.30 m, - 17.500 zł. Wrocław, teł. 0604/64-86-43 
STAR 200 3W, 1981 r., 50 tys. km, 6840 ccm, zielony, wywrot
ka, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, przegląd do 10.2001 r, -
6.500 zl. Wrocław, tel. 355-37-20, 0501/10-94-21
STAR 200 3W, 1982 r., czerwony, wywrotka, opony w dobrym 
stanie, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 6.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/849-60-32 po godz. 16
STAR 200,1983 r., diesel, kolor wiśniowy, 2-stronna wywrotka, 
dł. skrzyni ładunkowej 4.60 m, lad. 6 ton, kabina nowego typu 
(3 wycieraczki), wspomaganie, garażowany, stan dobry, -10.800 
zl. Kosiska, tel. 076/857-45-44
STAR 200,1983 r. stan dobry w ciągłej eksploatacji, - 4.000 zl. 
Nowa Ruda. tei. 074/872-53-62, 872-52-77 po godz. 16 
STAR 200 A, 1983/99 r., SW-400, czerwony, skrzyniowy, 6 ton, 
po remonciew 99 r: silnik, skrzynia biegów, most, przód i chłod
nica, druga kabina nowego typu, stan opon b. dobry, nowe aku
mulatory, w ciągłej eksploatacji - 6.000 zł ♦ przyczepa D-633,6 
ton, z 88 r., w ciągłej eksploatacji -, - 3.000 zl. Milicz, tel. 
0607/23-61-09
STAR 200, 1984 r., 6842 ccm, 9359, zielony, wspomaganie, 
kabina N.T., wywrót 4,6 m, RO, całość po odbudowie, przegląd 
do 03.2002 r., stan b. dobry, - 14.500 zł lub zamienię. Wiązów, 
tel. 0609/48-60-10, 071/393-10-72 
STAR 200,1984 r., - 3.500 zl. Wrocław, teł. 0601/75-20-85 
STAR 200, 1985 r. oryginalna wywrotka, tachometr, przegląd 
do 10.2001 r, - 7.500 zł. Świdnica, tel. 074/851-90-94 
STAR 200,1986 r.. 200 tys. km, 6000 eon, zielony, Izoterma, 
wspomaganie Ider., przegląd do 08.2001 r., drzwi otwierane z 3 
stron, • 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/361-18-87 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - A00419 
www.autogielda.com.pl)
STAR 200 W, 1986 r. stan dobry, w ciągłej eksploatacji, • 8.000 
zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 074/872-53-62,872-52-77 po godz. 16 
STAR 200,1987 r. skrzyniowy, nowe opony, po remoncie reso
rów, stan silnika b. dobry + drugi (na części), - 6.000 zł. Dobro
mierz, tel. 074/858-60-37
STAR 200,1987 r., 55 tys. km, zielony, skrzyniowy, • 5.000 zł. 
Legnica, teł. 076/887-86-75
STAR 200,1987 r., 42 tys. km, 6800 ccm, zielony, oplandeko
wany, wspomaganie kier., techn. sprawny, odnowiony lakier, -
8.000 zł. Wrocław, tel. 071/322-89-16 lub, 090/24-15-83 £ 
STAR 200 3W, 1987 r., 95 tys. km, 6820 ccm, pomarańczowy, 
wywrotka 3-stronna, krótki, ład. 5 1, zarejestrowany do 09.2001 
r, • 6.100 zł. Opole, tel. 077/464-62-80 w godz. 18-21
STAR 200 C, 1987 r. z naczepą, po remoncie sHnika, • 15.000 
zl. Wrocław, tel. 0601/75-20-85 
STAR 200,1987/88 r., SW-400, zieiono-szary, izoterma, po re
moncie kapitalnym, nowe opony, nowe akumulatory, kabina n. 
typu, 3 wycieraczki, welurowa tapicerka, stan idealny, • 9.500 zl 
lub zamienię na Poloneza Caro, 1996/97 r.. Wrocław, tel. 
071/322-31-62, 0605/64-08-85
STAR 200, 1988 r., 125 tys. km, 6850 ccm, diesel, czerwony, 
izoterma, wspomaganie kierownicy, tachograf, po remoncie, -
8.500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/644-21-11 po godz. 16, 
0502/60-89-44
STAR 200,1988 r., szary, izoterma, wspomaganie, tachograf, •
11.000 zl. Krzyż Wlkp., tel. 067/256-44-07
STAR 200 A, 1988 r., S-359 diesel, zielony, skrzyniowy, oplan
dekowany, wspomaganie kierownicy, przegląd do 02.2002 r., 
serwisowany w ASO, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, • 15.000 
zl. Wałbrzych, tel. 074/843-44-66, 0606/21-52-21 
STAR 200 A  1988 r., S-359 diesel, czerwony, izoterma, wspo
maganie kierownicy, stan dobry, - 11.000 zl. Wałbrzych, tel. 
074/843-44-66, 0606/21-52-21
STAR 200, 1988 r. stan b. dobry. - 11:500 zł. Zawiść, tel. 
077/469-81-57
STAR 200,1989 r., diesel, niebieski, skrzyniowy, oplandekowa
ny, w ciągłej eksploatacji, wspomaganie, oryginalny, nie skła
dak. - 5.000 zł. Świebodzice, tel. 074/854-48-61 do godz. 14, 
0605/72-77-62
STAR 200,1990 r. silnik Leytand, skrzynia + wywrót • 9.500 zl.
Proszków, gm. Środa Śląska, teł. 0608/22-27-08
STAR 200,1990 r., 130 tys. km I właściciel, nowe opony, stan
idealny, • 19.000 zl. Trzebnica, tel. 071/312-62-00,
0606/32-77-38
STAR 244,1979 r., SW-680, niebieski, do przewozu dłużycy + 
przyczepa Hajnówka, stan dobry, -11.000 zł., tel. 0609/29-08-59 
STAR 244,1980 r., diesel do przewozu drewna stosowego, nowe 
tylne opony, techn. sprawny, • 13.700 zl. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 074/811-36-34, 074/811-02-53 
STAR 244,1980 r., 14 tys. km, czerwony, wywrotka, wywrót na 
3 strony, wspomaganie, kabina nowego typy, nowe opony, HDS, 
udźwig 2400 kg, brak przedniego napędu, -10.000 zl. Jelcz-La- 
skowice, teł. 071/318-46-14, 0602/73-99-75 
STAR 244,1982 r., czerwony, wspomaganie, skrzyniowy, - 6.000 
zl. Kalisz, tel. 062/784-31-95, 0605/27-81-85 
STAR 266,1974 r., zielony, do przewozu drewna dłużycowego, - 
w ciągłej eksploatacji, nowe wały napędowe, silnik Stara 1142 
(40 tys. km po wymianie), -15.000 zl. Bielawa, tel. 074/833-01-84 
STAR 266,1989 r., diesel, khaki, po remoncie silnika (blok że
liwny), do przewozu dłużycy leśnej, + przyczepa, stan dobry, -
22.000 zł. Stronie Śląskie, tel. 074/814-13-16
STAR 28,1974 r. wywrotka 3-stronna, po remoncie blacharki i 
lakierowaniu, nowe akumulatory, przegląd ważny do 09.2001 r,
• 2.400 zł. Dąbrowice, tel. 071/311-83-94 
STAR 28 A, 1974 r. po remoncie kapitalnym, nowe opony, HDS, 
stan b. dobry, - 6.200 zl. Wrocław, tel. 0501/28-61-35 
STAR 28 A, 1977 r., SW-400. biały, mało używany, oplandeko
wany, stan b. dobry, - 5.000 zł lub zamienię na dostawczy, w tej 
cenie. Lubin, tel. 076/844-92-43 
STAR 28,1978 r., 58 tys. km, zielony, silnik Leyland, skrzynio
wy, oplandekowany, opony w dobrym stanie, zarejestrowany, w 
ciągłej eksploatacji, stan techn. b. dobry, • 4.300 zl. Wrocław, 
tel. 0607/38-54-24
STAR 28, 1979 r. z  HDS, wywrotka, silnik, skrzynia biegów i 
tylny most Stara 20Ó, • 4.200 zl lub wydzierżawię. Wrocław, tel. 
0501/79-43-50
STAR 28 A, 1989 r., szaro-biały, skrzyniowy, po remoncie kapi
talnym w 1999 r., nowa skrzynia lad., dużo dodatkowych części 
(tylny most, skrzynia biegów), - 2.100 zl. Lądek Zdrój, tel. 
074/814-80-15, 0602/75-26-14
STAR 28,1997 r., SW-400, bordowy, składak, furgon, izoterma, 
wspomaganie kierownicy, tylny most I skrzynia biegów od Stara 
200, po remoncie silnika (mały przebieg), - 4.500 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/815-35-08
STAR 28, 1999 r. po odbudowie w 1999 r., na podzespołach 
Mercedesa 813, wywrót na 3 strony, atrakc. wygląd, -15.000 zł. 
Sokolniki, gm. Łagiewniki, tel. 071/393-96-52 
STAR 660,1972 r., 406 tys. km, SW-400, zielony, skrzyniowy, 
wspomaganie, dwuobwodowe hamulce, skrzynia rozdzielcza 
Star 266, - 8.900 zl. Głogów, tel. 076/831-23-33 
STAR 660,1976 r., SW-400 przystosowany do przewozu drew
na stosowego z HDS, nowe serwo, kabina od Star 29 + części •
10.500 zł. Bolków, tel. 075/741^36-83
STAR 742,1993 r., 80 tys. km stan b. dobry, - 24.000 zł. Plate
rówka, tel. 075/722-16-89
STAR 742,1994 r. poszerzony, 11 europalet, stan b. dobry, win
da załadowcza, udźwig 1,5 t, - 27.000 zl. Legnica, tel. 
076/862-34-66
STAR 742, 1995 r., 200 tys. km, czerwony, nowa plandeka I 
akumulatory, wym. 550 x 245 x 220 cm, 13 palet, zadbany, 
atrakc. wygląd, - 31.700 zł. Strzegom, tel. 0601/92-49-04 
STAR 742,1995 r., 200 tys. km, niebieski, izoterma, po remon
cie silnika i zawieszenia przedniego, stan opon dobry, przegląd 
do 04.2002 r., stan dobry, • 23.000 zl + VAT. Wrocław, tel. 
0607/05-73-35
STAR 742,1996 r. przegroda celna, koncesja na przewozy mię

dzynarodowe, stan techn. b. dobry, zapewniam pracę, • 32.000 
zl. Wrocław, tel. 071/781-73J)Q. 060§/10-57-28 . ...
STEYR 1490,1975 f. wywrotka 3-stronna, po odnowie; w cią
głej eksploatacji, ważny przegląd techn., stan opófi dobry,»
8.000 zł. Gniechowice, tel. 071/316-97-61, 0607/74-14-15 
STEYR 1490 3W, 1975 r. po remoncie, przegląd do 09.2001 r, •
10.000 zl. Wrocław, tel. 071/316-97-60, 0607/74-14-15 
STEYR 1491 3W, 1986 r., 11100 ccm, pomarańczowy, stan do
bry, opony bezdętkowe, - 26.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-29-60
SYRENA BOSTO, 1981 r., - 1.000 zl lub zamienię na mat. bu
dowlane. Jarocin, tel. 062/740-12-29 
TARPAN 239,1988 r., diesel stan dobry, • 3.500 zł. Iwanowice, 
teł. 062/762-67-18
TARPAN, 1989 r., 2100 ccm, benzyna 6-osobowy, plastikowa 
nadbudówka, - 2.000 zł lub zamienię na mat. budowlane. Jaro
cin, tel. 062/740-12-29
TARPAN S 237,1988 r., 2120 ccm, benzyna, zielony, bez prze
glądu techn., lad. 1 t, 6-osobowy • 500 zl. Wrocław, tel. 
071/325-27-37
TARPAN 237 S, 1990/91 r., 2100 ccm, benzyna, stan dobry, •
1.300 zl. Paczków, tel. 077/431-73-84 
TATRA 815 S 3 ,1986 r., czerwony, 3-stronna wywrotka, w cią
głej eksploatacji, przegląd do 02.2002 r, - 31.000 zł. Gniecho
wice, tel. 071/316-97-60, 0607/74-14-15 
TATRA 815 S3 ,1987 r., czerwony, eksploatowany w transpor
cie młędzynaródowym, zadbany, w ciągłej eksploatacji - 
41.000-43.000 zł, • 43.000 zl. Czarny Bór, tel. 074/845-04-79 
TATRA 815,1990 r. ciągnik siodłowy, 3-osiowa, na kołach balo
nowych, stan dobry, • 23.000 zl + VAT od faktury. Kalisz, tel. 
062/764-77-38, 0604/07-06-67
TATRA 815,1990 r., czerwony, stan b. dobry, ciągnik siodłowy, 
hydraulika, na balonach, - 18.000 zł * VAT. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29, 0603/71-67-11
TATRA 815 S3,1991 r. wywrotka, - 57.000 zł. Wądroże Wielkie, 
woj. legnickie, tel. 0602/30-50-52 
TATRA 815 S 3 ,1993 r., biały, nowe opony * dodatkowy kpi., 
stan b. dobry, • 68.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 0608/04-38-21 
TATRA 815,1993 r., czerwony, stan b. dobry, 2-osiowy, klimaty
zacja, webasto, stan opon dobry, - 32.000 zł + VAT. Ratno Dol
ne, tel. 0603/71-67-11
TOYOTA F, 1987 r., 127 tys. km, 1984 ccm, benzyna, zloty 
metalic, model GS R2, ład. 1100 kg, 8-osobowy, - 8.000 zł. Wro
cław, tel. 071/352-73-44
O  TOYOTA KUPIĘ SAMOCHODY wyposażone w  s il

n iki benzynowe: Toyota Hiace, Liteace, Dyna, Mit
sub ish i L300, N issan Vanette, roczn ik i do 1989 
r., Mercedes 123 200-230, roczn iki do 1984 r. oraz 
sam ochody osobowe prod. japońskiej, wyprodu
kow ane  do  ro ku  1987. J e le n ia  G ó ra , te l.

. 075/755-34-94,0604/68-38-68 01023941
O  TOYOTA DYNA 150,1997 r., 68 tys. km, 2800 ccm, 

diese l ład. 1 ,9 1, kabina 3-osobowa, skrzynia ła
dunkowa alum iniowa, dł. 3,5 m, szer. 2,1 m, do
datkowo oryginalny kontener aluminiowy, izoter
ma, dł. 3,2 m, szer. 2,0 m, wys. 1,7 m, hak, b liź
niacze koła, el. reg. reflektory, szyby, domyka- 
cze  szyb, centra lny zam ek , alarm, immobilizer, 
radio z  CD, kompletna dok., książka, serw isowa, 
kupiony w, P o lsce  • 50.000 zł, tel. 074/816-90-99, 
0603/86-83-63 03002531

TOYOTA HIACE, 1980 r., 2000 ccm, diesel, żółty, kabina 3-oso
bowa ♦ 1500 kg, skrzyniowy wym. 210 x 320, stan dobry, - 2.500 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-04-74 
TOYOTA HIACE, 1983/84 r., 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
biały, stan dobry, 9-osobowy, inst. gazowa, - 3.500 zł łub zamie
nię na uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50 
TOYOTA HIACE, 1994 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bia
ły, inst gazowa, 9-osobowy, wszystkie szyby otwierane -18.500 
zł lub zamienię na większy, dostawczy lub osobowy, może być 
do remontu, lub inne propozycje. Ryczeń, gm. Leszno, tel. 
065/543-31-71, 0501/77-03-81
TOYOTA HIACE BUS. 1996 r., 2400 ccm. diesel, biały, biaszak, 
kabina .3-osobowa ♦ 1.51 lad., podwyższony, radio, wspomaga
nie, reg. kierownica, stan b. dobry, rozsuwane drzwi z prawej 
strony, tylna klapa oszklona, - 25.000 zl + VAT. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/735-41-98 /fax, 0601/75-35-07 
TOYOTA HIACE, 1996/97 r., 78 tys. km, 2400 ccm, diesel, zie
lony, kupiony w salonie, serwisowany, hak, RM firmowy, 8-oso- 
bowy, stan idealny - 34.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-79-06 
TOYOTA LITEACE, 1984 r.. 75 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, inst. gazowa, po remoncie blacharki i silnika, nowa 
tapicerka, zarejestrowany do 04.2002 r., na 2 osoby + 800 kg 
lub 7 osób ♦ 250 kg, w ciągłej eksploatacji, niskie opłaty, b. 
ekonomiczny, - 4.200 zł. Wałbrzych, teł. 074/842-35-22 
YOLVO 340 SH-12,1995 r., 500 tys. km na poduszkach, pełne 
wyposażenie, zabudowany, izoterma z 2000 r.. 7,3 x 2.5 x 2,65 
m • 130.000 zł + VAT. Ścinawa, tel. 0604/60-74-10, 
076/843-64-13
VOLVO F10,1989 r. 3 szt., stan b. dobry. • 30.000 zł + VAT. 
Żagań. teł. 068/478-41-81. 0502/51-59-23 
O  VOLVO F1 2 ,1983 r. resor, hydraulika, s iln ik  w  b. 

dobrym  stan ie , - 13.000 z ł (bez VAT-u)., tel. 
0601/72-29-41 01024841

VOLVO FH12,1994 r., niebieski, ciągnik siodłowy, na podusz
kach, klimatyzacja, Webasto, elektryka, stan b. dobry, • 72.000 
zl. Wrocław, tel. 0605/05-33-05,0601/70-50-71 
YOLYO FH12 340, 1997 r. ciągnik siodłowy, z koncesją WKŚ -
210.000 zł. Zdzieszowice, tel. 077/484-45-49
VOLVO FL618,1995 r., 300 tys. km, silnik TD 63ES, 210 KM, 
masa własna 6.9t, dop. lad. 8950 kg, kontener ALUVAN 
7.5x2.45x2.4 m (18 eropalet), winda załadowcza Zepro (1.51), 
kabina sypialna, webasto, zawieszenie tylne na poduszkach, 
ABS, certyfikat EUR-1, certyfikat L (na Austrię), kupiony w Vo- 
lvo, serwisowany - 85.000 zł + VAT , przyczepa Tandem, na 
poduszkach, ABS, 1998 r., 170 tys.km., masa 4.3Ł ład. 8.71., 
kontener Kleubau, winda • 42X00 zł + VAT, ul. Sikorskiego 48, 
PHU .EFEKT, tel. 076/842-61-02 Lubin, 0601/44-96-78 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • 
AC0218 www.autogielda.com.pl)
VOLVO N10,1980 r. wywrotka, ład. 101, stan b. dobry, • 22.000 
zl. Wołów, tel. 0/1/389-05-87
VW BUS BUS, 1973 r. .ogórek*, stan dobry, - 2.500 zl. Radwa
nice. tel. 071/311-73-25
VW BUS, 1977 r., 1584 ccm, czerwony, .ogórek*, przystosowa
ny do ciągnięcia przyczepy, 8 miejsc, dop. ładowność 900 kg, 
w ciągłej eksploatacji, przegląd do 07.2001 r, - 2.000 zl. Jelenia 
Góra, teł. 075/755-46-80, 0606/85-94-40 
YW BUS, 1978 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy, .ogórek*, wer
sja turystyczna, podwyższony, przegląd do 03.2002 r., spraw
ny, atrakc. wygląd, • 2.200 zł. Świerki, gm. Nowa Ruda, 'tei. 
0602/86-88-09
VW BUS, 1978 r., 1600 ćcm, zielony, .ogórek*, po remoncie 
kapitalnym, ład. 800 kg, 3-osobowy, RM, oszklony, zarejestro
wany, w ciągłej eksploatacji, • 5.000 zł. Wrocław, tel. 
071/353-50-74
YW BUS, 1979 r., 1600 ccm, zielono-biaty, .ogórek*, - 2.800 zl. 
Wilkowice, woj. leszczyńskie, tel. 0603/10-60-12 
YW CADDY PICK-UP, 1981/82 r., diesel, niebieski, po remon
cie blacharki, stan b. dobry, - 5.500 z l. ., tel. 0609/29-02-51 
YW CADDY, 1988 r., 1600 ccm, biały, 5-biegowy, sprowadzony 
wcałości, plastikowa nadbudowa, zadbany, • 8.700 zl. Jelcz-La- 
skowice, tel. 071/318-83-01, 0604/38-72-90 
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%, sprowadzo
ny • 6.500 DEM lub na gotowo - 18.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-27-47, 0604/21-41-62
YW CADDY, 1996 r., 1900 ccm, SDI, srebrny metalic, komplet 
dokumentów, sprowadzony w całości, wspomaganie kierowni
cy, immobilizer, poduszka powietrzna, I właściciel, - 21.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/82-22-20
VW CADDY, 1997 r., 1900 ccm, SDI, biały, biaszak, 2-osobowy, 
stan b. dobry, - 22.600 zł lub zamienię na inny. Nysa, tel. 
0606/26-63-23
VW CADDY, 1998 r.. 67 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwony, 2 
poduszki pow., wspomaganie, reg. kierów., immobilizer, RM -
25.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0601/58-34-68
YW CADDY, 1998/99 r., 30 tys. km, 1900 ccm, SDI, czerwony,

el. otw. szyby, centralny zamek, wspomaganie kier, - 25.500 zl. 
Zielona Góra, tel. 0503/65-06-56 
VW CADDY, 1999 r., 19 tys. km, 1400 ccm, biały, katalizator,
2-osobowy, - 27.000 zł lub zamienię na tańszy. Piaski, woj. lesz
czyńskie, tel. 0601/73-92-95
VW LT BUS, 1994 r., 150 tys. km, 2500 ccm, biały, ABS, radio, 
el. otwierane szyby, wysoki, długi, inst. gazowa, - 18.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/867-23-84 do godz. 15, 868-24-16 po 
godz. 20
VW LT 28,1980 r., 140 tys. km, 2000 ccm, brązowy, wysoki, 
bliźniacze koła, niekompletny kemping, - 5.400 zł. Brzeg, tel. 
0601/53-99-68 f i
VW LT 28,1980 r., 2000 ccm, benzyna, zielony, po remoncie, 
stan Idealny, skrzyniowy, dł. 380 cm, szer. 200 cm, wys. 220 
cm, plandeka, plastikowa owiewka, nowy akumulator, przegląd 
do 03.2002 r., prawo jazdy na kat. B, mało eksploatowany, 
oszczędny, - 6.500 zl. Kraszów, gm. Międzybórz, woj. kaliskie, 
tel. 0503/38-28-78, 0609/53-42-88 
VW LT 28, 1981 r.,‘ 220 tys. km, 2400 ccm, diesel, bordowy, 
stan dobry, po remoncie blacharld I lakierowaniu, 5-biegowy, 
zarejestrowany na 9 osób, • 8.100 zł. Zawonia, woj. wrocław
skie, tel. 0604/38-56-00
VW LT 28,1982 r., 2000 ccm, benzyna, niebieski, skrzyniowy, 
stan b. dobry, • 4.800 zl. Domasław, tel. 0607/25-21 -53 
VW LT28,1988 r., 2400 ccm, diesel, biały, podwyższony, przed
łużony, hak, alarm, po remoncie silnika, - 17.500 zł. Wrocław, 
tel. 0602/49-01-58
VW LT 28,1991 r., 169 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, bla- 
szak, I właściciel, pełna dokumentacja, do małego remontu, •
11.000 zl. Otmuchów, tel. 077/431-53-03 
YW LT 28,1993 r., 202 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, oszklo
ny, bus 8+1, fotele lotnicze, RM, 5-biegowy, wspomaganie kie
rownicy, el. reg. reflektory, jeden właściciel w Niemczech i je
den w Polsce, kpi. dokumentacja, przegląd do 04.2002 r., stan 
b. dobry, • 26.000 zl lub zamienię na busa albo osobowego. 
Wałbrzych, tel. 0602/52-50-75
VW LT 28,1993 r., 2400 ccm, diesel, biały, max długi, max wy
soki, wspomaganie, hak, RM, - 17.900 zl. WrocłaW, tel. 
0605/93-06-69
YW LT 28,1993 r., 220 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, pod
wyższony, przedłużony, zderzaki i atrapa nowego typu, RO ♦ 
głośniki, hak, wspomaganie, 5-biegowy, II właściciel, stan techn. 
b. dobry, • 19.750 zl lub zamienię na VW Transportera. Wro
cław, tel. 071/328-88-13, 0605/34-61-20 
VW LT 28,1993 r., 200 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały. maxi, 
wspomaganie, hak, 3-osobowy, przegroda celna, biaszak, nowe 
opony, z kpi. dokumentacją, stan b. dobry, - 24.000 zł. Wrocław, 
tel. 0605/22-85-55
YW LT 28 BUS MAXI, 1994 r., 202 tys. km, 2400 ccm, turbo D, 
biały, 3 osoby ♦ 1 tona, ścianka celna, serwo, el. reg. światła, 
RM, hak, i właściciel w kraju, bez wypadku, kupiony w salonie, 
- 30.500 zl (możliwe raty). Lubin, tel. 076/843-78-78, 
0602/53-72-48
VW LT 28 MAXI FURGON. 1994 r., 236 tys. km. 2400 ccm, tur
bo D, biały, przegroda celna, hak, alarm, wspomaganie, 5-bie
gowy. I właściciel w kraju, serwisowany, stan b. dobry, - 24.600 
zł (możl. wyst. fakt. VAT). Tyniec Mały, tel. 071/311-92-22, 
0601/47-38-90
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, tei. 0606/78-08-04 
VW LT 28,1995 r., 170 tys. km, 2400 ccm, turbo D, niebieski, 
bez wypadku, długi, - 27.500 zł. Wieruszów, tel. 062/784-25-73, 
0601/72-08-77
VW LT 28,1998 r., 45 tys. km, 2500 ccm, SDI, pomarańczowy, 
podwójna kabina, skrzynia lad. ♦ plandeka, nowy model, stan
b. dobry, - 52.000 zł. Prochowice, tel. 076/858-41-58 
O  VW LT 35,1990 r., biały, podwyższony, 9-osobo- 

wy, po remoncie kapitalnym, - 24.000 zł. Zbąszyń, 
tel. 068/384-64-81 87020851

VW LT 35,1993 r., 170 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, ścianka 
celna, welur, stan b. dobry, • 24.500 zl. Świdnica, tel. 
074/851-33-88, 0501/72-86-22
YW LT 35,1998 r. maxł, - 62.000 zł. Wrocław, tel. 071/364-31-69 
wieczorem
VW LT 45 MAXI, 1979 r., 180 tys. km. 2400 ccm, diesel, czer
wony, 3-osobowy, RM, na bliźniaczych kolach, nowe opony 6 
szt., po lakierowaniu i remoncie blacharki, po wymianie silnika, 
prawo jazdy kat. B, stan b. dobry • 9.900 zl lub zamienię na 
mniejszy, dostawczy albo kombi. Świdnica, tel. 0603/56-54-46, 
0607/08-82-90
VW LT 45,1988 r., 370 tys. km, 2400 ccm, diesel, zielony, kon
tener meblowy, aluminiowy, świetlik, uchwyty, fabryczny, wym. 
4.00x2.10x2.18 m, na 8 europalet stan b. dobry, nowe opony 
(na gwarancji), spoiler, 3 osoby .+ 1480 kg (2350 kg), - 23.000 zł 
lub zamienię na VW LT 35, Mercedesa Sprintera maxi. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-31-82. 0605/95-16-41 
YW LT 45 D, 1989 r., 190 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, bla- 
szak, podwyższony, przedłużony, izoterma, 3 miejsca, bliźnia
cze koła, hak, łóżko, po wymianie silnika w 2000 r., lad. 2650 
kg, prawo jazdy kat. C, dużo nowych części, stan dobry, -15.600 
zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-31-97,0603/07-33-58 
YW LT 45, 1995 r., 132 tys. km, 2400 ccm. turbo D, beżowy,
6-osobowy + skrzynia ładunkowa, • 32.000 zł * VAT od faktury. 
Żychów, tel. 062/763-41-56, 0601/88-73-75 
VW LT 55,1995 r.. 180 tys. km, 2400 ccm, turbo D, czerwony, 
kontener z windą samozaladowczą, ład. 3 1 na kołach bliźnia
czych, stan dobry, serwisowany, pełna dokum. z książką serwi
sową - 50.000 zl + Vat. Wrocław, tel. 071/359-31-00 
VW TRANSPORTER, 1980 r., 1600 ccm, benzyna podwyższo
ny, stan b. dobry, zarej., .na chodzie* • 4.500 zl. Głuchołazy, tel. 
077/439-19-40
VW TRANSPORTER, 1980 r., 1600 ccm stan dobry, bez prze
glądu, • 5.800 zl. Siedlęcin, woj. jeleniogórskie, tel. 
0609/16-64-27
VW TRANSPORTER T2,1980 r., 1600 ccm, diesel, żółty, stan 
dobry, • 6.500 zł. Trzebnica, tel. 071/387-08-68, 0600/17-70-09 
VW TRANSPORTER T2,1980/81 r., 2000 ccm, diesel, biały, 7 
osób + 750 kg, plastikowa zabudowa, podwyższony, sprowa
dzony w całości, stan techn. b. dobry, • 6.000 zł. Lwówek Ślą
ski, tel. 075/782-57-15, 0608/25-37-60 
VW TRANSPORTER. 1981 r.. 2000 ccm, żółty. max.podwyż- 
szony z nadstawką plastikową nowe opony, zamiana, - 4.900 
zł. Legnica, teł. 0604/05-94-52
VW TRANSPORTER, 1981 r., 1900 ccm, benzyna, pomarań
czowy, hak, • 4.000 zł. Poniec, woj. leszczyńskie, tel. 
0604/96-50-71
YW TRANSPORTER 251,1981 r., 2000 ccm. boxer, brązowy, 
stan techniczny dobry, blacharki b. dobry, - 4.300 zł. Wrocław, 
tel. 071/322-25-28, 0605/25-35-03 
YW TRANSPORTER BUS, 1981 r. 30 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, żółty, podwyższony, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/329-05-25 
VW TRANSPORTER T2, 1981 r., 1600 ccm, diesel, zielony, 
oszklony, rejestracja jako osobowy, 9-osobowy, po remoncie 
kapitalnym w 2000 r., boczne szyby rozsuwane, hak, RO * gło
śniki, stan b. dobry ♦ części, • 7.500 zl. Żagań, tel. 068/377-02-68 
VW TRANSPORTER T2,1982 r., 2000 ccm, żółty, silnik do re
montu, stan nadwozia b. dobry, - 3.000 zl. Poniec, tel. 
065/573-15-75, 0605/93-54-63
VW TRANSPORTER, 1982 r., 1600 ccm, granatowy, biaszak, 
RM, sprowadzony w całości, 3-osobowy, - 4.300 zl lub zamie
nię na inny. Wołów, tel. 071/389-48-06 
YW TRANSPORTER T2 ,1982 r.. 1600 ccm, diesel po wymia
nie silnika i sprzęgła, ocieplony • 7.900 zł. Wołów, tel. 
071/389-41-52
VW TRANSPORTER T2 ,1983 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, 
biaszak, szyberdach, bagażnik dachowy, hak, - 5.200 zł. Pola
nica Zdrój, tel. 0603/24-92-34
YW TRANSPORTER, 1984 r., 1600 ccm, diesel, siwy, biaszak, 
• 7.700 zl. Nowa Sól, tel. 068/356-42-28 
VW TRANSPORTER T3, BUS, 1985 r., 20 tys. km. 1600 ccm. 
diesel, granatowy metalic, po lakierowaniu w 2000 r., przegro
da celna, hak, ład. 1 tona, 3-osobowy, -10.000 zl. Jelenia Góra, 
tel. 0602/46-96-07
VW TRANSPORTER 251,1985 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, 
ład. 990 kg, zarejestrowany na 6 osób, • 9.200 zł. Pleszew, tel. 
062/742-21-78
VW TRANSPORTER, 1986 r., 170 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
popielaty, biaszak, stan b. dobry, • 7.600 zl. Nowa Sól, tel. 
068/356-42-28
YW TRANSPORTER, 1986 r., 34 tys. km, 1900 ccm. benzyna, 
niebieski, 6-osobowy + 1 tona, bagażnik dachowy, RM, oszklo
ny, stan b. dobry, przegląd do 04.2002 r. • 8.300 Zl. Piechowice, 
tel. 075/761-72-41

VW TRANSPORTER T2,1987 r.. 1600 ccm, diesel, żółty, 9-oso
bowy, stan b. dobry, - 12.500 zł. Legnica, tel. 076/721-55-93, 
0600/34-26-10 •
O  VW TRANSPO RTER  T3 BUS, 1988 r. stan b. do

bry, oszklony, s iln ik  po wymianie, cena do negó- 
. c ja c j i,  - 11.000 z ł. ., te l. 071/780-40-18, 

0602/67-05-27 81009951
YW TRANSPORTER CARAVELLE, 1988 r., 2100 ccm, granato
wy, 8-osobowy, oszklony, Inst. gazowa, hak, nowe opony i aku
mulator, welurowa tapicerica, stan b. dobry, pilnie, • 11.500 zl. 
Wrocław, tel. 788-83-81
VW TRANSPORTER T2 ,1988 r., 219 tys. km, 1600 ccm, die
sel, zielony metalic, oszklony, 9-osobowy, zarejestrowany do
02.2002 r., nowe opony zimowe, nowy akumulator (gwarancja), 
centralny zamek, alarm ♦ pilot, • 10.300 zł. Wrocław, tel. 
071/352-73-66 po godz. 19
VW TRANSPORTER T3, 1989 r., 14 tys. km, 1600 ccm, TD, 
pomarańczowy, nowe opony, serwisowany, stan dobry, • 11.500 
zl. Jelenia Góra, tei. 0605/66-68-55,075/764-50-42 po godz. 20 
VW TRANSPORTER, 1990 r., 1900 ccm, benzyna, biały, bła- 
szak, stan b. dobry, na białych tablicach, - 3.200 zl. Chojnów, 
tel. 0604/31-95-85
YW TRANSPORTER, 1990 r., 1600 ccm, turbo D 9-osobowy, I 
właściciel, • 11.000 zł. Prudnik, tel. 0602/79-66-12 
VW TRANSPORTER T3, 1990 r., 1700 ccm, diesel, biały, 9 
miejsc, cały Oszklony, bez wypadku, sprowadzony w całości, 
RM, stan dobry, • 15.500 Zł. Wałbrzych, tel. 074/665-88-22 
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 CARAYELLET4,1991 r., 192 tys. km, 1900 
ccm, diesel, piaskowy, RO, el. otw. szyby i reg. lusterka, ciem
ne szyby, nowe przednie amortyzatory, pasek rozrządu (od 5 
tys. km), nowe opony, alum. felgi, centralny zamek, alarm, -
26.000 zl. Wojcieszów, woj. jeleniogórskie, tel. 075/751-17-62 
po godz. 19,0601/57-26-84 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem • AE0052 www.autogiel- 
da.com.pl)
YW TRANSPORTER T4 ,1991 r., 180 tys. km, 2400 ccm, die
sel, zielony, sprowadzony w całości, bez wypadku, na 9 osób, 
odcięcie paliwa, stan b. dobry, - 28.000 zł lub zamienię na VW 
Passata KOMBI, lub terenowy (diesel). ., tel. 0604/91-19-57, 
0609/16-49-04
VW TRANSPORTER T4 ,1991 r.. 173 tys. km, 2400 ccm, die
sel, granatowy, tachograf, 9-osobowy, wspomaganie, el.szyby,
c.zamek, eł.lusterka, podgrzewane fotele, - 22.400 zl. Legnica, 
tel. 0604/05-94-52
YW TRANSPORTER T4CARAVELLE, 1991 r., 155 tys. km, 2000 
ccm, benzyna, zielony, wspomaganie kierownicy, oszklony, 
9-osobowy, przyciemniane szyby, hak, atrakc. wygląd, zareje
strowany jako osobowy, - 20.500 zł. Lubin, tel. 0605/40-26-64 
VW TRANSPORTER T4 ,1991 r., 239 tys! km, 1900 ćcm, die
sel, biały, biaszak, 3-osobowy, alarm, blokada skrzyni biegów, 
nowe opony, stan b. dobry, - 19.500 zł. Osiecznica, tel. 
065/535-01-56, 0603/57-16-20
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 180 tys. km, 1900 ccm, biały, 
do połowy oszklony, z siedzeniami, stan b. dobry, - 23.000 zl. 
Prusice, woj. wrocławskie, tel. 0603/63-13-20 
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 180 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, biały, oszklony do potowy, wspomaganie kierownicy, bez 
wypadku, nie używany w Polsce, - 17.800 zł. Wrocław, tel. 
0602/50-66-72
YW TRANSPORTER T4 ,1991 r, 220 tys. km, 2400 ccm. bor
dowy, stan silnika idealny, 5-osobowy, przegroda, podgrzewa
ne fotele, po remoncie zawieszenia, wymieniony ukł. wydecho
wy, pilnie, • 18.000 zł (możliwe raty przez komis). Wrocław, tel. 
342-21-88 po godz. 20, 0605/09-48-26 
YW TRANSPORTER T4 BUS, 1991 rv 150 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, turkusowy, inst. gazowa, 7-osobowy, stan b. dobry, -
23.900 zł. Wrocław, tel. 387-13-75, 0606/77-92-47
VW TRANSPORTER T4, 1991/92 r.t 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, 1992 r., 2400 ccm, diesel 8-osobowy, 
alum. felgi, orurowany przód, radio, atrakc. wygląd, stan b. do
bry, - 30.500 d. Wrocław, tel. 071/349-27-83, 0601/55-26-69 
VW TRANSPORTER T4,1992 r., 180 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, w kraju od tygodnia, książka seriwsowa, 9 miejsc, 
oszklony, webasto, wspomaganie, bez wypadku, stan tećhn. b. 
dobry, - 25.000 zl. Kłodzko, tel. 074/867-12-06, 0601/55-26-06 
VW TRANSPORTER, 1992 r., 2400 ccm, diesel, zielony, CA- 
RAVELLE, biaszak, el. reg. lusterka, centralny zamek, alarm, 
blokada skrzyni biegów, 9-osobowy, wspomaganie, welurowa 
tapicerka, stan b. dobry, ważny przegląd, • 33.000 zł. Strzegom, 
tel. 074/855-10-06, 0603/68-94-32 
VW TRANSPORTER, 1992 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, 
oszklony, kpi. siedzeń, 5-osobowy, stan idealny, - 23.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-27-39
VW TRANSPORTER T4, 1992/93 r., 170 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, biały, do połowy oszklony, przedłużony, oryginalny RM, 
tylne drzwi dzielone, nowe opony, książka serwisowa, stan b. 
dobry, • 23.800 zł lub zamienię. Strzegom; tel. 074/855-72-23, 
0609/46-42-65
VW TRANSPORTER T4, 1992/93 r., 200 tys. km, 2500 ccm, 
benzyna, biały, inst. gazowa, ospoilerowany, ciemne szyby, 
9-osobowy, welurowa tapicerka, - 22.000 zl. Wrocław, tel. 
0602/11-90-38
VW TRANSPORTER T4, BUS, 1993 r., 220 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, biały, przedłużony, oszklony, wspomaganie, webasto, 
radio, hak, bez wypadku, zarejestrowany jako uniwersalny, 
9-osobowy lub lad. 1.155 kg, - 29.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-77-22, 0604/46-86-35
VW TRANSPORTER CARAVELLE, 1993 r., 120 tys. km. 1900 
ccm, diesel, zielony, bez wypadku, I właściciel, tydzień w kraju, 
kpi. siedzeń z zagłówkami, 2 x ogrzewanie, książka serwisowa, 
radio, stan idealny, - 27.800 zł. Nowa Ruda, tel. 0601/31-91-96 
VW TRANSPORTER T4 ,1993 r., 175 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, 9-osobowy, nowe opony, nowy akumulator, immobili
zer, stan tech. b.dobry lub zamienię na osobowy • do 12.000 zł. 
Osiecznica, tel. 068/383-86-24, 0605/36-52-47 
VW TRANSPORTER T4 BUS,' 1993 r., 230 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, pomarańczowy, 9-osobowy, bez wypadku, biaszak, im
mobilizer, welurowa tapicerka, nagłośnienie, możliwość wysta
wienia tektury VAT, - 27.000 zł. Przemków, tel. 076/831-04-92 
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 170 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, wspomaganie, alarm, immobilizer, RM, 6-osóbowy, 
przedłużony, do połowy oszklony, tytne drzwi dzielone, stan b. 
dobry, • 27.500 zł lub zamienię. Strzegom, tel. 074/855-72-23, 
0605/04-98-23
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 2400 ccm, diesel, biały, na 9 
osób, przedłużony, ABS, wspomaganie, na białych tablicach •
8.900 DEM. Sulików,'tel: 075/775-58-22
VW TRANSPORTER t 4 , 1993 r., 196 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, długi, oszklony do połowy, 5 miejsc, ABS, centralny 
zamek, el. reguł, lusterka, el. podgrz. fotele, halogeny, hak, I 
właściciel, zadbany, • 26.500 zł. Wrocław, tel. 071/343-52-18, 
0601/43-52-18
VW TRANSPORTER T4 ,1993 r., 180 tys. km, 2400 ccm. die
sel, niebieski, bez wypadku, el. reguł, reflektory, wspomaganie, 
oszklony, 8-osobowy, sprowadzony w całości, bliźniacze koła, 
pasek rozrządu na gwarancji, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 
071/321-39-49
VW TRANSPORTER T4 ,1993 r., 141 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, pełne wyposażenie el., sprowadzony w całości 1999 
r., zarejestrowany na 7 osób, automatic, kierowca niepalący, 
udokumentowane pochodzenie, - 35.800 zł. Zgorzelec, tel. 
0601/86-08-24
O  VW  TRANSPO RTER  T 4 ,1993 r., 2400 ccm, die

sel, zielony, 7-osobowy, oszklony, przedłużony,
5-biegowy, wspomaganie, - 26.900 zł lub zamie
n ię . Ż a ry , u l. O k rze i 9, te l. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87020581

VW TRANSPORTER T4, 1993/94 r., 1900 ccm, diesel, biały, 
oszklony, 8-osobowy, wspomaganie, centralny zamek + pilot, 
alarm, klimatyzacja, podwójne ogrzewanie, nowe opony I aku
mulator, stan dobiy, - 30.000 zl. Oleśnica, tel. 071/398-23-55, 
0600/17-99-53
VW TRANSPORTER T4 CARAVELLE, 1994 r., 191 tys. km, 2500 
ccm, benzyna ♦ gaz, biały, 9-osobowy, przedłużony, synero, 
ABS, - 30.000 zł. Nowa Ruda, tel. 0602/15-21-04 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • A00508 
www.autogielda.com.pl)
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PIERŚCIENIE TŁOKOWE
DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH 

i CIĘŻAROWYCH duży wybór
W ro c ła w , u l. S ło w ia ń s k a  8, te l. 322-17-22

VW TRANSPORTER T4, 1994 r., 148 tys. km, 2400 ccm, die-. 
sei, beżowy, CARAVELLE, na- 8 osób, halogeny, radio, hak, 
podwójne ogrzewanie, wspomaganie, - 33.900 zł lub zamienię 
na tańszy, chętnigjarenowy. Gorzów.Wlkp., tel. 095/726-02-60, 
0602/7543-36 '
VW TRANSPORTER T 4 ,1994 r., 165 tys. km, 2400 ccm, die- 
sel, biały, wspomaganie, hak, kompletna dokumentacja, stan 
dobry, - 25.800 zł. Góra, tel. 065/543-49-67, 0601/05-81-90 
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1994 r.; 214 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, biały, 9-osobowy, oszklony, szyby rozsuwane, oryg. fo
tele, I właściciel, książka serwisowa oraz drugi VW Transporter 
T4 bus, 1995 r., 9-osobowy, 2.400 ccm, diesel, do sprowadze
nia z Niemiec, bez wypadku • 10.500 DEM. Kłodzko, tel. 
074/868-74-03, 0601/15-81-08
VW TRANSPORTER T4 MUUWAN, 1994 r., 148 tys. km, 2400 
ccm, diesel, zielony, sprowadzony z Niemiec, nie eksploatowa
ny w kraju, nie rejestrowany, stolik, lodówka, alarm, sensor, 
halogeny, bagażnik na rowery, szyberdach, stan idealny, - 43.900 
zł. Lubań, tel. 075/722-44-02, 0608/25-36-94 
VW TRANSPORTER T4,1994 r., 2400 ccm, diesel, biały, oszklo
ny, • 30.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0603/86-72-00 
VW TRANSPORTER T4,1994 r., 160 tys. km, biały, - 32.500 zł. 
Wrocław, tel. 350-76-81
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 2400 ccm, diesel, biały, w kra
ju od dwóch tygodni, 6-osobowy + skrzynia 1000 kg, po remon
cie silnika w Niemczech, stan b. dobry, • 27.900 zł * VAT. Choj
nów, tel. 0606/78-08-04
VW TRANSPORTER T4 ,1995 r., 130 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, czerwony, oryg. multivan, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
centralny zamek, alum. felgi, 2 ogrzewania, nawiewy, stolik, 
przód - projekt ZWO, orurowany, - 38.000 zł. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-85-12. 0605/05-93-55 
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 100 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, biały, bez wypadku, 3-osobowy, blaszak, ściana grodziowa, 
wspom., el. regulowane reflektory, RO, I właściciel, pełna doku
mentacja, stan idealny, • 28.500 zł możliwe raty i wyst. fakt. VAT 
lub zamiana na tańszy. Kamienna Góra, tel. 0605/55-48-22 
VW TRANSPORTER T4, .1995 r., 132 tys. km, 1900 ccm, die
sel, szary, oszktohy.do.połowy, wspomągapie kier., radio, książ
ka serwisowa, bez wypadku, hak, wnętrze Caravelli, • 27.800 
zł. Legnica, tel. 076/856-35-11 L _
VW TRANSPORTER T 4 ,1995 r., 101 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, I właściciel, wspomaganie, oszklony, 6-osobowy, hak, 
radio, garażowany, stan b. dobry, • 29.700 zł. Syców, tel. 
062/785-36-81, 0603/92-75-63
VW TRANSPORTER T 4 ,1996 r„ 144 tys. km, 1900 ccm, die
sel, czerwony, bez wypadku, podwójna kabina ♦ skrzynia la: 
dunkowa, 6 osób * 1000 kg, opony i akumulator nowy, na gwa
rancji, stanb. dobry, • 29.500 zl * VAT. Lubin, tel. 076/842-62-02, 
0604/14-75-93
VW TRANSPORTER T4,1996 r., 1900 ccm, TD, granatowy, dłu- 
gi, blaszak, zadbany, książka serwisowa, 3 miejsca - 15.500 

•DEM lub, • 34.000 zł (w kraju). Legnica, tel. 076/862-93-62, 
0601/84-81-14
VW TRANSPORTER, 1996 r„ 145 tys. ton. 2400 ccm, diesel, 
biały, 9-osobowy, immobilizer, wspomaganie kierownicy, - 38.500 
zł. Osieczna, tel. 065/535-01-25, 0607/10-00-35 
VW TRANSPORTER T4 CARAVELLE, 1996/97 r., 159 tys. km, 
2400 ccm, diesel, granatowy metalic, 7-osobowy, ład. 1 1, ABS, 
welur, centralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, blaszak, 
3 zabezpieczenia, RO, CD, wzmacniacz, oznakowany, stan b. 
dobry, udokumentowane pochodzenie, - 48.000 zł. Wrocław, tel. 
071/788-79-19, 0603/37-81-03
VW TRANSPORTER, 1997 r., 1900 ccm, turbo D, biały, bla
szak, zarejestrowany na 3 osoby ♦ 850 kg, kupiony w salonie w 
Polsce, stan dobry, faktura VAT, • 26.800 zł + VAT. Wrocław, tel. 
071/373-74-27. 0601/57-76-68
VW TRANSPORTER T 4 .1997 r., 48 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, biały, blaszak, poduszka pow., wspomaganie kier., radio, bez 
wypadku, ścianka celna, do sprowadzenia z Niemiec • 16.000 
DEM ♦ cło ok. 6.000 zł lub na gotowo, - 35.000 zl. Legnica, tel. 
0605/03-39-81
VW TRANSPORTER T 4 ,1997 r.. 101 tys. km, 2500 ccm, TDi, 
biały, oszklony, 9-osobowy, centralny zamek, wspomaganie kie
rownicy, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, - 42.000 zł. Lesz
no, tel. 065/533-05-26, 0603/86-08-22 
VW TRANSPORTER T4, 1997 r., 102 tys. km. 2500 ccm, TDi, 
biały, blaszak, centralny zamek, wspomaganie, e l reg. luster
ka, el. otw. szyby, książka serwisowa, • 38.500 zł (możl. wyst 
fakt. VAT). Oleśnica, tel. 0605/59-88-00 
VW TRANSPORTER. 1997 r.. 2500 ccm, TDi 102 KM, 3 osoby 
* 1 1, stan idealny, • 49.000 zł. Opole, tel. 077/437-63-38 
VW TRANSPORTER T4 MULTIVAN, 1997 r., 1900 ccm, turbo D 
2 szyberdachy, serwo, centralny zamek, alarm, RO, stolik, ka
napa rozkładana, spoiler dachowy + światło stopu, bez wypad
ku. 8-osobowy, immobilizer, • 48.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/383-52-42 po godz. 21
VW TRANSPORTER T4, 1997/98 r., 125 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, biały, wspomaganie, 9-osobowy, oclony, atrakc. wy
gląd, kompletna dokumentacja, I właściciel, zadbany, przysto
sowany do przewozu osób, • 41.500 ż ł. Opole, tel. 
077/469-50-28, 0606/27-38-62
VW TRANSPORTER T4, 1998 r, 130 tys. km, 2500 ccm, TDi, 
czerwony, poduszka pow., wspomaganie, alarm, 6 osobowy, do 
połowy przeszklony, kupiony w salonie, odstąpię leasing, poło
wa spłacona (pozostało 30 rat), - 17.000 zł. Legnica, tel. 
076/722-78-56, 0607/38-74-64
VW TRANSPORTER T 4 ,1998 r., 40 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, granatowy, blaszak, wspomaganie kier., radio, książka ser
wisowa, bez wypadku, do sprowadzenia z Niemiec, auto stoi w 
Goerłitz • 16.800 DEM + cło ok. 6.500 zł, cena na gotowo, •
37.000 zł. Legnica, teł. 0605/03-39-81 
VW TRANSPORTER T5, 1998 r., 63 tys. km, 2500 ccm, TDi, 
czerwony, klimatyzacja, 2 poduszki pow., welurowa tapicerka, 
alum. felgi, webasto, stolik, łóżko, hak, książka serwisowa,
7-osobowy, - 75.000 zł. Przemków, tel. 076/831-01-66, 
0602/13-58-67
VW TRANSPORTER T5CARAVELLE, 1998 r., 110 tys. km, 2400 
ccm, biały, 9-osobowy, długi, 2 poduszki pow., 2 x ogrzewanie, 
ABS, nowe opony, nowe paski, w kraju od 6 mies., bez wypad
ku, stan b. dobry, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, alum. 
felgi, - 60.900 zł. Wrocław, tel. 071/362-66-77, 0605/65-95-52 
VW TRANSPORTER, 1999/00 r., 58 tys. km, 2500 ccm, TDi, 
biały, oszklony, wspomaganie, RM, • 51-000 zł. Bucz, tel. 
065/549-82-93
VW TRANSPORTER T2,1600 ccm, benzyna, czerwony, 8-oso- 
bowy, hak, sprawny, bez przeglądu, • 4.500 zł. Żórawina, woj. 
wrocławskie, tel. 0604/73-09-18 
VW TRANSPORTER T4 BUS, 2000 r., 2500 ccm, TDi, zielony, 
Multivan, 7-osobowy, kiimatronić, ABS, RDSv el. otw. szyby i 
fotele, na białych tablicach - 5.200 DEM. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-45-35, 0606/72-69-47
ZIŁ 130 G, 1974 r., niebieski, silnik Leyland, 3-stronny wywrót, 
techn. sprawny, ład. 6 t, dodatkowo dużo części, • 5.000 zł. 
Polanica Zdrój, tel. 074/868-23-13 po godz. 15,0604/50-95-78 
ZIŁ 555, 1979 r., 58 tys. km, IFA, diesel wywrotka, skrzynia 
metalowa, wym. 3.0 x 2.45 x 0.8 m, .na chodzie* wyrejestrowa
ny, z prawem ponownej rejestracji, • 2.500 zł. Scinawka Śred
nia, tel. 074/871-51-99
ŻUK, 1976 r., 45 tys. km, 2120 ccm, benzyna, turkusowy, stan 
b. dobry, po kapit. remoncie - 2.000 zł. Michów 15 a, gm. Choj
nów, tel. 076/818-64-84
ŻUK A-11,1976 r., 2100 ccm, szary, stan dobry, sprawny, - 600 
zł. Namysłów, teł. 077/410-30-92 
ŻUK A-11 B, 1976 r. stan dobry, - 1.200 zl. Opole, tel. 
077/455-13-45, 0602/19-91-66
ŻUK, 1979 r., niebieski, skrzyniowy, do małych poprawek bla- 
charsko-lakiemiczych, sprawny, - 700 zł. Wrocław, tel. 355-61-19 
wieczorem, 0608/84-46-03
ŻUKA-11B, 1980 r., 75 tys. km, 2120 ccm, kolor piaskowy, skrzy
niowy, ład. 1 t, w ciągłej eksploatacji, opony radialne, ekono
miczny, przegląd do 04.2002 r, - 1.450 zł. Korfantów, woj. opol
skie, tel. 0604/79-23-10
ŻUK A-138,1980 r., 81 tys. km, 2120 ccm, niebieski, skrzynio
wy, oplandekowany, sprawny, stan silnika dobry, kabina do po
prawek blacharskich, kompletna rejestracja, - 800 zł. Strzegom, 
tel. 074/855-68-65
ŻUK A-11, 1980 r., 2120 ccm, niebieski, skrzyniowy, oplande
kowany, • 2.500 zł. Wilkowice, tel. 065/534-13-85 
ŻUK A-11B, 1981 r., 80 tys. km, 2120 ccm, benzyna, szary, izo
terma, stan dobry, -1.100 zł. Złotoryja, tel. 076/878-17-73 
ŻUK, 1982 r., 2200 ccm, diesel, kość słoniowa, izoterma, silnik 
Mercedesa, po remoncie. - 2.500 zl. Głubczyce, tel. 
077/485-97-80
ŻUK A-06B, 1982 r., 90 tys. km, 2120 ccm, benzyna, popielą- 
to-niebieski, po przeglądzie, po wymianie hamulców i zawie

szenia przedniego, bJaszak, stan dobry, • 1,500 zł, Wropław, 
teł. 071/363-21-84
ŻUK A-11B, 1983 r„ 20 tys. km,,2460 ccm, benzyna, niebieski, 
inst. gazowa, po remoncie kapitalnym blacharki i_silrHkar nowa 
plandeka i skrzynia lad. metalowa, nowe opony"! akumulator,, 
stan b. dobry, • 3.100 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-13-39 
ŻUK A-Ó6B, 1983 r., 2120 ccm, benzyna, siwy, blaszak, inst. 
gazowa, - 2.300 zl. Jelenia Góra, tel. 0600/32-15-11 
ŻUK A-13B, 1983 r., 35 tys. km, 2120 ccm, biały, inst. gazowa, 
kontener, przeznaczony do przewozu mebli, • 3.300 zł. Łęka 
Opatowska, tel. 062/786-17-33
ŻUK A-11B, 1983 r., 2100 ccm skrzyniowy, oplandekowany, sze
roki resor, alternator, stan blacharki i silnika dobry, ważny prze
gląd • 2.150 zł, z instalacją gazową - 2.650 zl. Świdnica, tel. 
074/853-66-08, 0604/73-89-11
ŻUK A-11 B, 1984 r., 2100 ccm, pomarańczowy, podwyższony
na meblowóz, nowa plandeka, 4-biegowy, po przeglądzie, stan
dobry, • 2.800 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54
ŻUK, 1985 r., 2100 ccm, brązowy, izoterma, stan dobry, -1.400
zł. Kluczbork, tel. 0601/17-07-02
ŻUK A-16B, 1985 r., szary, techn. sprawny, przegląd do 09.2001
r, • 2.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-93-89
ŻUK A-06B, 1985 r. blaszane burty, -1.000 zł. Jelenia Góra, tel.
075/713-01-23
ŻUK, 1986 r., benzyna inst: gazowa, izoterma, • 2.200 zł. Głub
czyce, tel. 077/485-09-31, 0604/77-32-48 
ŻUK A-11,1986 r., 2120 ccm, benzyna skrzyniowy, po remon
cie blacharskim, do wymiany skrzynia ♦ dodatkowa skrzynia 
nowa, brak ubezpieczenia, .na chodzie”, - 1.400 zł. Wrocław, 
tel. 071/349-44-19, 071/786-95-86 
ŻUK, 1987 r., popielaty, stan silnika b. dobry, nowe opony + 
drugi silnik, zawieszenie, skrzynia biegów, • 1.500 zl lub zamie
nię na osobowy. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-05-44, 
0602/77-94-97
ŻUK 353,1987 r., 90 tys. km, 2100 ccm, niebieski, instal. gazo
wa, blaszak, po remoncie silnika i przedniego zawieszenia, do 
remontu blacharka I drtigi Żuk, skrzyniowy, sprawny, nowa plan
deka, most, • 2.500 zl lub zamiana na Fiat 125p z instalacją 
Poloneza, inny/Stronie Śl„ tel. 074/814-10-74 po 21 
ŻUK SKŁADAK, 1987 r., diesel skrzyniowy, silnik Mercedesa, 
podwyższony, wzmocniona rama, • 2.500 zł. Szarocin, gm. Ka
mienna Góra, tel. 0604/62-81-42 
ŻUK, 1987 r.,.50. tys. km, 2500 ccm, benzyna izoterma, mało 
eksploatowany, po remoncie kabiny, • 2.600 zł. Wrocław, tel. 
071/782-96-70
ŻUK, 1987 r., 34 tys. km oplandekowany, przedłużony, tapice
rowany, inst. gazowa, 4-biegowy, stan b. dobry, * drugi na czę
ści. - 3.700 zł. Wrocław, tel. 071/351-02-88 
ŻUK A-11, 1987 r, 2120 ccm, benzyna, żółty, blaszak, konte
ner, po remoncie blacharki i lakierowaniu, w ciągłej eksploata
cji, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/343-51-76 
ŻUK, 1988 r., srebrny, blaszak, stan b. dobry, mały przebieg. 
Legnica, tel. 076/851-13-68 w godz. 7-15, 0600/52-78-71 
ŻUK FURGON, 1989 r., 2100 ccm, beżowy, 9-osobowy, przero
biony na gaz, części blacharki do poprawy, -1.800 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/849-07-59, 074/848-67-03 
ŻUK A-07,1990 r., 216 tys. km, 2120 ccm, zielony, furgon, 7-oso
bowy, inst. gazowa, nowe opony, stan dobry, • 2.550 zł. Klucz
bork. tel. 077/418-48-08, 0501/53-15-92 
ŻUK, 1990 r., zielony, blaszak - 2.800 zł. Radwanice, tei. 
071/311-71-38
ŻUK A-13B, 1990 r., 2120 ccm, benzyna, zielony, inst. gazowa 
od 1998 r., izoterma, do przewozu pieczywa i art. przemysło
wych, zarejestrowany do 03.2002 r, • 4.500 zł. Wrocław, tel. 
785-77-18
ŻUK A-111, 1991 r., 2120 ccm, benzyna, żółto-niebieski, insi 
gazowa, stalowe burty, oplandekowany, skrzyniowy, w ciągłej 
eksploatacji, stan b. dobry, • 4.200 zł. Bogatynia, tel. 
075/773-83-81, 075/773-13-51
ŻUK, 1991 r., 24 tys. km, 2120 ccm, benzyna, niebieski, stan 
techn. b. dobry, dużo nowych części, blaszak, - 2.500 zl. Wał
brzych, tel. 074/665-45-72
ŻUK, 1992 r. blaszak, inst. gazowa, .na chodzie", OC, aktualny 
przegląd, -2.400 zl. Świdnica, tel. 074/853-66-08,0604/73-89-11 
ŻUK, 1992 r., diesel blaszak, stan b. dobry, - 6.500 zl lub za
mienię na ciągnik. Lubin, tel. 076/843-64-61 
ŻUK A-074 D, 1992 r., 135 tys. km, 2500 ccm, diesel, brązowy, 
stan b. dobry, po remoncie zawieszenia przedniego, 4-biego
wy, oryg. silnik, przegląd do 08.08.2001 r, • 4.800 zł + VAT lub 
zamienię na wózek widłowy, udźwig 2.5 t. Paczków, tel. 
077/431-75-39, 0606/64-28-67
ŻUK, 1992 r., 123 tys. km, 2400 ccm, diesel, szary, blaszak, 2 
opony zimowe, przegląd do4)3.2002 r„ silnik Andoria, ekono
miczny, stan dobry, - 5.000 zł. Wałbrzych, tel. 0502/55-00-65 
ŻUK SKŁADAK, 1994 r., 2100 ccm, benzyna, szary, stan dobry, 
nowa skrzynia ład. o dł. 3 m, poszerzona, po lakierowaniu, hak, 
przegląd do 10.2001 r, -1.500 zł. Radwanice, tei. 071/311-76-78

CZĘŚCI
O  A B S O LU T N IE  AU TO  - H AN D EL  „ P A L C A R S ” 

AUTO SCHROTT: Sprzedaż częśc i używanych z 
demontażu oraz aut powypadkowych. Na placu 
posiadam y zawsze ponad 50 aut do sprzedaży. 
C EN Y  KO N KU R EN C YJN E  !!! Zapewniamy tani 
transport. Czynne w  dn i pow szedn ie od 8 do 
17.30, W rocław  ul. Swojczycka 99 (droga wylo
towa na Je lc z  - Laskow ice, 500 m za CPN, przy 
przejeździe kolejowym z. zaporami), O FERUJE- 
MY, RÓWNIEŻ CAŁODOBOW Ą POMOC DROGO
WĄ, W rocław , tel. 0601/70-17-36 (non-stop), 
0601/78-82-84 81009581

ALFA ROMEO, 2000 r., 1900 ccm, TD i: drzwi, ramki drzwiowe, 
podsufitka, siedzenia z poduszkami, klapa tylna, silnik 110 PS, 
skrzynia biegów, wahacze. Lubin, tel. 0601/42-28-49 
ALFA ROME0 145,146: klapa tylna, wahacze, półosie, kolum
ny McPhersona, listwy kierownicze; stabilizator, zwrotnice. 
Smardzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 .
ALFA ROME0 145,146,155,156,164: oblachowanie, lampy, 
zderzaki i inne. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
ALFA ROMEO 145,146,156 : komputer centralny, komputer 
Code System, moduł centralnego zamka. Wrocław, tel. 
071/336-23-51, 0603/91-54-12
ALFA ROMEO 145,146,164 : lampy, lusterka. Wrocław, tel. 
0501/71^58-51
ALFA ROME0 146,156,166 : różne części blacharskiej me
chaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 0601/72-46-69 
O  A LFA  R O M E0  156,1998/01 r . : dach (do limuzy

ny i kombi), ćw iartki przednie, klapa tylna, zde
rzak tylny, lampy tylne, 4 poduszki pow., tapicer
ka, s iln ik , drzwi, progi, deska rozdz., komputery, 
felg i aluminiowe 16 i 15", zawieszenie tylne, sanki 
pod s iln ik , amortyzatory, zwrotnice półosie, wa
hacze, p lastiki oraz nagrzewnica. Św idnica, tel. 
0604/82-66-90,0607/64-52-82 87020231

ALFA ROME0156,1999 r .: drzwi kpl.,j>róg lewy i prawy, dach, 
plastiki, siedzenia z poduszkami pow., zawieszenia, felgi alu
miniowe (2 szt.), błotnik tylny, skrzynia biegów, półosie itp. Wro
cław, tel. 0602/80-01-02
ALFA ROME0 156,1999/01 r . : poduszki pow., półosie, zwrot
nice, wahacze, listwa kierownicza, dach, kolumny McPherso
na, klapa tylna, lusterka, lampy tylne, szyby, deska rozdz., kli
matyzacja, felgi aluminiowe, błotnik tylny, zawieszenie tylne. 
Świdnica, tel. 0604/82-66-90, 0607/64-52-82 
ALFA ROMEO 156, 166, 2500 ccm, V6 : wahacze, półosie,

USZCZELNIANIE, REGENERACJA 
HYDRAULICZNYCH PRZEKŁADNI 

KIEROWNICZYCH & POMP
OP000471

fcOPEL VW JEEP CITROEN I INNE
Jt T E L071/372 -9S-9S , 0-60*  * 24  2*2  

mOOAW, O L WYS OC K U M  39

AUT0-CZĘSCI
AUTORYZOWANA KASACJA POJAZDÓW 

U Ż Y W A N E  -  D U Ż Y  W Y B Ó R  
osobowe, busy, ciężarowe do 7,51 

elementy karoserii, autoszyby

AUT0-ZŁ0M "CHEL"
pomoc drogowa, ład. do 3 sam. § 

osobowych jednorazowo ^
C IE Ś L E  k. O le śn ic y  °  

d rog a  n r 8  
W R O C ŁA W  - W AR SZAW A

tel. 071/315-40-51 
tel. 0-601 951 678
ZAPRASZAMY S.00-18.00

T U R B O S P R Ę Ż A R K I
Firma Usługowo-Handlowa "Julita" oferuje turbiny do wszystkich rodzajów pojazdów.

Możliwość regeneracji, zamiany i wysyłki. Wrocław, ul. B. Krzywoustego 70/100CP00G63B 
tel. 071/325-26-81 wew. 37, w godz. 8-16, tel. 0 608 35 89 81, tel. dom. 071/315-72-66

zwrotnice, kolumny McPhersona, listwy kierownicze, stabiliza
tor. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
ALFA ROME0 164,1993 r., 2500 ccm: felgi, zawieszenie, most, 
wal, drzwi tylne, półosie. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
ALFA ROME0166: zderzak, maska, błotnik, chłodnica, klam
ki, wahacz tylny, wentylator. 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 33,1991 r .: drzwi, tylny prawy błotnik, zbiornik 
paliwa, zbiornik na płyn do spryskiwaczy, słupki, progi, inne 
częśd. Dzierżoniów, tel. 074/831-71-59 
ALFA ROMEO 33, 1994 r., 70 tys. km. 1400 ccm, E l : silnik, 
stan b. dobry, na gwarancji, skrzynia biegów (5), na gwarancji, 
zawieszenie przednie, zawieszenie tylne, drwi, komputer, in
stalacja elektryczna, nagrzewnica, półosie, ABS, klimatyzacja. 
Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20
ALFA ROMEO 33 : kierownica sportowa -160 zł. Bolesławiec, 
tel. 0502/84-33-96
ALFA ROMEO 33: lampy tylne I przednie, maska, tylna klapa, 
zawieszenie, skrzynia biegów (5), drzwi, błotniki, komputer 
Bosch, części mechaniczne i inne. Modła, gm. Gromadka, tel. 
076/817-21-85, 0600/51-64-98
ALFA ROMEO 33 : oblachowanie, lampy, zderzaki. Siechnice, 
tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
ALFA ROMEO 33: elementy blacharki, lampy, zderzaki, zawie
szenia, pompy, przekl. kierownicy. Wrocław, tel. 0501/71-58-51 
ALFA ROMEO 33, 75,145,146,164 : skrzynie biegów i inne. 
Wrocław, tel. 0501/71-58-51
ALFA ROMEO 90,1983 r., 2000 cćm : silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie, lampy, drzwi, maski, belki, błotniki, zderzaki, koła, 
fotele, szyby, chłodnica, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
ALFA ROMEO GIUUETTA, 1981 r., 1800 ccm : różne części z 
demontażu. Golanka Górna, tel. 076/857-58-01 
ALFA ROMEO GIUUETTA oraz 75: różne z demontażu, części 
silnika 2000 ccm, skrzynia biegów, zawieszenia i inne. Nowa 
Łomnica, woj. wałbrzyskie, teł. 0603/50-72-58 
ALFA ROMEO SPiDER, GTV : zderzak, reflektor, halogen. 
Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
ALFA ROMEO SPRINT COUPE, 1500 ccm, benzyna : różne z 
demontażu, szyby, skrzynia biegów, plastiki i inne. Nowa Łom
nica, woj. wałbrzyskie, tel. 0603/50-72-58 
ARO, 1987 r . : zawieszenie przednie z mostem • 250 zł, skrzy
nia biegów z przekaźnikami • 300 zł, most tylny z resorami - 
250 zl, silnik, po remoncie kapitalnym, kompletny - 500 zł, szy
by, układ kierowniczy, kola, chłodnica i inne. Namysłów, tel. 
077/410-49-10, 0602/43-09-41
ARO nowe: obudowa mostu, panewki, półośki, częśd skrzyni 
biegów, piasty, wieńce, silniczki elektr. i inne. Wrodaw, tel. 
071/355-31-12, 0605/07-77-88
ARO : tylny most • 90 zł, pólosie do przedniego napędu - 50 zl. 
Bolków, tel. 0609/25-96-29
ARO 243,1987 r.: szyby, mosty, półosie, przekłądnie kierowni
cze, piasty, zbiorniki sprzęgła, zawieszenia i inne. Świerzawa, 
woj. jeleniogórskie, tel. 0607/51-84-91 
AUDI, 1987 r., 1600 ccm, diesel : głowica. Lubomierz, tel. 
075/783-36-94, 0603/87-91-52
AUDI, 1999/00 r., TDI: napinacz paska rozrządu nr 045 243 B, 
paska klinowego nr 038 145 282, przepływomierz, nowe, oryg. 
Legnica, tel. 0608/85^60-05
AUDI, 2800 ccm : silnik na częśd, automatyczna skizynia bie
gów. Gryfów Śl., tel. 0603/49-90-68 
AUDI: oś tylna nowa, średnica bębnów hamulcowych 27 cm, 
cena - 220 zł. 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 26/IL/20, po godz. 16 
O  Poduszki pow ietrzne do w szystk ich  sam ocho

dów, sensory, napinacze pasów, oblachowanie, 
o św ie tlen ie  i inne. Lub in , te l. 0601/73-53-16, 
0607/35-12-43 84014401 

AUDI: turbosprężarka z kolektorem wydechowym i ssącym z 
silnika na dotarciu, stan b. dobry, - 1.200 zł. Wałbrzych, tel. 
0602/17-71-36
AUDI, VW: korek wlewu paliwa z klapką • 40 zł. Wałbrzych, tel. 
074/846-11-47
AUDI, 1900 ccm, diesel: sprzęgło kompl., nowe, firmy .Luk1, •
400 zł. Wrodaw, tel. 0607/09-91-02
AUDI .cygaro": drzwi. Kłodzko, tel. 0607/11-88-18
AUD1100,1978 r., 1600 ccm: silnik, skrzynia biegów, elementy
podwozia, drzwi, klapa tylna i inne z częściowo spalonego auta.
Jawor, tel. 0605/41-56-74
AUD1100,1978/81 r., 1600 ccm : lampy tylne - 30 zł, przednie 
• 60 zł, nagrzewnica, chłodnica i inne. Wrodaw, tel. 3^5-21-05, 
0604/61-97-39 wieczorem
AUD1100,1978/87 r, 2200 ęcm, wtrysk : wszystkie częśd z 
rozbiórki elektryczne i mechaniczne, wspomaganie, sanki pod 
silnik, hak, szyby, zawieszenia, skrzynia biegów, lampy i inne. 
Jawor, tel. 076/870-03-24, 0605/43-18-34 
AUD1100, 1980 r., 2000 ccm, benzyna : wszystkie częśd z 
demontażu. Wrocław, tel. 0601/71-69-78
0  AUD1100,1980/90 r., 2 .0,2.2,2.3 tu rb o : w szyst

kie częśc i karoseryjne i eksploatacyjne oraz do 
k lim a ty z a c ji,  z  d em o n ta żu . W roc ław , te l. 
071/353-55-18, 0601/73-47-52 po go d z . 20 
84014111

AUD1100,1981 r., 1800 ccm: drzwi, błotniki, lampy, silnik, skrzy
nia biegów (5) i inne. Namysłów, teł. 077/410-49-10, 
0602/43-09-41
AUD1100, 1981 r.,1600 ccm : silnik, skrzynia biegów, zawie
szenia, drzwi, szyby, hak, inne. Nowa Ruda, tel. 074/872-84-63 
AUD1100,1982 r.: maska przednia. Wrodaw, tel. 0501/81-36-18 
AUD1100, 1983/87 r., 2000 ccm, benzyna : skrzynia biegów 
(5), • 250 zl. Lubin, tel. 076/844-60-83 
AUD1100 CC, 1984/90 r., 2300 ccm, wtrysk : częśd blachar
skie, tapicerka, silnik,’ skrzynia biegów i inne. Lwówek Śl., tel. 
075/782-48-20, 782-26-83
AUD1100 AVANT, 1985 r. .cygaro’ : drzwi i szyby boczne, dach, 
podsufitka, błotniki tylne, felgi, zderzaki, McPhersony przednie
1 tylne. Wrocław, tel. 0501/70-81-92

I TURBOSPRĘŻARKI I
NAPRAWA - SKUP - SPRZEDAZ 

ZAMIANA - WYMIANA - GWARANCJA

Borowa 49, k. Oleśnicy SObOtai Giełda Llłbill 
tel. 071/314-81-86, kom. 0-603 233 578

AUTO SERWIS 
REMONTY SILNIKÓW I SKRZYŃ BIEGÓW
/  regeneracja gaźnlków
✓  naprawa alternatorów I rozruszników
✓  mechanika bieżąca, diagnostyka
✓ elektryka OPO11286

W-w, ul. Rakowa 6a. tel. 071/325 53 23,0-607 041052

AUD1100,1985 r. 2000,2200 ccm: silnik, zawieszenie, szyby, 
drzwi, maska, skrzynia biegów, osprzęt, inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
AUD1100,1986 r .: chłodnica .cygaro* (avant), atrapa przednia 
plastikowa, maskownica plastikowa, zderzak przedni. Wrocław, 
tel. 071/354-34-57, 0600/34-18-09 
AUD1100 OUATTRO, 1987 r., 2300 ccm : pompa wspomaga
nia, skrzynia biegów, głowica, pompa paliwowa i ABS, tylne 
amortyzatory, klapa tylna, komputer, środa Śląska, tel. 
0601/87-45-09
AUD1100,1987 r.,: błotniki, drzwi, maska, klapa, zawieszenie, 
wzmocnienie przednie. Ziębice, tel. 074/819-31-30 
AUDI 100, 1989 r. : błotniki, przełączniki. Wrocław, tel. 
0602/26-76-79
AUD1100,1990 r . : aparat zapłonowy przednie, grill, kierun
kowskaz przedni lewy, lampa wewnętrzna lewa i prawa. Wro
daw, tel. 071/337-19-17, 0605/66-11-92 
AUD1100 C 4 ,1991 r., 52 tys. km, 2300 ccm : nadwozie kpi., 
silnik, skrzynia biegów (oclone), -14.500 zł. Brenno, woj. lesz
czyńskie, tel. 0603/31-64-30
AUD1100,1992 r .: klapa tylna, lampy tylne (lewa i prawa stro
na), listwa pod reflektory, osłona rozrządu, listwy błotników, li
stwa drzwi (tylna lewa). Wrodaw, tel. 071/784-59-15 
AUD1100 C4, A 6 ,1993 r . : przełączniki świateł, felgi stalowe z 
oponami, lampy tylne, grill. Wrodaw, tel. 0605/10-83-08 
AUD1100,1993 r .: lampy przednie prawa i lewa, lampy tylne z 
pasem szklanym na klapę tylną, czarne. Prudnik, tel. 
077/437-61-30
AUD1100 C4, 1993 r . : lampa narożna lewa tylna, kierunkow
skaz żółty prawy, reflektor przedni (bez uchwytów górnych), 
kolumny tylne, piasty tylne. Wrocław, teł. 071/337-19-17, 
0605/66-11-92
AUD1100 C4, AVANT, 1993 r . : lampa tylna prawa, na klapę. 
Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
AUD1100 C4,1994 r .: zderzak przedni kompletny, maska, grill, 
błotniki, halogeny, wygluszka maski, siłownik, sprężarka klima
tyzacji, lusterka, felgi aluminiowe, kierownica. Wrodaw, tel.-' 
0602/26-76-79
AUD1100 C4 ,1996 r., 2600 ccm, benzyna : głowica lewa, koła 
pasowe, rurki paliwowe, wtryski. Wrocław; teł. 071/360-11-08 
AUD1100, 2200 ccm, benzyna : rozdzielacz wtrysku paliwa, 
kolketor ssący, alternator, skrzynię 5-biegową. Grodków, teł. 
0606/59-11-26
AUD1100,2000 ccm, diesel: silnik, oblachowanie, grill, chłod
nica, maska, lampy, zawieszenie kpi. I inne. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
AUD1100 .cygaro': klimatyzacja (2300 ccm), belka zawiesze
nia tylnego, amortyzatory tylne, nadkola plastikowe, klapa tyl
na (do sedana), błotnik tylny lewy i prawy, rozrusznik, alternator 
(2300 ccm), zderzak tylny oraz drążki kierownicze. Opole, tel. 
0603/50-03-51
AUD1100, 2500 ccm, TDI: głowica nowa, - 1.200 zl. Wrocław, 
tel. 0602/17-27-14
AUD1100, 2000 ccm, diesel: głowica, • 500 zl. Wrocław, tel. 
0602/17-27-14
AUD1100 C4 : ćwiartki, szyberdach, listwa kier., belka pod sil
nik, skrzynia biegów, ukł. wydechowy, drzwi. Wrodaw, tel. 
0601/79-08-31
AUD1100 C4 : ramki dizwi, sprężarka klimatyzacji. Wrodaw, 
tel. 0602/26-76-79
AUD1100 C4,2000 ccm: drzwi lewe, belka pod silnik, głowica, 
tłoki, korbowody, pompa ABS, skrzynia biegów, belka tylna za
wieszenia, stabilizator tylny, sprzęgło, rozrusznik, silnik wyde- 
raczek. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
AUD1100 C4 ,2500 ccm, turbo D : klimatyzacja, lampy, maska 
silnika, błotniki, skrzynia biegów 16/, głowica, pompa wtrysko
wa, felgi aluminiowe, podłużnica przednia, pas tylny z błotni
kiem, zawieszenie przednie i tylne, komputer, drzwi, osprzęt 
silnika. Wrocław, tel. 0605/93-04-75 
AUD1100 C4, S 6 ,1995 r., 4200 ccm, V8 : silnik kpi., z instala
cją, chłodnica oleju. Lubin, tel. 0605/13-32-44 
AUDI 200,1980 r.,: różne częśd. Wrocław, tel. 0603/499-284 
AUDI 200,1982 r., 2100 ccm, wtrysk,: różne częśd z demonta
żu. Twardogóra, woj. wrodawskie, tel. 0601/30-33-89 
AUDI 200,1983 r., 2000 ccm, benzyna : koła, dach, skrzynia 
biegów, most, osprzęt, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
AUDI 200 OUATTRO, 1991 r., 2300 ccm, turbo 20V : wahacze 
tylne, McPherson, osłona kola zapasowego, szyba tylna, pod
szybie przednie, wykładzina bagażnika, czujniki ABS, telesko
py hydrauliczne tylne. Lwówek Śląski, tel. 0603/74-73-17 
AUDI 200 : reflektory, -100 zł. Kiełczów, tel. 071/398-81-62 
AUDI 200 OUATTRO, 2200 ccm : skrzynia biegów, komputer, 
pompa paliwa, wspomagania, ABS. Środa Śląska, tel. 
0601/87-45-09
AUDI 80,1979/83 r . : różne częśd, w dobrym stanie. Oława, 
tel. 0602/37-61-83
AUDI 80,1979/84 r.: szyby, zawieszenie, lampy, maska, wzmoc
nienie czołowe, lusterka, drzwi, silnik, skrzynia biegów (4), fo
tele, tapicerka, rozrusznik, alternator, inne. Dzierżoniów, tel. 
0607/15-81-07

TURBOSPRĘŻARKI
NAPRAWA - MONTAŻ - SKUP • SPRZEDAŻ • GWARANCJA 

Możliwość wysyłki - teren całego kraju 
w sobotę - teren giełdy LUBIN 

w niedzielę - teren giełdy w  Gliwicach
PHU BARPOL, Borow a 63, koło  O leśn icy  

te l.  071/315-72-44, kom . 0-601 71 97 69

SKRZYNIE BIEGÓW
NAPRAWA, SPRZEDAŻ SKRZY# I CZĘŚCI 

osobowe I dostawcze, części do automatów 
obudowy do skrzyń, wszystkie marki, skup skrzyń 

SOLIDNIE-TANIO O PO H 474  
tel. 0-608 831 913, 071/315 49 32,

AUDI 80,1980/86 r .: grill, listewki, lampy, kierunkowskazy, pod
nośnik szyby prawy, maska, chłodnica (diesel), wahacze. Wro
daw, tel. 0605/10-83-08
AUDI 80,1981 r., 1600 ccm: silnik, skrzynia biegów, zawiesze
nia, drzwi, szyby, hak, inne. Nowa Ruda, tel. 074/872-84-63 
AUDI 80,1982 r . : silnik E, silnik D, do remontu, skrzynia bie
gów (4), pólosie, sprężyny, oś tylna, chłodnica, wahacze, szy
by, drzwi, lampy, maska, elem. wnętrza i inne. Nowa Sól, tel. 
0607/74-71-21
AUDI 80, 1982 r. : reflekotry przednie. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
AUDI 80,1982 r .: szyby. Bolesławiec, tel. 0604/75-81-96 
AUDI 80,1982 r . : różne częśd z rozbiórki. Jelenia Góra • Cie
plice, tel. 0609/63-96-19
AUDI 80,1982 r.: gażnik • 180 zl, pompa paDwa • 50 zł, kołyska 
pod silnik, stabilizator -180 zł, nagrzewnica - 50 zł, wentylator 
chłodnicy z  ramką - 50 zl, szyba tylna - 80 zł, lampa lewa, przed
nia z kierunkowskazem - 80 zl, tylna - 50 zł, kolektor ssący - 70 
zl. Oława, tel. 071/303-39-72
AUDI 80,1983 r . : szyba przednia • 100 zł, szyba tylna - 40 zł, 
siedzenia • 100 zl, lampy tylne -100 Zl, oś tylna -100 zł, hak - 
100 zł. Żarów, tel. 074/857-03-94, 0605/40-21-64 
AUDI 80,1984 r .: częśd z rozbiórki. Prusice, woj. wrocławskie, 
tel. 071/312-53-41
AUDI 80 OUATTRO, 1984 r. : felgi aluminiowe, drzwi, lampy, 
zawieszenie, silnik, skrzynia biegów, maski. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
AUDI 80, 1985 r. : miska olejowa aluminiowa, wałek aparatu 
zapłonu, pompa oleju oraz pompa wody. Wrocław, tel. 
0605/32-11-46
AUDI 80, 1985 r. 1300, 1600 ccm: szyby, zawieszenie, dach, 
silnik, skrzynia biegów. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
AUDI 80, 1985 r. model przejśdowy (przed .beczką’ ): kierun
kowskazy, lampa wenętrzna tylna, lampa narożna tylna lewa, 
reflektor lewy. Wrocław, tel. 071/337-19-17, 0605/66-11-92 
AUDI 80,1985 r., 1600 ccm, benzyna: silnik na częśd, maska, 
lusterka. Wrocław, tel. 071/373-87-98, 0606/49-34-97 
AUDI 80,1986 r., 1600 ccm : różne częśd z demontażu. Jawor, 
tel. 076/870-37-13
AUDI 80 COUPE, 1986 r., 2200 ccm : skrzynia biegów, przekł. 
kierownicy, wspomaganie, półosie, teleskopy, maska silnika, 

'  chłodnica i inne. Jelenia Góra, tel. 075/752-45-07 
AUDI 80 OUATTRO, 1986 r., 2300 ccm, wtrysk: silnik, skrzynia 
biegów (5), most tylny, zawieszenia, amortyzatory, tapicerka, 
elementy blacharki, częśd elektryczne, inne z rozbiórki. Wam
bierzyce, tel. 074/871-90-86
AUDI 80 B3 ,1987/91 r., 1900 ccm, wtrysk: pompa paliwa, za
wieszenie, lampy, klapa drzwi, szyby, klamki i inne. Legnica, 
tel. 076/722-48-68, 0601/84-47-11 
AUDI 80 B3, B 4 ,1987/92 r . : amortyzatory tylne (B3), sprężyny 
(B3), pasy przednie (B4), konsola (B4), mechanizm wydera- 
czek (B4), pompa ABS (B4), alternator (2000 ccm, B4), obudo
wa filtra pow. (B4), drzwi (B3, B4), lusterka, pedały (B3, B4), 
spoiler tylny (B3, B4), felgi alum i inne. Wrocław, teł. 
071/337-19-17, 0605/66-11-92
AUDI 80 B 9 ,1988 r . : skrzynię biegów • 380 zł. Wrocław, tel. 
071/786-77-91,0609/35-26-62
AUDI 80,1989 r .: silnik i inne. Żórawina, woj. wrodawskie, tel. 
0608/45-06-85
AUDI 80,1989 r., 1800 ccm, benzyna : dizwi kpi., częśd wnę
trza, dach, przeguby, skrzynia biegów, McPhersony. Prudnik, 
lei. 077/437-61-30
AUDI 80 B3,1990 r., 150 tys. km, 1800 ccm, wtrysk: kpi. silnik, 
drzwi lewe (tylne i przednie), zbiornik paliwa, tłumiki, fotele, wiąz
ka, instalacja elektryczna, ćwiartka prawa przednia, błotniki tyl
ne, pompa paliwa, McPhersony. Leszno, tel. 065/526-33-70 
AUDI 80, 1990 r., 1800 ccm : silnik odony, skrzynia biegów. 
Lubań, tel. 075/721-52-31, 0604/56-15-28 
AUDI 80 B3 ,1990 r .: alternator - 50zł, drzwi tylne • 80zł, silnik 
bez osprzętu - 200zł, rozrusznik - 50zł, oś tylna • 100zl, kolum
na McPherson prawa kompletna - 100zł, sanki - 120zł, wahacz 
• 70zł, przekładnia kierownicza • 100zł, szyba tylna - 100zł, słu
pek środkowy lewy. Pleszew, tel. 0501/48-36-77,062/742-43-28 
AUDI 80,1990 r . : belka pod silnik, wahacz prawy, drzwi, zbior
nik wyrównawczy i hamulcowy, spoiler oryginalny. Wrocław, teł. 
071/364-47-87, 0502/53-17-39
AUDI 80 B3 ,1990 r , 60 tys. km, 1800 ccm, benzyna : silnik z 
dokumentacją odony, - 700 zł. Złotoryja, tel. 0606/16-95-59 
AUDI 80 B3 ,1990 r., 2000 ccm, benzyna : drzwi, zawieszenie 
przednie, osłony pod silnik, ukł. kierowniczy, pompa paliwa, 
serwo, słupki, zderzak tylny. Złotoryja, tel. 076/878-22-64 
AUDI 80 B3,1990/92 r., benzyna: zderzaki, lampy, grille, chłód-

ŁOŻYSKA
do samochodów osobowych i dostawczych 

ceny hurtowe na caty asortyment 0 
Wrocław, ul. Krakowska 180 |  
tel. 783-76-78, 340-00-03 1

A U T O C Z Ę Ś C I
części używane z demontażu 

do różnych marek 
demontaż na miejscu

ATRAKCYJNE CENY
OP010021

Wrocław, ul. Swojczycka 1 
tel. 071/348-42-16. 372-87-60
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Płyny, do chłodnic, spryskiwaczy i hamulcowe. Oleje przemysłowe. oleju przepracowanego.

B-J-B" REGENERACJA GŁOWIC
SAMOCHODOWYCH I CIĄGNIKOWYCH, SPRZEDAŻ - WYMIANA

SPAWANIE ALUMINIUM
CZYNNE: 600- 22“

50-950 Wrocław, ul. Gazowa 3 (teren Gazowni Tranogaj) 
tel. 071/336-83-88, 363-71*63 po 20°°

0-601 57 17 78, 0501 47 17 86
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CHŁODNICE, INTERC00LEHY
DO AUT ZACHODNICH I JAPOŃSKICH

OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH OP974450 

Wrocław, ul. Nyska 59-61, pon.-pt. 8-17, sob. 9-13
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Skrzynie biegów
NAPRAWA ORAZ SPRZEDAŻ 

SKRZYŃ BIEGÓW I CZĘŚCI 
OSOBOWE I DOSTAWCZE 

SKUP SKRZYŃ 
Wrocław, ul. Kuropatwia 12 

tel. 0-503 65 48 48 OPOH397

KLOCKI-AMORTYZATORY-FILTRY-PASKI-OLEJE

Wymiana klocków - GRATIS///

i W-w, ul. Grabiszyńska 268 (róg Hallera przy stacji BP), lei. 339-27-01,363-12-14,0-501 250 982|

nica, maska, fotele, drzwi, błotniki, kola aluminiowe z oponami 
14", podnośnik szyb. Wrocław, tel. 0600/16-89-64 
AUDI 80 B3,1991 r., 120 tys. km, 1800 ccm: silnik kpi., z doku
mentacją, do Audi i VW, • 1.000 zł. Głogów, tel. 076/834-61-37, 
0600/15-06-81
AUDI 80,1991 r . : zawieszenie przednie, szyby, lampy tylne, 
plastiki wnętrza i inne części z demontażu. Jawor, tel. 
076/870-37-13
AUDI 80,1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, turbo D : silnik, skrzy
nia biegów, drzwi kpi. (4 szt.). Krosno Odrzańskie, tel. 
0503/77-57-25
AUDI 80 63,1991 r. : McPherson, tarcze ham. zaciski ham., 
drzwi prawe tylne, półosie, zwrotnice, pas przedni, bagażnik 
dachowy, kierunkowskazy. Lwówek śląski, tel. 0603/74-73-17 
AUDI 80, 1992 r., 1800 ccm, benzyna : skrzynia b, - 700 zł. 
Świebodzin, tel. 0601/58-30-70
AUDI 80,1992 r., 1800 ccm, benzyna: silnik bez osprzętu, oclo
ny. Świebodzin, tel. 0601/58-30-70 
AUDI 80 B4 ,1993 r . : dach ♦ szyberdach, tapicerka drzwi i ka
napy tylnej (granatowa), klapa tylna, zawieszenie tylne i przed-

AUDI 80 B3, B4 : drzwi kpi. -150 zł, oś tylna, konsola • 150 zl, 
sanki pod silnik -150 zł, klapa tylna -150 zł, alternator - 50 zł, 
lusterka • 50 zl/szt., wahacz • 80 zł, kolumny McPhersona -100 
zł, przełączniki kierownicy • 70 zł i inne części. Lubin, teł. 
0608/12-17-05
AUDI 80: silnik 1600 ccm E • 200 zl, drzwi • 50 zl/szt., skrzynia 
biegów (5) • 300 zł, tylne zawieszenie kompletne • 250 zł No
wogrodziec, tel. 0602/87-95-17 
AUDI 80 B3, B4 : silniki 1.6D, 1.9TDI, 2.40, 1.8E, 1.816V, 2.6 
V6, z gwarancją, dużo części do sflników, skrzynie biegów. Py
skowice, tel. 032/233-23-00, 0606/34-02-98, 0604/84-70-95 
AUDI 80 B4: klapa tylna z  szybą. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
314-38-54
AUDI 80: silnik 1600 ccm benz., skrzynia biegów, półosie, tele
skopy, elementy zawieszenia przedniego i tylnego, błotniki tyl
ne, drzwi, szyby, wyposażenie wnętrza, lampy, zderzaki. Wro
cław, tel. 322-26-42 w godz.9-16 
AUDI 80 : wal napędowy, drzwi przednie, lewe, dach, deska 
rozdz., mechanizm szyb f  szyby, pompa ABS, tłumik. Wrocław, 
tel. 071/396-35-76 wieczorem
AUDI 80 B 3 : drzwi, dach z szyberdachem, zawieszenia, silnik,
wspomaganie, fotele. Wrocław, tel. 0601/79-08-31
AUDI 80 B4 1.9 TDI, 1.9 TD, 2.0 E: przepływomierz, maska,

TURBOSPRĘŻARKI
Regeneracja • Skup • Sprzedaż

W rocław , ul. A rm ii K rajowej 53, tel. 071/336-60-47 wew. 119, 0 -607 525 686  0 P011868

nie, na ABS * komputer, reflektory, listwa wspomagania. Nie
modlin, tel. 0604/82-52-39
AUDI 80 B4, 1993 r. : felgi stalowe 6Jx15a, lampy tylne, grill 
Kamei. Wrocław, tei. 0605/10-83-08 
AUDI 80 B 4 ,1993 r., 2000 ccm : skrzynia biegów, sprężarka 
klimatyzacji, pompa hamulcowa, alternator, rozrusznik, miska 
olejowa, drzwi lewa strona, zawieszenie tylne, fotele. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
AUDI 80 B4,1994 r., 2000 ccm, wtrysk: sterownik centralnego 
zamka - 250 zł, komputer ABS • 150 zł. Krosno Odrzańskie, tel. 
068/383-82-92, 0600/54-29-56
AUDI 80 B4 ,1994 r., 2000 ccm : drzwi prawe -120 zl/kpl., szy-

błotniki, halogeny, drzwi, oś tylna, zacisk], zwrotnice, whacze, 
kołyska silnika, .łapy*, podnośniki elektryczne, lusterka, lampy, 
wzmocnienie czołowe, kierownica, szyba tylna, filtr powietrza, 
chłodnica wody i klimatyzacji. Wrodaw, tel. 0602/26-76-79 
AUDI 80 B41.9 TDI, 1.9 TD, 2.0 E: sprężarka klimatyzacji, koły- . 
ska silnika, zadski, McPhersony, lampy tylne (czarne), osłona 
pod silnik, amortyzatory, nadkola. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
AUDI 80 B 31.9 TD, 1.8 E, 1.6 TD: błotniki, lampy, drzwi, luster
ka, chłodnica, nadkola, części silnika, nagrzewnica, pokrętła 
nagrzewnicy, zderzaki, przełączniki, wzmocnienie czołowe, kie
rownica, osłona pod silnik. Wrocław, teł. 0602/26-76-79 
AUDI 80 B3, 1800 ccm : belka pod silnik, zawieszenie tylne, *

LICZNIKI SAMOCHODOWE
Korekta przebiegu - wszystkie typy i modele. Lubin, tel. 0-601 542 458 
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by boczne, tapicerka (stan idealny, czarny welur), wykładzina -
100 zł, stabilizator • 50 zł, lusterka - 80 zł, silnik (80 tys. km) •
400 zł, inne. Lwówek Śląski, tel. 0603/62-84-35
AUDI 80 : pompa paliwowa zbiornika, • 350 zł. Bierutów, tel.
0609/48-26-74
AUDI 80 B 4 : pompa wspomagania ukł. kierowniczego, • 150 zł. 
Dzierżoniów, tel. 0501/63-71-23 
AUDI 80 B3,1600 ccm, diesel i turbo D : silniki kpi., z dokumen
tacją, możliwość montażu lub przerobienia z benzynowego, 
gwarancja. Gostyń, tel. 0605/49-88-32

gażnik, skrzynia b., ukł. wydechowy, przekładnia kier., zawie
szenie przednie, kolumna kier., pompa hamulcowa, pompa 
wody, alternator, rozrusznik, tapicerka, dach z szyberdachem, 
zderzak tylny, drzwi prawe. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
AUDI 80 B3,1800 ccm: różne częśd blacharskie i mechanicz
ne. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
AUDI 80 B3 : różne częśd z demontażu. Wschowa, woj. lesz
czyńskie, tel. 0605/91 -88-41
AUDI 80 B3: kierownica, belka przednia, belka pod silnik, kom
plet świateł tylnych, lampa lewa, kierunkowskazy przednie, sie-

—  ~  —  OP011285
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dzenia, drzwi, tablica rozdzielcza, podsufitka i inne. Jelenia 
Góra. tel. 075/752-23-16
AUDI 80 B4: maska silnika, reflektory, silnik z osprzętem. Jele
nia Góra, tel. 075/752-49-96
AUDI 80 B3 : różne częśd. Jelenia Góra, tel. 0603/44-65-57, 
0609/26-96-78
AUDI 80 B4 : różne częśd. Jelenia Góra, tel. 0603/44-65-57, 
0609/26-96-78
AUDI 80 1600, 1800, 2000 cm benzyna: rozrusznik, pompa 
wspomagania, nadkola plastikowe, skrzynia biegów. Wrocław, 
teł. 0501/22-24-85
AUDI 80,100, 1978/87 r., 2200 ccm, wtrysk : silnik z osprzę
tem, alternator, lampy, klamki, wspomaganie, hak, zawiesze
nia, chłodnica oleju, deska, dodatkowe zegary i inne częśd. 
Jawor, tel. 0605/43-18-34
AUDI 80,90 B3, B4 ,1984/96 r . : reflektory zwykłe, soczewko
we, skrzynie biegów, belki, ćwiartki, dachy, tylne zawieszenia, 
tylne klapy, fotele, kierownice, lusterka; szyby, tarcze. Opole, 
teł. 0600/10-11-66
AUDI 80, 90, 1991 r . : błotniki, zderzak z halogenami, drzwi 
kpi., stacyjka z kluczykiem, kolumna kierownicza, chłodnice de- 
czy i klimatyzacji (2300 ccm), szyba tylna, tapicerka (demny 
welur), szyberdach, przełączniki i inne. Legnica, tel. 
0607/04-07-90
O  AUDI 80, 90,100, C4, B4, B3, A6, VW PASSAT, 

P O LO , G O LF , VEN TO , JE T T A , T4, ro c z n ik i 
1980*2000: lampy, reflektory, kierunkowskazy, 
halogeny, atrapy, zderzaki, chłodnice, b lachy itp. 
REG-PLAST, Wrocław, ul. Strzegomska 2/4, tei. 
071/355-06-07,0602/18-87-35 81010011

AUDI 80,100,1990/91 r . : różne częśd używane. Wrocław, teł. 
071/348-42-16
AUDI 90 COUPE, 1981/87 r . : silnik wyderaczek, błotnik tylny 
prawy (nowy), maska tylna, kanapa tylna, tapicerka, sprężyny 
zawieszenia (nowe). Maciej, Oborniki śląskie, tel. 
071/310-22-77, 0603/31-25-89
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 bez jednego uchwytu. Wro
daw, tei. 071/337-19-17, 0605/66-11-92 
AUDI 90,2300 ccm: pompa wspomagania serwa, -150 zl. Wro
daw, tel: 0602/63-65-21
AUDI 90 : wal napędowy, drzwi przednie, lewe, dach, deska 
rozdz., mechanizm szyb ♦ szyby, pompa ABS, tłumik. Wrocław, 
tel. 071/396-35-76 wieczorem
AUDI A2, A3, A4, A6, A8 : częśd zawieszenia, silnik, skrzynia 
biegów (nowe, oclone), w całości lub na częśd. Świdnica, tel. 
074/852-44-67.
AUDI A3 ,1992/99 r., 1800 ccm, turbó: głowica silnika, podusz
ki silnika, pas przedni, osprzęt silnika, klapa tylna z szybą, zde
rzaki kpi. i inne. Lubin, tel. 0605/57-87-37 
AUDI A 3 ,1999 r., 1900 ccm, TDI: dach, zawieszenia, konsola, 
poduszka pow., felgi aluminiowe, tapicerka, radio i inne. Wro
daw, tel. 0608/17-96-55
AUDI A 3 ,1999 r., 1600 ccm, 1800 ccm: dach, ćwiartka prawa 
tylna, poduszki powietrzne, pasy, sensory, liczniki, zawiesze
nie przednie, osprzęt silnika, kolumna, fotele, paski, serwo, prze
wody klimatyzacji, elementy środka i inne., tel. 0604/44-16-73 
AUDI A 3 ,1999 r. 1600,1800 ccm: dach kpi., ćwiartka prawa 
przednia i tylna, kolumny McPhersona, półosie, wahacze, wó
zek, kolumna kierownicy, drzwi, pompa wspomagania, serwo, 
agregat klimatyzacji, alternator, skrzynia biegów, fotele, elemen
ty plastikowe, licznik i inne.., tel. 0604/44-16-73 
AUDI A3 : wahacze, zwrotnice, półosie, kolumny McPhersona, 
listwa kierownicza, stabilizator. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
314-38-54
AUDI A3, A4, A6, 1998 r. : dach, ćwiartki tylne, szyberdachy, 
podsufitki, lusterka ramki drzwiowe, szyby, tapicerki, inne. Dzier
żoniów, tel. 0604/43-07-16
AUDI A3, A4, A6, A 8 : poduszki powietrzne, sensory, kompute
ry, nowe oryg. elementy zawieszenia, turbiny, konsole, przepły

womierze, możliwy montaż i diagnostyka. Wałbrzych, tel; 
0503/70-45-88
AUDI A4 ,1995/98 r., 1600 ccm : kpi. klimatronik, zawieszenia, 
felgi aluminiowe, drzwi, dach, podłużnice, klapa tylna, oś tylna-, 
konsola, poduszki pow., intercooler, głowica, miski olejowy, 
skrzynia biegów, półosie, chłodnice, tapicerka, szyby, błotnik 
tylny, zderzak, lampy i inne. Lubomierz, tel. 0604/83-96-41 
AUDI A4 ,1996 r., TD i: reflektory, końcowy tłumik. Wrocław, tel. 
342-73-52
AUDI A4 AVANT, 1996 r . : dach, drzwi, szyby, konsola, podusz
ka pow., zawieszenia, błotniki, klapa tylna, lampy i inne. Zielo
na Góra, tel. 0503/65-06-56
AUDI A 4 ,1997 r . : osprzęt silnika, skrzynia biegów, amortyza
tory, wahacze, drzwi, półosie, pompa ABS, głowica, zderzak tył. 
Jelenia Góra, tel. 0602/69-46-80

AUDI A4 : różne części. Jelenia Góra, tel. 0603/44-65-57, 
0609/26-9^78- -  T  ~  „  ̂  ^
AUDt A4,1800 cćm, 2QV turbo: zwrotnica S, Wahacze, półosie. 
sprężyny, teleskopy,-belka tytna, zbiornik pompką, zadski, 
poduszki silnika ł skrzyni biegów, głowica, turblrlff; alternator 
kołyska, kolumna kierownicza, komputer. Wrocław,,tel. 
0605/93-04-75
AUDI A 4 ,2000 r . : reflektory ksenonowe - 2.600 zł/kpi., reflek
tory zwykłe - 600 zl/kpl. Niemodlin, tel. 0604/82-52-39 <
AUDI A4, A6 : reflektory, błotniki, maska, zderzaki, zawiesze
ni  ̂i inne. Prusice, tel. 0606/40-03-11 
AUDI A6 ,1994/97 r .; drzwi, kolumny McPhersona, lawa, waha
cze, konsola z poduszką, wnętrze czarne do limuzyny,, zawie
szenie tylne, głowica i osprzęt silnika, skrzynia biegóW, auto
matic i manualna. Lubin, tel. 0601/42-28-49 
AUDI A6 ,1994/97 r., 2500 ccm, TD i: osprzęt silnika, chłodnica, 
ukł. kierowniczy, zawieszenia, wydech, drzwi, błotniki, kierun
kowskazy, iampy tylne, zderzaki, chromy, karton, poduszki pow., 
sensor, naplnacze, opony z  felgami aluminiowymi i stalowymi, 
plastiki I inne. Wrocław, tel. 0603/30-13-02 
AUDI A 6 ,1995 r., 2500 cem, TD i: osprzęt silnika, pompa wtry
skowa, pompa vacum, turbina, pompa wspomagania, kolekto
ry, climatronic na części, konsola, poduszki pow., sensor, napi- 
nacze pasów, lawa, wahacze, szyby, drzwi, lewa ćwiartka (dłu
ga), tylna oś, skrzynia biegów i inne. Lubłn, tel. 0601/18-90-99 
AUDI A6, 1995 r. stary model: kierunkowskaz lewy. Wrocław, 
tel. 071/337-19-17. 0605/66-11-92 
AUDI A6, 1995 r . : błotnik lewy, skrzynia biegów, klimatyzacja, 
dach, relingi, szyberdach, chłodnica, rura przednia, kołyskar 
kolumny McPhersona, drzwi z ramkami. Wrocław, teL 
0600/24-69-67
AUDI A6, 1996 r . : konsola, pompa klimatyzacji. Bielawa, teł. 
074/833-02-15 po godz. 16, 0604/63-73-60 
AUDI A 6 ,1996 r .: lampy, błotniki, drzwi, maska silnika, zderza
ki, podłużnica, listwy chromowane, deska rozdz., poduszka pod 
silnik, turbina, zawieszenie przednie i tylne, błotniki tylne (Avant, 
sedan), wał z tłokami, pompa wtryskowa (2.5 TDi), skrzynia bie
gów /6/. Wrocław, tel. 0503/37-57-25 
AUDI A6 ,1998 r.: reflektory zwykle, ksenonowe, lusterka, świa
tła halogenowe. Opole, tel. 0600/10-11.-66 
AUDI A6, 1998 r. : drzwi, błotniki, elektronika. Wrodaw, tel. 
0607/62-80-53
AUDI A6, 1998/01 r. : atrapa przednia. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78 .
AUDI A6 AVANT, 1999 r., 2500 ccm, TDi, V6 : silnik, kolumny 
McPhersona, wahacze, chłodnice, klimatronic, prawa ćwiartka, 
tylny lewy błotnik, tapicerka, progi, komputery, licznik, drzwi, 
zderzaki, konsola, poduszki pow., sensor, kierownica 3-ramien- 
na, elem. plastikowe, układ kierowniczy, wydech , katalizator/ 
tylne błotniki i inne. Lubin, tel. 0601/18-90-99 
AUDI A6, 1999 r. : kołyska pod silnik. Świdnica, tel. 
0606/81-40-86
AUDI A 6 ,1999 r . : deska rozdz., poduszka pow. lewa, kierowni
ca. Świdnica, tel. 0604/09-25-86 
AUDI A6 AVANT, 1999 r . : błotniki przednie, słupek środkowy, 
podsufitka, zbiornik paliwa. Wrocław, tel. 071/313-01-71 do 
godz. 13 - jjj fil
AUDI A6 : reflektory ksenonowe, do starego modelu - 2.600 
zl/kpl., do nowego modelu - 1.800 zl/kpl. Niemodlin, tel. 
0604/82-52-39
AUDI A6 : różne części. Jelenia Góra, tel. 0603/44-65-57, 
0609/26-96-78 ■
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AUDI A 4 ,1997 r . : podłużnice przednie, tapicerka, szyby. Lu
bin, tel. 0600/32-06-85
AUDI A4 ,1997 r., 1800 ccm, turbo: silnik z osprzętem, na czę
śd. Wrodaw, teł. 0501/38-17-39 
AUDI A4 AVANT, 1998 r., 1900 ccm, TDi 110 KM: skrzynia bie
gów, tył nadwozia, serwo, ukl. wydechowy, rozrusznik, tapicer
ka, tylne szyby, lampy tylne. Instalacja i inne częśd. Legnica, 
tel. 0601/74-62-22
AUDI A 4 ,1998 r., 2000 ccm 1600 ccm: pokrywa bagażnika do 
nowego i starego typu, zderzak tylny kompletny, błotnik prawy i 
lewy, zmaek do pokrywy bagażnika. Nowa Ruda, tel. 
0602/35-12*19
AUDI A 4 ,1998 r., 1800 ccm, turbo: klimatyzacja, pompa ABS, 
skrzynia biegów, ffltr węgłowy, łapy pod skrzynię biegów, zde
rzak tylny, klapa, taśma air-bag, ćwiartki tylne, tłumik, zegary, 
inne. Wrocław, tel. 0607/11-47-36 
AUDI A4, 1998 r . : drzwi, błotaiki, elektronika. Wrocław, tel. 
0607/62-80-53
AUDI A4 OUATTRO, AVANT, 1998 r. : różne częśd. Żary, tel. 
0606/10-34-84
AUDI A 4 ,1998/99 r., 1800 ccm i 1800 turbo: kolumny McPher
sona, półosie, ława silnika, wahacze, osprzęt silnika, klapa tyl
na, skrzynia biegów, zbiorniczki, błotnik tylny prawy (do wersji 
Avant). Lubin, tel. 0605/57-87-37 
AUDI A 4 ,1999/00 r., 1900 ccm, TDI: częśd mechaniczne, ele
menty blacharki, zawieszenia, drążki, silnik, poduszki powietrzne 
i inne.., teł. 0605/51-85-05
AUDI A4 : błotnik tylny lewy i prawy, lampa przednia prawa, 
kierunkowskaz, błotnik przedni lewy. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/813-02-82
AUDI A 4 : konsola. • 300 zł. Góra, tel. 065/543-42-65 
AUDI A 4 : amortyzatory, wahacze przednie, tarcze hamulcowe, 
łączniki stabilizatora, drążki kier. + końcówki. Jelcz-Laskowice, 
tel. 0502/26-89-69
AUDI A4, 1800 ccm, turbo : różne części. Leszno, tel. 
0603/57-31-99
AUDI A 4 : różne częśd. Poznań, tel. 0607/64-42-98
AUDI A4 : skrzynia biegów, różne części. Poznań, tel.
0503/57-63-32
AUDI A4 AVANT: drzwi, klapa tylna, wahacze, zwrotnice, ko
lumny McPhersona, półosie, listwa kierownicza, stabilizator. 
Smardzów, teł. 071/398-33-51, 314-38-54 
AUDI A4 : szyba przednia. Wrodaw, tel. 0606/58-41-37 
AUDI A 4 : szyba przednia. Wrodaw, tel. 0601/95-16-78 
AUDI A4 ,1600 Ccm: silnik, skrzynia biegów (5), zawiesz., kom
puter, klimatyzacja, fotel z poduszką, tylny prawy błotnik, klapa 
tylna, ramki do drzwi, plastiki i inne. Wrodaw, tel. 0605/11-26-18, 
0607/5343-23
AUDI A 4 : klapa tylna. Wrocław, tel. 0601/73-20-98
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AUDI A6, A8, A4, C4, S4, S 6 : blacharka, częśd mechaniczne, 
światła, ksenony, filtry, lusterka, szyby, zegary, poduszki pow., 
deski, felgi aluminiowe, klimatyzacja, RO, listwy, plastiki, wyde
chy, dodatki, pompy, skrzynie biegów, itd. Oleśnica, tel. 
0602/15-35-30
AUDI A8,1995 r .: podłużnica prawa i lewa, klimatyzacja, dach, 
pokrywa bagażnika, elementy plastikowe, licznik, moduły, zbior
nik paliwa, szyba tylna, zbiornik wyrównawczy, klimatyzacja, 
tapicerka skórzana, lusterko lewe oraz zbiorniczek spryskiwa- 
cza. Namysłów, tel. 0502/4345-04 
AUDI A8,1996 r., 3700 ccm: skrzynia biegów automat. (Tip-Tro- 
nic), tylne zawieszenie, poduszki pod silnik, półosie, kataliza
tory, rurki do klimatyzacji, nagrzewnica, lewa podłużnica, ABS, 
komputery. Lubin, tei. 0605/13-32-44 
AUDI A 8 ,1998 r. 2.5 TDI V6.4.2 V8: częśd silnika, wały, tłoki, 
miski olejowe, belka, wahacze, stabilizator, półoś krótka, pom
pa wspomagania, rozrusznik, lewarek zmiany biegów, klapka 
wlewu paliwa, silnik wycieraczek i inne. 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, teł. 0602/80-01-02 
AUDI A8 : reflektory ksenonowe, do starego modelu - 2.000 
zl/kpl.. do nowego modelu • 2.600 zł/kpi. Niemodlin, tel. 
0604/82-52-39
AUDI A8 nowy model: pokrywa silnika. Prusice, tel. 
071/312-54-64, 0606/40-03-11
AUDI A8 : klocki hamulcowe (przód i tył). Świdnica, tel. 
074/85244-67
AUDI COUPE, 1982/87 r . : lampy tylne • 25 zl/szt. Sobótka, tel. 
071/316-24-09
AUDI COUPE : skrzynia biegów (5). Zgorzelec, tel. 
075/778-73-73, 0603/80-66-58
AUDI S6 AVANT OUATTRO, 1999 r., 4200 ccm : silnik, lewe 
drzwi., wal, iampy tylne, tapicerka skórzana, felgi 17”, konsola, 
poduszki pow., sensor, kierownica 3-ramienna, komputery, elem. 
plastikowe, lawa, wahacze, kolumny McPhersona, monitor do 
nawigacji, nadkola, elem. wnętrza i inne. Lubin, tel. 
0601/18-90-99
AUDI TT, 2000 r . : reflektor ksenonowy lewy kpi., z przetworni
cą, • 1.400 zł. Niemodlin, tel. 0604/82-52-39 
AUDI V8,1990 r. .- błotniki przednie, zderzak tylny. Wrodaw, tel. 
0602/26-76-79
AUDI V 8 : wał napędowy, most tylny, zawieszenie tylne, klima
tyzacja, moduły oraz tapicerka skórzana. Wrocław, tel. 
0502/4345-04
AUDI, VW : poduszki pow. kierowcy, pasażera, boczne, senso
ry, pasy pirotechniczne, taśmy, deski, możliwy montaż. Oleśni
ca, teł. 0602/15-35-30
AUSTIN METRO: zderzaki, koła. Oleśnica, tel. 071/31540-51 
AUSTIN ROVER: różne częśd, podzespoły, tanio. Jarodn, tel. 
0603/83-87-23
AUTOBUS AUTOSAN : ogrzewanie i turbodoładowanie. Choj
nów, tei. 076/818-71-80
AUTOBUS AUTOSAN. SW400 : most tylny • 1000 zł, zawie
szenie przednie - 700 zl, resory • 200 zł, wspomaganie kpi. - 
1300 zl, skrzynia biegów - 600 zł, silnik (turbo) - 3500 zl, sie
dzenia wysokie -10 zł, szyby, piasty, bębny, wkład tylnego mo
stu - 500 zł, koła .900* - 150 zł. Kochlice, tel. 076/857-02-45 
AUTOBUS AUTOSAN : most tylny kpi. Wrocław, tel. 
0602/59-75-21
AUTOBUS AUTOSAN : pompa wspomagania ukl. kierownicze
go, nowa. Zawonia, tel. 071/312-90-73 
AUTOBUS AUTOSAN H9-21: karoseria na kołach, nadaje się 
na bar lub altankę, • 1.500 zl. Wałbrzych, tel. 074/842-24-26 
AUTOBUS BERUET PR3,1974 r . : szyby przednie, kompletne 
oryginalne, • 400 zł. Wrocław, tel. 0601/41-69-66

* CZĘŚCI Z DEMONTAŻU 
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•  CIĘŻAROWE
•  DOSTAWCZE
•  OSOBOWE

FABISIAK • FREUK
58-330 JEDLINA ZDRÓJ 

ul. Świdnicka 1
tel. 074/845-55-80 

ZAPEWNIAMY CZĘŚCI
S . _______________OP975634______________ J

AUTOBUS MERCEDES : silnik OM-402, w całośd lub na czę
ści. Wrodaw, tel. 325-18-48. 0502/61-10-53 
AUTOBUS TAM : most tylny, przekl. kierownicy ze wspomaga
niem. Wrocław, tel. 071/327-60-46 
AVIA: przystawka hydrauliki. Wolibórz, tel. 074/872-12-68 
AVIA: pompa wtryskowa, inne. Opole, teL 0608/65-55-76 
AVIA A20, A21 : części nowe i używane. Świdnica, tel. 
074/640-55-66, 0603/56-54-46, 0607/08-82-90 
AVIA A21, A31 : sprężarki nowe - 250 zł/szt., głowica nowa - 
400 zl/szt., walki rozrządu nowe • 150 zł/szt, popychacze, prze
guby, cylinderki, pompy hamulcowe i inne. Świdnica, tel. 
074/640-55-66, 0607/08-82-90, 0603/56-54-46 
AVIA A 31 : zawieszenie przednie, most tylny, wały napędowe, 
częśd silnika, szyby, elementy blacharki, kabina do remontu 
oraz inne, nowe i używane. Strzelce Opolskie, tel. 
077/461-07-24,0604/26:15-94
AVIA A31 : głowica, bębny, piasta tylna. nowe. Leszno, teT. 
065/526-15*44 - ; : .
BMW; 1992 r., 4500 ccm ; skrzynia biegów. Legnica, teł. 
0805/46-72-67 _ £
O  BMW  E39 ,1998/01 r.; maska, lampy, błotniki, zde- 
|  rzaki, szyby, drzwi, poduszki pow. (6 szt.), zawie

szenia, fe lg i alum iniowe, k limatyzacja, skrzyn ia 
biegów, rad io  ż  CD, tapicerka, dach, ćw iartki, k la
pa tylna, ch łodn ice, nagrzewnice, wzm ocnienia, 
wał, p lastik i i  inne. Św idn ica, te l. 060.4/82-66*90, 
0607/64-52-82 87020971

BMW: felgi aluminiowe Motorsport 17', 4 szt, • 1.800 zł. Kalisz, 
tel. 062/761-45-14, 0604/80-70-60 
BMW : skrzynia biegów (automat) 4HP22. Koźmin Wlkp., tel. 
062/721-67-31
BMW: konsola nowego typu, stan dobry, - 60 zł. Wrodaw, tel. 
0503/81-00-67
BMW 3,1978/82 r . : atrapa na podwójne lampy, szyby lewe ♦ 
tylna, schowek od strony pasażera, felgi stalowe 13", z opona-, 
mi. Wrocław, tel. 0605/66-11-98 
BMW 3,1985 r . : zbiornik paliwa. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
BMW 3 E-30,1985/92 r . : zderzak przedni plastikowy - 300 zł, 
maska przednia -150 zł, błotniki przednie • 100 zł/szt.r lampy 
soczewkowe - 500 zł, skrzynia biegów 325 • 500 zł. 1800 ccm • 
300 zl, mosty 2500 ccm - 450 zl, pólosie z przegubami • 150 
zł/szt., inne. Wrocław, tel. 0607/48-29-83 
BMW 3, 1988 r. 2000, 2500: silniki, oclone, skrzynia biegów, 
zawieszenie przednie i  tylne, lampy, lusterka, chłodnica, ele
menty i)lapharki, inne częścL Lubań, tel. Q75/721-52-31, 
0604/56-15^28
BMW 3,1988 r .;częśd mechaniczne, elementy blacharki: Wro
daw, tel. 071/359-56-04, 0501/85-33-26 '
BMW 3,1990 r’, 2500 ccm;-diesel: skrzynia biegów (5), głowi
ca kpi., pompa wtryskowa. Trzebnicar  tel. 071/387-08-68, 
0600/17-70-09
BMW 3 E-36,1996 r . : konsola ze schowkiem, mechanizm wy
cieraczek, pasy przednie. Wrocław, tel. 071/337-19-17, 
0605/66-11-92-
BMW 3,1998 r . : radioodtwarzacze z autorewersem i RDS-em, 
10 sztuk - 250 zl/szt. Wschowa, tel. 065/540-15-75 po godz .20 
BMW 3: sportowe zawieszenie HR. Brzeg, tel. 077/412-67-06,. 
0605/67-67-58
BMW 3 E-46 : kierunkowskazy przednie i boczne, lampy tylne,
- 330 zł. Lubin, tel. 076/847-32-54, 0601/74-89-69
BMW 3 COMPACT: reflektory przednie • 750 zł/kpi. Niemodlin,
tel. 0604/62-52-39
BMW 3 E-36 : obudowa filtra pow. miska oleju, pompa wody i 
wspom., zbiorniczki, nagrzewnica, klamki, termostat, viscof 
wentylator, zamki, maski, wahacz, belka pod silnik, przekl. kie
rownicy, komputer, nadkola, konsola, przełączniki, szyby i inne. 
Wrodaw, teł. 0605/11-62-99
BMW 3 : felgi stalowe, 15”, 5 otworów, komplet, cena 45 zl/szŁ 
Przylęk. tel. 074/817-00-93, 0600/37-00-06 
BMW 3 E-30 : lusterka elektrycznie reguł. • 20 zł/szt. Sobótka, 
tel. 071/316-24-09
BMW 3,5,316,318,520 : silniki, skrzynie biegów, drzwi, dach 
do 520, komputery, tapicerka, konsola, nagrzewnica, plastiki i 
inne. Wrodaw, tel. 0605/11-26-18, 0607/53-43-23 
BMW 316, 1982 r. .rekin": skrzynia biegów, most napędowy, 
alternator, rozrusznik, szyby, nagrzewnica, lusterka, wal napę
dowy i inne. Wtodaw, tel. 0605/32-11-46 
BMW 316,1982 r., 1600 ccm : silnik kpi., bez dokumentacji - 
200 zl, głowica kpi. -140 zl. Psary, tel. 065/544-72-80 .
BMW 316, 318 E-21,1978/82 r. .rekin': alternator, rozrusznik, 
maska przednia, felgi stalowe 13” z oponami, tłumik końcowy 
nowy.., tel. 0605/66-11-98
BMW 318,1980 r . : blacharka, silnik, zawieszenie, most tylny, 
amortyzatory, felgi aluminiowe 14” • 50-300 zl. Zadowice, tel. 
062/761-05-77
BMW 318. 1982 r. : skrzynia biegów, zawieszenie przednie i 
tylne, maska, lampy i inne. Wrocław, tel. 071/781-93-55, 
0606/70-96-54
BMW 318 i, 1986 r. : różne częśd z demontażu. Brzeg, tel. 
077/412-67-06. 0605/67-67-58
BMW 318,1986 r., 1800 ccm: nowa tarcza I dodsk, możliwość 
montażu, - 300 zl. Kiełczów, tel. 071/398-81-62 
BMW 318,1987 r. 4-drzwiowy: skrzynia biegów, most, wal, wa
hacze. drzwi przednie i tylne, szyba tylna, lampy i inne. Świe
bodzice, tel. 074/854-55-37
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BMW 318 i, 1987 r., 1800 ccm, wtrysk : skrzynia biegów, roz
rusznik, aparat zapłonu, pompa paliwa, drzwi prawe i lewe, al
ternator, przekl. kierownicy, inne. Świebodzice, tel. 
074/855-72-4? po godz. 19; 0601/15-69-85 
BMW 318,1988 r., 1800 ccm : skrzynia biegów (5), wał i most 
napędowy, zawieszenia, tylne szyby, szeroki zderzak, tylne sie
dzenia i pasy. Namysłów, tel. 077/410-25-91 
BMW 318,1992 r . : lusterko prawe, maska przednia (coupe), 
zwrotnice, tarcze hamudowe przednie, skrzynia biegów, filtr 
powietrza z przepływomierzem, licznik, drzwi, most, zawiesze
nie tylne. Wrodaw, tel. 0501/81-36-18 
BMW 318 Tl COMPACT, 1996 r., 1800 ccm, 16V M-44: zderzak 
przedni M-Technic, obudowa filtra powietrza, lusterko prawe, 
błotnik tylny lewy, lampa tylna lewa, osłona pod silnik, zbiornik 
wspomagania, spoiler przedni AC Schnitzer, kierunkowskazy 
boczne białe, zamki maski, błotnik przedni prawy. Wrodaw, tel. 
0609/16-66-81
BMW 318 E-36 : błotniki przednie, kierunkowskazy, oryg. koł
paki, zbiorniczek wspomagania, częśd silnika. Lwówek Śląski, 
tel. 0602/63-54-25
BMW 318 IS : silnik, w całości lub-na częśd. Wrodaw, tel. 
0604/59-86-69
BMW 318 E-30: reflektor lewy, atrapa, lusterka. Wrodaw, tel. 
0501/81-36-18
BMW 318 E-36, TD S: silnik kpi., skrzynia biegów, zawieszenie 
przednie, lampy i inne części. Ząbkowice śląskie, tel. 
0609/63-44-88
BMW 318,320 E30: głowica 18001,2000112 V, elementy silni
ka 18001 i 20001, skrzynia biegów (5), wał, most, zawieszenia, 
przekl. kierownicy, belka pod silnik, sprzęgło, tarcze hamulco
we, zadski, wahacze, wtryski, moduły, przepływomierz. Wro
daw, tel. 0504/96-08-40
BMW 320 E-21,1978/82 r . : alternator, rozrusznik, lampa tytna 
prawa, felgi stalowe 13”, z oponami. Wrocław, tel. 0605/66-11-98 
BMW 320,1980 r . : tłumik środkowy, zbiornik paliwa, skrzynię
5-biegową, tarcze hamulcowe. Legnica, teł. 0607/04-07-51' 
BMW 320,1982 r . ' skrzynia biegów, ostatni tłumik, nowy i inne 
częśd. Wrocław, teł. 071/330-03-81. 0606/70-96-54 
BMW 320 E-30,1987 r .: silnik R6 2000 cćm, kompletny -1.050 
zł, skrzynia biegów (automatyczna) w b. dobrym stanie, drzwi, 
błotniki, kpi., szyb przyciemnianych, maska, amortyzatory spor
towe Bilstein, tarcze wentylacyjne, zadski, most z pólosiami i 
inne. Wałbrzych" tel. 074/666-60-58, 0604/60f39-86 
BMW 320, 1989 r,!2000 ccm : miska olejowa aluminiowa, l£ 
stwy drzwi (czarne), lusterka, maska; atrapy, grill, schowek pa* 
saźera. Wrodaw, tel. 0609/16-66*81'
BMW 320 COUPE, 1993 r . : silnik (2.0, 24V), elementy silnika

(2.0, 24V), rozrusznik, alternator; tapicerka skórzana, skrzynia 
biegów (2000 i 2500 ccm), sprężarka do klimatyzacji, nagrzew
nica, pompa wspomagania, tłumik ostatni, elementy silnika oraz- 
lampa tylna prawa i lewa. Opole. tej. 0502/43-45-04 
BMW 320 i £-36, 1993 r., 2000 ccm, V6 24V : głowica Vanos, 
zderzak przedni M-3, lusterko prawe, obudowa filtra powietrza, 
błotnik przedni prawy, zamki, maski, rozrusznik, komputer silni
ka (Siemens), osłona pod silnik, cewki zapłonowe, mechanizm 
wyderaczek. Wrodaw, tel. 0609/16-66-8-1 
BMW 3201: błotniki, drzwi, szyby, dach ♦ szyberdach, zawie
szenie tylne, klapa, pompa hamulcowa, silnik 2000. ccm E,’na 
częśd. Gryfów Śl., tel. 075/781-24-22 , 7
BMW 320 E-21: wszystkie częśd. Wrocław, tel. 071/345-57-85 
BMW 320 E-36,24V: błotnik prawy do coupe, podluźnica, nowa, 
narożnik tylny, nowy, klapa tylna, zderzak przedni, belka, lu
sterka, chłodnica, elemen. silnika, zderzak. M3, przełączniki do 
szyb, konsola, boczki, eiem. wnętrza, klamki, zamki, listwy do 
coupe, lampa tylna. Wrocław  ̂tel. 0605/11-62-99^
BMW 320 E-30, 2000 ccm, 6-cyl.: silnik, kompletna dokumen
tacja, stan b. dobry. Wrocław, tel. 071/345-57-85 
BMW 320,2000 r . : drzwi kpi. L lusterka, poduszka poŵ  lampy 
tylne. Lubin, tel. 0605/67-41-48, 0605/67-41-43 
BMW 323,1983/87 r .: błotniki przednie, drzwi kpi., szyby kpi., 
klapa bagażnika, zawieszenie przednie, zawieszenie tylne i inne. 
Świdnica, tel. 074/851-39-67
BMW 324,1985 r., 130 tys. km, 2400 ccm, diesel: silnik, stan 
b. dobry - 2 600 zł, skrzynia biegów (5) • 400.zl. Modlą, tej. 
076/817-22-19, 0604/91-37-08
BMW 324 D, 1986 r., 2400 ccm, diesel: blok silnika, pompa 
wtryskowa, skrzynie biegów, most tylny, liczniki, lampy, stacyj
ka, błotnik lewy, filtr, powietrza, przełączniki' kierownicy. Legni
ca, tel. 0601/71-02-84, 0605/13-16-60 
BMW 324 KOMBI, 1990 r , 2400 ccm, turbo D : drzwi lewe tylne,, 
kokpit. głowica do silnika1800 ccm. Wrocław, tel. 0501/23-01-13 
BMW 324, 2400 ccm, turbo O : głowice silnika I inne części 
silnika. Lubin, tęl. 076/841-21 -56, 0601/42-26-18 
BMW 324 KOMBI: błotniki, drzwi, klapa tylna z szybą, zderzak 
tylny, listwy, plastikowe elem., lampy, el. silnika 2400 D, wal, 
most, zawieszenia, tłumiki, przekładnia, szyby, lusterka, prze
łączniki, grill, atrapy i inne. Wrocław, tel. 0605/11-62-99 
BMW 324,524 D, TO, 2400 ccm, diesel, turbo D : głowice, kor
pusy głowic, sprawdzone. Wrodaw, tel. 324-81-08 do godz. 18, 
0601/70-22-78 po godz. 7
BMW 325, 1987 r., 2500 ccm,. benzyna : silnik, skrzynia bie
gów, wał napędowy, most, drzwi/klapy i inne z demontażu. 
Lubin, tel. 076/749-51-98, 0600/38-49-43 
BMW 325 i, 1989 r., 2500 ccm : miska olejowa aluminiowa, li
stwy drzwi (czarne), lusterka, maska, atrapy, grill, schowek pa
sażera. Wrodaw, tel. 0609/16-66-81 
BMW 325 i, 1990 r . : różne częśd. silnika, błotnik prawy tylny, 
drzwi prawe tylne kpi. Opole, tel. 077/474-67-72 po godz. 18 
BMW 325 td. 1995 r . : chłodnica, błotniki, dach, tapicerka, za
wieszenia, drzwi, szyby, i inne. Zielona Góra, tel. 0503/65-06-56 
BMW 3251 E-30: silnik z dokuemntacją, komputer, przepływo
mierz, lampy przednie, szyby, zawieszeniam, wał napędowy z 
podporą, kolumna kierownicy, drzwi prawe kpi., nagrzewnica; 
spoiler przedni Hartge i inne. Wrodaw, tel. 0607/19-35-55 <
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BMW 328: komputer, - 400 zl. Bierutów, tel. 0609/48-26-74 
BMW 5,1984 r.: różne części. Jelenia Góra, tel. 0603/44-65-57, 
0609/26-96-78
BMW 5,1985 r., 2500 ccm, benzyna : silnik, drzwi, klapa, roz
rusznik, alternator, kolumna kierownicy; lusterka, komputer, 
pompa wspomagania, przepływomierz. Wrocław, tel. 
071/373-87-98, 0606/49-34-97
BMW 5,1991 r., 2000 ccm: drzwi tylne lewe • 150 źl/kpl., szyba
tylna • 100 zl, lampa lewa - 100 zl, nagrzewnica • 100 zł, dach -
200 zl, szyberdach • 120 zł, podsufitka -100 zl, klapa - 200
zł/kpi., błotnik tylny prawy - 200 zl, wal, wahacze, inne. Lwówek
Śląski, tel. 0603/62-84-35, 0502/34-66-36
BMW 5 : skrzynia biegów, głowica kompl. Gryfów Śl., tel.
0603/49-90-68
BMW 5 : maska silnika - ok. 100 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/755-66-03 i  . ^ ,
BMW 5 E-34: nakładki zderzaków, halogeny, lusterka, felgi alu
miniowe wzór szprycha, lampy ksenonowe do E341E32. Lubin, 
tel. 076/841-86-83, 0603/51-53-20 
BMW 5 : reflektory ksenonowe - 2.000 zl/kpi. Niemodlin, tel. 
0604/82-52-39
BMW 5 E-34: oryg. mechanizm do elektrycznego opuszczania 
szyb, • 400 zl. Wałbrzych, tel. 074/847-26-39 
BMW 5 : drzwi prawe, belka pod silnik, dach z szyberdachem, 
Idapa tylna, lampy tylne, zderzak tylny, kda, szyby, kolumna 
kierownicy, zawieszenie tylne kpi. Wrocław, tel. 0601/79-08-31

BMW 525,1994 r .: głowica, turbina, tłoki, dodsk sprzęgła. Cho
cianów, tel. 0603/1097-64
BMW 525 KOMBI, 1994 r., 24V : drzwi (4 szt.), zawieszenia 
przednie i tylne, elementy karoserii, skrzynia biegów, osprzęt 
silnika. Krosno Odrzańskie, woj. zielonogórskie, tel. 
0503/77-57-25
BMW 525 i, 1994 r.: różne częśd. Wrodaw, tel: 0503/84-95-13 
BMW 525,. 1995 r . : komputer Bosch, moduł, zegary. Wrodaw, 
tel. 071/339-72-81
BMW 525: głowica, gwarancja szczelnośd, pompy - od 100 do 
150 zł. Wrodaw, tel. 071/311-74-56 
BMW 525 TOS: drzwi, klapa bagażnika i inne części. Wrocław, 
teł. 0501/63-18-05
BMW 525 IX : tarcze hamulcowe, drzwi, felgi aluminiowe 8J x 
17 ET 20, 7J x 16, chłodnica wody, yisoo. Wrodaw, tel. 
0504/96-08-40
BMW 525 TDS : mfska oleju, pompa paliwa, lampy tylne do 
kombi, felgi aluminiowe od M5, błotnik tylny lewy, nowy, klamki, 
przełączniki, szyby, lusterka, drzwi, klapa tylna, boczki drzwio
we, wahacze dolne, wentylator. Wrocław, tel. 0605/11-62-99 
BMW 528 E-39, 1999 r., 2800 ccm, wtrysk : silnik osłony ze 
skrzynią biegów, palstiki, konsola, nagrzewnica i inne. Wrodaw, 
tel. 0608/17-96-55
BMW 626,1980 r.: maska, błotnik, drzwi, szyby, światła, częśd 
zawieszenia, silnik, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 
0603/32-35-99
BMW 628 : przepływomierz. Jelenia Góra, tel. 075/755-95-64, 
0607/11-57-62
BMW 7 E-38,1994/00 r . : drzwi, błotniki, ksenon prawy, zawie
szenie lewe, pompa wspomagania, lampy tylne, przewody kli
matyzacji. Wrocław, tel. 0503/81-88-53 
BMW 7: reflektory xenonowe, do nowego modelu - 3.000 zł/kpi. 
Niemodlin, tel. 0604/82-52-39
BMW 728,1985 r . : drzwi przednie lewe i tylne prawe, skrzynię
5-biegową, lusterko lewe, pompę paliwa. Legnica, tel. 
0607/04-07-51
BMW 730,1989 r., 3000 ccm: silnik na częśd, skrzynia biegów
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BMW 5 : kda z oponami 195 x 70 x 14,4 szt, -150 zl. Jelenia 
Góra, tel. 075/641-30-97
BMW 5 KOMBI, 2000 r .: klapa tytna, zderzak tyłny, drzwi tylne, 
poduszka pow., lusterka. Lubin, teł. 0605/67-41-48, 
0605/67-41-43
BMW 520,1979 r .: zderzaki, drzwi nowe, moduł, grill, felgi sta-• 
lowe, zbiornik paliwa, lampy, chłodndę, skrzynię 4-biegową, 
obudowę filtra powietrza.'Legnica, tel. 0607/04-07-51 - 
BMW 520 i, 1982 r . : chłodnica - 70 zł, lampy przednie - 70 zl i 
inne. Legnica, tel. 076/856-39-37 
BMW 520,1986 r . : spdler ze światłem .stop', -100 zi. Kieł
czów. tel. 071/398-81-62
BMW 520, 1989/90 r., 2000 ccm, benzyna, wtrysk : skrzynia 
biegów, giowica, most, wal, zawieszenia. Wschowa, woj. lesz
czyńskie, tel. 0605/91-88-41
BMW 520 i, 1991 r., 2000 ccm, V6,12V: amortyzatory, chłodni
ca, drżwi tylne prawe, lusterka el., lampy tylne, kolumna McPher- 
sona przednia lewa, klapa tylna, ukł. kierowniczy, silnik, skrzy
nia biegów i inne. Legnica, tel. 0607/19-43-12 
BMW 520 E-34,1991 r., 2000 ccm : silnik z osprzętem, zawie
szenie przednie i tylne, felgi stalowe, akumulator, wnętrze, sie
dzenia, plastiki, uszczelki, skrzynia biegów, szyby; drzwi, kie
rownica, tapicerka, zamki, sterowniki, listwy, komputer, dach z 
szyberdachem, konsola, inne. Wrocław, tel. 071/349-50-22 
BMW 520, 1992 t. : błotniki tylne prawy i lewy, śdanka tylna, 
podłoga bagażnika, zderzak tylny i klapa, drzwi prawe tylne. 
Wrocław, tel. 0501/40-31-35
BMW 520,1994 r .: wzmocnienie zderzaka przedniego, • 50 zł. 
Wrodaw, tel. 0602/62-72-66
BMW 520, 1994 r., 2000 ccm, 24V : szyby, chłodnica, klapa, 
drzwi przednie i tylne, fotele, kanapy tylne, lampy tylne, zderza
ki, halogeny, skrzynia biegów, most, wahacze tylne, McPherso- 
ny, pasy, tapicerka, konsola, poduszka powietfzna, rozrusznik, 
pompa wspomagania, inne. Wrodaw. tel. 0603/48-55-90 
BMW 520 E-39,1999 r., 2000 ccm, benzyna : silnik, ukl, wyde
chowy. katalizatory, wahacze, ukł. kierowniczy, ława, konsola, 
poduszki pow., tapicerka-szara, boczki, elem. plastikowe, wnę
trze bagażnika, opony letnie, tyłny most wahacze, radio, progi, 
tylna klapa, tylne.larnpy, kola zimowe i inne. Lubin, tel. 
0601/18-90-99.
BMW 520 i : skrzynia biegów (5), tarcza + dodsk sprzęgła E38 
- 500 zł, rozrusznik, Alternator -.100 zł. Legnica, tel. 
076/722-66-99
BMW 520,24V : drzwi, błotniki, grill, atrapy, klapa tytna, luster
ka, szyby, lampy, listwy, plastiki, przełączniki, głowica, wałek 
rozrządu, cewki,. visco, wentylator, pompa wody i wspom., skrzy
nia biegów, felgi aluminiowe, sprzęgło, kierownica, wahacze, 
chłodnica: Wrocław, tel. 0605/1.1-62t99 
BMW 5231 E39,1998 r .: klimatyzacja, chłodnica wody i klima
tyzacji, drzwi, poduszka pow. i  inne. Wrocław, tel. 0502/36^12-56. 
O  BMW 523, 528 E39; 1997/01 r. : maska, lampy, 

błotniki, zderzaki, szyby, drzwi, poduszki pow. (6 
szt.), zawieszenia, felgi aluminiowe, klimatyzacja, 
skrzyn ia  biegów, rad io  z  CD, tapicerka, dach, 
ćw iartki, k lapa tylna, ch łodn icę, nagrzewnice^

. wzmocnienia, wał, p lastik i i inne. Św idnica, tel.
0604/82-66-90,0607/64-52-82 87020961

BMW 524,1986/87 r., turbo D : blachy, turbina.^Rrzynia biegów 
(5) I inne. Świebodzin, tel. 0605/61-71-09 
BMW 524,1990 r.: skrzynia biegów automatic i manualna, pom
pa wody, wspomaganie, napinacze pasów, pompa sprięgia, 
konsola czarna, komputer silnika, dbdsk sprzęgła. Chocianów, 
tel. 0603/10-97-64
BMW 524 TD, 1991 r . : most tylńyr wahacze tylne, amortyzatory 
tylne, chłodnica wody, lampy tylne, lusterko, stabilizator przed
ni, kierownica. Wrocław, tel. 0501/81-36-18**
BMW 524 td : pompa wspomagania kler, - 300 zl. Wrodaw, tel.' 
322--34-23J 0601/73-26-06
BMW 524: altematof, dacii. Wrodaw,tel. 0601/73-20-98 
BMW 524: głowice diesel i turbo diesel, różne typy i roczniki, z 
zaworami, szczelne, £ez pęknięć, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0717324-81:08 po godz. 18, 0601/70-22-78 po godz.17 
BMW 525, 1984 r. : silnik, na częśd, ukł. kierowniczy, różne 
części. Wrodaw, tel. 071/^30-03-81, 06Ó6/70.-96-54 
BMW 525 i, 1991 r., 2500 ccm: maska, błotnik prawy, zderzak, 
drzwi prawe korppletne, 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, tei. 0601/70-17-36 
BMW 525 tds KOMBI, 1992 r..: roleta bagażnika, deska rozdz., 
nadkola, zderzak tylny, komputery, przekl. kierownicy, belka pod 
silnik, McPherson prawy, ei. podnośniki szyb. Lwówek Śląski, 
tel. 0603/33-73-96.
BMW 525 i, 1992 r .: silnik 2.5, skrzynia, drzwi, szyby boczne i . 
tylne, lampy, fotele, webasto. tylna część nadwozia, most, pia
sty, tarcze, wspomaganie, whacze, .tapicerka, dach, felgi alumi
niowe 16” Borbel, kolo zapasowe, zamki, progi, szyberdach. 
Paczków, tel. 0603/36-63-27
BMW 525,1993 r . : chłodnica, filtr powietrza i oleju, alternator, 
głowica,, wtrysk, ABS, komputer silnika, zbiornik paliwa,. Cho
cianów, teł. 0603/10-97-64
BMW 525 E-34 TDS, 1993 r. : chłodnica powietrza, pompa w 
zbiorniku paliwa, wentylator, wahacze przednie górne, amorty
zatory tylne, grill, atrapy, lampa lewa przednia, wiatrak klimaty
zacji, pompa ogrzewania, hałpgen prawy, felgi aluminiowe 7 x 
16J 5-ramienne. Wrocław, tel. 0609/16-66-81

TARCZE - KLOCKI HAMULCOWE - AMORTYZATORY 
°SPRZĘGŁA ■ EL. ZAWIESZENIA ■ CZĘŚCI SILNIKOWE
Samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe - wszystkie usługi warsztatowe
Wrocław ul. Brochowska 21 tel. 071/346-56-38,0-601 573 863

/5/, wał napędowy, zawieszenia, ćwiartka, słupek, sprzęgło, roz
rusznik, alternator, licznik, lusterka I inne. Jelenia Góra. tel. 
0603/20-49-17
BMW 735 E-23,1986 r . : wszystkie częśd mechaniczne i bla
charskie. Jelenia Góra, tel. 075/755-95-64, 0607/11-57-62 
BMW 735 E-32 : maska, błotnik, atrapy, grill, listwy, lampy, lu
sterka, elem. klimatyzacji, komputer, ABS, wahacze ddne, gło
wica kpi., kopułka, miska oleju, moduł, felgi aluminiowe 8J x 

'1 7 ,  visco, przełączniki, listwa przewodów i inne. Wrodaw, teł. 
0504/96-08-40 . .
BMW 740 E-32,1993 r .: obudowa filtra, przepływomierz powie
trza, lampy tylne, drążek środkowy, wahacze górne przednie, 
lampa lewa przednia, lusterka, belka pod silnik, serwo, pompa 
ogrzewania, kierownica z poduszka (3-ramierma), felgi alumi
niowe 7 x 16J (5-ramienne), inne. Wrocław, tel. 0609/16-66-81 
BMW 740 E-38,1996 r.: lampy tylne, zwrotnice przednie, amor
tyzatory tylne (Nivo), wahacze górne przednie, lampa prawa 
przednia, felgi aluminiowe 7 x 16J, sprężyny (przód i tył). Wro
daw, tel. 0609/16-66-81
BMW 740,1998 r.: amortyzatory tylne nowe - 600 zl/2 szt. Wro
daw, tel. 071/364-59-37
BMW 750, 1992 r . : lampy ksenonowe, pokrywa silnika, zde
rzak tylny, szyby, klamki i zamki drzwi, listwy drzwiowe i inne. 
Lubin, tel. 076/749-51-98, 0600/38-49-43 
BMW 8401,1993 r., 4000 ccm: nakładka zderzaka przedniego, 
plastik pod tablicę rejestracyjną halogen lewy z kierunkowska
zem, kierownica 3-ramienna z poduszką, przepływomierz po
wietrza. Wrodaw, tel. 0609/16-66-81 
BMWJi-28,1984 r., 2000 ccm, wtrysk,: drzwi tylne (przednie i 
tylne), kpi. szyb, kolumna kierownicy, alternator, rozrusznik, 
pompa wspomagania, most tylny, skrzynia biegów, elementy 
silnika, kdektory, filtr powietrza, lampy przednie. Wrocław, tel. 
0607/53:72-78
BMW E-30,1986 r . : skrzynia biegów 1411 151, w częściach, felgi 
aluminiowe (oryginalne). Kąty Wrodawskie, tel. 071/390-64-32, 
0602/76-71-70
BMW E-30,1990 r. kdor srebrny metalic: klapa tytna ze spoile- 
rem Zender i światłem .stop*, tarcze 'przędnie, chłodnica, lam
py przednie i tylne, zderzaki, przepływomierz,, komputer. Wał
brzych, tel. 0605/82-71-84 \
BMW E-30 : tapicerka kompletna wraz z siedzeniami, kierowni- '. 
ca, - 200 zl. Wrocław, tel. 071/343-27-30,0502/26-26-03 
BMW E-34,1988 r., 94 tys. km: kierunkowskazy-- 40 zL trójkąt 
oryginalny - 50 zl, lampa tylna lewa na klapę*- 50 Zl, komputer 
do 520 i -110 zl. wahacz lewy. Wrocław, tel. 0503/04-62-47 
BMW E-34,1991 r., 2500 ccm: silnik, skrzynia biegów automa
tic, zawieszenie przednie i tylne, ćwiartki, dach z  szyberdachem, 
dach bez szyberdachu, zderzaki, pompa wspomagania, alter
nator, chłodnica, pompa ABS, lusterka, felgi stalowe z opona
mi, wal napędowy, inne. Wrocław, tel. 0502/1&27-83:
BMW E-34: zderzak przedni z zaślepkami - 320 zl, halogeny - 
220 zł, błotnik lewy -120 zł, napinacze pasów -100 zl, szyba 
przednia : 150 zł, ćwiartka prawa - 500 zl. WrócIaW, jel. 
0607/83-44-66
BMW E-36 COMPACT, 1991 r .: maska, lampy, zderzak, błotni
ki, szyby tylne i inne. Wrodaw, tel. 0503/95-16-86 
BMW E-36,1993 r., 2000 ccm, wtrysk 24V: elem. silnika. Wro
daw, tel. 0607/62-80-53
BMW E-36,1995 r.,: dach do cabrio, Rouster, blaszany. Lesz
no, tel. 0603/57-31-99
BMW E-36 : lampy tylne oryginalne -100 zl/kpi., felgi stalowe z 
opora.m.iiimowymi - 200 żl/kpl. BolśsłaWi6ć,tel. 0604/88-72^23 
BMW E-36 :HHyjartka lewa.przedńia. zawreszehie, Srodek,"4>â  
gażnik,'Inne! Wrocław, tel. 0602/62-72-66 '
BMW M 3,1982 r . : drzwi, klapy; móstylylne, atrapy i wiele in- * 
nych częśsi z  demontażu. Jawor. Jel. 076/870-37-13 
BMW Z3 : przednia maska. Wrodaw, tel. 0601/72-56-81 
BUICK SKYLARK, 1989/93 r.. 3300 Ccm '. silnik ztfokumenta- 
cją, zawieszenie przednie, pompa hamulcowa, filtr węglowy, 
skrzynia biegów (automatic). Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
CHEVROLET ASTRO: lusterko lewe, instalacja elektr. Wfoclaw, 
tel. 0501/81-36-18
CHEVROLET CAMARO, 1986 r., 90 tys. km, 2800 ccm, benzy
na : silnik + osprzęt, różne częśd, -1.500 zi, Libiąż k, Oświęci
mia, tel. 0501/32-36-36
CHRYSLER NEON: silnik, drzwi, zawieszenia, Instalacje i inne. 
Kośdan, tei. 065/512-14-18
CHRYSLER VOYAGER, 1990/00 r . ; różne częśd blacharskie i 
mechąnicZńevPózńa.ń; (el. 0.61/810-51 -57; 0601/72-46-69 
CHRYSLER VOYAGERi 1991/98 r.: lampy (wersja europejska), ■ 
zderzBk tylne, inne. Świdnica, tel. 074/853-14‘46, Ó60;1758-06-94 
CHRYSLER VOYAGER, 1993‘t., 3000 ccm, wtrysk l̂ampaprzed- - 
nia prawa-, kierunkowskaz, wzmocnienie przednie, chłodnicą, 
Brzeg,.tel. 077/444-25-51 po godz.16 .
CHRYSLER VOYAGER, 1993 r. : drzwi, zawieszenia, szyby, 
maska, błotniki, !$mpy,' grill, zderzaki, chłodnice, poduszki pow. 
i inne. Zielona Góra, tel. 0503/65-06-56 
CHRYSLER VOYAGER, 1996 r.,-2400 ccm, benzyna : maska, 
zderzaki. łampy, szyby, chłodnica, drzwi, fotele, poduszki, kok- 
pit, klimatyzacja, radio, kola stalowe, skrzynia biegów,-układ 
wydechowy krótki, klapa tylna, ABS, wspomaganie, wzmocnie
nia. Wrocław, tel. 0600/16-89-64 
O  CH RYSLER  VOYAGER, 1996/00 r . : lampa prawa, 

komplet chłodnic, zderzak, fotele, elem. p lasti
kowe, drzwi prawe, tylny zderzak, kanapa, ćwiart
k i przednie i tylne; lusterka, „sanki" pod siln ik , 
tylna klapa, wzmocnienie górne i dolne, wenty
latory, nagrzewnica, przew ody k lim atyzacji, 2 
poduszki pow., z  deską, sprężarka klimat., radio, 
g ło ś n ik i.  Ś w id n ic a , te l. 0604/82-66-90, 
0607/64-52-82 87020161

CHRYSLER VOYAGER, 1997 r . : fotele skórzane, 4 szt. - ok. 
400 zl/szt., zderzak przedni - 250 zl. Wrocław, teł. 0601/24-48-05 
CHRYSLER VOYAGER, 1998 r . : klapa tylna kpi., lampy tylne,' 
lusterka. Lubin, tel. 0605/67-41-48, 0605/67-41-43 . 
CHRYSLER VOYAGER : lampy przednie. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51

CHRYSLER YOYAGER : lampa przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
CITROEN AX, 1988/92 r., 110 tye. km, 1100 ccm, benzyna, : 
klapa tylna, oś tytna, błotniki przednie, przeguby z pólosiami, 
chłodnica, zderzak tylny, silnik, skrzynia biegów, drzwi przed
nie, stacyjka, licznik i inne. Oława, tel. 071/303-39-29, 
0609/35-37-48
CITROEN AX, 1989 r/, 1100 ccm : różne częśd z demontażu, 
karoseria, bez prawa rejestracji. Wrodaw, tel. 071/345-55-79 
po godz. 18
CITROEN AX, 1991 r.: zderzak tylny, czarny, szyba tylna, ćwiart
ki tylne. Świebodzice, tel. 0605/69-20-69 
CITROEN AX, 1993 r., 1000 ccm, benzyna: wtrysk Bosch, mo
duł, przednie lampy, tylne amortyzatory. Jelenia Góra, tel. 
075/641-30-97
CITROEN AX, 1994 r , 1500 ccm, diesel: silnik z dokumenta
cją. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 1 0607/40-34-26 
CITROEN AX, 1400 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów. Choj
nów, tel. 076/818-17-45, 0603/07-36-38 
CITROEN AX, 1200 ccm r  silnik I Inne częśd. Leszno, tel. 
0603/77-52-88
CITROEN AX : wtrysk Bosch, moduł, teleskopy tylne, lampy 
przednie. Jelenia Góra, tel. 075/641-30-97 
CITROEN BERLINGO : zderzak przedni. Lutynia, tel. 
071/317-79-92
CITROEN BERLINGO: klapa tylna, • 500 zł. Ostrów Wlkp., tet. 
062/593-03-75
CITROEN BX, 1984/91 r., 1300 ccm : 1,3 monoblok, 1,4, 1.6 
G il, 1,9 D, dokum. celna, gwarancja, skrzynie biegów 4 i 5 ♦ 
wszystkie częśd z demontażu, stan b. dobry. Wałbrzych, teł. 
0605/13-20-23
CITROEN BX, 1986 r., 1900 ccm, diesel: elementy silnika, za
wieszenie. Wrodaw, tel. 0602/88-49-71 
CITROEN BX, 1988 r., 120 tys. km, 1900 ccm, diesel: silnik 
kompl., uzbrojony, - 1.500 zl. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 
0603/79-63-94
CITROEN BX, 1988 r., 2000 ccm, wtrysk : podzespoły jezdne, 
silnik, skrzynia biegów (5), .gruszki’ , szyby, elementy tapicerki, 
lampy i inne. Wałbrzych, tel. 0601/78-68-79 
CITROEN BX, 1990 r„ benzyna : silnik 1.6,1.6 i, skrzynia bie
gów, maska, błotniki, drzwi, chłodnica, rozrusznik, fistwa kie
rownicza, bak, nagrzewnica, konsola, pompa hydrauliczna, lam
py, kierunkowskazy, lusterka, inne. Wrocław, tel. 071/373-87-98, 
0606/49-34-97
CITROEN BX, 1991 r . : skrzynia biegów (5), zawieszenia, ele
menty blacharki, drzwi, szyby. Namysłów, teł. 0603/77-24-00 
CITROEN BX, 1991 r., 1900 ccm, benzyna, : błotniki, drzwi, 
szyby, elementy zawieszeń, części elektryczne i wiele innych, 
używane. Zielona Góra, teł. 068/323-54-05, 0604/58-60-12 
CITROEN BX, 1992 r., 1800 ccm, turbo D : skrzynia biegów, 
McPhersony, pólosie, przekładnia ze wspomaganiem, inne czę
śd. Lubań, tel. 075/721-52-31, 0604/56-15-28 
CITROEN B X : błotniki, drzwi, wzmocnienie czołowe, zawiesze
nie przednie, tył, chłodnica, deska rozdz., kierunkowskazy. Gry
fów Śl., tel. 075/784-24-22
CITROEN B X : tylne siedzenia, -100 zi. Lubin, tel. 076/847-37-60
CITROEN BX, 1900 ccm, diesel: skrzynia biegów (5), • 400 zł.-
Malczyce, tel. 071/317-97-81, 0603/79-63-94
CITROEN B X : zawieszenie przednie -100 zł; pompa olejowa -
50 zł, kdo zamachowe - 50 zl, calośc • 300 zł. Strzegom, tel.
074/855-55-75
CITROEN B X : belka tylna - 300 zl, wahacz - 200 zi, listwa kie-

AMORTYZATORY 
SPRZĘGŁA

Do w szystkich  m arek sam ochodów  
Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 12a 

tel. 071/311-03-19 OP0U91S

równicy - 200 zł, skrzynia biegóW - 450 żł, przegub ? 200 zł,
' półoś • 200 zł, alternator • 200 zł, rozrusznik -150 zł, elementy, 
hydrauliki, reduktory i inne z demontażu. Wałbrzych, tel. 
074/848-83-89, 0604/58-84-35" - . >
CITROEN BX. 1900 ccm,'diesel: kołyska pod silnik, zderzaki, 
częśd blacharskie, pompy, elementy hydrauliki i inne. Wrodaw, 
tel,372-61-32, 0501/18-20-77 '
CITROEN BX, 1900 ccm, diesel: pompa wtryskowa. Kłodzko, 
tel. 0607/11-88-18,. . , ... ,
CITROEN C15,1989 r.. 1800 ccm, diesel :b1otnik prawy, atrapa 
plastikowa, wentylatory chłodnicy,, kolumna kierownicza.ze sta
cyjką, przełącznik świateł, belka z zaczepem do maskj. rozrusz
nik, półośka prawa, serwo, nadmuch nagrzewnicy. Wrodaw, tel. 
0605/59-88-27...
CITROEN C25 BUS, 1993 r.,2500 ccm, diesel: silnik, stan i), 
dobry, - 3.500 zl. Kowary, tel. 075/761-80-84 
CITROEN C25 D, 1994 r., 100 tys. km, 2500 ccm, turbo D :. 
silnik • 4.000 zł, skrzynia biegów -1.500 zł, wspomaganie - 300 
zl, drzwi, zawieszenia i inne. Lubin,, tel. 0607/57-^9-98 
CITROEN CX,1984 r . : drzwi kpi. (4 szt.) lub zamienię na opony 
185/14C (2 szt.). Jelenia Góra, tel. 075/754-37-98 
CITROEN CX>: szyby, pompy, drzwi tylne lewe, kolumna kie- 
rownicza; przewody, piasty tylne kpK^eletftenty hydrauliki i inne,.

. tapió; Prżyfep, tel. w8/3Zf*344}?:' »  -
CITROEN CX, 2500 ccm, diesel: częśd silnika, pólosie, ele-. 
fnenty hydrauliki, pompa klimatyzacji • 250 zł. przekładnia iue- 
rownicy Ze wspomaganiem. Wałbrzych, teł: ̂ )74/847-87-99 '

’  CITROEN C X : szyba czdowa. pólosie, przełącznik świateł, błot
niklewyt amortyzatory tylne z kulami, sprzęgło, felgi, kola; łoży
sko tylne, tarcze hamulcowe, halogeny. Wrocław, tel. 
071/357-38-24, 0603/31-62-05
CITROEN C X : szyby, chłodnica, szyberdach el., kule pneuma- 
tyczno-hydrauliczne, hak, przekl. kierownicy ze wspomaganiem. 
Wrocław, tel.'0602/77-89-62 -
CITROEN C X : tylne lampy, atrapa. Wrodaw, teł. 071/332-56-38 
CITROEN EVASION: błotnik lewy prawy i lewy, zderzak przed
ni f tylny, drzwi, klapa tylna. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
CITROEN JUMPER : fotele pasażera podwójne. Nysa,' tel. 

.077/435-96-09 ...
CITROEN JUMPER, 2500 ccm, TDI: pompa wtryskowa: Wro- 
ctówv.tel. 071/342-20-21^-; ../
CITROEN JUMPER : lampy przednie, kierunkowskazy, nowe- 
200 zł/komplet. Polanica Zdrój, tel. 0602/38-23-78 
CITROEN* JUMPER, 2500 ccm, turbo D : głowice szczelne z 
zaworami, sprowadzane, bez pęknięć, dotarte zawory, -1.000 
zl. Wrocław, tel. 071/324-81-08 po godz. 18, 0601/70-22-78 po 
godz.17
CITROEN SAXd  fi oś tylna, - 490 zl. Ostrów Wlkp., tel. 
062/593-03-75
CITROEN SAXO : siedzenia, bębny, częśd hamulców,' kompu
ter, amortyzatory, licznik, wahacze, felga, zawiasy maski. Wro
cław, tel. 071/357-38-24, 0603/31-62-05 
O  CITROEN SAXO , XARA, BERLINGO, XANTIA : 

wszystk ie  częśc i nowe i używane, faktury VAT, 
wysyłka na teren całego kraju. Woj. lubuskie, tel. 
0609/59-45-59 87020781

CITROEN VISA : przełączniki świateł, liczniki, wycieraczka, 
poduszka i sanki pod silnik. Wrocław, tel. 071/345-14-23 
CITROEN XANT1A, 1996 r„ 1800 ccm : skrzynia biegów, pól-

CITROEN 71'

Diagnostyka, remonty silników i zawieszeń
sprzedaż części nowych i używanych
50-160  W ro c ła w , u l. B o y a  Ż e le ń s k ie g o  5 5 1 
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AUTORYZOWANA HURTOWNIA 
CZĘŚCI ZAMIENNYCH- -  -  
DAEWOO MOTOR POLSKA 
LUBLIN ŻUK

HURTOWNIA: HCD -  MOTORS Sp. z o.o.
tei. o7i/369-76-oi do 2, fax 071/369-76-03 u l .  K a m i e n n a  1 4 5
pon.-pt. 7.00-17.00 sob. 8.00-14.00 _  . _  _

5 0 - 5 4 5  W r o c ł a w  
SKLEP PRZY HURTOWNI: vm> ong.9 1 .1 1
teL 071/369-76-06, fia  071/369-76-03 -  ,  .

pon.-pt 8.00- 17.00 sob. 8.00-14.00 e-mail: hcdinotors@polmotors.wroc.pi
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CITROEN B I
WARSZTAT - 8“-17“  ul. Paczkowska 26 

tel. 071/369 13 88 
SKLEP- 8»-17» U|. Kościuszki 181

V .   tei. 0*1/372 46 5gJ

osie, drzwi, maska, lampy, szyby, błotniki, poduszki pow., za* 
wieszania i inne. Legnica, tel. 0600/24-10-25, 0603/67-61-05 
CITROEN XANTIAII, 1998 r .: kierunkowskaz prawy, szyba tyl
nej klapy, zderzak tylny, uszczelka, listwa ozdobna, plastiki, 
tapicerka do drzwi tylnych lewych. Wałbrzych, tel. 
074/841-68-56, 074/665-04-45
CITROEN XANTIA : maska przednia i tylna. Oleśnica, tel. 
0601/72-56-81
CITROEN XM, 1990 r.: części przodu, reflektory, grill, pas przodu 
i inne. Leśna. tel. 075/721-17-75 lub 0609/44-33-28 
CITROEN XM, 1990 r., 2000 ccm : blacharka, silnik, skrzynia 
biegów, tapicerka i inne, w cenie od 50 zł. Żmigród, teł. 
0601/86-12-04
CITROEN XM : klapa tylna. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
314-38-54
CITROEN XM : kompletna klimatyzacja * inst. el. Świebodzin, 
tel. 0601/58-30-70
CITROEN XM : różne części. Wilkowice, teł. 065/534-13-39 
CITROEN XM : pompa LHM, paliwa, poduszka skrzyni, silnika, 
aparat zapłonowy, półoś, wyświetlacze, klamka. Wrocław, tel. 
071/357-38-24, 0603/31-62-05
CITROEN XSARA: zawieszenie przednie, lusterko. Prusice, tel. 
0606/40-03-11
CITROEN XSARA PICASSO : oś tylna. Smardzów, tel. 
071/398-33-51, 314-38-54
CITROEN XSARA : siedzenia przednie oraz plastiki wnętrza 
tylne. Środa Śląska, tel. 071/317-43-64, 0601/79-84-77 
CITROEN XSARA : drzwi tylne prawe. Wałbrzych, tel. 
074/664-84-31 po godz. 18
CITROEN XSARA : zwrotnice, szyby, podnośniki szyb, zamki, 
oś tylna, uszczelki, listwy, węże chłodnicy, pompa wspomaga
nia. Wrocław, tel. 071/357-38-24, 0603/31-62-05 
CITROEN ZX, 1992 r., 1400 ccm, wtrysk: różne części używa
ne, z demontażu. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
CITROEN ZX, 1500 ccm, benzyna: głowica, części silnika, układ 
kierowniczy, amortyzatory przednie, piasty przednie, wahacze, 
skrzynia biegów (5), sprzęgło. Trzebnica, teł. 071/387-08-68, 
0600/17-70-09
CITROEN Z X : oś tylna, komputer, pompa wspomagania, pra
wa półoś, zwrotnica, bębny, cyiinderłd, zamki, halogeny, zaślepki 
zderzaka, poduszka silnika. Wrocław, tel. 071/357-38-24, 
0603/31-62-05
DACIA : blok sHnika, głowica, teleskopy przednie, tarcza ha
mulcowa, chłodnica. Wrocław, tel. 071/355-49-71 
DAEWOO : sprężarka klimatyzacji, nowa, 3 szt. Jelcz-Laskowi
ce. tel.( 071/318-33-26
DAEWOO ESPERO, 1997 r . : sprężarka do klimatyzacji, sonda 
lambda, drzwi, część nadwozia tylna, zawieszenia i inne. Ole
śnica. tel. 071/315-40-51
DAEWOO ESPERO: nowe halogeny, antena elektryczna. Wro
cław, tel. 0601/80-99-18
DAEWOO ESPERO, NEXIA, 1996 r. : części używane. Wro
cław, tei. 071/372-87-60
DAEWOO LANOS: różne części z demontażu. Wschowa, woj. 
leszczyńskie, tel. 0605/91-88-41 
DAEWOO LANOS, 1998 r., 1500 ccm: klapa tylna, maski, drzwi, 
zawieszenia, błotniki, zderzaki, chłodnica, lampy i inne. Legni
ca, tel. 0603/62-30-62
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, sil
nik, zawieszenie przednie, drzwi, tapicerka, poduszki pow., kli
matyzacja i inne. Lubin, tei. 0602/88-75-75 
DAEWOO LANOS, 1999 r . : błotnik przedni lewy, krata wlotu 
pow., drzwi tylne prawe. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80 
DAEWOO LANOS, 1999 r.: lampy przednie, zderzak tylny. Ziębi
ce, tel. 074/819-31-30
DAEWOO LANOS, 1500 ccm, 16V: silnik, skrzynia biegów (5), 
drzwi, półosie, klapa tylna, chłodnica, felgi i inne. Chojnów, tel. 
0608/77-04-66
DAEWOO LANOS: błotniki przednie, siiniczek reflektorów, bęb
ny hamulcowe. Jawor, tel. 076/870-37-13 
DAEWOO LANOS 3-drzwiowy : drzwi, klapa tylna, lusterka. 
Smardzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
DAEWOO LANOS SEDAN: drzwi. Świdnica, tel. 0605/35-26-21 
DAEWOO LANOS : błotnik przedni prawy, drzwi tylne prawe. 
Wałbrzych, tel. 074/845-04-27, 0602/38-70-33 
DAEWOO LANOS: atrapa przednia, nowa • 50 zl. Wrocław, tel. 
0503/04-69-47
DAEWOO LANOS, 1500 ccm, DOHC : silnik z dokumentacją. 
Wrocław, tel. 322-34-23, 0601/73-26-06 
DAEWOO LANOS: drzwi, dach, bok prawy, silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenie i inne. Wrocław, tel. 0503/74-80-58 
DAEWOO LANOS : maski, błotniki, zderzaki, drzwi, klapy tyl
ne. Bielawa, tel. 0604/32-50-88 
DAEWOO LANOS : różne części. Gostyń, woj. leszczyńskie, 
tel. 0605/72-56-22
DAEWOO LANOS : drzwi przednie, zderzaki. Wrocław, tel. 
071/302-72-09
DAEWOO LANOS, 2000 r . : dach, błotniki tylne, wydech, szy
by, zderzak tylny, klapa tylna, zawieszenie tylne, tapicerka, ka
talizator i inne. Lubin, tel. 0600/34-00-82 
DAEWOO LANOS, MAT1Z, NUBIRA : drzwi, zderzaki, błotniki, 
chłodnica, elektryczne szyby, halogeny, wzmocnienie boczne, 
reflektory i Inne.., tel. 071/311-47-60 po godz. 18,0607/63-77-40 
DAEWOO LANOS, NUBIRA II: nowe owiewki drzwiowe, listwy 
boczne, reflektory, antena elektryczna. Wrocław, tel. 
071/372-40-86 w godz. 9-17
DAEWOO LEGANZA : atrapa przednia. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
DAEWOO LEGANZA: antene elektryczna, reflektor prawy. Wro
cław, tel. 0603/85-13-62
DAEWOO MATIZ, 1999 r.: zderzak przedni, drzwi przednie lewe. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80 
DAEWOO MATIZ, 800 ccm : zderzaki, lusterka, szyby, lampy 
przednie i tylne, chłodnica, filtr powietrza, układ kierowniczy i 
inne. Lubin, tel. 0602/88-75-75 
DAEWOO MATIZ : różne części. Opole, tel. 0503/63-40-76 
DAEWOO MATIZ : różne części blacharskie i mechaniczne. 
Poznań, tel. 061/810-51-57, 0601/72-46-69 
DAEWOO MATIZ: drzwi, klapa tylna, zwrotnice, wahacze, pół
osie, kolumny McPhersona. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
314-38-54
DAEWOO MATIZ : różne części z demontażu. Wschowa, woj. 
leszczyńskie, tel. 0605/91-88-41

DAEWOO MATłZ : maski, błotniki, zderzaki, drzwi, Mapy tylne,. 
Bielawa, tel, 0604/32-50-88..,
DAEW004AATIZ, LAŃÓŚ, TICO, NUBIRAzderzaki, błotniki, 
maski, drzwi, klapy, lampy i inne. Zawonia, tel. 071/312-91-79, 
0501/53-35*83 , . / &
DAEWOO NEXIA, 1996 r.| 1600 ccm, benzyna: silnik, komplet
ny, z osprzętem, oclony, skrzynia biegów75/, klapa tylna z  szy
bą, lampa, pompaABS, inne części. Bielawa, tęl, 0603/22-55-40 
DAEWOO NEXIA: drzwi; zawieszenie kpi, tapicerka, kataliza
tor, pompy, grille I Inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
DAEWOO NEXIA: różne części z demontażu. Wschowa, woj. 
leszczyńskie, tel. 0605/91-88-41 
DAEWOO NEXIA: różne części. Wrocław, tel. 0602/68-90-83 
DAEWOO NEXIA : drzwi przednie, zderzaki. Wrocław, tel. 
071/302-72-09
O  DAEW OO NEXIA, LANOS, FIAT BRAVA, CINOU

ECENTO, SEICENTO, TIPO, UNO, TEMPRA, PUN- 
TO, SIENA, DUCATO, roczn iki 1980-2000: reflek
tory, lampy, kierunkowskazy, halogeny, atrapy, 
zderzaki, chłodnice, b lachy itp. REG-PLAST, Wro
cław, ul. S trzegom ska 2/4, tel. 071/355-06-07, 
0602/18-87-35 81010021

DAEWOO NUBIRA, 1998 r., 2000 ccm, 16V : klapa tylna do 
kombi, drzwi tylne, części silnika, moduły, dach, błotniki tylne, 
konsola, ukł. wydechowy i inne. Legnica, tel. 0603/24-41 -69 
DAEWOO NUBIRA : wahacze, zwrotnice, kolumny McPherso
na, półosie, listwa kierownicza  ̂stabilizator. Smardzów, tel. 
071/398-33-51, 314-38-54
DAEWOO NUBIRA : lampa prawa przednia, katalizator, drzwi, 
maska, kola i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
DAEWOO NUBIRA: fotele, plastiki, Japy* i .poduszki" skrzyni 
biegów, zawieszenia, półosie, rozrusznik, filtr powietrza, przekł. 
kierownicy, komputer i Inne. Wrocław, tel. 0503/71-03-87 
DAEWOO NUBIRA: różne części z demontażu. Wschowa, woj. 
leszczyńskie, tel. 0605/91-88-41 
DAEWOO NUBIRA : maski, błotniki, zderzaki, drzwi, klapy tyl
ne. Bielawa, tel. 0604/32-50-88 
DAEWOO NUBIRA I, II: różne części. Gostyń, woj. leszczyń
skie, tel. 0605/72-56-22
DAEWOO NUBIRA, LANOS : maska, drzwi, chłodnica, reflek
tor, zderzak, błotniki, wentylator. Wrocław, teł. 071/337-13-13 
DAEWOO NUBIRA, LANOS, LEGANZA : reflektory, obudowa 
filtra powietrza. 47-370 Moszna, gm. Strzeleczki, tel. 
077/466-96-91, 0602/15-59-64
DAEWOO NUBIRA, NEXIA : reflektory, błotniki, zderzaki. Pru
sice, tel. 0606/40-03-11
DAEWOO TIĆO, 1998 r. : drzwi, maski, klapy, zawieszenia, 
skrzynie biegów, wzmocnienia, oś, konsole, dachy, lampy, zde
rzaki, głowica, fotele, felgi, szyby, koła, gażniki, elementy pla
stikowe, ćwiartki. Dzierżoniów, tel. 0604/44-07-09 
DAEWOO TICO, 1998/99 r. : maska, lampy, zderzaki, drzwi, 
klapa tylna, zawieszenia, fotele, tył nadwozia, ćwiartki przed
nie, silnik, skrzynia biegów, chłodnica, koła, nagrzewnica, kie
rownica, szyby, półki, rozrusznik, alternator, głowica i inne. 
Świebodzice, tel. 074/854-16-97, 0602/60-64-96 
DAEWOO TICO, 1999 r . : drzwi, tylna część nadwozia, części 
silnika, rozrusznik i inne. Sulechów, tel. 068/385-44-77, 
0607/55-48-72
DAEWOO TICO, 1999/00 r . : drzwi, maski, klapy, zawieszenie, 
skrzynie biegów, głowice, silniki, ćwiartki, dachy, tapicerkł, koła, 
felgi, rozrusznik, alternatory, pólosie, oś, zwrotnice, tarcze, szy
by, fotele, liczniki. Dzierżoniów, tel. 0604/39-03-23 
OAEWOO TICO: zawieszenie przednie, chłodnica z wentylato
rem. Strzelin, tel. 0604/14-02-74 
DAEWOO TICO : drzwi, klapa tylna, lampy, grill, elementy ka
roserii, tapicerka i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
DAEWOO TICO : maski, błotniki, zderzaki, drzwi, klapy tylne. 
Bielawa, tel. 0604/32-50-88
DAEWOO TICO : drzwi przednie, zderzaki. Wrocław^tel. 
071/302-72-09
DAEWOO TICO, MATIZ: drzwi, maska przednia, zderzaki, lam
py i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
DAEWOO TICO, MATIZ: maska, drzwi, reflektor, zderzak przed
ni, chłodnica, wentylator, pokrywa bagażnika, felgi stalowe, belka 
pod chłodnicę. Wrocław, tel. 071/337-13-13 
DAF 400, 1988/95 r., 2500 ccm, turbo D, , diesel: wszystkie 
części. Gromadka, tel. 076/817-20-73, 0601/75-93-91 
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 2.5 D, 2.5 TD: głowice, różne typy i roczniki, wszystkie 
szczelne, splanowane z zaworami lub sam korpus, duży wybór, 
10 szt. Wrocław, teł. 071/324-81-08 do godz. 18,0601/70-22-78 
po godz. 7 , *
DAF 400 : skrzynia biegów, most tylny, zawieszenia, wal, ele
menty blacharki, kola i inne. Wrocław, tel. 0601/79-08-31 
DAF 45: silnik, skrzynia biegów, resory, wal napędowy, zawie
szenia, tylny rpost, kabina, bębny ham., zwrotnice, lampy, atra
py, chłodnica, dmuchawa, wentylator. Leszno, tel. 
065/518-64-92, 0604/59-60-94 .
DAF 600,1989 r., 6000 ccm: zawieszenie przednie, wał napę
dowy, zawieszenie tylne, resory paraboliczne, zderzak przedni, 
spoiler, - 4.000 zł. Jelenia Góra, ter. 0609/27-47*17 
DAF XF, 2001 r .: silnik, nowy, sprowadzony z Niemiec, stan b. 
dobry, • 4.000 zl. Złotoryja, tel. 076/878-79-13 po godz. 20 
DAIHATSU APPLAUSE : maska przednia, lampa przednia. 
Wrocław, tel. 0601/72-56-81
DAIHATSU APPLAUSE, CUORE BUS : różne części blachar
skie, mechaniczne, podzespoły, zderzaki, lampy. Wrocław, tel. 
0601/87-25-65
DAIHATSU CHARADE G-10/11/30/100 S, 1980/93 r., 993 ccm, 
benzyna, diesel : głowice, silniki, podzespoły do modeli 3 i * 
5-drzwiowych, skrzynia biegów, szyby, błotniki, lampy, zderza
ki, haki, maski silnika, klapy, wały, tłoki, panewki, pólosie, zwrot
nice, chłodnice, czujniki i inne, także sprzedaż wysyłkowa. Wro
daw, tel. 0601/87-25-65
DAIHATSU CHARADE, 1985 r. : skrzynia biegów, chłodnica, 
drzwi. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 0607/48-86-73 . 
DAIHATSU CHARADE : skrzynia biegów (na częśd), przełącz
nik świateł, kolumna kier., koło zapasowe. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-75-35
DAIHATSU CHARADE: drzwi, maski, zderzaki, koła, lampy, grill, 
amortyzatory, katalizator i inne. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
DAIHATSU CHARADE: drzwi, maski, zderzaki, koła, lampy, grill, 
amortyzatory, katalizator i inne. Wrodaw, tel. 0601/72*56-81 
DAIHATSU CHARADE : różne części. Kowary, tel. 
0603/61*40*97
DAIHATSU CHARADE: głowice diesel i turbo diesel, z zawora
mi, szczelne, bez pęknięć, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/324-81-08 
po godz. 18, 0601/70-22-78 po godz.17 
DAIHATSU CUORE: klapa tylna, maska, zderzaki, lampy i inne. 
Wrocław, tel. 0601/95-16-78
DAIHATSU CUORE: klapa tylna, maska, zderzaki, lampy i inne. 
Wrocław, tel. 0601/72-56-81
DAIHATSU SIRION : zderzaki, klapa tylna. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
DAIHATSU WIDE-55: różne częśd z demontażu. Wrodaw, tel. 
071/343-66-07 po godz. 20
DODGE CARAVAN, 1991/95 r. : półoś prawa - 400 zl, zakole 
przednie, plastikowe lewe -100 zl. Wrocław, tel. 071/364-47-87, 
0502/53-17-39-
O  DUŻY W YBÓR CZĘŚCI do  aut japońskich, euro
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SPRZEDAŻ, NAPRAWA
Trzebnica, ul. Jędrzejowska 61

tel. 0-602 52 38 87 pp992464

FIAT: różne części. Oleśnica, tel. 071/315-40-51
FIAT 125p, 1982/89 r. : różne części z demontażu. Wrodaw;
tel. 0601/81-13-20
FIAT 125p, 1985 r . : różne częśd z demontażu. Młyńsko, woj.
jeleniogórskie, tel. 0601/57-22-41
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm : silnik w b. dobrym stanie - 360
zl, skrzynia błeaów, most, zawieszenie, blacharka, bak, szyby,
lampy i inne. Świebodzice, tel. 074/855-77-75 po godz. 18,
0603/43-68-28
FIAT 125p, 1986 r., 25 tys. km, 1500 ccm : silnik, po remonde, 
dokumentacja, stan b. dobry, kompl. (gwarancja) • 480 zł, mosi 
tylny (kwadratowy) kompl. z resorami - 200 zl, drzwi, stan b. 
dobry • 35 zł/szt., klapa przednia i tylna - 30 zł/szt., stacyjka • 
20 zł, rozrusznik - 40 zł, aparat zapł, • 30 z l , wahacze « 30 
zł/szt., szyby. Zawonia k. Trzebnicy, tei. 0608/16-25-78 
FIAT 125p AB, 1988 r., 1500 ccm : silnik, most, wal napędowy, 
resory, zbiornik paliwa, nowy gaźnik, koła 165 R13, • 500 zł. 
Św. Katarzyna, tel. 071/311-40-97 
FIAT 125p el, 1997 r., : różne części. Jelenia Góra, teł. 
0602/34-09-53
FIAT 125p : hak, alternator. Bielawa, tel. 074/833-15-40, 
0606/66-92-29
FIAT 125p: silnik, po remoncie - 650 zł, skrzynia biegów, • 200 
zł (ceny wraz z montażem). Domasław, tel. 071/311-98-33 
FIAT 125p, 1500 ccm : kpi. tłoków z pierśdeniami, • 150 zł. 
Legnica, tel. 0604/35-58-96 
FIAT 125p: różne częśd. Prusice, tel. 0606/40-03-11 
FIAT 125p: skrzynia biegów skośna (4) -160 zł, rura wydecho
wa nie używana • 25 zł, alternator - 40 zł, podszybie tylne nowe 
-15 zł, kolumna kierownicy • 80 zL kierownica • 20 zł, reflektory 
przednie - 5 zł/szt., docisk sprzęgła • 30 zł, szyba tylna i inna. 
Świebodzice, lei. 074/854-35-75 
FIAT 125p : alternator - 50 zł, skrzynia biegów (4) do silnika 
Poloneza - 80 zl, rozrusznik nowy do silnika PN • 180 zl, na
grzewnica z obudową, nowa • 50 zł, aparat zapłonu elektron. - 
50 zł, drążki kier., nowe, tłumiki i rury wydechowe, używane. 
Świebodzice, tel. 074/854-30-80 po godz.16, 653-71-40 do 
godz.15
FIAT 125p : drzwi przednie i tylne prawe (nowe) - 70 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/396*36*33
RAT 125p: zbiornik paliwa, stan b. dobry, pompa oleju, serwo, 
pompa hamulcowa, zadski, piasty, wał, maska, nagrzewnica, 
pasy bezwł., plastiki, lampy i inne częśd, tanio. Wrocław, tel. 
071/354-21-43
FIAT 125p: maska, drzwi, klapa, elementy elektryczne i napę
du, gażniki, szybkościomierz, koła i inne, głowica. Wrocław, tel. 
071/322-23-56 po 16, 0502/53-18*09 
FIAT 125p: zderzak przedni, chromowany, - 70 Zł. Wrodaw, teł. 
0602/89-72-84
RAT 125p : silnik, po remoncie - 450 zi (wraz z montażem), 
skrzynia biegów - 300 zl (wraz z montażem). Wrocław, tel. 
071/311-98-33
RAT 125p : okrągłe zegary, skrzynia biegów (5), pompa wody,
przekładnia, wahacze, zbiornik, kierownica Caro, obrotomierz,
pas przedni dolny, maska, wzmocnienia przednie z podlużnica-
ml, tłumik Wupex, tarcza sprzęgła, zadski, alternator. Wrodaw,
tel. 071/372-40-86 w godz. 9-17
FIAT 125p: oblachowanie, fabryczne, z tapicerką i inne częśd
z demontażu. Wrodaw, tel. 071/344-77-36
FIAT 125p : różne części lub w całości. Wrocław, tel.
0503/84-95-13
FIAT 125p: silnik kompletny (1500 ccm) • 200 zł, głowica • 50 
zł, szyby (kombi) - 60 zł, tylna klapa (kombi) -100 zł, okrągłe 
zegary - 40 zł I inne. Jelenia Góra, tel. 075/764*86*06, 
0605/27-64-57
FIAT 125p, 1500 ccm : zawieszenie nowe, sprężyny, skrzynia 
łamana /4/, nowa. Jelenia Góra, tel. 075/755-95-64, 
0607/11-57-62
FIAT 125p: drzwi tylne, prawe i lewe, uzbrojone - 20 zł, klapa 
tylna -15 zł, hak oryginalny > 30 zl, przednie tarcze z dociskami
- 30 zl, szyba tylna • 10 zł. Oława, tel. 071/303-39-72
FIAT 125p : wszystkie części z demontażu. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
FIAT 125p : zawieszenie przednie, fabrycznie nowe -150 zł, 
silnik 1300 ccm - 50 zł. Wrodaw, tel. 0601/21-44-25 
RAT 126p, 1981 r . : wszystkie częśd z demontażu, tanio. Wło
daw, tel. 071/321-63-97, 0604/80-76-27 
FIAT 126p, 1981 r., 650 ccm beżowy: silnik - 200 zł, skrzynia 
biegów • 150 zl, alternator • 120 zł, lampy H4 - 60 zł, drzwi, 
maska, klapa, nadwozie, pełna dokumentacja. Oława, tel. 
071/313-86-76
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm: silnik 0 400z ł, skrzynia biegów - 
150 zł, fotele wysokie lotnicze - 70 zł, nadwozie udokumento
wane -100 zł, belka • 15 zł, felgi -15 zl, wykładzina - 20 zl. 
Wrocław, tel. 0601/19-99-49
FIAT 126p, 1984 r., 600 ccm: silnik, skrzynia biegów, rozrusz
nik - 250 d, klapa tylna - 30 zł, belka tylna • 40 zł, drzwi • 50 
zł/szt., klapa przednia - 50 zl, szyby - 60 zł, kierownica sporto
wa - 50 zł. Chojnów, tei. 0605/64-60-01 
FIAT 126p, 1984 r . : różne częśd. Kłodzko, tel. 0607/11-88-18 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm : różna części z demontażu. Ła
giewniki, tel. 071/393-92-75
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm : drzwi, szyby, skrzynia biegów, 
rozrusznik, koła, klapa. Wrodaw, tel. 0501/23-01-13 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm: głowica • 100 zl, drzwi L + P-120 
zi, dach ze słupkami • 60 zł, szyba tylna ogrzewana • 40 zł, 
klapa - 60 zł, prądnica z blachą - 50 zł, gruba kierownica • 35 zł, 
itd. Głuszyna, gm. Namysłów, tel. 0607/51-64-38 
FIAT 126p, 1985 r . : różne częśd z demontażu. Młyńsko, tel. 
0601/57-22-41
FIAT 126p, 1985 r . : skrzynia biegów, alternator i inne częśd 
mechaniczne i blacharskie. Paczków, tel. 077/431-78-88, 
431-75-08
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm: silnik na częśd, skrzynia biegów 
w dobrym stanie ♦ przeguby. Wałbrzych, tel. 074/849-60-34, 
0607/42-80-93
FIAT 126p, 1986 r., 62 tys. km, 650 ccm: silnik, kpl.dokumenta- 
cja, stan b. dobry, możliwość sprawdzenia, - 250 zł. Wrocław, 
tei. 0501/40-31-35
FIAT 126p, 1987 r. : silnik, skrzynia biegów, dokumentacja, - 
360 zl. Nowa Ruda, tel. 074/872-16-38,0602/85-07-29 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm,: silnik uzbrojony • 100 zi, zawie
szenie przednie - 50 zl i tylne kpi. z bębnami • 50 zi, szyby, 
blachy drzwi, maski, konsola szeroka, kierownica i inne. Wro
daw, tel. 0607/52-81*65
FIAT 126p, 1987 r . : różne częśd. Kłodzko, tel. 0607/11-88-18 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm: silnik kpi., stan b. dobry, • 270 zi. 
Oleśnica, tel. 0600/35-36-53
FIAT 126p, 1987 r . : silnik • 230 zł, skrzynia biegów -130 zł, 
alternator -150 zł, koła, fotele lotnicze, rozrusznik nowego typu
- 90 zł, szyby, nadwozie, kpi .dokumentacja • 250 zł. Trzebnica, 
tel. 071/312-33-54, 090/34-14-92
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm: licznik nowego typu, silnik, zbior
nik paliwa I inne. Legnica, tel. 0502/87-83-06 
FIAT 126p, 1988 r . : skizynia biegów, stan b. dobry. Legnica, 
tel. 076/721-58-18
FIAT 126p, 1988 r .: drzwi, silnik 600 ccm, maska, kpi. kół, szy
by i inne. Oława, tel. 07t/313-02-87 
FIAT 126p, 1988 r .: silnik z alternatorem • 200 zl, skrzynia bie
gów • 100 zl, zawieszenia - 300 zł i inne. Rawicz, tel. 
0502/54-55-05
FIAT 126p, 1989 r .: maska - 50 zl, klapa - 30 zł, felgi z opona
mi, stan idealny, 2 szt. • 150 zl, wahacze - 30 zł/szt., licznik • 50

zł, gażnik • 10 zł, szyba przednia - 20 zł i inne. Wrocław, -tel.
344-42-42, 0608/75-16-34
FIAT 126p, 1989 r., 60 tys. km, 650 ccm ; drzwi, klapa tylna, 
belka przednia, maska, lampy, tapicerka, szyby, kompletne.za- 
wieszenia, skrzynia biegów, rozrusznik, prądnica, gażnik, apa
rat zapłonowy, koła i inne. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p BIS, 1990 r. : belka tylna, klapa tylna, szyba tylna 
ogrzewana, wentylator chłodnicy i inne. Nysa, tel. 0602/74-92-58 
RAT 126p, 1990 r .: skrzynia biegów (5), stan b. dobry - 300 zl, 
alternator z blachą -180 zl, gwarancja, bezpłatny montaż. Wro
daw, tel. 0605/82-49-57
FIAT 126p, 1990/99 r.: drzwi, klapy, alternator, rozrusznik, skrzy
nia 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, 1994 r., -650 ccm : drzwi, maski, skrzynie biegów, 
silnik, szyby, felgi, wahacze, resory, rozruszniki, zwrotnice, lam
py,-liczniki, zderzaki, przełączniki, kierownice. Dzierżoniów, tel. 
0604/88-95-95
FIAT 126p, 1996 r., : pokrywa bagażnika, - 150 zł. Golanka 
Górna, tel. 076/857-58-01
FIAT 126p el, 1997 r . : pokrywa bagażnika - 70 zł, alternator 
wraz z dmuchawą -120 zi, szyby • 10 zł/szt., drzwi - 25 zi/szt. 
Bierutów, tel. 071/314-68-16, 0606/80-86-05 
FIAT 126p : skrzynia biegów, po remoncie, - 320 zl. Bolesła
wiec, tel. 0601/70-91-41
FIAT 126p: silnik po remonde, bez dokumentacji 650 ccm, cena 
200 zł, skrzynia biegów mało używana, stan półosi bardzo do
bry, cena 250 zi. Borek Strzeiiński. tel. 0608/59-37-76 
FIAT 126p, 650 ccm: głowica • 60 zl. Brzeg, tel. 0605/64-68-86 
FIAT 126p: nadwozie na kolach, resor, koła, maska, klapa, kpi. 
szyb, kolumna kierownicy i inne. Jabłów, tel. 074/845-03-27 
RAT 126p: skrzynia biegów -150 zł, silnik 160 zł, licznik sze
roki z instalacją 80 Zl i inne. Kamienna Góra, tel. 0604/19-89-67 
FIAT 126p: szyby, silnik z dokumentacją, skrzynia biegów, za
wieszenia. Krotoszyn, tel. 062/721-27-02, 0502/68-19-79 
FIAT 126p : skrzynia biegów, stan b. dobry - 120 zł, szyber
dach, stan b. dobry -150 zł, rozrusznik z cewką • 150 zł, drzwi 
prawe ł lewe, maska przednia i inne. Lewin Brzeski, tel. 
077/412-17-89
RAT 126p : lampy tylne - 50 zl, kierownica sportowa • 50 zi, 
felgi aluminiowe - 50 zi/szt., przełączniki do świateł, wydera- 
czek i kierunkowskazów, zderzaki, zabieraki i inne. Mrozów, tel. 
0608/02-08-81
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: silnik, po remonde, zwrotnice po regeneracji, fote
le lotnicze, opony nowe i inne. Oława, teł. 0501/51-86-69 
RAT 126p: silnik kompl. z alternatorem, stan b. dobry - 300zl, 
skrzynia biegów - 120zł. Opole, tel. 0601/46*>16-29 - 
FIAT 126p : różne części. Prusice, tel. 071/312-54-64, 
0606/40-03-11
FIAT 126p : deska rozdzielcza nowego typu - 50 zl, zbiornik 
paliwa -10 zi, silnik wyderaczek • 10 zi, obudowa termostatu 
silnika • 10 zł, wszystkie częśd skrzyni biegów i inne. Siekier
czyn 132, tel. 075/724-42-52
FIAT 126p, 650 ccm : silnik z dokumentacją, kpi., bez głowicy, 
stan b. dobry • 110 zi, skrzynia biegów -180 zł, hak • 30 zi, 
rozrusznik, prądnica, aparat zapłonowy, szyba przednia, ma
ska przednia, drzwi, wahacze, lampy, stacyjka, zbiornik paliwa 
i inne, możliwy montaż. Sobótka, tef. 0604/12-53-23 
FIAT 126p, 650 ccm; benzyna: skrzynia biegów -180 zł, zbior
nik paliwa - 25 zł, wahacze - 30 zi, resor - 20 zi, maska - 20 zł, 
klapa -15 zł, belka -10 zi, kierownica gruba - 20 zl, szyba przed
nia - 30 zł, felgi • 15 zi/szt. i inne. Sobótka, tel. 071/316-34-02 
po godz. 15, 0604/96-02-73
FIAT 126p: siedzenia lotnicze, cena 80 zł/szt., felgi, szyba tyl
na 20 zł, szyby boczne tylne 20 zi/szt kanapy tylne kompletne 
70 zl. Świdnica, tel. 074/852-43-95 
FIAT 126p: skrzynia biegów z pólosiami -100 zl i inne częśd z 
demontażu. Świdnica, tel. 074/852-92-31 
FIAT 126p : deska rozdz. nowego typu, nowa. Świdnica, tei. 
074/850-27-36, 0603/54-05-97
FIAT 126p, 650 ccm oraz do 600 ccm: rozrusznik na linkę, nowy, 
• 70 zl. Świebodzice, tel. 074/854-30-80 po godz.16,853-71-40 
do godz.15
FIAT 126p: drzwi, szyby, maska, klapa tylna, skrzynia biegów, 
alternator, rozrusznik, prądnica, lusterka, kierownica, stacyjka, 
zderzaki, wahacze, bębny, głowica, resor, zbiornik paliwa, lam
py, kola, nadkola i inne. Świebodzice, tel. 074/854-51*61 
FIAT 126p : różne części do skrzyni biegów. Trzebnica, tel. 
0607/08*50*93
FIAT 126p : drzwi lewe (el), pokrywa silnika, belka tylna, drzwi 
prawe starego typu. Wałbrzych, tel; 074/845-04-27, 
0602/38-70-33
FIAT 126p : silnik ok. 45 KM, wieszak do silnika, felgi 13*, ukl. 
wydechowy Bretta, drzwi, alternator, rozrusznik, inst. elektrycz
na (FL), deska (FL) i inne. Wałbrzych, tel. 074/840-55-13, 
0605/07r53-98
FIAT 126p: drzwi kompletne, maska przednia i tylna, hak, lam
py, kolumna kierownicy, kola, wahacze, przełącznik kierunkow
skazów. Wałbrzych, tel. 074/842-28-58, 0602/35-61*24 
FIAT 126p : fotele komplet, oryginalne, przednie i tylne, z za
główkami, mało używane. -190 zł. Wrocław, tel. 071/311*70*79 
FIAT 126p : skrzynia biegów, - 140 zł. Wrocław, tel. 
0603/85-61-58
FIAT 126p : różne częśd. Wrocław, teł. 071/362-14-10 
FIAT 126p: alternator, szyberdach, tylna kanapa, lampy, drzwi, 
zderzak tylny, rozrusznik, nowy licznik i inne. Wrodaw, tel.
345-68-78
FIAT 126p: silnik z soprzętem, skrzynia biegów z dokumenta
cją. Wrodaw, tel. 0607/30-22-96 
FIAT 126p : hak holowniczy ż okablowaniem. Wrocław, tel. 
0501/94-19-54
FIAT 126p: wszystkie częśd, tanio. Wrocław, tel. 071/398-84-86 
po godz. 20. 0609/39-35-20
FIAT 126p : głowice, zestaw naprawczy silnika, przekładnia Ił- 
stwowa, felgi aluminiowe 13 cali. hak, bagażnik, łożyska, czę
śd do skrzyni biegów, wał korbowy, wałek rozrządu, dmucha
wa, nagrzewnica, zderzaki, kierownica. Wrocław, tel. 
0601/80-99-18
FIAT 126p: zawieszenie, kola, skrzynie biegów, szeroka deska 
rozdzielcza, rozrusznik, alternator z blachą, szyby i inne. Wro
daw, tel. 0607/82-97-45
FIAT 126p BIS: silnik na częśd, skrzynia biegów, szyby, resor, 
wahacze, piasty, koła, lampy, maska, klapa bagażnika, drzwi, 
dach, belka, alternator, rozrusznik, przekl. kierownicy listwowa, 
zwrotnice, zderzaki, gażnik, aparat zapłonu, zbiornik paliwa, 
mechanizm wyderaczek, głowica, siedzenia lotnicze i inne. 
Wrodaw, tel. 071/373-90-73, 0501/94-75-25 
FIAT 126p: alternator z blachą, 2-łetni • 155 zl, silnik, z pęknię
tą głowicą -100 zł. Wrocław, tel. 071/325-35-37 wewn. 21, po g. 
21, 0501/70-49-55
FIAT 126p: skrzynia biegów (5) -130 zł, silnik • 200 zl, rozrusz
nik - 30 zl, drzwi • 40 zł, maska • 30 zl, klapa - 20 zl, belka • 20 
zł, zderzaki szerokie • 25 zł, koła - 50 zi i Inne. Wrocław, tei. 
0502/87-41-67
FIAT 126p, 650 ccm : częśd mechaniczne, zderzaki, lampy. 
Wrodaw, tel. 0601/79-08-31

FIAT 126p: alternator • 150 zł, skrzynia biegów • 130 zł, głowi
ca - 80 zł, silnik 650 ccm • 250 zł, rozrusznik - 40 zi, gażnik • 30 
zi, prądnica • 30 zł, kolumna kierownicy - 40 zł, maska • 50 zł, 
drzwi - 50 zl, opony 13* nowe • 75 zł/szL, opony • 35 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0501/40*31*54
FIAT 126p: wahacze • 25 zł/szt., resor - 40 zł, sprzęgło - 30 zl, 
szyba - 30 zl, kierownica gruba - 25 zl. Wrocław, tel. 
0501/40-31-54
FIAT 126p: skrzynia biegów -150 zl, zwrotnice po regeneracji, 
rozrusznik starego typu * 30 zł, resory, wahacze, amortyzatory. 
Wrocław, tel. 071/357*59*92
FIAT 126p nowe: łożyska, pedały, zamki, półosie, wahacze, kpi. 
kierunkowskazów i linek, Dcznik starego typu, przewody hamul
cowe, zwrotnice, aparat zapłonowy, uszczelki, tarcza sprzęgła, 
przeguby, poduszka silnika, przewody hamulcowe i inne drob
ne. Wrodaw, tel. 372-64-11 rano i wieczorem 
FIAT 126p : pompa paliwa, prądnica, gażnik, aparat zapłono
wy, amortyzatory przednie, nowe, bez gumek, - 20 zł / szt.. Wro
daw, tel. 071/325-23-38
FIAT 126p : rozrusznik, kdumny półki tylnej, klapa tylna, wa
hacz tylny lewy, wahacz przedni z bębnem, belka ze zderza
kiem, szyby drzwiowe, kierownica, wycieraczki przednie, luster
ka chromowane, hak, zderzaki, szyby tylne, sprężyny tylne, 
zbiornik paliwa. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FIAT 126p: belka tylna, rozrusznik. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FIAT 126p : silnik - 210 zl, skrzynia biegów - 180 zł. Zbaków 
Górny, teł. 065/543-08-17 po godz. 18 
FIAT 126p : alternator, -100 zł. Złotoryja, tel. 076/722-95-74, 
0608/81-11-08
FIAT 126p : drzwi, maski, klapy, kanapy, silniki, skrzynie bie
gów, tapicerki, fotele, głowice, alternatory, stacyjki, gażniki, belki, 
zderzaki. Dzierżoniów, tei. 0604/44-07-09 
FIAT 126p: klapa tylna • 55 zl, belka silnika • 40 zl, szyba przed
nia • 55 zł, szyba tylna - 20 zł, zwrotnica kierownica • 55 zł, 
obudowa na radio • 20 zł, lampa przednia • 10 zl. Jelcz-Lasko- 
wice, tel. 071/318t48-31
FIAT 126p : hak holowniczy, - 50 zl. Jelenia Góra, tel. 
075/767-89-91
FIAT 126p : maska przednia, klapa tylna, przekł. kierownicy, 
rozrusznik, drzwi prawe, kierownica gruba, gażnik, aparat za
płonu, wahacz i inne drobne. Jelenia Góra, tel. 075/752-27-61. 
0603/83-75-08
FIAT 126p : alternator, skrzynia biegów, sportowa kierownica, 
kpi. lamp H4, zwrotnic, łożysk, błotniki, szyby, - 300 zł. Jelenia 
Góra. tei. 075/755-76*68. 0604/83-45-95 
FIAT 126p : częśd, fabrycznie nowe, resor - 45 zł, przeguby 
napędowe • 21 zi/szt., tłumik - 25 zł. Kłodzko, tel. 074/867-88-93 
FIAT 126p : różne częśd. Kowary, tel. 0603/61-40*97 
FIAT 126p : częśd silnika rajdowego, głowica, koło, wałek i 
szklanki, chłodnica oleju, ceny 150*250 zl. Pieszyce, tel. 
0604/44*98*47
FIAT 126p : alternator, przekładnia, lusterka, zderzaki ze spo- 
ilerem, spoilery tylne, owiewki drzwiowe, pasy przednie i tylne, 
lotnicze fotele, tłumiki Wupex, zagłówki, podsufitka, blenda tyl
na, błotniki, progi, maska, śdanka, podłoga, repereturki drzwio
we. Wrocław, te). 0603/85-13-62 
FIAT 126p : wszystkie części z demontażu. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
FłAT 126p, 2000 r . : skrzynia biegów,, drzwi, dmuchawa, za
wieszenie tylne kpi. i inne częśd z demontażu. Nowa Sól, tel. 
0609/27-11-65
FIAT 127, 1981 r . : głowica, półosie z przegubami, alternator, 
szyby boczne, blok, miska olejowa, wal, felgi z oponami, inne. 
Wrodaw, tel. 071/333-82-02 po 21 
RAT 127 : głowica kpł. 1050 cm3, aparat zapłonowy do 903 
kpi., licznik, kpi. nowych pasów, siedzenia tylne i inne. Wro
daw, tel. 071/357-59-12
FIAT 127 : różne części. Jelenia Góra, tel. 0603/44*65-57. 
0609/26-96-78
FIAT 131 MIRAFIORI, 1979 r.. 1600 ccm. OHV oraz do 1400 
ccm OHC: skrzynia biegów (4) • 80 zl, wentylator chłodnicy • 50 
zł, błotnik lewy przedni, nowy, metalowy - 90 zl, szyba tylna 
nowa • 100 zł, nagrzewnica - 50 zl, alternator - 60 zl, końcówki 
drążków kier., nowe po 30 zł, rury i tłumiki elementy zawiesze
nia, tłoki, panewki i zawory silnika. Świebodzice, tel. 
074/854-30-80 po godz.16, 853-71-40 do godz.15 
FIAT 131: głowica kpi., gażnik kpi. Złotoryja, tel. 0604/27-1444 
FIAT 131: silnik (1300) z osprzętem, stan dobry, - 320 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/764-86-06, 0605/27-64-57 
FIAT 131,132 : różne używane. Wrocław, tei. 071/348-42-16 
FIAT 132: głowica kpi., gażnik kpi. Złotoryja, tel, 0604/27-14-84 
FIAT 132 : różne części. Jelenia Góra, tel. 0603/44-65-57, 
0609/26-96-78
FIAT BARCHETTA : lampa przednia, zderzak tylny. Wrocław, 
tel. 0601/72-56-81
FIAT BRAVA, 1996 r. : kolumny McPhersona, zwrotnice, kpi. 
lewa strona. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-47-74 
FIAT BRAVA 1996 r . : nagrzewnica do wersji bez klimatyzacji, 
mechanizm wycieraczek, pasy tylne, napinacz przedni. Wro
daw, tel. 071/337-19-17, 0605/66-11*92 
FIAT BRAYA, 1997 r., 1600 ccm, benzyna : drzwi, klapa tylna, 
maska, błotniki, deska rozdz., wahacze, pólosie, kolumny 
McPhersona, głowica, skrzynia biegów, plastiki, podsufitka, tłu
mik, poduszka pow. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
FIAT BRAVA: zderzaki. Grodków, tel. 0606/91-11-12 
FIAT BRAVA: zderzak tylny, klapa tylna, atrapa na maskę przed
nią. Wałbrzych, tel. 074/664-84-31 po godz. 18 
FIAT BRAYA: reflektor lewy. Wrodaw. tel. 0601/73-20-98 
FIAT BRAYO, 1995 r . : zawieszenie tylne - 800 zł, radio, orygi
nalne • 230 zł^Góra, tel. 065/544-46-93 
FIAT BRAVO, 1996 r. : kolumny McPhersona, zwrotnice, kpi. 
lewa strona. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-47-74

CHŁODNICE
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- naprawa wszystkich typów
- wymiana radiatorów
ZDERZAKI - LAMPY 
ATRAPY - NAPRAWA 
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elementów plastikowych 
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FIAT BRAVO, BRAVA : oblachowanie, lampy, zderzak, zawie
szenie, przekł. kierownicy i inne. Siechnice, tel. 071/311-54-13 
w godz. 9-17, 0608/41-76-04
FIAT BRAVO, BRAVA: drzwi, klapa tylna, poduszki pow. + sen
sor, wahacze, zwrotnice, półosie, kolumny McPhersona, listwy 
kierownicze, oś tylna, reflektory, zderzaki. Smardzów, tel. 
071/398-33-51, 314-38-54
FIAT BRAVO, BRAVA: zderzak przedni, zawieszenie przednie. 
Wrodaw, tel. 0606/40-03-11 '
FIAT BRAVO, MAREA 1600 ccm, 16V: osprzęt, części silnika 
i skrzyni biegów. 47*370 Moszna, gm. Strzeleczki, tel. 
077/466-96-91,0602/15-59-64 , „
FIAT CINOUECENTO. 1994 r .,: klapa bagażnika, zderzak tyl
ny, skrzynia biegów, sprzęgło, moduł el., silnik wycieraczek, - 
500 zł. Jelenia Góra, tel. 0602/34-09-53 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r , 700 ccm: drzwi prawe, lusterka, 
szyby, tapicerka, drzwi, lampy tylne, kierunkowskazy przednie, 
osprzęt silnika, filtr powietrza, zawieszenie tylne, klapa tylna + 
szyba, zderzak tylny i inne. Sobótka, tel. 0603/56-9(M0 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 48 tys. km, 900 ccm: silnik, stan 
b. dobry (odony), zawieszenia i inne częśd, • 1.100 zł. 2ary, 
tel. 0604/15-17-63. 0605/59-03-89 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 700 ccm : różne częśd. Jelenia 
Góra, tel. 0606/97-58-11
FIAT CINOUECENTO, 1997 r . : częśd silników • głowice, za
wieszenie, siedzenia tylne, alternator, rozrusznik, obudowy 
ŝkrzyni biegów, zbiorniki paliwa, łapy, moduły, czujniki, lampy 
tylne, cewki, kolumna kierownicza i inne. Świdnica, tel. 
0503/39-51-04
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 700 ccm : dach, ćwiartki, błotni
ki tylne, klapa tylna, zderzak, lampy tylne, reflektory, chłodnica, 
koła. fotele, głowica, deska rozdz., przekł. kierownicy, moduł, 
rozrusznik, alternator, miska olejowa, ukł. wydechowy, nagrzew
nica. Wrocław, tel. 0504/92-42-75 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r. : podsufitka, tapicerka, szyby 
prawe, półosie z przegubami. Wrocław, tel. 071/360-11-08 
FIAT CINOUECENTO, 1997/98 r., 700 fccm : drzwi, szyby, ma
ska, klapa tytna, błotniki, wzmocnienie, skrzynia biegów,'za
wieszenia. zbiornik na paliwo, konsola, siedzenia, kanapy tytne 
kompl. do vana, reflektory, lampy tylne, alternator, rozrusznik, 
nagrzewnica, częśd silnika, inne. Wrocław, tel. 0603/03-37 2̂1 
FIAT CINOUECENTO, 1998 r. poj. 700,900 ccm: nagrzewnica, 
fotel prawy, zgąrek, czujniki, moduły, zegar, pasy, szyby, szyby 
uchylane, ukł. wydechowy, mechanizm wyderaczek, listwa kier., 
zawieszenia, gażnik do poj. 900 ccm, alternator. Wrocław, tel. 
339-1,1-35
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 900 ccm : drzwi, chłodnica, sie
dzenia przednie, alternator, rozrusznik, zawieszenie przednie 
kpi., zbiornik paliwa, plastiki, moduł, gażnik, miska olejowarukł. 
wydech., konsola, koła, błotnik prawy, szyby boczne uchylane i 
inne. Żary, teł. 0602/85-43-52
FIAT CINOUECENTO, 700 ccm : wahacz prawy, 2 półosie.
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-27-60
FIAT CINOUECENTO, 700 ccm : silnik, skrzynia biegów, na
części, ćwiartka prawa, katalizator i inne. Kalisz, tel.
062/752-02-02
FIAT CINOUECENTO : zderzak przedni, amortyzator przedni 
(nowy). Oborniki śląskie, tel. 071/310-15-80 
FIAT CINOUECENTO, 11Ó0 ccm : tarcza sprzęgła, oryginalna, 
nowa, • 120 zł. Świebodzice, tel. 074/854-30-80 po godz. 16, 
853-71-40 do godz.15
FIAT CINOUECENTO, 900 ccm : nadkole prawe, wentylator 
chłodnictwahacz przedni prawy, zbiornik, spryskiwaczy. Wał
brzych, tei. 074/845-04-27. 0602/38-70-33 
FIAT CINOUECENTO : skrzynia biegów bez mechanizmu róż
nicowego, • 100 zl. Wałbrzych, tel. 074/665-94-82, 
074/665-95-37
FIAT CINOUECENTO : nowe błotniki, wzmocnienie przednie, 
lampy przednie i tylne, szkła łanmp, hak, bagażnik dachowy, 
listwy boczne, zegarek, owiewki, spoiler tylny, zderzaki, prze
guby, wahacze, rozrusznik, półoka, amortyzatory, korek paliwa, 
lusterka, blenda tylna, tłumik , maska. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
FIAT CINOUECENTO SPORT : lampy tylne, konsola na tunel, 
felgi aluminiowe 5Jx13, listwy boczne, przekładnia, pasy czer
wone. wkładki zamka, kirunkowskazy białe, krzyżaki. Wrodaw, 
tel. 071/372-40-86 w godz. 9-17 
FIAT CINOUECENTO: klapa tylna. Wrodaw, tel. 0605/32-11-46 
FIAT CINOUECENTO : klapa tylna kpi., pasy, półka tylna oraz 
wykładzina bagażnika, - 800 zi. Wrocław, tel. 0602/42-58-23 
FIAT CINOUECENTO, 700 ccm : głowica, fotel prawy przedni, 
rozrusznik, tylne zawieszenie, alternator, pompa oleju, ukł. wy
dechowy, moduł, lusterka, licznik, wał korbowy + korbowody, 
tłoki, różne częśd. Wrodaw, tel. 0601/78-42-20 
FIAT CINOUECENTO : serwo z pompą hamulcową, szyba tyl
na. Wrocław, teł. 071/302-72-09 
FIAT CINOUECENTO, SEICENTO : oblachowanie, iampy, zde
rzaki, zawieszenie, przekł. kierownicy i inne. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17. 0608/41-76-04 
FIAT COUPE : zderzak, błotnik, drzwi, pokrywa bagażnika. 
Siechnice, tei. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
FIAT CROMA 1988 r., 2500 ccm, turbo D : skrzynia biegów, 
pompa wtryskowa, zderzak przedni, pokrywa bagażnika z szy
bą. Zielona Góra, tel. 0603/20-55-71 
FIAT CROMA, 2500 ccm, TO : chłodnica * wentylator, drzwi 
lewe. Lubin, tel. 076/844-60-83, 0603/41-05-65 
FIAT CROMA: skrzynia biegów (5), ukł. kierowniczy. Parzyce, 
gm. Nowogrodziec, tel. 075/736-32-37 
FIAT CROMA: oblachowanie, lampy, zderzaki i inne. Siechni
ce. tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
FIAT CROMA: drzwi, maska. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
FIAT DUCATO, 1983 r., benzyna : zawieszenie przednie, za
wieszenie tylne, skrzynia biegów (5), klamki kompl. Chojnów, 
tel. 076/819-17-56. 076/818-70-01 
FIAT DUCATO, 1986 r.. 2500 ccm, diesel : silnik kompletny, 
rozruszniki skrzynia biegów. Jedlina Zdrój, tel. 0606/36-01 -64 
FIAT DUCATO, 1987 r., 2500 ccm, diesel: blok silnika* doku
mentacja • 700 zł, głowica - 800 zł, pompa paliwowa - 600 zl, 
tłok z korbowodami -100 zl. Nowa Ruda, tel. 074/872-77-12 
FIAT DUCATO, 1988 r., 2000 ccm, wtrysk: wzmocnienie czoło
we, resory, półosie, chłodnice, wentylator. Legnica, tel. 
0601/71-02-84, 0605/13-16-60
FIAT DUCATO, 1989 r., 2500 ccm, turbo D, diesel: różne czę
śd z demontażu. Gromadka, woj. legnickie, tel. 0604/78-33-32, 
0600/35-98-92
FIAT DUCATO, 1989 r., 2500 ccm, diesel: silnik, po remonde 
kapitalnym, na częśd. Lubin, tel. 076/844-60-83,0603/41-05-65 
FIAT DUCATO, 1990 r.,-137 tys. km„ 1900 ccm, diesel: silnik 
kpi. i wszystkie częśd z demontażtf. Modla, tel. 076/817-22-19, 
0602/88-08-99-
FIAT DUCATÓ, 1990 r. 2000 ccm benzyna, 2500 ccm diesel: 
częśd skrzyni biegów i silnika, mechaniczne, blacharskie, sie
dzenia,-szyby.- Wałbrzych, teł. 074/847-87-99, 0603/93-52-50 . 
FIAT DUCATO, 1992 r., 90 tys. km, 1900 ccrti, diesel: silnik na 
częśd. Wałbrzych, tel. 0603/53-^1-20 
FIAT DUCATO, 1992 r., 2500 ccm, turbo D : pompa wtryskowa 
• 700 zł. Wrocław, tel. 322-34-23, 0601/73-26-06 
FIAT DUCATO, 1994 r . : układ wydechowy, komplet przednich 
drzwi, maska, okular, prawy błotnik ł Inne. Zielona Góra, tel. 
068/327-85-90
FIAT DUCATO, 1996 r . : lampa przednia lewa, ścianka przed
nia z okularami na lampy. Wałbrzych, tel. 074/664-84-31 po 
godz. 18
FIAT DUCATO, 1997 r., 2500 ccm, TDi: wahacze, półosie, zwrot
nice, kolumny McPhersona, drzwi przednie i tylne, oś tylna. 
Smardzów, tel. 071/398-33-51. 314-38-54 
FIAT DUCATO, 1998 r, 2800 ccm, turbo D : wszystkie częśd. 
Zielona Góra, tel. 068/320-10-70, 0600/82-88-70 
FIAT DUCATO, 1999 r., 18 tys. km, 2800 ccm. diesel: silnik bez 
osprzętu, z dokumentacją, skrzynie biegów, zawieszenia, pom
py, głowice, maglownice, elementy blacharki, drzwi, lampy, sie
dzenia 1, 2 i 3-osobowe, luksusowe i standardowe oraz inne

części do starszych modeli. Wrocław, tei; 071/342-19-70. 
0601/74-19-45
FIAT DUCATO nisld: drzwi tylne L + P * 250 zl/szt., lampy tylne 
-120 zł/szt., zderzak kpi. tylny i plastiki -180 zł, drzwi rozsuwa
ne z prowadnicą - 200 zł. Głogów, tel. 0501/62-29-25 
FIAT DUCATO Renault Master, lveco: pompa wtryskowa, pom
pa poddśnieniowa, głowica kpł., częśd z demontażu silnika 2.5
D. Gubin. tel. 068/455-65-26
FIAT DUCATO: silnik 2500 ccm D, stan dobry, skrzynie biegów 
(5), alternator, sprzęgło i inne. Jarodn, tel. 062/505-41-58 
FIAT DUCATO, 2500 ccm, turbo D : pompę wspomagania ukł. 
kierowniczego. Nowa Łomnica, woj. wałbrzyskie, tel. 
0603/50-72-58
FIAT DUCATO : fotele pasażera podwójne. Nysa, tel. 
077/435-96-09
FIAT DUCATO, 2500 ccm; diesel: silnik z osprzętem, stan b. 
dobry, gwarancja sprawności, - 2.600 zł. Pokój, tel. 
077/410-35-77
FIAT DUCATO : oblachowanie, lampy, zderzaki, zawieszenie, 
przekl. kierownicy I inne. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w 
godz. 9-17. 0608/41-76-04
FIAT DUCATO Peugeot J 5 : nadbudówka plastikowa ze szkie
letem metalowym, do podwyższenia, stan b. dobry • 450 zł. 
Świdnica, lei. 0603/84-72-76
FIAT DUCATO : różne części mechaniczne i blacharskie. Wał
brzych, tel. 074/845-08-10, 0604/62-70-89 
FIAT DUCATO : maska, rozrusznik, kda 16”, 5 szt., reflektory 
(89 r.), chłodnica, skrzynia biegów (5) do 2000 ccm, benzyna, 
drzwi tylne ,max, różne częśd (max). Wrocław, tel: 
071/369-26-66, 0503/04-31-66
FIAT DUCATO, 1900 ccm, turbo D : głowica, częściowo uzbro
jona, - 200 zł. Wrocław, tel. 0501/10-95-45 
FIAT DUĆATO, 2500 ccm, diesel: głowica, • 500 zł. Wrocław, 
tel. 0602/17*27-14
FIAT DUCATO, 2500 ccm, diesel: sPńik z osprzętem • 3.000 zl, 
skrzynia biegów (5) z półosiaml • 1.500 zl. Wrocław, tel. 
0503/99-07-05
HAT DUCATO: lampy przednie, McPhersony, zaciski, oś, hak, 
wahacz prawy, śdanka grodziowa, koła. Jelenia Góra, tel. 
075/752-27*61, 0603/83-75-08
FIAT DUCATO : lampy przednie, kierunkowskazy, nowe • 200 
zł/komplet. Polanica Zdrój, teł. 0602/38-23-78 
FIAT FIORINO, 1992 r., 90 tys. km, 1700 ccm, diesel: skrzynia 
biegów (5), na gwarancji • 450 zł, półosie, rozrusznik, alterna
tor, serwo, pompa hamulcowa, nagrzewnica, przekł. kierowni
cy. szyby, stacyjka, wyłącznik świateł, lampa przednia, pompa 
wtryskowa. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
FIAT FIORINO: głowica • 450 zł, wacum pompa - 80 zł. Bytom 
Odrzański, tel. 068/388-46-91
FIAT FIORINO, 1500 ccm j drzwi lewe, teleskopy, stacyjka, 
skrzynia biegów. Oleśnica, tel. 071/314-98-47 
FIAT FIORINO : drzwi, konsola, chłodnica, lusterka, zawiesze
nie, ukl. kierowniczy i inne. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w 
godz. 9-17, 0608/41-764)4
FIAT MAREA : oblachowanie, lampy, zderzak, zawieszenie, 
przekł. kierownicy i inne. Siechnice, tel. 071/311*54*13 w 
godz. 9-17, 0608/41-76-04
FIAT MAREA WEEKEND sedan, kombi: drzwi, oś tytna, waha
cze, półosie, zwrotnice, półosie, kolumny McPhersona, Hstwa 
kierownicza. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
FIAT MULT1PLA : maska, drzwi. Siechnice, tel. 071/311-54-13 
w godz. 9-17, 0608/41-76-04
FIAT MULTIPLA: zderzak przedni. Wrodaw, teł. 0601/95-16-78 
FIAT PALIO, 1999 r .: zderzak. GrobBce. tel. 071/311-76-55 
FIAT PALIO WEEKEND, 1999 r .: klapa tylna. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-15-80
FIAT PALIO : różne częśd. Namysłów, tel. 077/410-34-81, 
077/410-26-48
FIAT PALIO : błotniki, maska, klapa, zderzaki, oświetlenie, 
uzbrojenie drzwi lewych przednich i tylnych. Oleśnica, tel. 
071/314-98-47
FIAT PALIO : chłodnica, pokrywa sOnika, wahacz lewy przedni, 
klapa tylna bez szyby. Wrodaw, tel. 0501/70-81-92 
FIAT PALIO, SIENA, 1600 ccm : wahacze, zwrotnice, kolumny 
McPhersona, półosie, listwa kierownicza, stabilizator, oś tylna. 
Smardzów, tel. 071/398-33-51, 314*38*54 
FIAT PANDA 1988 r . : lampy przednie i tylne, aparat zapłono
wy, pompa paliwa, linka sprzęgła, pasek klinowy i inne, • 250 z l 
Wrodaw, tel. 071/788*78*92
FIAT PANDA 1989 r. 900,1000,1300 ccm: silnik, skrzynia bie
gów, szyby, drzwi, zawieszenie, koła, inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
FIAT PANDA 1992 r .: wszystkie częśd z demontażu. Wrocław, 
tel. 0601/71-69-78
FIAT PANDA 900 ccm: drzwi prawe, skrzynia biegów, podusz
ka pod silnik i pod skrzynię, linka licznika, klosze kier. Oleśni
ca, tel. 071/314-98-47 .
FIAT PANDA SEDAN, 1000 ccm, fire: fotel kierowcy, drzwi lewe 
i prawe, najnowszy model. Wrocław, teł. 0605/31-07-30 
FIAT PUNTO, 1994/96 r.: skrzynia biegów (5), klapa tylna, zde
rzak tylny, nagrzewnica, lampy tylne, drzwi prawe i lewe, kie
rownica, stacyjka, komputer. Wrocław, tel. 0502/53-16-85 
FIAT PUNTO, 1995 r., 75 tys. km, 1400 ccm, 16V: silnik * skrzy
nia biegów, tytne zawieszenie kompl., komputer, ABS, fotele 
przednie i tylna kanapa skórzane, prawa ćwiartka, prawe drzwi 
kompl-, deska rozdz., sprężarka. Legnica, tel. 076/850*20*43 
po godz.20
FIAT PUNTO, 1996 r., 1200 ccm : głowica, sprzęgło, rozrusz
nik, tylna oś, amortyzatory, lewa piasta, elem. plastikowe, tylne 
pasy, felgi z oponami, tylna kanapa, zbiornik paliwa, listwy, zam
ki, zegary, klamki, gażnik, tylny zderzak, tapicerki, uszczelki, 
podsufitka itp. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 0603/23-45-49 
FIAT PUNTO 75, 1996 r. 5-drzwiowy: ćwiartka przednia lewa, 
rozrusznik, kolumna kierownicy, cewka, sprzęgło, filtr, wahacze 
tylne, siedzenia, tapicerki, plastiki, uszczelki, maska, półosie, 
zwrotnice, nagrzewnice, dmuchawa, iampy tylne, lusterka, kom
puter, licznik. Ostrów Wlkp., tel. 0502/08-55-04 
FIAT PUNTO 75, 1996 r. 3-drzwiowy: ćwiartka przednia lewa, 
lampy tylne, błotniki tylne, szyby, lusterka, kolumna kierownicy, 
wahacze tylne, tapicerki, siedzenia, plastiki, rozrusznik, cew
ka, sprzęgło, komputer, podsufitka i inne. Ostrów Wlkp., tei. 
0502/08-55-04
FIAT PUNTO SX, 1998 r., 1100 ccm : kołyska, błotnik lewy, 
ćwiartka prawa przednia, silnik wentylatora, • 400 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/831-61-74
FIAT PUNTO: zderzak przedni, bez otworów na halogeny, czar
ny, -150 zl. Gieralcice, gm. Wołczyn, tel. 077/418-97-10 
FIAT PUNTO : RO, oryginalny. Krotoszyn, tel. 062/725-41-36, 
0603/13-68*11
FIAT PUNTO II: drzwi lewe prawe, do modelu 2-drzwiowego, 
tylne lewe do modelu 4-drzwiowego, maska, błotnik lewy, zde
rzak przedni, wzmocnienie czołowe. Oleśnica, tel. 
071/314-98-47
FIAT PUNTO: częśd przodu. Oława, tel. 0605/11-26-35

CHŁODNICE
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FIAT PUNTO : oblachowanie, lampy, zderzaki, zawieszenie, 
Chłodnica, przekł. kierownicy i inne. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
FIAT PUNTO i : wahacze, zwrotnice, kolumny McPhersona, 
półosie, listwy kierownicze, stabilizator. Smardzów, tel. 
071/398-33*51, 314-38-54
FIAT PUNTO, 1100 ccm: tarcza sprzęgła, oryg., nowa. Świebo
dzice, tel. 074/854-30-80 po godz.16, 853-71-40 do godz.15. 
FIAT PUNTO : blokada skrzyni biegów. Wrocław, tel. 
0603/10-46-09
RAT PUNTO: kierunkowskaz biały, nowy, prawy • 21 zi, lampa 
przednia lewa (Punto) - 70 zl. Wrodaw, tel. 0609/59*01*54.
FIAT PUNTO II, 2000 r., 1900 ccm, TDi: drzwi, klapa tylna, dach, 
plastiki, fotele, deska rozdz., zegar, zwrotnice, półosie, kolum
ny; McPhersona. oś tylna, maska,, błotniki, zderzak, lampy tyl
ne. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 314*38*54 
FIAT REGATA, 1985 r., 1500 ccm : klapa bagażnika, przekład
nia kier., kolumna, szyba tylna, sterownik nagrzewnicy, konso
la, pompa hamulcowa, serwo, chłodnica z wiatrakiem i inne. 
Oborniki Śląskie, lei. 071/310-75-35 
FIAT REGATA 1986 r., 1700 Ccm, diesel oraz 1500 ccm E: pom
pa wtryskowa, rozrusznik, alternator, McPhersony, przekł. kie
rownicy, szyba tylna ogrzewana, licznik, półosie, tarcza ♦ do-. 
cisk sprzęgła, reflektor lewy. Lubin, tel. 076/842-53-06, 
0604/51-78-99
FIAT REGATA, benzyna : różne częśd z demontażu. Bolesła
wiec, tel. 075/736-10-45
FIAT REGATA : reflektory, chłodnica. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
FIAT RITMO, 1984 r, 1500 ccm, benzyna: silnik, skrzynia bie
gów kpł., stan b. dobry, kompletna dokumentacja, * 600 zł. Jele
nia Góra, tel. 0604/32-54-59
FIAT RITMO, 1986 r., 1700 ccm, diesel oraz 1500 ccm E: pom
pa wtryskowa, rozrusznik, alternator, McPhersony, przekl. kie
rownicy, szyba tylna ogrzewana, licznik, półosie, tarcza ♦ do
cisk sprzęgła, reflektor lewy. Lubin, tel. 076/842-53-06, 
0604/51-78-99

NAPRAWA ISPRZEDAZ SPRZĘGIEŁ
do samochodów zachodnich 
osobowych - ciężarowych 

szlifowanie docisków
W rocław  ul. W łościańska 25 

tel. 071/346 65 58, 0-501 307 049
OP004684

FIAT RITMO, 1986 r., 1700 ccm, d iesel: drzwi przednie lewe 
uzbrojone - 50 zL rozrusznik • 80 zł. silnik bez głowicy, lampy 
tylne - 100 zł, ukł. kierowniczy • 60 zł. Wałbrzych, tel, 
074/840-07-28
FIAT RITMO : zderzak tylny, hak oryginalny. Oleśnica, tel. 
071/314-98-47
FIAT RITMO, 1700 ccm, diesel: silnik, skrzynia 5-błegowa, za
wieszenie. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/734-73-00, 
062/734-73-23 .
FIAT RITMO, 1714 ccm, diesel: głowica kpi., pompa wtrysko
wa, pompa vacum, pompa deju, tłoki po I szlifie i inne częśd 
silnika. Wotów, tel. 071/389-22-31 
FIAT RITMO .silnik 1600, - 500 zł. Wrodaw. tel. 071/785-96-42 
FIAT RITMO, diesel : pompa wody, razem z  łapą mocującą, 
nowa, -120 zł. Żagań, tel. 068/360-69-25 
FIAT RfTMO: maska sinika, atrapa, szyba tylna. Jelenia Góra, 
tel. 075/755-85-62
FIAT SCUDO : oś tylna. Smardzów, tel. 071/398-33-51,
314-38-54
FIAT SCUDO : wahacz prawy, przedni kompletny, nowy. Zgo
rzelec, tel. 0606/37-92-91
FIAT SEICENTO, 1999 r., 900 ccm: zawieszenia, pompa i zbior
nik paliwa, nagrzewnica, prędkośdomierz, szyby, zderzak tyl
ny, komputer i inne. Wrocław, tel. 365-47-45 
FIAT SEICENTO: elementy blacharki i mechaniczne - od 10 zł. 
Kalisz, teł. 062/762-19-55, 0601/17-09-56 
FIAT SEICENTO : lampy przednie, zderzak przedni, maska 
przednia, szyba czołowa, nadkole plastikowe przednie, kierun
kowskazy przednie, częśd nowe, nie używane, tanio. Matuszów, 
tel. 076/873-84-15
FIAT SEICENTO : zderzak tylny czarny, - 80 zł. Świebodzice, 
teł. 074/854-19-32
FIAT SEICENTO : nowe błotniki, wzmocnienie przednie, kie
runkowskazy białe, hak, bagażnik dachowy, pasy czerwone, 
przekładnia, obrotomierz, amortyzatory, owiewlddrzwiowe, spo
iler tylny, blenda, lampy, felgi aluminiowe 5Jx13. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
FIAT SEICENTO, 900 ccm : dużo częśd mech. i blach. Wro
daw, tel. 0605/11-26-18, 0607/53-43-23 
FIAT SEICENTO SPORTING : zderzaki nowego typu, lampy, 
kierunkowskazy białe, obrotomierz, listwy ozdobne, chłodnfca, 
szyby boczne, ukł. wydechowy, zawieszenia. Wrocław, tel. 
0603/40-50-15
FIAT SEICENTO: nawiewy i przyciski do konsoK. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
FIAT SEICENTO : drzwi prawe, -100 zl. Jelenia Góra, tel. 
075/755-02-75
FIAT SEICENTO nowe: lampy przednie i tylne, zderzaki, kie
runkowskazy (białe). Wrocław, teł. 0605/26-44-57 
FIAT SEICENTO : drzwi przednie - 100 zł’ Wrocław, tel. 
071/302-72-09
FIAT SEICENTO, 2001 r. . maska przednia, błotnik prawy, lam
pa z kierunkowskazem, tylna klapa z szybą, zderzaki w stanie 
idealnym (błękitne). Bielawa, tel. 0603/22-55-40 
FIAT SIENA: chłodnica, pokrywa silnika, wahacz lewy przedni, 
klapa tylna bez szyby. Wrocław, tel. 0501/70-81 -92 
FIAT SIENA : drzwi, dach, ćwiartki tytne, zawieszenia, sRniki 
1200 i  1600, skrzynia biegów i inne. Wrocław, tel. 0503/74-80-58 
FIAT TEMPRA, 1994 r., 1900 ccm, TD : silnik. Żary, tel. 
0605/59-03-89
FIAT TEMPRA : wszystkie częśd mechaniczne i blacharskie. 
Oława, tel. 0605/11-26-35
FIAT TEMPRA : el. pompa paliwa, kompletna. Wiązów; tel. 
071/393-10-40
FIAT TEMPRA: listwa kierownicza ze wspomaganiem - 400 zL 
Wrocław, tel. 322-34-23, 0601/73-26-06 
FIAT TEMPRA, TIPO: drzwi tylne lewe - ok. 100 zł/szt. Jelenia 
Góra, tel. 075/755-66-03
FIAT TEMPRA TIPO, UNO : oblachowanie, lampy, zderzaki, 
zawieszenie, alrapy, chłodnice, przekl. kierownicy i inne. Siech
nice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
FIAT TIPO, 1989 r. f  głowica z wałkiem, kompletna,, skrzynia 
biegów, drzwi i inne. Wałbrzych, tel. 0607/09-83-78 
FIAT TIPO, 1990 r., 1900 ccm, turbo D : różne części mecha
niczne i blacharskie. Legnica, tel. 0604/88-91-82,0608/40?20-73 
FIAT TIPO, 1990 r. i silnik, oclony, zawieszenie przednie i tylne, 
inne częśd. Lubań, tel. 075/721-52-31, 0604/56-15-28 
FIAT TIPO, 1991 r., 1400 ccm, benzyna : różne częśd. Żary, 
tel. 0606/10-34-84
FIAT TIPO, 1993 r., 1400 ccm : błotniki, maska, drzwi, okular 
reflektorów, fotele, konsola, tapicerki, lampy, nagrzewnica, al
ternator, częśd silnika, zawieszenie, kierownica, zamki, plasti
ki, przełączniki i inne. Wrodaw, tel. 0600/66-31 -05 
FIAT TIPO, 1996 r., 1400 ccm, wtrysk 5-drzwiowy: chłodnica 
wody, nowa - 250 zł, pas przedni, nowy • 400 zl, reflektor przed
ni Valeo, reg. hydraulicznie, P+L, nowe • 150 zl/szt., atrapa, kpi. 
nowa • 80 zl, zamek maski, nowy - 30 zł, zawiasy maski, nowe 
- 70 zł/szt. Opole. tel. 077/457-21-84 
FIAT TIP0 1600,2000: komputery. Bierutów, tel. 0609/48-26-74 
FIAT TIPO, 142 tys. km, 1900 ccm, turbo D : silnik ♦ skrzynia 
biegów (5). Bdeslawiec, tel. 0601/56-40-24 
FIAT TIPO : wszystkie częśd. Leszno, tel. 0601/75-56-60

FIAT TIPO, 1400 ccm : komputer Bosch, półka tylna, przełącz
nik kierunkowskazów, podszybie, elem. blacharki, plastiki, czę
ści silnika i inne. Namysłów, tel. 077/419-43-35 
FIAT TIPO: przekładnia kier. ze wspomaganiem + pompa, zbior
niczek na olej. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-75*35 
FIAT TIPO : skrzynia biegów, drzwi, błotniki, maska, zawiesze
nia, belka, chłodnića, zderzaki, oświetlenie/Oleśnica, tel. 
071/314-98-47
FIAT TIPO : wszystkie częśd mechaniczne i blacharskie. Oła
wa, tel. 0605/11-26-35 .
FIAT TIPO: kpi. śledzeń ♦ wykładzina - 300 zł, silniczek wyde
raczek z osprzętem • 100 zł. Radwanice, tel. 071/311-73-25 
FIAT TIPO : el. pompa paliwa, kompletna. Wiązów, tel. 
071/393-10-40
RAT TIPO: Hstwa kierownicza ze wspomaganiem - 400 zl. Wro
daw, tel. 322-34-23, 0601/73-26-06 
FIAT TIPO, 1400 ccm, wtrysk : rozrusznik, alternator, monow- 
trysk, głowica, filtr powietrza, dodsk sprzęgła, tarcza, skrzynia 
biegów, półosie, zwrotnice, komputer, cewka, czujnik prędkośd 
obrotowej, układ zapłonowy, drzwi przednie lewe. Wrocław, tel; 
0601/49-98-12
FIAT TIPO, UNO. 1991 r . : drzwi, szyby, lampy, zderzaki, ma
ska, zawieszenie i inne. Ostrów Wielkopolski, tel. 0601/88-14-62 
FIAT ULYSSE r klapa tylna z szybą. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,"314-38-54
RAT ULYSSE : błotniki, zderzaki, drzwi, klapy tylne, lampy i 
inne. Wrodaw, tel. 0601/95-16-78 
FIAT ULYSSE : wahacz prawy, przedni kompletny, nowy. Zgo
rzelec. tel. 0606/37-92-91
FIAT ULYSSE, SCUDO : oblachowanie, lampy, zderzaki, za
wieszenie, przekl. kierownicy i Inne. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
FIAT UNO, 1984 r., 1100 ccm, 16V 5-drzwiowy: dużo częśd. 
Wrodaw, teł. 071/322-46-84 wieczorem 
FIAT UNO, 1984/95 r. : drzwi, szyby, zawieszenia, dach 
(5-drzwiowy), fotele i inne. Kalisz, tei. 062/752-02-02 
FIAT UNO, 1985 r., benzyna: częśd silnika 1.0 i U I .  Świebo
dzin, tel. 0602/53-70-88
FIAT UNO, 1985 r., 1100 ccm : wszystkie częśd. Trzebnica, 
woj. wrodawskie, tel. 071/312-53-41 
FIAT UNO, 1987 r., 1300 ccm, benzyna : wózek tylny - 90 p, 
alternator • 60 zł, rozrusznik • 70 zl, aparat zapłonu - 55zł, pompa 
paliwa - 40 zł, drzwi przednie prawe - 80 zł, błotnik przedni - 40 
zł, zderzak tylny • 45 zł, nagrzewnica - 55 zl, licznik - 40 zl, 
lampa tylna - 40 zł, ćwiartki tylne -100 zł i inne. Sobótka Za
chodnia, tel. 0604/12-53-23
RAT UNO, 19871, : zderzak tylny. Wrocław, teł. 0501/81-36-18 
FIAT UNO, 1988r., 1500 ccm, benzyna: skrzynia biegów, chłod
nica, szybki tylne, zderzak przedni i tylny, błotniki, welurowa 
tapicerka, konsola, głowica, blok, tarcza sprzęgłowa ż dociskiem, 
alternator, rozrusznik, lusterka, gażnik, korektor, listwa kierow
nicza, słupki. Prudnik, teł. 077/437-61-30 
FIAT UNO, 1989 f. : drzwi, szyby, komputer do silnika 1.4E. 
Bolesławiec, tel. 0604/75-81-96 
FIAT UNO, 1989 r. 900, 1000, 1300 ccm: silnik, skrzynia bie
gów, szyby, drzwi, zawieszenie, kola, inne. Wałbrzych, teł. 
074/846-49-58
RAT UNO, 1990 r., 87 tys. km, 1000 ccm : silnik, - 600 zl. Mal
czyce, tel. 071/317-97-81, 0603/79-63-94 
FIAT UNO, 1991 r., 1000 ccm, benzyna : silnik, zawieszenie 
przednie, lampy tylne, kola, listwa kierownicza. Gromadka, tel. 
076/817-20-73, 0601/75-93-91
FIAT UNO, 1992 r.: lampy przednie. Bierutów, tel. 071/314-67-72 
RAT UNO, 1993 r . : błotnik przedni prawy, błotnik tylny lewy, 
kierunkowskazy, reflektory, lampy, próg prawy, zawias maski, 
zamek maski, nadkole pńednie lewe, dekiel skrzyni biegów, 
kieszeń drzwi, klamka, kopułka, listwy, osłony chłodnicy. Wło
daw, tel. 071/784-59-16
RAT UNO, 1995/99 r., 1000 ccm 1400 ccm: wszystkie części 
używane. Wrodaw, tel. 0601/70-17-36 
RAT UNO: głowica.., tel. 0603/95-42-13 
FIAT UNO : deska rozdzielcza do nowego modelu, • 150 zi. 
Bielawa, tel. 074/833-90-26, 0606/22-43-23 
FIAT UNO : silniki i inne częśd. Leszno, tel; 0601/75-56-60 
FIAT UNO: błotnik przedni lewy, maska silnika, krata wlotu pow. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80 
RAT UNO : wszystkie częśd mechaniczne i blacharskie. Oła
wa, tel. 0605/11-26-35
FIAT UNO, 1700 ccm, diesel: zawieszenie tylne, nowa, - 90 zl. 
Wałbrzych, teł. 074/844-48*30. 0605/44*74*57 
FIAT UNO : baza bagażnika do 5-drzwiowego, stan b. dobry, • 
100 zł. Wrodaw, tel. 071/361-44-89 
FIAT UNO : bagażnik dachowy, felgi aluminiowe 5Jx13. Wro
cław, tel. 0601/80-99-18
FIAT UNO : reflektor lewy. Wrodaw, tei. 0601/73-20-98 
FIAT UNO, 1200 ccm, turbo : chłodnica wody. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
FIAT UNO, RITMO : skrzynia biegów, rozruszniki, półosie. ze
gar, szyby i inne. Wałbrzych, tel. 0607/09-83-78 .
FORD, 2000 ccm, V6, benzyna : silnik oclony, z wyposażeniem 
(aparat gażnik, sprzęgło). Jedlina Zdrój, tel. 074/880-50-28
0  FO R D : zaw ieszenia, s iln ik i 1.& TDi (Focus), 1.8 

TD (Mondeo), 1.8 D (Fiesta), 2.5 D (Transit), mo
s ty  + skrzyn ie  biegów . Je lc z -La skow ice , tel. 
0601/58-24-14 84014011

FORD, 1800 ccm, diesel: silnik. Oleśnica, teł. 07.1/315-40-51 
FORD, 1600 ccm, diesel: głowica, - 500 zł oraz 2300 ccm, die
s e l: głowica, - 500 zł. Wrocław, tel. 0602/17-27-14 ...
FORD AEROSTAR : nagrzewnica kpi. i inne. Wrodaw, tel. 
071/359-56-04, 0501/85-33-26
FORD CARGO, 1981 r. : most tylny, resory przednie I tylne, 
zawieszenie przednie, wal, felgi 16*. przekl. kierownicy i  inne. 
Wrocław, tel. 071/349-27-14.0604/68-71-95 . .
FORD CARGO 811-, 1984 r.. 6400 ccm, diesel: silnik - 2.700 zl,. 
kabina - 3.000 zl, skrzynia biegów - 1.200 zl, most tylny • 1.500 
zł, piasty - 500 zł, resory - 500 zł, głowica - 700 zl, pompa wtry
skowa - 700 zł i inne., tel. 0609/29-08-59 
FORD ECONOVAN: bardzo duży wybór częśd do różnych wersji
1 roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/543-41-95, 
0601/55-17-72
FORD ESCORT, 1980/90 r . : tylne drzwi lewe. uzbrojone, klapa 
tylna z  szybą, szyby boczne, serwo z pompą, hamulcową, pół* 
ośki, inst. elektr., wentylator, zegary, lewy kierunkowskaz, lam
py przednie, tylna piasta, amortyzator ze sprężyną, obudowa, 
dmuchawy, linka hamulca ręcznego itp. Bystrzyca Kłodzka, tei. 
074/644-21-48
FORD ESCORT, 1982 r., 1300 ccm, benzyna : Inst. gazowa, 
pełna dokumentacja. Jelenia Góra, tel. 0603/18-87-33 
FORD ESCORT, 1983 r . : klapa tylna z szybą (stan b. dobry) -
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80 zł, lusterko • 40 zł, zamki drzwiowe • 15 zł/szt., szyby drzwio
we - 20 zl oraz szyberdach • 60 zl. Sobótka Zachodnia, tel. 
0604/12-53*23
FORD ESCORT, 1983 r .: różne częśd z rozbiórki. Jelenia Góra 
- Cieplice, teł; 0609/63-96-19
FORD ESCORT, 1983/88 r. 5-drzwiowy: klapy, drzwi, lampy, lu
sterka, alternatory, zawieszenia, półosie, głowice. Środa Ślą
ska, tel. 071/317-53*32, 0603/82-24-69 
FORD ESCORT, 1983/91 r. 1300, 1600 ccm: silnik■* osprzęt, 
karoseria, drzwi, szyby, lampy, koła, inne. Wałbrzych, tel, 
074/846-49-58
FORD ESCORT, 1984 r .: silnik 1300 ccm, kompletny, wtrysk do 
1.6 XR3i, felgi aluminiowe, drzwi, błotnik prawy przedni i inne 
częśd. Bdeslawiec, tel. 075/735-19-33, 0606/92-53-16 
FORD ESCORT, 1984 r., 1400 ccm : silnik, zderzak przedni, 
listwa kierownicza, zawieszenia, rozrusznik, lampy, chłodnica, 
półosie. Wrodaw, tel. 0604/39-55-66 
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, diesel: głowica, skrzynia 
biegów (5), chłodnica, pompa wtryskowa, alternator, lampy, lu
sterka, kierunkowskazy, przełączniki, stacyjka, zamki. Bytom 
Odrzański, tel. 068/388-46-91
FORD ESCORT, 1987 r . : drzwi, klapa tylna, lusterka, tapicer
ka, elementy zawieszeń, lampy tylne i inne. Jawor, tel. 
0605/41-56-74
FORD ESCORT, 1987 r.. 1300 ccm : reflektor prawy - 50 zł, 
głowica • 130 zł, skrzynia biegów (4) • 100 zl, kierunkowskaz 
prawy • 30 zł, klocki • 30 zł, cewka - 20 zi, rozrusznik - 60 zł, 
alternator - 60 zł, lotka na klapę biała • 50 zl, drzwi prawe do 
wersji 3-drzwiowej -100 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-33-63, 
0608/37-34-77
FORD ESCORT, 1987 r., 1300 ccm: progi - 80 zt/szU chłodnica 
-100 zł, inne. Lwówek Śląski, tel. 075/782-33-63,0608/37-34-77 
FORD ESCORT KOMBI, 1987 r.. 1300 ccm: różne częśd. Wro
daw. tel. 0602/68-90-83
FORD ESCORT, 1987/88 r., 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów 
(5), póijośki, McPhersony, tarcze i zaciski hamulcowe, rozrusz: 
nik, licznik, przełączniki, łapy skrzyni biegów, chłodnica, reflek
tory, kierunkowskazy, grill,.maska, kda kpi., alternator i inne. 
Chojnów, tel. 076/817-21-15, 0606/47-11-90 
FORD ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów • 
250 zi, głowica - 250 zl, szyba, lampy, lusterka i inne. Bytom 
Odrzański, woj. zielonogórskie, tel. 0603/20-27-12 
FORD ESCORT, 1988 r., 1400 ccm, wtrysk : drzwi, klapy, za
wieszenia i inne z demontażu. Jawor, tel. 076/870-37-13 
FORD ESCORT, 1988 r., 1400 ccm, benzyna,; tapicerka, ele
menty blacharki, skrzynia biegów (5), częśd silnika, inne. Kłodz
ko, tel. 074/867-98-21
FORD ESCORT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, 1600,: skrzynia 
biegów - 400 zł/szt. Malczyce, tei. 071/317-97-81,0603/79-63-94 
FORD ESCORT, 1988 r., 1300 ccm biały: silnik w b. dobrym 
stanie, skrzynia biegów (5), wahacze, półosie, tarcze hamulco
we, kompletne zawieszenie tylne, elementy bjacharki, komplet
ne szyby, szyberdach i inne. Wałbrzych, teł. 074/847-76-72 
FORD ESCORT, 1988 r., 96 tys..km, 1300 ccm, benzyna: sil
nik, stan b. dobry - 600 zł t  do 400 zl, na gwarancji, rozrusznik, 
drzwi prawe, klapa tylna, iampy. Wałbrzych, tel. 0603/53-3i -20 
FORD ESCORT XR3i, 1988 r.. 1600 ccm. wtrysk 105 KM: drzwi, 
klapa tylna, skrzynia biegów (5), rozrusznik (2)0, kolektory, al-. 
temator, dwururka, nagrzewnica, lampa przednia prawa, układ 
kierowniczy, dach z całymi słupkami i szyberdachem (na korb
kę), błotniki tylne, silnik. Wrodaw, td. 0502/4.1-10-92 
FORD ESCORT, 1988 r . : błotniki, maska, wzmocnienie przed
nie, światła, zawieszenia, skrzynia biegów (5). Ziębice, tel. 
074/819-31-30

CZĘŚCI Z DEMONTAŻU VW, FORD, 0 P Ł . 
SILNIKI DIESLA, SKRZYNIE BIEGÓW. 

PHU-AUTOBELLA1 
Świdnica, ul. Jodłowa 33 o™11697 

(vis a vis dworca PKP Świdnica Przedmieście) 
lei. 074/640-28-98, 0501 314 991

NAPRAWA 
SAMOCHODOWYCH 

POMP WODNYCH 
•  wszystkie typy •  

•  roczna gwarancja O 
Bolesławiec Śl. 

Zakład, ut. Wróblewskiego 4
czynne od pn. do pt. w godz. 16-20

tel. 0-601 555 424 
tel. dom. 075/734-17-33

FORD ESCORT, 1988 r., 1400 ccm, 1600, benzyna: silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenia. Żary, td. 068/374-09-39 
FORD ESCORT, 1989 r , 1400 ccm, benzyna : silnik, skrzynia 
biegów, drzwi, zawieszenia, chłodnica i inne. Wrocław, tel.
315-10-19
FORD ESCORT, 1989 r., 1300 ccm : drzwi, klapy, zawieszenia 
i inne częśd z demontażu. Jawor, tel. 076/870-37-13 
FORD ESCORT XR3i, 1989 r.. 1600 ccm, wtrysk: silnik, chłod
nica, elementy zawieszenia, blachy i inne. Jelenia Góra. tel. 
075/755-28-79, 0609/29-00-48
FORD ESCORT XR3i, 1989 r.. 1600 ccm, wtrysk 3-drzwiowy: 
silnik z wtryskiem, chłodnica, zawieszenia, klapa bagażnika Ze 
spoilerem, błotniki przednie, drzwi i inne. Jelenia Góra, tei. 
0609/29-00-48
FORD ESCORT, 1989 r., 1800 ccm, wtrysk: silnik, półosie, drzWi,
szyby, lampy tylne, amortyzatory, chłodnice i inne. Legnica, tel.
0605/13-16-60, 0601/71-02-84 -
FORD ESCORT, 1989 r . : skrzynie biegów (5) do silników 1.1.
1,3,1.51- 350 zł, drzwi, (3-drzwiowy) r 120 zl, klapa • 100 zł,
wahacze.- amortyzatory, wnętrze, inne używane. Lubań, td.
075/721-52.13
FORD ESCORT, 1989 r . : silnik, skrzynia biegów, drzwi i inne. 
Mirków, tel. 071/315-10:19
FORD ESCORT, 1989 r., 79 tys. km, 1600 ccm : drzwi, maski, 
szyby, skrzynie bjegów, lampy, kda, fotele, felgi aluminiowe, 
zderzaki, zawieszenie, klapy. Wrocław, tel. 0717311-57-04, 
0609/27-57-74
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., 1100 cęm, benzyna : silnik, skrzynia 
bieg., zawieszenia, częśd blacharki, szyby i inne. Leśna, tel. 
075/72147-75 lub 0609/44-33-28 
FORD ESCORT, 1990 r. 1300,1400,1600: silniki, odone. skrzy
nia biegów, inne cżę&d. Lubań, tel. "'075/721-52-31, 
0604/56-15-28
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel: części blacharki i 
mechaniczne, używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
FORD ESCORT, 1991/95 r., 1800 ccm, diesel: zóżne części z 
demontażu. Gromadka, woj. legnickie, tel, 0604/78-33-32, 
0600/35-98-92 .
FORD ESCORT, 1992 r., 1600 cćm, benzyna: komputer, - 400
zł. Bierutów, tel. 0609/48-26-74
FORD ESCORT, 1992 r., 1800 ccm, diesel: skrzynia biegów,
uszkodzona - 250 zł. Czernica, tel. 071/318-03-21,
0600/33-70-61
FORD ESCORT, 1992 r. 1.4-1.6E, 1.6 DOHC: skrzynia biegów, 
silniki, maska, błotniki, lampy, zderzaki, klapa tylna, drzwi, pia
sty, póiośki, sprężyny, amortyzatory, rozrusznik, alternator, ukł. 
kierowniczy, tarcze hamulcowe, pompa paliwa, zderzaki, zam
ki, belka tylna i inne. Wojcieszów, woj. jeleniogórskie, tel. 
0601/96-06-14
FORD ESCORT, 1993 r., 1400 ccm : silnik. Drezdenko/woj. 
gorzowskie, tel. 0606/40-57-09 
FORD ESCORT, 1993 r., 1600 ccm, 16V 3-drzwiowy: dach, gło
wica, miska olejowa, pompa wody, tłoki, korbowody, McPher-

C Z Ę Ś C I
Z  D E M O N T A Ż U

i m p o r t  N i e m c y

silniki, skrzynie biegów  
części blacharskie i inne
Mirków, tel. 071/315-10-19
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KAYABA i inne, do osobowych i ciężarowych;
Wrocław, ul. Zaporoska 37a, tel. 071/784-59-15 do 16

son przedni, koło zamachowe, przekładnia kierownicza, ćwiart
ka przednia prawa, tapicerka drzwi i inne. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
FORD ESCORT, 1993 r., 1800 ccm, turbo D : misa olejowa, • 
250 zł. Świdnica, tel. 074/640-77-99 
FORD ESCORT, 1993 r., 1600 ccm, 16V : różne części. Wro
cław, tel. 0602/68-90-83
FORD ESCORT, 1993 r.,1900 ccm, benzyna 3-drzwiowy: ma
nualna skrzynia biegów, tylne boczne szyby, klapa tylna, inne. 
Zielona Góra, tel. 068/326-56-22 
FORD ESCORT, 1994 r., 1800 ccm, 16V 3-drzwiowy: hak, wa
hacze, szyby, komputer, centralny zamek, nagrzewnica, kon
sola, fotele welurowe, zderzak tylny, ćwiartki prawe, dach, tłu
miki (środkowy i główny). Wrocław, teł. 0604/36-35-30 
FORD ESCORT, 1994 r., 1600 ccm, 16V : podszybie, deska 
rozdz., kolumna kierownicy, moduł zapłonu, termostat, kolekto
ry, silniczek wycieraczek, belka pod chłodnicę i inne. Wrocław, 
teł. 0503/71-03-87
FORD ESCORT, 1995 r., 1600 ccm: różne części. Wrocław, tel. 
0600/66-3145
FORD ESCORT, 1995/97 r . : siedzenia przednie, kanapa tytna, 
napinacze pasów, gazowe. Złotoryja, tel. 076/878-57-39 po 
godz. 18, 0604/85-41-36
FORD ESCORT, 1995/99 r., 1600 ccm, 16V: drzwi, szyby, ele
menty karoserii, nagrzewnica, agregat klimatyzacji + rurki, re
flektory, osprzęt silnika, półosie i inne. Lubin, tel. 0605/57-87-37 
FORD ESCORT,-1998 r., 1800 ccm, turbo D : pompa wtrysko
wa, łapy silnika, poduszki do silnika, sprzęgło, alternator, ukł. 
kierowniczy, wspomaganie, koła, zawieszenie przednie, ćwiart
ki przednie, błotniki, ścianki przednie oś i Inne. Gromadka, tel. 
076/817-20-73, 0601/75-93-91
FORD ESCORT KOMBI, SEDAN, 1998 r., 1600 ccm. zetec :

AUTOCZĘŚCI
UŻYWANE ORAZ NOWE

naprawy:
BLACHARSTWO, MECHANIKA, ELEKTRYKA
RADWANICE, UL. WROCŁAWSKA 117A 

TEL. 071/311-73-43, FAX 311-73-39 
TEL. KOM. 0-60172 5700 OPOIOO88I

zderzak przedni, drzwi, atrapka, obudowa filtra powietrza, kla
pa tylna, zderzak tylny, lampy tylne, ściana tylna (nowa), okular 
tylny (nowy). Lubin, tel 0601/42-28-54 
FORD ESCORT, 1998 r .: reflektory, maski, drzwi, zderzaki, tyl
ne klapy, lusterka, halogeny, wzmocnienia, chłodnice, także do 
starszych modeli. Opole, tel. 0600/10-11-66 
FORD ESCORT, 1998 r., 4 tys. km, 1800 ccm : fotel kierowcy, 
pasy bezpieczeństwa, el. zamki, poduszki, silnik, przednia bel
ka, osłona zegarów, kpi. sprzęgło, miska olejowa, wał, tłoki, 
zbiorniczki, zbiornik paliwa + czujnik, instalacja el. i inne czę
śd. Wrocław, teł. 360-11-08
FORD ESCORT. 1300 ccm : silnik... tel. 0603/95-42-13 
FORD ESCORT: śruby do felg aluminiowych, kpi, • 90 zł. Kłodz
ko, tel. 074/647-34-78 po godz. 15.30 
FORD ESCORT 1100,1300,1400,160011600 ccm D: skrzynia 
biegów, silnik, lampy, szyby, blacharka, odone, gwarancja. Le
gnica, tel. 076/722-95-21 do godz. 8-17,0601/78-25-72 
FORD ESCORT: silniki i inne częśd. Leszno, tel. 0601/75-56-60 
FORD ESCORT, 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów. Mi
licz, tel. 0501/52-82-53
FORD ESCORT : moduł zapłonu, komputer. Nowa Ruda, tel. 
074/872-58-14
FORD ESCORT: pokrywa bagażnika z szybą. Prochowice, tel. 
076/858-47-61, 0605/43-54-20
FORD ESCORT : kolumny McPhersona, chłodnica. Siechnice, 
tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
FORD ESCORT : silnik 1600 ccm diesel, na częśd, skrzynia 
biegów, półosie, teleskopy, elementy zawieszenia przedniego i 
tylnego, pokrywa bagażnika, wzmocnienie przednie, błotniki 
tylne. Wrocław, tel. 322-26-42 w godz.9-16 
FORD ESCORT KOMBI : klapa tylna. Wrocław, tel. 
0501/44-86-13
FORD ESCORT: zadski, konsola na biegi, obudowa nagrzew
nicy, obudowa hamulca ręcznego, drążek kier., belka między 
podlużnicami, podszybie, gałka zmiany biegów, worek na bie
gi. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FORD ESCORT, 1600 ccm, diesel: chłodnica wody. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
FORD ESCORT : różne częśd z demontażu. Wschowa, woj. 
leszczyńskie, te l 0605/91-88-41 
FORD ESCORT RS, 16V : różne częśd. Jelenia Góra, tel. 
0603/44-65-57, 0609/26-96-78
FORD ESCORT : silnik 1.1 i 1.3 E, - 1.000 zl. Kłodzko, tel. 
074/868-96-34
FORD ESCORT, 1300 ccm : głowica, stan b. dobry. Kłodzko, 
tel. 0607/11-88-18
FORD ESCORT 1.6 D, 1.8 D: głowice, alternator, półosie. 
Wschowa, tel. 065/540-18-09
FORD ESCORT, FIESTA, 1984 r.t 57 tys. km, 1600 ccm: silnik, 
• 850 zl. Gośdszów, gm. Bolesławiec, tel. 075/736-10-40 
FORD ESCORT, FIESTA, 1986 r . : różne częśd. Wrocław, tel. 
071/312-53-41
FORD ESCORT, FIESTA, 1600 ccm, diesel: silnik, oclony, kpi., 
skrzynia biegów, • 1.000 zł. Kotowice, gm. Oborniki śląskie, tel. 
071/310*75-60
FORD ESCORT, FIESTA : silnik 1600 ccm, diesel, 1800 ccm, 
TD, silnik na częśd (1000 ccm, benzyna, 1300 ccm, benzyna), 
skrzynia biegów, zawieszenie, oblachowanie, oświetlenie. Wro
daw, tel. 0606/40-03-11
O  FORD ESCORT, SIERRA, ORION, SCORPIO, FIE

STA, MONDEO, TRANSIT, roczn ik i 1980-2000: 
lampy, reflektory, k ie runkow skazy, halogeny, 
a trapy , z d e rz a k i,  c h ło d n ic e , b la ch y  itp . 
REG-PLAST, Wrocław, ul. Strzegom ska 2/4, tel. 
071/355-06-07,0602/18-87-35 81010031

FORD FIESTA, 1979 r., 1300 ccm, benzyna : różne częśd. 
Kłodzko, teł. 0607/11-88-18
FORD FIESTA 1979/84 r. : półoś -100 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/767-89-91
FORD FIESTA 1980 r . : drzwi, McPhersony, skrzynia biegów i 
inne. Wrocław, teł. 0605/14-99-40 
FORD FIESTA 1980/94 r., benzyna, diesel: półosie, wahacze, 
McPhersony, maska, alternator, pompa paliwa, drzwi, szyby, 
siedzenia, stacyjka, częśd silników i inne częśd do różnych 
modeli. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
FORD FIESTA 1983 r .: skrzynia biegów, mech. kierów. Ząbko
wice Śląskie, tel. 074/641-15-75 
FORD FIESTA 1983/89 r . : różne częśd z rozbiórki. Wrocław, 
teł. 0608/19-13-33
FORD FIESTA, 1984 r., 1100 ccm, benzyna : skrzynia biegów 
(5) -150 zł, alternator - 70 zł, rozrusznik - 50 zł, pompa wody • 
40 zł, szyby, drzwi, stacyjka, deska, fotele i inne. Siekierczyn 
132, tel. 075/724-42-52
FORD FIESTA, 1986 r., 1600 ccm, diesel: kompletna głowica, 
blok silnika, - 250 zl. Oława, tel. 071/313-36-57

FORD RESTA, 1987 r .: silnik 1600 ccm D, półosie, nagrzewni
ca, chłodnica, rozrusznik, alternator, drzwi i inne, z rozbiórki. 
Bogatynia, tel. 075/774-13-74
FORD FIESTA, 1987 r., 1100 ccm: silnik, skrzynia biegów, czę
śd mechaniczne i wyposażenia elektrycznego, części karose
rii i inne. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 1 0607/40-34-26 
FORD FIESTA, 1987 r., 1300 ccm, benzyna,: różne części - od 
10 zł. Łambinowice, te l 077/431-91-73, 0607/70-42-41 
FORD FIESTA, 1987/88 r., 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów 
(5), półiośki, McPhersony, tarcze i zaciski hamulcowe, rozrusz
nik, licznik, przełączniki, łapy skrzyni biegów, chłodnica, reflek
tory, kierunkowskazy, grill, maska, koła kpi., alternator i inne. 
Chojnów, tel. 076/817-21-15, 0606/47-11-90 
FORD FIESTA 1988 r., 1100 ccm, benzyna,: wszystkie części 
z demontażu. Bolesławiec, tel. 0502/29-11-45 
FORD FIESTA, 1989 r .: poszycie. Wrocław, tel. 0501/44-86-13 
FORD FIESTA, 1990 r . : poduszki powietrzne kpi, oblachowa
nie, zawieszenia, lampy. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
FORD FIESTA, 1990 r., 1100 ccm : silnik, dach,' skrzynia bie
gów, zawieszenie, szyby, drzwi i inne. Wałbrzych, teł, 
074/846-49-58
FORD FIESTA, 1990 r., 1100 ccm, benzyna : części silnika, 
mono wtrysk -120 zł, cewka • 40 zł, katalizator - 80 zł. Żary, tei. 
0601/88-35-95
FORD FIESTA 1991 r., 1100 ccm : tylna oś kpi, nadkola, na
grzewnica, filtr powietiza, zbiorniki, stacyjka, klapa tylna kpi, 
lampy tylne, zderzak tylny, szyby, wycieraczki, cewka, kompu
ter, serwo, pompa hamulcowa, licznik, kierownica. Ostrów Wlkp., 
tel. 0502/08-55-04
FORD FIESTA, 1991 r., 1100 ccm, wtrysk: silnik, skrzynia bie
gów, drzwi, zderzaki, fotele, kanapa, nagrzewnica, układ wyde
chowy z katalizatorem, konsola, belka tylna, bak, inne. Wro
daw, tel. 071/373-87-98, 0606/49-34-97 
FORD FIESTA, 1991 r . : błotnik przedni prawy, kierunkowska
zy, pas dolny, reflektor przedni, zderzak tylny, atrapa, chłodni
ca, listwa błotnika, listwy drzwi, listwa dachowa, półka bagażni
ka, zawias maski, wykładzina boku bagażnika. Wrocław, tel 
071/784-59-16
FORD FIESTA, 1992 r. : drzwi przednie lewe. Wrodaw, tel. 
0501/81-36-18
FORD FIESTA 1992 r.: różne częśd. Gostyń, tel. 0603/32-91-53 
FORD FIESTA, 1993 r., 1400 ccm: silnik. Drezdenko, woj. go
rzowskie, tel. 0606/40-57-09
FORD FIESTA, 1995 r. : lampa tylna lewa. Wałbrzych, tel. 
074/841-68-56, 074/665-04-45
FORD FIESTA 1996 r,: drzwi lewe, 2-drzwiowy. Ząbkowice Ślą
skie, te l 074/641-15-75
FORD FIESTA 1996/01 r. 4-drzwiowy: 2 błotniki tylne. Gromad
ka. tel. 076/817-20-73, 0601/75-93-91 
FORD FIESTA 1997 r.: nadkola tylne, bez błotników, elementy 
blacharki tylnej części, do lamp, - 120 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/730-40-58
FORD FIESTA, 1997 r .: reflektory, maska, atrapa. Wrodaw, tel. 
0601/73-97-72
FORD FIESTA 1997 r., 1250 ccm, Zetec: alternator, rozrusz
nik, głowica, skrzynia biegów, komputer, lampy tylne, oś tylna, 
podnośnik szyb, przekł. kierownicy, półosie i inne. Wrocław, tel. 
0502/93-97-27
FORD FIESTA, 1997/99 r., 1800 ccm, diesel: elementy zawie
szeń, amortyzatory, konsola, kaseta biegów, plastiki wnętrza, 
zbiorniczki wody, spryskiwaczy, wiązka elektr., kolumna kierow
nicy, serwo, chłodnica, pedały, felgi, wentylator, łapy silnika i 
inne. Złotoryja, tel. 076/878-57-39 po godz. 18, 0604/85-41-36 
FORD FIESTA 1998 r., 1300 ccm, ENDURA: kolumna McPher
sona prawa, wahacz lewy, przełączniki, kierownica, łapy alumi
niowe. Legnica, tel. 0601/74-62-22 
FORD FIESTA, 1998 r. : różne części. Kłodzko^ tel. 
0601/62-91-17
FORD FIESTA 1998 r . : reflektory, maski, drzwi, błotniki, zde
rzaki, tylne klapy, lusterka, światła halogenowe, wzmocnienia, 
chłodnice, także do starszych modeli. Opole, tel. 0600/10-11-66 
FORD FIESTA 1998 r . : reflektory, błotniki, zderzaki, maska, 
zawieszenie przednie i tylne. Wrodaw, tel. 0606/40-03-11 
FORD FIESTA 1999 r . : błotnik przedni lewy (nowy). Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-15-80
FORD FIESTA: zderzak tylny, -180 zl. Lubin, tel. 0601/42-28-54 
FORD FIESTA : oś tylna, - 500 zl. Ostrów Wlkp., tel. 
062/593-03-75
FORD FIESTA : silniki i inne części. Wilkowice, tel. 
065/534-11-53
FORD FIESTA: dach, przednie i tylne zawiesz., przekł. kierów., 
przełączniki kierów, i inne drobne części. Wrociaw, tel. 
071/329-21-76, 0603/07-66-72
FORD FIESTA : silnik 1100 ccm benz., skrzynia biegów, pól
osie, teleskopy, chłodnica, elementy zawieszenia przedniego i 
tylnego, pokrywa bagażnika i silnika, wzmocnienie przednie, 
błotniki tylne. Wrodaw, lei. 322-26-42 w godz.9-16 
FORD FIESTA: różne częśd z demontażu. Wschowa, woj. lesz
czyńskie, tel. 0605/91-88-41
FORD FIESTA 70 tys. km: silnik kpi, • 400 zł. Zielona Góra, tel. 
068/359-49-62
FORD FIESTA: skrzynia biegów. Złotoryja, tel. 0604/27-14-84 
FORD FIESTA, 935 ccm, benzyna : silnik, sprowadzony z Nie
miec, oclony, stan b. dobry, - 800 zł. Jelenia Góra, tel. 
0502/15-74-67
FORD-FIESTA: różne częśd. Jelenia Góra, tel. 0603/44-65-57, 
0609/26-96-78
FORD FIESTA 2000 r. : różne częśd z demontażu. Zielona 
Góra, tel. 0609/35-20-01
FORD FIESTA ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: silnik, skrzy
nia biegów (5), rozrusznik, chłodnica i inne. Pęgów, gm. Obor
niki Śląskie, tel. 0602/47-02-35 
FORD FIESTA SCORPIO, 1988/90 r., benzyna : częd używa
ne. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
FORD FOCUS SEDAN, KOMBI, 1998 r.: błotniki przednie, lam
pa prawa, zderzak (przedni i tylny), halogeny, słupek lewy z 
progiem (nowy). Lubin, tei. 0601/42-28-54 
O  FORD FOCUS, 1998/01 r . : ty lny zderzak, tylne 

lampy, napinacze pasów, tylna klapa, ty lny błot
nik, przednia ćwiartka, p lastiki, s iedzenia, kana
pa, dach, drzwi, skrzyn ia  biegów, zaw ieszenie 
tylne, sanki pod siln ik , filtr powietrza, elem. pla
stikowe, chłodnica, wiązka, alternator. Św idnica, 
tel. 0604/82-66-90, 0607/64-52-82 87020221

FORD FOCUS, 1999 r. 3-drzwiowy: dach, drzwi, tapicerki, pla
stiki, radio Ford 5000. Jelenia Góra, tel. 0605/41-89-74 (ke0097) 
FORD FOCUS : reflektory, maski, zderzaki, drzwi, błotniki, lu
sterka, światła halogenowe, wzmocnienia. Opole, tel. 
0600/10-11-66
FORD FOCUS : wózek pod silnik, reflektory. Prusice, tel. 
0606/40-03-11
FORD FOCUS: reflektory, błotniki, zawieszenie. Trzebnica, tel. 
0606/40-03-11
FORD FOCUS KOMBI : roleta bagażnika. Trzebnica, tel: 
071/312-32-91
FORD FOCUS ENDURA, 1800 ccm, T D i: wał korbowy, tłoki, 
pompa oleju. Wrodaw, tel. 0501/38-01-34 
FORD FOCUS, MONDEO: reflektory, maski, błotniki, zderzaki, 
zawieszenie. Wrodaw, te l 0606/40-03-11 
FORD GALAXY: atrapa przednia. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
FORD GALAXY: reflektory przedwmgielne kpi. - 500 zi, chłod
nica klimatyzacji -150 zł, kolumna McPhersona kpi. • 200 zł 
oraz wahacz lewy -150 zł. Wrocław, tel. 0602/45-94-29 
FORD GRANADA, 1982 r . : różne częśd z demontażu, nadwo
zie, stan dobry, z dokumentacją, zawieszenia i inne. Jawor, tel. 
076/870-37-13
FORD GRANADA, 1982 r., 2300 ccm, diesel: skrzynia biegów 
(5). Kłodzko, tel. 0607/11-88-18 
FORD GRANADA 1983 r., 2100 ccm, diesel: wszystkie czę
śd. Wrociaw, tel. 0605/07-09-33

S P R Z Ę G Ł A
DO W SZYSTK ICH  TYPÓ W  SAM OCHODÓW  

ZACHODNICH  I JA PO Ń SK IC H  
O PO10045 niskie ceny #
O P E L -K R U K  W ro c ła w  u l .  L it o m s k a  2 5  
tel. 071/355-82-18,0602 66 95 41,fax 071/373-52-34

FORD GRANADA, 1984/85 r., 2000 ccm, • 2800: częśd i osprzęt 
silnika, wał napędowy - 220 zl, przekładnia kierownicza - 200 
zł, maska -110 zł, drzwi - 90 zł/szt., tylny most • 250 zł, półosie 
• 90 zi/szt., amortyzatory - 75 zł/szt., piasty - 50 zł, zaciski • 
50-100 zi/szt., lampy tylne - 75 zł. Wrocław, tel. 0601/94-54-20 
FORD GRANADA, diesel: wszystkie częśd z demontażu, sil
nik. Wrocław, tel. 0605/62-00-14 
FORD K A : reflektory, maski, drzwi, błotniki, zderzaki, klapy tyl
ne, wzmocnienia. Opole, tel 0600/10-11-66 
FORD K A : maska. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
FORD K A ,: zderzaki, błotnik - przedni i tylny, plastikowy pas, - 
200 zł. Żary, tel. 0600/22-97-64 
FORD KA, FIESTA, 1996/01 r . : lampy, maska, drzwi, zderzaki, 
klapy, wzmocnienia., tel. 0604/44-16-73 
FORD MONDEO, 1993 r., 1800 ccm, turbo D : misa olejowa, • 
250 zl. Świdnica, tel. 074/640-77-99 
FORD MONDEO, 1993/98 r . : częśd mechaniczne, zawiesze
nia, skrzynia biegów, półosie, inne. Wrodaw, tel. 0503/81-88-53 
FORD MONDEO, 1993/98 r., benzyna : różne częśd mecha
niczne. Wrodaw, teł. 0503/59-48-21 
FORD MONDEO SEDAN, 1994 r., 89 tys. km, 1800. ccm, 16V: 
tylna część nadwozia, klapa tylna, szyba, osprzęt silnika,/za
wieszenie tylne, drzwi (prawa strona), tapicerka, pompa pali
wowa, katalizator i inne częśd. Legnica, tel. 0601/74-62-22 
FORD MONDEO, 1994 r .: konsola środkowa tapicerki, - 200 zł. 
Wołów, tel. 0601/73-97-25
FORD MONDEO, 1994 r. 5-drzwiowy : klapa tylna, wahacze, 
kolumny McPhersona, zwrotnica, stabilizator. Smardzów, tel. 
071/398-33-51, 314-38-54
FORD MONDEO, 1994/97 r .: napinacze pasów, gazowe, -180 
zł. Złotoryja, tel. 076/878-57-39 po godz. 18, 0604/85-41-36 
FORD MONDEO SEDAN, 1995 r., 1600 ccm, 16V: podlużnica, 
zawieszenie przednie prawe, fotele, tapicerki, konsola, zbior
niczki, nagrzewnica, lusterka, lampy, serwo. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., 1800 ccm, turbo D, wtrysk : 
dach kpi, ćwiartki, nadwozie tylne, drzwi, szyby, lampy, luster
ka, poduszki pow., sensory, pasy, felgi aluminiowe, wózek pod 
silnik, nagrzewnica, wahacze, wnętrze kpi, półosie, osprzęt sil
nika, skrzynia biegów i inne.., tei. 0604/44-16-73 
FORD MONDEO, 1998 r . : silniczek lusterek - 60 zl. Grodków, 
tel 077/415-51-29
FORD MONDEO, 1998 r . : próg prawy, drzwi tylne prawe, tylne 
lampy. Lubin, tel. 0601/42-28-54 
FORD MONDEO, 1998 r .: reflektory, maski, drzwi, błotniki, zde
rzaki tylne, klapy, kokpity, wzmocnienia, lusterka, światła halo
genowe, belki. Opole, tel. 0600/10-11-66

FORD MONDEO KOMBI : drzwi prawe tylne, - 50 zl. Głogów, 
tel. 0501/62-29-25
FORD MONDEO : zakole plastikowe, przednie lewe, • 50 zł. 
Wrocław, tel. 071/364-47-87, 0502/53-17-39 
FORD MONDEO, 2000 ccm : skrzynia biegów, - 1.400 zł. Wro
daw, tel. 322-34-23, 0601/73-26-06 
O  FORD MONDEO, 2000 r . : poduszki pow. (2 s z t )  

♦  n ap in a c ze  (2 s z t.)  i m od u ł. Lu b in , te l. 
076/842-75-67 84014471

FORD ORION : klapa tylna. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/641-15-75
FORD ORION, 1600 ccm, diesel: tarcze ham. • 50 zł/szt. So
bótka, tel. 071/316-24-09
FORD PROBE, 1990 r., 2200 ccm, turbo : różne częśd z de
montażu. Wrocław, tei. 0603/22-85-77, 071/349-27-14 
FORD PROBE, 1993/96 r . : zderzak przedni, • 500. zl. Wrocław, 
tel. 071/364-47-87, 0502/53-17-39 
FORD PROBE, 1994 r, 2500 ccm : wszystkie częśd mecha
niczne i blacharskie. Drezdenko, woj. gorzowskie, tel. 
0606/40-57-09
FORD PROBE, 1997 r. : lampa tylna lewa. Wrocław, tel. 
0605/10-83-08
FORD PROBE : zawieszenie tylne kpi. Wrocław, tel. 
071/359-56-04, 0501/85-33-26 
FORD PROBE : maska. Kłodzko, teł. 0607/11-88-18 
FORD SCORPIO, 1986 r., 2800 ccm, wtrysk,: części blacharki, 
tapicerki, silnik, z dokumentacją, części mechaniczne. Oława, 
tel. 071/303-23-13, 0502/41-18-84 
FORD SCORPIO, 1986/92 r.: klapa z szybą i wyderaczką-180 
zł, drzwi tylne - 90 zł/szt., pompa wspom. kier. • 180 zł, podusz
ka siln. - 35 zł, szyby drzwiowe - 45 zł/szt., regulator biegu jało
wego - 55 zł, komputer ABS, pompa ABS • 180 zł. Wrocław, tel. 
0603/22-85-77
FORD SCORPIO, 1988 r., 2000 ccm, benzyna : skrzynia bie
gów automatyczna, sprzęgło, rozrusznik, koło zamachowe, wal. 
Nysa, tel. 0608/79-98-58
FORD SCORPIO, 1988 r . : silnik, z kpi. dokumentacją - 560 zl, 
głowica kompletna • 330 zł, grill - 30 zł, lampa przednia-100 zl, 
kierunkowskaz - 20 zł, lampa tylna • 30 zł. Wrocław, tel. 
071/316-52-94, 0501/55-88-74
FORD SCORPIO, 1989 r., 2900 ccm : silnik, oclony, skrzynia 
biegów (2.0), dizwi, elementy blacharki, inne częśd. Lubań, teł. 
075/721-52-31, 0604/56-15-28
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm, benzyna : błotniki przed
nie i tylne, lampy, silnik, rozrusznik, alternator, chłodnica, szy
by, drzwi, zawieszenia, most tylny i inne częśd z demontażu. 
Prudnik, tel. 077/437-61-30
FORD SCORPIO, 1989 r., 2800 ccm : skrzynia biegów automa
tic, silnik z osprzętem, karoseria, wnętrzem, lampy, drzwi, ma
ski, szyby, koła, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 - 
FORD SCORPIO, 1989 r., 140 tys. km, 2000 ccm,: wszystkie 
częśd z rozbiórki, drzwi, blachy, maska, lampy, hak, klimatyza
cja, zawieszenia, tapicerka skórzana, skrzynia biegów (V6) 151 
manualna, automatic, skrzynia biegów 151 (2.0), komputery, ta
picerka welurowa. Wołów, tel. 071/389-33-15 po godz. 15 
FORD SCORPIO, 1990 r. : drzwi kpi, maska, błotniki, klapa 
tylna z szybą i spoilerem. Gromadka, woj. legnickie, tel. 
0604/78-33-32
FORD SCORPIO, 1990 r., V6 poj. 2.0 • 2.9 I: silniki, skrzynie 
biegów, zawieszenia, szyby, hak, przekł. kierownicy ze wspo
maganiem, lampy, zderzaki, błotniki, chłodnica, felgi aluminio
we i stalowe, klapa tylna, maska, osprzęt silnika, ukł. wydecho
wy, głowica DOHC i inne. Wojcieszów, teł. 075/751-23-11, 
0601/55-36-73
FORD SCORPIO, 1990 r . : klamki drzwiowe • 25 zł/szt., kompu
ter wtrysku • 80 zł, lampa lewa tylna • 60 zl, siłownik centralne
go zamka - 80 zł, zaciski ham. przednie • 35 zł/szt. Wrodaw, 
tel. 0603/22-85-77 .
FORD SCORPIO, 1991 r. : elementy blacharki, elementy za
wieszenia, szyby. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
FORD SCORPIO SEDAN, 1991/93 r . : drzwi, klapa tylna, dach, 
śdanka tylna, lampy tylne, hak, licznik, konsola, most, zawie
szenie, częśd silnika, plastiki, przełączniki kierownicy, inst. el., 
rozrusznik i inne. Wrocław, tel. 0600/66-31-05 
FORD SCORPIO KOMBI, 1992 r . : dach, kpi wnętrze, deska 
rozdz., wycieraczka tylnej szyby, wszystkie podzespoły elek

tryczne L elektroniczne, jozrusznik, alternator i inne. Wrodaw, 
tel. 071/349-21-14 ■
FORD SCORPIO KOMBI, 1^ 92^ 900  ccm?włryik :r silnik,. 
skczynia biegów automatic, drzwi przednie, fotele el. z podgrze- 
waniem, klapa tylna, lampy tylne, kierunkowskazy przednie, 
roleta bagażnika, relingi dachowe, zawieszenie tylne, hak, zde
rzak tylny, fotele tylne, wspomaganie kier. z elektrozaworem , 
podnośniki el. szyb tylnych i przednich., boczne-szyby do kom
bi, Wrocław, tel. 0608/07-97-34
FORD SCORPIO SEDAN, 1992 r., 2000 ccm, DOHC : szyba 
tylna ogrzewana, szyby boczne trójkątne, kpi zamków ♦ sta
cyjka, klamki, przewody i czujniki ABS, szyberdach el., kpi. pa
sów bezp., sprzęgło, zadski ham. Wrocław, tel. 0608/07-97-34 
FORD SCORPIO SEDAN, 1992 r., 2000 ccm, DOHC model przej- 
śdowy: silnik kpi, z dokumentacją, pompa wspomagania, ser
wo, pompa ABS, komputer ABS, komputer wtrysku, wal pędny, 
zawieszenie tylne kpi., kolumny McPhersona przednie, telesko
py tylne, hak oryginalny, zbiornik paliwa paliwa, pompa patiwa, 
zestaw wskaźników. Wrodaw, tel. 071/349-27-14 
FORD SCORPIO, 1992 r.: szyba przednia, zielona, zegary, licz
nik, obrotomierz. Legnica, tel. 076/854-83-79, 0604/05-41-72 
FORD SCORPIO KOMBI, 1992 r, benzyna poj. 2.0 - 2.91: silni
ki, skrzynie biegów, drzwi, szyby, hak, zawieszenia, przekł. kie
rownicy ze wspomaganiem, lampy, zderzaki, maska, błotniki, 
felgi stalowe i aluminiowe, konsola, siedzenia kpi., tapicerka, 
chłodnica, wzmocnienie przednie. Wojcieszów, tel. 
075/751-23-11, 0601/55-36-73
FORD SCORPIO, 1992 r . : klapa bagażnika, zawieszenia, lam
py, felgi z oponami (5 szt.), inne części. WroclaW, tel. 
0503/59-48-21
FORD SCORPIO KOMBI, 1996 r . : poduszki pow., McPherson 
lewy, belka pod silnik, zawieszenie tylne, deska rozdzielcza, 
kolumna kier., wzmocnienie pizednie lewe z podlużnicą, drzwi 
z tapicerką. Wrodaw, tel. 0501/81-36-18 
FORD SCORPIO, 1996 r . : zderzak tylny, nowy model, - 200 zł. 
Wrocław, tel. 071/364-47-87, 0502/53-17-39 
FORD SCORPIO, 1998 r.: reflektory, maski, drzwi, błotniki, zde
rzaki, tylne klapy, światła halogenowe, wzmocnienia, belki, tak
że starsze modele. Opole, tel. 0600/10-11-66 
FORD SCORPIO, 2000 ccm : drzwi, szyby, maska, klapa, roz
rusznik, most tylny, amortyzatory, tarcza oraz pompa hamulco
wa, ABS, serwo, wspomaganie, stacyjka, kierownica, silnik • 
2.000 zł ł inne. Dzierżoniów, tel. 0604/88-95-95 
FORD SCORPIO, 2000 ccm : instalacja gazowa, kompletna, 
mafo używana, - 1.050 zł. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
FORD SCORPIO, benzyna nowy model: różne częśd z demon
tażu. Oborniki śląskie, tei. 0604/77-52-42 
FORD SCORPIO: lampy przednie. Oleśnica, tel. 0601/72-56-81- - 
FORD SCORPIO Ghia 5-drzwiowy, stary typ: zderzak. Pudlisz- 
kl, tel. 065/573-84-80
FORD SCORPIO, 2000 ccm : komputer, pompa paliwa, prze
pływomierz, rozrusznik, pompa wspomagania. Środa Śląska, 
tel. 0601/87-45-09
FORD SCORPIO : różne częśd. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
FORD SCORPIO : felgi aluminiowe 15", 4 szt, - 600 zl. Wro
daw, tel. 071/349-27-14
FORD SIERRA, 1983 r., 220 tys. km, 2300 ccm, diesel: silnik, z
dokumentacją, - 1.500 zł. Żary, tel. 068/374-69-19
FORD SIERRA, 1983/86 r . : silnik 1.6, skrzynia biegów, lampy,

zderzaki, drzwi, szyby, chłodnica, elementy wnętrza, tapicerka, 
fotele, stacyjka, przełączniki, zawieszenia, amortyzatory, tar
cze i zadski hamulców, lusterka, kokplt, zegary, przekł. kierow
nicy + kolumna, rozrusznik. Wrocław, tei. 0607/40-42-95 
FORD SIERRA, 1984 r, 120 tys. km, 2000 ccm, benzyna, V6 : 
silnik - 300 zł. ♦ skrzynia biegów (5) • 200 zł, koła 14* - 60 zł/szt. 
Nysa, tel. 077/435-28-03. 0605/54-83-30 
FORD SIERRA 1984 r . : tarcza i dodsk • 50 zł, skrzynia bie
gów (5), automatic • 150 zł, skrzynia biegów (5), benzyna - 410 
zł. Siekierczyn 132, teł. 075/724-42-52 
FORD SIERRA 1984 r., 2000 ccm, benzyna: koło zamachowe, 
el. ap. zapłonowy, pompa ham. • 50 zł/szt. Świdnica, tel. 
0603/93-89-51
FORD SIERRA, 1984 r., 2300 ccm, diesel: most tylny, amorty
zatory tylne, 2 szt., sprężyny 2 szt., felgi aluminiowe 4 szt., kla
pa tylna z szybą, hak. Żórawina, tel. 071/316-52-49 po godz. 20, 
0604/73-09-18
FORD SIERRA, 1985 r. : maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
FORD SIERRA 1985 r., 2300 ccm, diesel: silnik w b. dobrym 
stanie -1.100 zł, drzwi, klapa, maska, bak, zawieszenia, bla
charka, szyby i inne. Świebodzice, tel. 074/855-77-75 po 
godz. 18, 0603/43-68-28
FORD SIERRA 1985/90 r. 1600,1800,2000,2300 ccm: zawie
szenia, kda, maska, silnik, skrzynia biegów, szyby, inne. Wał
brzych, tei. 074/846-49-58
FORD SIERRA Ghia, 1986 r., 2300 ccm, benzyna: szyby drzwi, 
rozrusznik, sprężyny tylne, silniczek wycieraczek, pasy bezwł. 
kpi, błotnik prawy przedni, zawieszenie tylne kpi. Wrodaw, tel. 
0604/68-71-95
FORD SIERRA, 1986 r. : drzwi • komplet, zawieszenia, prze
łączniki, konsola, komplet siedzeń. Kobierzyce, tel. 
071/311-17-94, 0607/48-86-73
FORD SIERRA 1986 r., 1600 ccm, benzyna 3-drzwiowy: most 
tylny • 100 zł, wał napędowy • 80 zł, zawieszenie przednie • 120 
zł, zawieszenie tylne -100 zl, drzwi prawe tylne • 80 zł, komplet 
siedzeń • 100 zł i inne. Legnica, tel. -076/857-52-96, 
0603/23-40-40
FORD SIERRĄ 1986 r., 2300 ccm, diesel: silnik, zawieszenie 
tylne i przednie, przekł. kierownicy, drzwi, klapa tylna, lampy, 
maska i inne. Legnica, tel. 0601/71-02-84, 0605/13-16-60 
FORD SIERRA 1986 r., 2300 ccm, diesel: silnik, stan b. dobry, 
bez prawa rejestracji. Lubsko, woj. zielonogórskie, tel. 
0605/73-60-35
FORD SIERRA, 1986 r., 2000 ccm : alternator, rozrusznik, wal 
napędowy, lusterka, skrzynia biegów (5), antena el., przekład
nia kierownicza, drążek ze stacyjką, światła tylne, kanapa, inne. 
Pustków Żurawski, gm. Kobierzyce, tel. 071/390-85-61 po 15, 
0607/52-95-98 /
FORD SIERRA, 1986 r., 1600 ccm, benzyna : silnik na częśd, 
skrzynia biegów, maska, drzwi, klapa, rozrusznik, alternator, 
most, wał, pólosie, stacyjka, nagrzewnica, konsola, lampy, lu
sterka, poduszki, belka, inne. Wrocław, tel. 071/373-87-98, 
0606/49-34-97
FORD SIERRA 1986 r., 2300 ccm, diesel: różne częśd. Wro
daw, tel. 0602/68-90-83
FORD SIERRA 1986/88 r., 1800 ccm : głowice, tłoki z korbo- 
wodami, kolektor wtrysku, ssący, gażnik, pompka paliwa, deju, 
wody, stabilizator, alternator, dach t  słupki, sprężyny, silniczek 
wycieraczek przednich i tylnych, inne. Wałbrzych, tel. 
074/848-22-60, 0605/91-04-65
FORD SIERRA, 1986/91 r.: drzwi, szyby, wnętrza, lampy, chłod
nica, silnik 2.0 E, 2.3 D, skrzynia, mosty, zawieszenia, nadwo
zia, konsole, tarcze, piasty, zaciski, inne. Paczków, teł. 
0603/36-63-27
FORD SIERRA 1987/90 r., 1600 ccm, - 2000: głowice - 200-400 
zł, wałki rozrządu -110 zł, wał napędowy - 200 zł, lampy z halo
genami • 140 zł/szl, lampa Ghia • 160 zł, pokrywa bagażnika 
(sedan) -150 zł, tylny most - 250 zł, komputer -160 zł, półosie 
- 90 zl, stabilizatory • 70-90 zł, piasty. Wrocław, tel. 
0601/94-54-20
FORD SIERRA, 1988 r . : maska przednia, lampa tylna prawa, 
klapa tylna (sedan i hatchback), drzwi, licznik, konsola. Wro
daw, tel. 0501/81-36-18
FORD SIERRA 1988 r . : różne częśd z rozbiórki. Prusice k. 
Trzebnicy, tel. 071/312-53-41
FORD SIERRA 1988 r. isilnik OHC 2.0 EFI, ABS. centralny za
mek, wal napędowy, nakładki plastikowe XR4l Wrocław, tel. 
071/342-76-70.341-36-70
FORD SIERRA, 1989 r., 1600 ccm: silnik, oclony, zawieszenie 
przednie i tylne, lampy, lusterka, elementy blacharki, inne czę
śd. Lubań, tel. 075/721-52-31, 0604/56-15-28 
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r . : częśd blacharskie, oś tylna 
kompletna. Lwówek Śl., tel. 075/782-48-20, 782-26-83 
FORD SIERRA SEDAN. 1989 r.. 2000 ccm, DOHC : tył nadwo
zia, lampy tylne, zawieszenie tylne, drzwi tylne, klapa tylna, dach 
z szyberdachem, komputer, instalacja gazowa prod. holender
skiej. Namysłów, tel. 077/410-49-10, 0602/43-09-41 0
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r.. 2000 ccm, ER  : komputer.

wtrysk, drzwi, podsufitka, szyberdach, zawieszenie przednie i 
tylne,.silnik lekko uszkodzony, inne. Opole* teł. 077/457-81-15 
FORD SIERRA KOMBI; 1989. r. T  pokrywa bagażnika :z szybą 

f lćf>l., listwa pod lampy. Proch'owić'6/tel.‘ 076/858-47-61, 
0605/43-54-20 *
FORD SIERRA, 1989 r. : klapa bagażnika, most tylny, zawie
szenie, szyberdach, tapicerka, siedzenia, plastiki, pompa ha
mulcowa, serwo, zamki. Wałbrzych, tel. 074/841-05-83, 
0042/06-06-56-21-88 Czechy
FORD SIERRA, 1990 r., 2000 ccm, DOHC : silnik na częśd.
Bolesławiec, tel. 0602/73-52-34
FORD SIERRA, 1990 r., 2000. ccm, DOHC : skrzynia biegów,
zawieszenia, drżwi, szyby, mosty i inne. Bolesławiec, tel.
0605/04-79-06
FORD SIERRA, 1990 r., 2000 ccm, DOHC: silnik z dokumenta
cją, skrzynia biegów (5), drzwi tylne z klapą, elementy zawle* 
szenia oraz inne. Brzeg, tel. 0603/52-76-15 
FORD SIERRA, 1990 r., 70 tys. km, 2000 ccm : hak, skrzynia 
biegów, kokpit, zbiorniczki, przedni pas, pokrywa silnika, chłod
nica. Wrocław, tel. 360-11-08'
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r 2300 ccm, d iesel: skrzynia 
biegów, klapa tylna, rozrusznik, alternator, wal, most, półosie, 
wahacze tylne, tłumik końcowy, lusterka, konsola, nagrzewni
ca, inne. Wrocław, tel. 071/373-87-98, 0606/49-34-97 
FORD SIERRA, 1990 r., 2000 ccm, DOHC: różne częśd. Wro
daw, tel 0602/68-90-83
FORD SIERRA 1990/92 r.,: kpi. zawieszenia, wał korbowy, tyl
ny most, kpi. drzwi (4 szt.), szyby boczne, skrzynia biegów (5). 
tapicerka, siedzenia, kola. Wrocław, Kielce, tel. 0601/71-51-51 
FORD SIERRA, 1991 r., 2000 ccm, OHC : zawieszenie przed
nie i tylne, drzwi, skrzynia biegów, alternator, rozrusznik i cew
ka, kolektor, tapicerki, komputer i inne. Legnica, tel. 
0605/65-62-32
FORD SIERRA, 1991 r., 2000 ccm, OHC : skrzynia biegów (5), 
gwarancja, - 390 zl. Świdnica, tel. 074/845-32-80,0608/83-17-13 
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, E F i: sil
nik, skrzynia biegów, drzwi, zawieszenia, szyby, przekł. kierow
nicy ze wspomaganiem, lampy, maska, klapa tylna, felgi alumi
niowe i stalowe, błotniki, hak, głowica DOHC, siedzenia i tapi
cerka kpi., wał, osprzęt silnika, nadkola. Wojcieszów, tel. 
075/751-23-11, 0601/55-36-73
FORD SIERRA, 1991 r., 2000 ccm, DOHC : klapa tylna kpi. z 
szybą i spoilerem -100 zl, pompa wspomagania • 100 zł, szyba 
czołowa - 80 zł, wentylatory z obudową - 80 zi, podsufitka • 50 
zl, szyberdach - 50 zl, deska rozdzielcza - 50 zi i inne. Wrocław, 
tel. 071/364-21-96. 0501/04-98-57 '
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 2000 ccm : skrzynia biegów 
(1.8 TD), przekładnia kier. ze wspomaganiem, drzwi, most tyl
ny, wzmocnienie przednie, dach, nagrzewnica, lusterka, grill, 
lampy tylne, kierunkowskazy przednie. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
FORD SIERRA, 1992 r . : lampy przednie (Sierra), lampy tylne 
(Fiesta). Bierutów, tel. 071/314-67-72 
FORD SIERRA 1992 r . : błotniki, drzwi, lampy, ćwiartki przed
nie, zawieszenie-tylne. Gryfów Ś l,  tel. 075/781-24-22 
FORD SIERRA, 1992 r. : alternator, rozrusznik, Japy* silnika, 
tarcza + docisk sprzęgła, filtr powietrza i inne. Legnica, tel. 
0608/85-69-23
FORD SIERRA, 1992 r., 120 tys. km, 2000 ccm, DOHC: silnik -
1.500 zł ♦ cło ok. 300 zl, skrzynia biegów - 350 zł, drzwi, zawie
szenia i inne. Lubin, tel. 0608/49-10-23
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r . : różne częśd używane. Wro
daw, tel 0601/70-17-36
FORD SIERRA, 1993 r., 104 tys. km, 1600 ccm : silnik bez 
osprzętu, z dokumentacją • 350 zl, kolektory,, wtryski i filtr po
wietrza z przepływomierzem do silnika 2000 ccm. Trzebnica, 
tel. 0606/45-31-95
FORD SIERRA, 199$ r. poj. 1.61 i 1.81: drZwi, maski, klapy, gril, 
lampy, zderzaki, konsole, felgi, koła, mosty, wały, skrzynie bie
gów (5), głowice, gażniki, komputer, piasty i inne. Dzierżoniów, 
tel. 0604/44-07-09
FORD SIERRA 2000 ccm : komputery, rozrusznik, wał pędny. 
Bierutów, woj. wrodawskie, tel. 0609/48-26-74 
FORD SIERRA : wał, nagrzewnica, most tylny, teleskopy, ele
menty zawieszenia, klapa tylna, serwo, zegary. Boguszów-Gor
ce. tel. 074/844-99-71
FORD SIERRA KOMBI: drzwi prawe przednie- 50 żł. Głogów, 
tel. 0501/62-29-25
FORD SIERRA, 2300 ccm, diesel: silnik na częśd, skrzynia
biegów (5) i inne. Grodków, tel. 0602/87-65-75
FORD SIERRA, 2800 ccm : pompa hamulcowa • ok. 100 zł.
Jelenia Góra, tel. 075/755-66-03
FORD SIERRA, 2300 ccm, d iesel: silnik kompletny, odony -
1.500 zł, skrzynia biegów (5) 2000 DOHC - 200 zł. Legnica, tel. 
076/857-00-68
FORD SIERRA 1600 ccm, 1800 ccm, 2000 ccm ER: skrzynia 
biegów, silnik, lampy, szyby, blacharka (odone, na gwarancji). 
Legnica, tel. 076/722-95-21 do godz. 8-17. 0601/78-25-72 
FORD SIERRA, benzyna, diesel: różne częśd z demontażu, 
elementy blacharki oraz częśd mechaniczne, silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, zderzaki, chłodnica, 
stacyjka i inne. Lwówek Śląski, tel. 0608/37-17-08 
FORD SIERRA, 2300 ccm, diesel : silnik. M ilicz, tel. 
0501/52-42-53
FORD SIERRA 2000 ccm, OHC : skrzynia biegów automat i 
inne częśd. Milicz, tel. 071/384-10-23 
FORD SIERRA : skrzynia biegów (5). Nysa, tel. 077/433-56-31 
FORD SIERRA: różne częśd. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 -  
FORD SIERRA .: maska. Siechnice, tel.' 071/311-54-13 w 
godz. 9-17, 0608/41-76-04
FORD SIERRA 2000 ccm : komputer, pompa paliwa, przepły
womierz, rozrusznik, pompa wspomagania. Środa Śląska, tel. 
0601/87-45-09
FORD SIERRA, 2300 ccm, diesel: silnik, częśd silnika, skrzy
nia biegów, wszystkie części blacharskie i mechaniczne z całe
go samochodu. Wałbrzych, teł. 074/847-87-99 
FORD SIERRA : przekł. kierownicza, alternator, drzwi, klapa 
tylna z szybą, lampy tylne, aparat zapłonowy, częśd silnika i 
skrzyni biegów, silniczki wyderaczek, moduł zapłonu, plastiki 
wnętrza, wahacze, amortyzatory, bębny hamulcowe i inne. Wał
brzych, tel. 0602/17-71-36
FORD SIERRA 4x4: skrzynia biegów (5), drzwi, pokrywa, ma
ska, zawieszenia i inne. Wrodaw, tel. 0601/72-56-81 
FORD SIERRA : chłodnica, teleskopy, wzmocnienie przednie, 
drzwi, szyby, pokrywa bagażnika, most tylny, elementy zawie
szenia przedniego i tylnego. Wrocław, tel. 322-26-42 w godz.9-16 
FORD SIERRA KOMBI : różne części. Ziębice, tel. 
074/819-08-87. 0603/45-51-74 
FORD SIERRA : gażnik. Złotoryja, tel. 0604/27-14-84 
FORD SIERRA, 1800 ccm, turbo D : blok silnika, skrzynia bie
gów, kpi. sprzęgło, pompa wtryskowa. Grodków, tel. 
0602/87-65-75
FORD SIERRA diesel: wszystkie częśd z demontażu, silnik. 
Wrocław, tel. 0605/62-00-14
FORD SIERRA: szyba do drzwi prawych przednich, szyba lewa 
tylna do kombi, szybki małe do tylnych drzwi (kombi) oraz pom
pa ham. Wrodaw, teł. 071/349-27-14 
FORD SIERRA ESCORT, 1992 r . : częśd używane. Wrocław, 
tel. 071/348-42-16
FORD TAUNUS, 1979 r., 1600 ccm: skrzynia biegów (4). chłod
nica, błotniki, maska, szyby, gażnik, rozrusznik, alternator, lam
py i inne. • 300 zł. Góra, tel. 0603/10-74-32 
FORD TAUNUS, 1980 r., 1600 ccm: różne częsd z demontażu. 
Golanka Górna, tel. 076/857-58-01 
FORD TAUNUS, 1982 r.: maska przednia, klapa tylna, drzwi, 4 
szt., skrzynia biegów (4), most, zawieszenie przednie, rozrusz
nik, aparat zapłonu, sprężyny, zawieszenie tylne, lampy przed
nie. Jelenia Góra, tel. 0608/18-45-68 
FORD TAUNUS, 1982 r. : różne używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
FORD TAUNUS: różne częśd. Jelenia Góra, tel. 0603/44-65-57, 
0609/26-96-78
FORD TAURUS, 1993 r.: różne częśd. Marcinkowice, woj. wro
dawskie. teł. 0602/88-49-71
FORD TRANSIT, 1977/85 r . : most tylny, piasty przednie, za
wieszenie przednie, pasy przednie, resory tylne, skrzynia bie
gów, szyba przednia, podnośniki szyb, serwo ♦ pompa, wał 
pędny, atrapa, teleskopy, reflektory, kierunkowskazy, chłodni
ca, sprzęgło wiskozowe, przekł. kierownicy. Wrocław, tel. 
071/349-27-14
FORD TRANSIT, 1978/00 r. częśd używane: silnik, most, za
wieszenia, blacharka, skrzynia biegów, plastiki, wal napędowy,
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GŁOWICE SAMOCHODOWE
spawanie - regeneracja - wymiana i sprzedaż 

spawanie aluminium i żeliwa 
1 Wrocław, ul. Pińska 3 

r $ 0 t k Q  tel' 071/373'72'41 ’ 354‘56’60-teL/fax 071/354-55-95
Giełda Lubin, stan. 7, tel. 0-603 668 052 OPOO6 IO8

ZAWORY SILNIKOWE
pompa wtryskowa, koła i inne - od 10 zł. Bydgoszcz, tel. 
056/678-02-01. 0501/22-90-39
FORD TRANSIT, 1980 r., 1600 ccm : silnik, zawieszenie przed
nie, skrzynia biegów, resory, most tylny. Wrocław, tel. 362-82-41 
FORD TRANSIT, 1980/93 r. : różne części. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
FORD TRANSIT, 1986/91 r., 91 tys. km: drzwi, most, drzwi bocz
ne, skrzynia biegów (5), aluminium, lampy, sprzęgło, rozrusz
nik, alternator, chłodnica, wiązka inst. elektr., wykładzina i inne. 
Grębocice, tel. 076/831-59-90, 831-50-57 
FORD TRANSIT, 1986/94 r . : dużo różnych części mechanicz
nych i blacharskich, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 065/543-38-51, 
0601/56-42-29
FORD TRANSIT, 1988 r . : belka przednia, ze zwrotnicą, kpi, • 
650 zl. Głuszyca, tel. 074/845-62-98 
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, czę
ści zawieszeń, zbiornik paliwa, wal napędowy, wiązki elektrycz
ne, felgi, drzwi przednie prawe. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99 
FORD TRANSIT, 1989 r., 2000 ccm, benzynasilnik kpi, -1.400 
zl. Wrocław, tel. 0604/68-71-95
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel; silnik, skrzynia bie
gów 151 - 4.500 zl, tylny most + wal • 500 zł, zawieszenie przed
nie (uszkodzony lewy wahacz) - 500 zł, koła, lampy, szyby i 
inne. Ziębice, tel. 074/819-26-43

SPECJALISTYCZN A STACJA OBSŁUOI 
FORDA

Red-Ford oferuje:
• UŻYWANE I NOWE CZĘŚCI DO AUT 

MARKI:

• REMONTY, NAPRAWY, MONTAŻ c 
NA MIEJSCU, Z GWARANCJĄ 

Naprawy bezgotówkowe z firmami ubezpieczeniowymi. 
Nasz nowy adres:

Wrocław, ul. O tyńska 8 /
(okolice ul. Strzegomskiej i Pafafagu) /

m itel. 071/357-23-47, 357-49-74 
0-607 123 286, 0-603 031 701 <

FORD TRANSIT, 1990 r. : błotnik przedni lewy (nowy). Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
FORD TRANSIT, 1990/98 r., 2500 ccm, d iesel: silnik kpi., za
wieszenia, ława, resory i inne. Gromadka, woj. legnickie, tel. 
0604/78-33-32, 0600/35-98-92
FORD TRANSIT, 1991 r. wersja długa, raz podwyższona, na 
resorach: wspomaganie, podsufitka i Inne. Wrocław, tel. 
0608/07-97-34
FORD TRANSIT, 1991 r., : nadwozie niekompletne, • 700 zl. 
Bogatynia, tel. 075/773-83-81, 075/773-13-51 
FORD TRANSIT, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, E R : silnik, stan 
b. dobry. Bolesławiec, tel. 0603/10-29-47, 0502/29-11-45 

^:ORD TRANSIT, 1992 r„ 2500 ccm, d iesel: silnik - 3.300 zl, 
skrzynia biegów - 1.300 zł, wał napędowy • 600 zl, most tylny - 
1.000 zl, koła kpi. (5 szt.) • 1.000 zl, ukł. kierowniczy kpi. - 800 
zł i inne. Bielany, tel. 076/857-45-15, 0603/78-63-67 
FORD TRANSIT, 1992 r . : felga stalowa, nowa opona 195 R14. 
Prochowice, tel. 076/858-47-61, 0605/43-54-20 
FORD TRANSIT, 1993 r. : skrzynia biegów i inne. Leśna, tel. 
075/721-17-75 lub 0609/44-33-28 
FORD TRANSIT MAXI, 1993 r. : felgi 15* (6-szpilkowe), hak 
oryginalny, .winda" kola zapasowego, reflektory, siedzenie 
przednie pojedyncze i podwójne, tachograf kpi., resory tylne 
(ład. 1.51). Wrocław, tel. 0608/07-97-34 
FORD TRANSIT, 1993 r. : różne części. Oława, tel. 
0603/96-72-87
FORD TRANSIT, 1994 r., 2500 ccm, diesel: silnik kpi., pompa 
wtrysk. BOSCH (silnik 80 KM), inst. elektr., wkłady zamków + 
stacyjka i korek paliwa, przełączn. pod kierownicę, teleskopy 
tylne, piasty przednie, zaciski ham., skrzynia biegów, wal pęd
ny krótki, tarcze ham. Wrocław, tel. 0604/68-71-95 
FORD TRANSIT, 1994 r. : osprzęt silnika (wzmocnionego, 80 
KM), pompa wtryskowa, kolektory, wtryski, pompa paliwa, ukl. 
wydechowy. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD TRANSIT TDI, 1995 r., 2500 ccm, diesel: listwa wspo
magania, lampy, maska, skrzynia, lusterka, drzwi, szyby, wa
hacze, resory, piasty, serwo, pompa wtryskowa z TD, fotele, pla

stiki i inne. Polanica Zdrój, tel. 074/868-10-42, 0607/07-43-04, 
0609/59-02-36
FORD TRANSIT BUS, 1995 r., 2500 ccm : drzwi, maski/klapy, 
koła, skrzynie, wały, silniki, mosty, lampy, zderzaki, dachy, zwrot
nice, szyby, fotele, tapicerki, rozruszniki, alternatory, głowice, 
elementy plastikowe. Dzierżoniów, tel. 0604/39-03-23 
FORD TRANSIT, 1996 r.: wahacze, zwrotnice, kolumny McPher- 
sona. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
FORD TRANSIT, 1997 r.: fotel kierowcy • 200 zl. Krotoszyn, tel. 
062/725-78-75
FORD TRANSIT, 1997 r .: lusterka boczne, duże, nowy typ, pra
we i lewe • 200 zl/szt. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD TRANSIT, 1998 r .: dach, boki, drzwi, szyby, klapa tylna, 
serwo, zawieszenia przednie, konsola, liczniki, koła, pod. po
wietrzne, lampy, chłodnice, kompletne wnętrze, fotele, podsu
fitka, pasy i inne., tel. 0604/44-16-73 
FORD TRANSIT, 1998 r. : silniczki do lamp przednich. Wał
brzych, tel. 074/664-84-31 po godz. 18 
FORD TRANSIT, 1999 r . : reflektory, lusterka, maski, wzmoc
nienia, błotniki, drzwi, szyby, fotele, tapicerka, zawieszenia, 
wózki, nagrzewnice, zbiorniki, wały, mosty i inne. Opole, tel. 
0600/10-11-66
FORD TRANSIT, 2000 ccm : silnik, skrzynia biegów i inne czę
ści. Leszno, tel. 0603/77-52-88 
FORD TRANSIT, 2500 ccm, turbo D : głowica silnika i inne czę
ści silnika. Lubin, tel. 076/841-21-56, 0601/42-28-18 
FORD TRANSIT : reflektory przednie -100 zl/szt. Malczyce, 
tel. 0603/21-58-17 po godz.18
FORD TRANSIT, 2500 ccm, diesel: silnik + dokumentacja i inne 
części. Nowa Sól, tel. 0607/61-15-77 
FORD TRANSIT, 2500 ccm, diesel: silniki, pompy, zawiesze
nia, drzwi, klapy, szyby, tapicerka, lusterka, zderzaki i inne. Ole
śnica, tel. 071/315-40-51
FORD TRANSIT: zawieszenie przednie, pompa wspom. i inne. 
Prusice, woj. wrocławskie, tel. 0606/40-03-11 
FORD TRANSIT : chłodnica, lampa tytna, klocki hamulcowe, 
silniczek reflektora, wszystkie części nowe. Rawicz, tel. 
0603/92-42-61
FORD TRANSIT: różne części. Wałbrzych, tel. 074/665-28-18, 
0602/51-01-76
FORD TRANSIT: 2 ławki 3-osobowe, w tym jedna uszkodzona, 
- 1.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-47-23, 074/846-17-13 
FORD TRANSIT: przednia część karoserii, drzwi, zawieszenie 
przednie, most tyłny. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FORD TRANSIT, 2500 ccm, TDi : wszystkie mech. i blachar
skie. Zielona Góra, tel. 0600/82-88-70 
FORD WINDSTAR, 1995/98 r., 3800 ccm, V 6 : drzwi lewe, drzwi 
prawe przesuwane, szyby, elem. zawieszeń, plastiki, pompa 
wspomagania, licznik, kolektory wydechowe i inne. Wrocław, 
tel. 0607/62-80-53
FORD WINDSTAR, 1996 r. : zderzaki, drzwi przesuwne, fotel 
środkowy, błotniki, wzmocnienie zderzaka, zegary. Wrocław, tel. 
0607/80-08-60
FORD ESCORT, 1995 r., 1800 ccm, diesel: silnik z  dokumenta
cją oraz drugi na części. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 
0607/40-34-26
FORD SIERRA, SCORPIO 2.3-2.8E : sprzęgło hydrauliczne - 
150 zł. Wrocław, tel. 0604/68-71-95 
FORD TRANSIT, 1986/91 r., 2500 ccm, diesel do wersji na bliź
niakach: zawieszenie przednie, resory przednie, wal pędny dłu
gi, tachograf kpi. z konsolą i napędem do skrzyni biegów, reso
ry tylne, most tylny, kierownica, zastrzał z pedałami, uszczelki 
drzwi, fotel potrójny i podwójny oraz inne. Wrocław, tel. 
071/349-27-14
GAZ 53 A : kabina 3-osobowa, stan idealny, - 350 zl. Legnica, 
tel. 076/856-39-37
GAZ 69,1969 r., 2400 ccm : przednia szyba, • 50 zl. Golanka 
Górna, tel. 076/857-58-01
HONDA ACCORD, 1982/01 r. : zderzaki. Brzeg Dolny, tel. 
0604/50-58-10
HONDA ACCORD, 1985 r .: różne części. Księgnice, gm. Trzeb
nica, tel. 071/312-32-09
HONDA ACCORD, 1989 r. : zderzaki, błotniki przednie. Wro
cław, tel. 0601/71-59-58
HONDA ACCORD, 1989 r. : zderzak przedni. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
HONDA ACCORD, 1989 r., 2000 ccm, 12V: dużo części z de
montażu, zawieszenie kpi., drzwi kpi., silnik, błotniki przednie i 
tylne, inne części. Żary, tel. 0502/61-32-36, 0602/11-52-37 
HONDA ACCORD, 1990 r., 2200 ccm, benzyna: różne części z 
demontażu. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
HONDA ACCORD, 1992 r . : belka zderzaka przedniego, • 100 
zł. Wrocław, tel. 071/364-47-87, 0502/53-17-39 
HONDA ACCORD, 1992 r. : części używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
HONDA ACCORD, 1992/00 r. : różne części. Wrocław, tel. 
349-47-92, 0604/56-95-73

SKLEPY  
CZĘŚCI DO AUT 

ZACHODNIO
EUROPEJSKICH , 
oraz NIEZALEŻNE 
SERWISY FORDA

B E Z P Ł A T N A  wymiana oleju 

B E Z P Ł A T N A  badanie amortyzatorów 

B E Z P Ł A T N A  .dostawa części
w obrębie 25 km , przy jednorazowym zakupie 
powyżej 200 zł.v

Proponujemy szeroką skalę rabatową, 
fachowe doradztwo , dogodną realizację 
zamówień oraz pomoc w doborze części.

KarF
NOWA SÓL 

ul. Głogowska 73 
tel. 068 / 38 752 86: 

090/ 612 642

PRZYBORÓW  
ul. Odrzańska 6 
tel. 0603/97 60 17

M M I J A K O Ś Ć  
n  i s k i e  c e n y

■FORD
Wszechstronny zakres usług-prac 
mechanicznych samochodów osobowych 
i dostawczych :  ̂ \
przeglądy, naprawy główne silników, 
skrzyń biegów, remonty mostów , itd.

Wykonujemy komputerową diagnostykę 
silników oraz innych elementów 
elektronicznych y4?

PARTNERZY KARFORD : " 
*PHU W.RZANY ul.Orkana 111 
WACBRZYCH.tel.074/ 840 52 03 
-FORD VABAm sterdam , ul.Chróbrego67 
Zielona G ira , tal. 068/ 325 59 48

HONDA ACCORD: amortyzatory tylne, -120 zł. Wałbrzych, tel. 
074/844-48-30, 0602/44-74-57
HONDAvACCORD : silniki 20001 i 22001, ©blachowanle. Wro
cław, tel. 0606/41-11-94
HONDA CIVIC, 1978 r.: dużo części. Rawicz, tel. 0600/23-38-27 
HONDA C M C , 1983 r., 1300 ccm : głowica • 200zł, skrzynia 
biegów (5) • 300zł, rozrusznik - 50zł, alternator • 50zl, szyby 
tylne uchylane - 20 zl/szt., gażnik, aparat zapłonowy, lampy, 
silniczek wycieraczek, linki, inne. Bielawy, tel. 068/388-17-T5, 
0609/35-43-67
HONDA CM C , 1985 r., 1500 ccm, benzyna : skrzynia biegów 
(5) - 300 zl, lampa tylna • 60 zł, szyba tylna - 110 zl, lampa 
przednia prawa -150 zł, szyby boczne • 60 zł/szt., alternator • 
150 zł, rozrusznik • 150 zł, lusterko -110 zł, wentylator • 60 zł, 
głowica • 150 zl, błotniki • 60 zł, tłok. Oleśnica, tel. 071/314-16-92 
HONDA CM C, 1985 r .: nadwozie i podzespoły na części • 300 
zł. Siekierczyn 132, tel. 075/724-42-52 
HONDA CM C , 1986 r., 1500 ccm, benzyna: elementy blachar
ki, zawieszenia, lampy, tapicerki i inne, stan idealny. Kamienna 
Góra, tel. 0503/65-55-53
HONDA CM C , 1988 r., 1600 ccm, 16V,: częśći z demontażu 
do modelu 4-drzwiowego (sedan). Świdnica, tel. 0601/55-97-11 
HONDA CM C, 1989 r., 1500 ccm, 16V: silnik, w całości lub na 
części, komputer -120 zł, inst. elektryczna • 50 zl, zbiornik pa
liwa - 60 zl, alternator -150 zl, rozrusznik -120 zł, lampa tylna 
lewa • 50 zł, szyba boczna tylna lewa - 50 zł, zawieszenie przed
nie i tylne kpi. oraz inne. Biadki k. Krotoszyna, tel. 0609/58-89-16
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HONDA CM C, 1989 r . : zderzaki, błotniki przednie. Wrocław, 
tel. 0601/71-59-58
HONDA CM C, 1990 r., 1300 ccm : silnik, oclony, skrzynia bie
gów, zawieszenia, elementy blacharki, inne części. Lubań, tel. 
075/721-52-31, 0604/56-15-28
HONDA CM C, 1992/95 r . : drzwi tylne lewe (sedan). Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
HONDA CM C, 1992/97 r.: amortyzatory Kayaba, gazowe, nowe, 
gwarancja • 750 zl, felgi stalowe. Wrocław, tel. 324-16-60, 
0501/41-05-17
HONDA CM C, 1994 r., 1300 ccm hatchback: listwa kierowni
cza, rozrusznik, alternator, lampy tylne, klapa tylna, felgi, wa
hacze, fotele, komputer, silnik, nagrzewnica, sterowanie na
grzewnicą, schowek, listwy. Wrodaw, tel. 339-11-35 
HONDA CM C, 1996 r. : lampy tylne lewe kpi. (oryginalne), • 
350 zł. Wrocław, tel. 071/352-42-70 po godz. 18 
HONDA CIVIC, 1996 r. : przednie lampy. Ziębice, tel. 
074/819-31-30
HONDA CM C , 1998 r . : reflektor przedni lewy (5-drzwiowy), • 
200 zi. Zawonia, tel. 071/312-90-23,0607/07-63-60 
HONDA CM C, SCHUTLE: drzwi. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
HONDA CONCERTO, 1994 r. : McPherson, zaciski hamulco
we, tarcze, pompa ABS, stabilizator przedni. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
HONDA CONCERTO, 1995 r., 1800 ccm, TD i: wszystkie części
używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36
HONDA CRX, 1986 r. : drzwi prawe, maska. Wrocław, tel.
0501/81-36-18
HONDA CRX, 1986 r., 1600 ccm, 16V: ukł. wtryskowy, kopułka 
z kablami, fotele, drzwi, błotniki, maska, chłodnica, zaciski ham., 
klocki ham., plastiki, lampy tylne. Brzeg Dolny, tel. 0604/50-58-10 
HONDA CRX, 1989 r .: zderzaki, błotniki przednie. Wrocław, tel. 
0601/71-59-58
HONDA CRX, 1990 r. : dużo części z rozbiórki. Lubin, tel. 
0603/03-87-93
HONDA CRX, 1991 r., 1600 ccm, 16V: amortyzatory przednie i 
tylne, tarcze i zaciski hamulców, wahacze, listwa kierownicza, 
nagrzewnica, deska rozdz., drzwi prawe kpi., szyberdach, prze
guby, lampa tylna prawa, lampa środkowa, fotele przednie, kom-
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puter i inne. Sobótka, tel. 071/316-35-91 po godz. 19, 
0504/92-38-68
HONDA PRELUDE, 1982/91 r. :zderzaki (przedni i tylny) srebr
ne, stan dobry, - 150 zł. Wrocław, tel. 0600/32-51-08, 
071/321-90-27 po godz. 18
HONDA PRELUDE, 19831. : różne części. Księgnice, gm. Trzeb
nica, tel. 071/312-32-09
HONDA PRELUDE, 1983/87 r . : lampa tylna prawa - 30 zł, lu
sterka • 30 zl/szt. Sobótka, tel. 071/316-24-09 
HONDA PRELUDE, 1986 r .: drzwi kpi., błotniki przednie. Wro
cław, tel. 0601/71-59-58
HONDA PRELUDE, 1987 r., 2000 ccm, 16V : głowica • 500 zł, 
blok silnika - 500 zi, alternator - 100 zl, sonda lambda - 200 
zł/szt., silnik na części bez walu korbowego • 1.000 zł. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-77-12
HONDA PRELUDE, 1990 r., 2000 ccm: plastiki wnętrza, części 
mechaniczne oprócz silnika, skrzyni biegów i oblachowania - 
od 10 zł. Łambinowice, tel. 077/431-91-73, 0607/70-42-41 
HONDA PRELUDE, 1991 r . : drzwi, maska, zderzaki, części sil
nika, inne. Lądek Zdrój, tel. 074/814-80-15, 0602/75-26-14 
HONDA PRELUDE, 1992/93 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0609/58-56-61
HONDAPRELUDE, 1993 r., 2000 ccm: amortyzatory tylne, belka 
zawieszenia tylnego, drzwi lewe, pompa ABS-u, klimatyzacja, 
dach, progi plastikowe, pompa wspomagania, skrzynia biegów, 
przełączniki, rozrusznik, alternator oraz przełącznik kierunkow
skazów. Namysłów, tel. 0502/43-45-04 
HONDA OUINTET: różne części. Wrocław, tel. 071/399-08-18, 
0606/47-65-51
HONDA SCHUTLE : drzwi, klapa, błotniki. Oleśnica, tel. 
071/31540-51
HYUNDAI ACCENT, 1500 ccm, 12V 5-drzwiowy: klimatyzacja, 
drzwi, klapy, tapicerka, silnik, zderzaki, lampy i inne części 
mechaniczne i blacharskie. Strzelce Opolskie, tel. 
077/461-37-02, 0606/46-23-55
HYUNDAI ACCENT: dużo różnych części mechanicznych i bla
charskich, silniki, skrzynie biegów, lampy, błotniki, zderzaki,' 
drzwi, pas tylny, mechanika, dużo innych, wysyłka w 1 dzień. 
Góra, tel. 065/543-38-51, 0601/56-42-29 
HYUNDAI COUPE : zderzak tylny. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
HYUNDAI EXCEL, 1986 r., 1500 ccm: ramię wycieraczki, wspor
nik silnika, instrukcja obsługi i inne części; Opole, tel. 
0607/33-91-80
HYUNDAI GALLOPER, 1999 r.. 8 tys. km, 2500 ccm, TDI 4x4: 
silnik kpi., skrzynia redukcyjna, skrzynia biegów, elementy wnę
trza, mosty, zawieszenie, drzwi i inne. Oława, tel. 0604/10-79-48 
HYUNDAI HIOO, 1995 r. : części różne. Ziębice, teł. 
074/819-31-30
HYUNDAI LANTRA, 1993 r., 1500 ccm : drzwi, silnik, skrzynia 
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. Wro
cław, tel. 0601/95-16-78
HYUNDAI PONY, 1990 r., 1500 ccm, wtrysk : wał, korbowody. 
tłoki, głowica, kolektor ssący, docisk sprzęgła, tarcza sprzęgła. 
Sułów, tei. (#1/384-73-11
HYUNDAI PONY, EXCEL, 1991 r., 1500 ccm : skrzynia biegów 
(5), silnik, pólosie, błotniki, klapa tylna, belka tylna i inne czę
ści. Legnica, tel. 0600/24-10-25, 0603/67-61-05

HYUNDAI S-COUPE, 1993 r . : różne części. Bolesławiec, tel. 
075/734-73-08
HYUNDAI S-COUPE : atrapa przednia, lampy. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
HYUNDAI SONATA, 1991 r., 2000 ccm : drzwi z szybami, ma
ska przednia, zderzak, pólosie, zawieszenie przednie, kompu
ter, ABS, lampy przednie (wersja USA), błotnik, stacyjka + kpi. 
zamków z kluczykami i inne. Krogulec, gm. Mysłakowice, tel. 
075/713-02-44, 0502/24-54-44
IFA, 1986 r. izoterma: części silnika, bloczki, głowice, tłumiki,
most tylny (szybki) I inne. Nowa Sól, tel. 0502/65-55-77
IFA: różne części. Chojnów, tel. 076/818-71-80
IFA : różne części. Namysłów, tel. 0603/77-24-00
IFA : tłumik, nowy, nie używany, • 90 zl. Bogatynia, tel.
075/773-83-81, 075/773-13-51
ISUZU GEMINI, 1990 r., 120 tys. km, 1500 ccm, diesel: silnik 
na części, skrzynia biegów. Świebodzin, tel. 0601/58-30-70 
ISUZU MIDI, 1991/94 r .: silnik 2.0 benzyna na części. Ruszów, 
tel. 075/771-45-56
ISUZU MIDI, 1993 r., 125 tys. km, 2000 ccm, diese l: drzwi, 
most tylny kpi. - 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, drzwi, sie
dzenia, dach, most tylny, ukł. wydechowy, lampy. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
ISUZU MIDI, TROOPER: dużo częśd, różne pojemności, rocz
niki (Midi 1983/97 r., Trooper 1983/90 r.), modele, silniki 2.0 E, 
2.4 TD, 2.2 E, skrzynie biegów, tylne mosty, wahacze, części 
silników I skrzyni biegów, częśd zawieszeń, drzwi oraz inne, 
wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 065/543-38-51, 0601/56-42-29 
ISUZU TROOPER, 1990 r., 2800 ccm, TDI: most tylny • 800 zł, 
zawieszenie przednie • 400 zł. Lubin, tel. 0608/49-10-23 
ISUZU TROOPER, 1991 r., 2800 ccm, turbo D : silnik, .na cho
dzie*, • 3.000 zi. Lądek Zdrój, tel. 0609/16-83-93 
ISUZU TROOPER : różne częśd. Kowary, tel. 0603/61-40-97 
IVECO DAILY, 1994 r . : tyłny most, skrzynie biegów. Nowogro
dziec, tel. 0608/23-52-71
IVECO DAILY, 1994 r .: drzwi, lampy, grill, zawieszenia, ćwiartki 
przednie, lusterka, chłodnica, zderzaki i inne. Zielona Góra, tel. 
0503/65-06-56
IVECO TURBODAILY, 1998 r .: zawieszenie przednie, most tył
ny, skrzynie biegów, wały napędowe, filtr powietrza, drzwi, chłod
nice, lusterka. Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
IVECO EUROCARGO : amortyzatory przednie i tylne, .silent- 
bloki" łączników stabilizatora i sprężyny. Chojnów, tel. 
076/818-65-82
IVECO, 2500 ccm, turbo D : pompę wspomagania ukł. kierow
nicy. Nowa Łomnicy woj. wałbrzyskie, tel. 0603/50-72-58 
IVECO : maska, błotniki. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w 
godz. 9-17, 0608/41-76-04
IYECO: skrzynia biegów, chłodnice, pompa. Środa Śląska, tel. 
071/317-53-32, 0603/82-24-69 
IVECO DAILY: most tylny. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
IVECO EUROCARGO: mosty tylne. Wrodaw, tel. 0601/95-16-78 
IVECO : głowica silnika. Wrodaw, tel. 0602/68-90-83 
IVECO 35*10,1994 r . : skrzynia biegów, piasta, wahacze, bak, 
tłumik, drzwi boczne i tylne, amortyzatory, obrotomierz, kolum
na kier. z przełącznikami. Wrocław, tel. 071/788-60-95, 
0601/70-46-16
IVECO 35-10,1995 r . : drzwi przednie i boczne. Wrodaw, tel. 
0601/71-59-58
IVECO 35-10, 2800 ccm, TDI: filtr pow. • 400 zl. Wrocław, tel. 
322-34-23, 0601/73-26-06
!VECO 35-8, 35-10, diesel: zawieszenie prawe, przekładnie 
kier., drążki skrętne 25 mm, stabilizator. Opole, tel. 
0602/11-53-79 '
IYECO 45-10, 2500 ccm, d iesel: drzwi, maska, pas przedni, 
lampa przednia lewa. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
IVECO MAGIRUS: rozrusznik 24 V. Legnica, tel. 076/887-19-19 
po godz. 20, 0601/05-29-57, 0607/22-36-81 
JAGUAR XJ6 ,1982 r .: silnik 4.2, osprzęt, chłodnica, dokumen
tacja, elementy blacharki i inne. ., gm. Różanki, tel. 
095/731-16-47, 0608/70-69-15
JEEP : opony, 15", 4 szt, - 700 zł. Kalisz, tel. 062/761-45-14 po 
godz. 20
JEEP CHEROKEE, 1988 r.: lampy tylne, centralny zamek, bocz
ki plastikowe, błotniki, tapicerka drzwi tylnych lewych, nakładki 
plastikowe na błotniki, uszczelki szyb tylnych, wygluszenie 
maski, ramki szyby przedniej, wkłady do zamków, szyby tylne, 
moduł zapłonu (2500 ccm) • 300 zł, skrzynia biegów + skrzynia 
rozdzielcza - 1 000 zl, most przedni - 800 zł, altemetor 98 A • 
200 zł, klimatyzacja - 1 300 zl, most tylny • 800 zł, chłodnica 
wody - 200 zł. Wrocław, tei. 0601/73-20-98 
JEEP  CHEROKEE : różne części. Jelenia Góra, tel. 
0603/44-65-57, 0609/26-96-78
JEEP GRAND CHEROKEE, 1993/98 r.: kolumna z kierownicą, 
poduszka pow. (kierowcy), szyby tylne boczne,.amortyzatory, 
wał napędowy/licznik, elem. konsoli, silnik wyderaczek, inst. 
elektryczna; szyba tylna, reflektor prawy, przekładnia kier., wa
hacze, serwo,.pompa,, alternator, drążki. Wrocław, tel. 
0501/81-36,18
JEEP GRAND CHEROKEE. 1995/96 r,, 4000 ccm, benzyna : 
drzwi przednie i tylne, maska, klapa tylna, lampy, zderzaki, błot
niki przednie, grill, skizynia biegów, szyby, zawieszenie, podusz
ki pow. i Inne. Lubań, teł. 0600/63-26-50 
JEEP GRAND CHEROKEE, 1995/96 r.: błotnik lewy, drzwi, atra
pa, 2 poduszki pow., ćwiartki tylne i przednie oraz inne. Świdni
ca, tel. 0604/82-66-90, 0607/64-52-82 
JEEP GRAND CHEROKEE, 4000 ccm: silnik kpi., konsola, licz
nik, skórzana tapicerka kpi., plastiki i inne. Wrocław; tel. 
0605/11-26-18, 0607/53-44-23
JEEP GRAND CHEROKEE, głowica (4000 ccm), kolektor ssą
cy z wtryskami, wałek rozrządu, serwo z pompką hamulcową, 
skraplacz klimatyzacji, Japa* z poduszką wieniec zębaty, za
wiasy maski, koła prowadzące pasek klinowy, miska olejowa, 
wkład do chłodnicy, pompa wspomagania chlodniczka oleju, 
bagnet, uszczelka miski olejowej. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
JEEP GRAND CHEROKEE : różne części. Jelenia Góra, tel. 
0603/44-65-57, 0609/26-96-78
JEEP GRAND CHEROKEE, 2000 r .: klapa tylna, zderzak tylny, 
lusterka lewe i prawe, lampa tylna, poduszka pow. kierowcy i 
pasażera. Lubin, tel. 0605/67-41-48, 0605/67-41-43 
JEEP  W RANGLER : różne części. Jelenia Góra, tel. 
0603/44-65-57, 0609/26-96-78
JELCZ: resory kpi, chłodnice 2 szt. do 315, obudowa sprzęgła, 
siłowniki kipra, zawory kipra kpi., most starego typu. głowice 
turbo, pokrywa sprzęgła aluminiowa, obudowa skrzyni biegów 
VI Steyr, instalacja elektryczna nowa. Boiechów, tel. 
071/313-10-23, 0605/26-59-78
JELCZ : felgi • 80 zł/szt., rozrusznik • 200 zł, okładziny hamulca

przedniego, 6 szt. • 10 zł/szt., resor tylny • 250 zł, 6 korbowo- 
dów - 300 zł, śruby, koła przednie, 20 szt. ♦ nakrętki • 100 zł, 
śruby kola tylnego, 14 szt. • 80 zi. Jawor, tel. 076/870-84-11 
JELCZ : rozrusznik, alternator, pedał ham., głowica turbo, okła
dziny tylne, kolektor wodny, pompa wody, wał pędny, obudowa 
koła zamachowego, sprężarka SW-400. Lubin, tel. 
076/842-71-12, 0603/79-06-65
JELCZ, turbo: silnik uzbrojony, po remonde, zakonserwowany
- 7.500 zl, most Raba, nowy typ, po remonde - 3.000 zl, blok 
silnika SW-680, po legalizacji - 1.500 zł, skrzynia biegów, po 
remonde - 800 zł, most Raba - 1.000 zł, zbiornik paliwa al. - 
300 zł, dodsk ham. Opole, tel. 077/455-42-76, 0602/59-13-90 
JELCZ : sprężarka, kpi. korbowodów, turbo. Ścinawa, tei. 
076/843-64-13, 0604/60-74-10
JELCZ  : różne części. Świdnica, tel. 074/853-49-74, 
0604/80-28-42
JELCZ : skrzynia ład., wywrót * siłownik, wał korbowy, głowica, 
kabina, bloki silnika, most tylny, różne części - od 100 zl. Wał
brzych, tel. 074/846-46-50
JELCZ, SW-680, SW-400 : wal korbowy nominalny, głowice, 
nowe i po regeneracji, sprężarka, pompa wodna, chłodnica ole
ju ł inne częśd, - 3.000 zi. Wrodaw, teł. 0607/48-03-35 
JELCZ : kda, chłodnica, zbiornik paliwa, rozpieraki i pedał ha
mulca. Wrodaw, tel. 071/355-31-12, 0605/07-77-88 
JELCZ 315: pióra resora, dodsk, krzyżaki, pólosie, piasta, wałek 
sprzęgła, uszczelki głowicy. Wałbrzych, tel. 0604/11-59-68 
JELCZ 315 : różne, silnik, skrzynia biegów po remoncie. Wał
brzych, tel. 074/846-81-21, 0602/81-92-94 
JELCZ 315 : silnik nowo złożony i inne częśd nowe i stare. 
Wrodaw. tel. 0601/79-26-15
JELCZ 316,1979 r . : silnik • 1.000 d  (sprawny), skrzynia bie
gów, kabina po remonde, nowy wał napędowy • 300 zł, tylny. 
most, oś podnoszona. Bolesławiec, teł. 0601/14-40-11 
JELCZ 317 W : siłownik wywrotu -100 zl, miska olejowa alum.
- 50 zł, zbiornik deju (wywrót) - 50 zł, nakładka do wywrotu 
(kompl.) - 200 zł, oś ♦ bębny i resory • 400 zł, most tylny - 800 
zl. Chobienia, woj. legnickie, tel. 0600/85-89-25
JELCZ 317 : pompa wtrysk., alternator, - 600 zł. Łubków, tei. 
074/819-91-18
JELCZ 317 : pompa wtryskowa • 200 zł, sprzęgło hamulcowe, 
kolumna kierownicza ze wspomaganiem - 450 zł, wal napędo
wy - 250 zł, nagrzewnica -100 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-05-24, 
0606/81-26-16
JELCZ 317 ciągnik siodłowy: rama, stan dobry, • 1.000 zł. Wro
daw, tel. 071/317-80-76 do godz. 16 
JELCZ 317,325: kabina po remonde i lakierowaniu • 4.000 zł, 
silnik turbo, po remonde - 5000 zł, most tyłny • 800 zł, chłodni
ca - 200 zł, zawieszenie przednie • 300 zl, resory, skrzynia bie
gów (6) - 1300 zl, skrzynia biegów (5) • 500 zł, silnik - 2000 zł, 
blok • 800 zł, głowica - 200 zł, kabina krótka, podnoszona (417). 
po remoncie • 5000 zł, , most tylny Raba, Kochlice, tel. 
076/857-02-45
JELCZ 325 : skrzynia ładunkowa, • 1.000 zl. Kiełczów, tel. 
071/398-84-55
JELCZ 325: silnik turbo i zwykły, most .Raba* z blokadą nowe
go typu oraz inne podzespoły. Koźminek k. Kalisza, tel. 
062/763-72-21, 0602/40-53-42
JELCZ 325 : skrzynia ładunkowa, dzielona, wym, 2.4x5 m, - 
1.200 zł. Kożuchów, tel. 068/355-44-80, 0602/57-66-59 
JELCZ 325 : opończa kpi., nowa (stelaż, plandeka, deski), - 
500 zł. Milicz, tel. 0607/23-61-09 
JELCZ STEYR: opony 1200 x 20,4 szt., kompletne, 825 x 20, 
komplet 6 szt., 280 x 70 x 19.5,4 szt., bezdętkowe z felgami. 
Wrocław, tel. 0602/71-08-06
KAMAZ : kda 900x20 (8 szt.) - 400 zł, piasta koła ♦ bęben (4 
szt.) - 400 zł. Kąty Wr., tel. 071/316-65-33, 0604/28-30-12 
KAMAZ: wspomaganie -150 zł. Wałbrzych, tel. 0604/75-96-43 
KAMAZ : kabina krótka kpi., mosty tylne kpi., koła 900 x 20. 2 
szt. Wrocław, tel. 071/321-48-25 
KAMAZ : pólosie, łożyska piast sworzeń zwrotnicy, krzyżaki, 
zawór główny wywrotu, nowe. Wrocław, tel. 071/355-31-12, 
0605/07-77-88
KAMAZ : silnik, po remoncie kapitalnym, z gwarancją lub za
mienię na stary silnik. Zielona Góra, tel. 068^27-18-09 . 
KAMAZ 5511,1990 r . : nowa opona (kostka) 20x900, • 150 zł. 
Wrodaw, tel. 348-08-18, po 19
KIA, 1998 r., 2700 ccm, diesel: kpi. głowica, rozrusznik, pompa
wtryskowa, pompa wspomagania. Krogulec, gm. Mysłakowice,
tel. 075/713-02-44, 0502/24-54-44
KIA BESTA, 1997 r., 2200 ccm, diesel: silnik, zawieszenie, koła,
szyby, plastiki, błotniki i inne. Ostrów Wielkopolski, tel.
0601/88-14-62.
KIA PRIDE : wszystkie częśd. Wrodaw, tel. 0601/70-17-36 
KIASEPHIA, 1998 r., .1500 ccm: częśd do skrzyni biegów. Środa 
Śląska, tel. 0603/10-18-26
KIA, SEPHIA : zawieszenie kpi., dach, silnik, lampa, pompy i
inne. Wrocław, tel. 0601/95-16-78
KOPARKA : miot hydrauliczny, - 4.500 zi. Walibórz, tel.
074/872-12-68
KOPARKA: łyżka 0,5 m3, pełnoobrotowa, - 1.550 zl. Wrocław, 
tel. 071/327-60-46
KOPARKA BIAŁORUŚ : wal korbowy, nowy, • 300 zł. Chobie
nia, woj. legnickie, tel. 0600/85-89-25 
KOPARKA BIAŁORUŚ : pompa wodna, olejowa, -zasilająca, 
tarcze sprzęgła, chłodnica deju, zbiorniczek, panewki, pierście
nie, korbowód. Wałbrzych, tel: 0604/11-59-68 
KOPARKA K-603: mech. obrotu -100 zl, wieniec zębaty obro
tu • 150 zl, rozdzielacz hydraul. -100 zł, siłownik -100 zł, Cho
bienia, teł. 0600/85-89-25
KOPARKA KM 251: różne częśd. Borowiec, teł. 062/734-13-27 
KOPARKA NOBAS 632 : kpi. silnik, po remoncie kapitalnym - 
5.000 zł, łyżka o poj. 0.7 m3 • 1.800 zł, 2 silniki hydrauliczne, 
rozdzielacz -1.200 zł, siłownik do zamykania łyżki i inne. Kłodz
ko, tel. 0601/92-78-25
KOPARKA OSTRÓWEK K-161, K-162 : ramiona przednie i tyl
ne, łyżki, rozdzielacze, ramy, silniki, itd., faktury. Kłodzko, tel. 
0602/69-90-51
KOPARKA P 501 rozdzielacz, siłownik wysięgu, serwo, ha-. 
mulce, pompa olejowa,'?awór sterujący. Wałbrzych, teł. 
0604/11-59-68
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K 162 : silnik, skrzynia 
b.. mos tylny, wieża tylna i inne. Świdnica, tel. 074/852-17-28 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ : pompa wodna, tarcza 
sprzęgła, łańcuch obrotu, nowe, - 300 zl. Wałbrzych, tel. 
0602/15-08-94
KRAZ: różne częśd. Jelenia Góra, tel. 0602/42-35-80 
LADA, 1987 r., 1600 ccm, benzyna: poszycie blacharki, prawa 
strona - 400 zl (nowe), głowica • 300 zl, blok silnika - 300 zł. 
Nowa Ruda, tel. 074/872-77-12

KARPACZ
ul. Wielkopolska 14 
tel. 075/ 76 161 76 , 

075/76 161 73

JELENIA GÓRA 
ul. Wrocławska 2A 
tel. 075/75 182 68

11.05.2001 sp is treści - patrz strona 61 (rozkładowa) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 51



_ _ _ _ _  W  OTO11783

m z Ę  części do aut
W W ffH ZACHODNICH I JAPOŃSKICH
AKCESORIA, KOSMETYKI, OLEJE 
Wrocław, ul. Niemcewicza 27, tel. 071/321 •60-92,321-08-52

LADA 2105 : różne części oprócz silnika. Bierutów, woj. wro
cławskie, tel. 0609/48-26-74
LADA S, 1300 ccm oraz do 1500 ccm i 1600 ccm: skrzynia bie
gów (4j, techn. sprawna, alternatory (różne typy) od 50-70 zł, - 
80 zł. Świebodzice, tel. 074/854-30-80 po godz.16, 853-71-40 
do godz.15
LADA 2105, 1300 ccm : silnik, po remoncie • 700 zl (wraz z 
montażem) oraz inne części z demontażu. Wrocław, tel. 
071/311-98-33
LADA 2105,1300 ccm: części mechaniczne, elementy blachar
ki. Wrocław, tel. 0601/79-08-31
LADA 2105, 2107 : wszystkie części z demontażu. Wrocław, 
tel. 0605/62-00-14
LADA : wszystkie części z demontażu. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
LADA SAMARA 1987/96 r . : części z rozbiórki, zawieszenie, 
skrzynia biegów 4-biegowa, szyby boczne, części silnika, pra
we drzwi, rozrusznik, alternator I inne. Kalisz, tel. 062/762-17-08 
po godz. 18
LADA SAMARA: docisk sprzęgła • 60 zl, tarcza sprzęgła (nowa) 
- 40 zł, osłona sllniczka wycieraczki tylnej • 20 zł, gażnik -• 55 zł 
oraz rozrusznik na części (niekompletny) • 25 zl. Sobótka Za
chodnia, tel. 0604/12-53-23
LANCIA DEDRA: maska, zderzak, zawieszenie, chłodnica, atra
pa i inne. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
LANCIA DEDRA: maska przednia. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
LANCIA DELTA, 1992 r. :częścl używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
LANCIA DELTA, 1995 r„ 1600 ccm, benzyna : kpł. ukl. wyde
chowy z kolektorem I sondą, tylne amortyzatory, rozrusznik, inst. 
elektryczna. Wałbrzych, tel. 0603/45-72-19 
LANCIA KAPPA : reflektory. Siechnice, tei. 071/311-54-.13 w 
godz. 9-17, 0608/41-76-04
LANCIA LYBRA: maska, błotniki, chłodnice, zawieszenie przed
nie. Siechnice, tel. 07t/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
LANCIA THEMA 1990 r .: silnik kpi. 2.8 i, skrzynia biegów kpi., 
ABS, błotnik, drzwi lewe, zbiornik wyrównawczy. Lubin, tel. 
076/844-60-83, 0603/41-05-65
LANCIA THEMA, 1992 r. : lampa tylna prawa. Wrocław, tel. 
0605/10-83-08 ?
LANCIA THEMA : drzwi, lampy i inne. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
LANCIA ZETA: maska, zderzak. Siechnice, tel. 071/311-54-13 
w godz. 9-17, 0608/41-76-04
LAND ROVER 110, 1986 r., 1500 ccm, turbo D : most tylny, 
sprężyny, amortyzatory, drzwi, błotniki, szyby i inne. Gromad
ka, tel. 0600/34-40-71
LAND ROYER DISCOVER : maska przednia. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
LEXUS : lampy przednie. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
LEXUS GS 300, RX 300 : reflektory.., tel. 0607/44-88-38 
LIAZ 110.053: skrzynia biegów (5). Głogów, tel. 076/832-23-17 
U A Z : przystawka skrzyni biegów, wałek do przystawki, pompy 
hydrauliczne, przekł. kierownicy, turbo kompresor, siłownik ha
mulca i wywrotu, zawory, komplet naprawczy, elementy skrzyni 
biegów (9 i 10),-rozrusznik i inne. Jelenia Góra, tel. 
075/754-16-96
UAZ 100,110,111.800 (do lasu): silniki, kabiny, mosty przed
nie i tylne, skrzynia biegów, serwo, wkłady mostów, chłodnice, 
itd, faktury. Kłodzko, tel. 0602/69-90-51 
U A Z '110 : pompa, przystawka, wałek, hydrauliczny, zbiornik 
paliwa, felgi, siłowniki, kiper, siodło, rozrusznik, siedzenia - od 
100 zł. Lubin, tel. 076/845-63-38, 0604/12-23-59 
U A Z : turbosprężarka, -1.000 zł. Polkowice, tel. 076/847-91-89 
LIAZ wywrotka: skrzynia biegów, pompy, przystawki, wały, blo- 

Jd, mosty; ramy. Pyskowice, tel. 0603/77-77-47 
UAZ 100,110: silnik, skrzynia biegów, most tylny, zawieszenie 
przednie, kabiny, blok silnika oraz inne podzespoły, tank). Rat
no Dolne, tel. 074/871-28-29, 0603/71-67-11 
LUBUN II, 1999 r . : pompa wspomagania kier., wał, amortyza
tory, serwo, zbiornik paliwa plastikowy, kpi. ukl. wydechowy, al
ternator. Nowa Ruda, tel. 0607/66-26-84 
LUBUN III, 1999 r., 2400 ccm, turbo D : silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie, rama, most, wal, kola. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
LUBUN II, 1999 r . : zawieszenie przednie, sprzęgło, alternator, 
elektrowylącznik silnika, zbiornik, podnośniki szyb, licznik, kie
rownica, wal napędowy do 3.5 tony, wydech, lampy tylne, amor
tyzatory, rama. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
ŁADOWARKA FADROMA ŁK-1. LK-200 : nowe opony, 2 szt., 
stan b. dobry, -1.100 zł. Legnica, tei. 076/854-39-71 
O  ŁAD OW AR KA  Ł - 1 : skrzyn ia b iegów SB  102, po 

remoncie kapitalnym, - 1.300 zł. 59-323 M ilora- 
dz ice  63, tel. 076/844-85-76 84014121 

ŁADOWARKA ŁK-1 : siłownik skrętu -100 zl, most przedni - 
800 zl, skrzynia biegów - 700 zl. Chobienia, woj. legnickie, tel. 
0600/85-89-25
ŁADOWARKA ŁK-1 : siłownik skrętu, po remoncie, • 300 zł. 
Polkowice, tel. 076/845-07-15
MAGIRUS 130, 1980 r., 6028 ccm : silnik 6-cylindrowy, chło
dzony powietrzem oraz inne części, • 2.000 zł. Jawor, tel. 
076/870-69-35
MAGIRUS M90, 1986 r. : zawieszenie przednie i inne. Lubo
mierz, tel. 075/783-36-94, 0603/87-91-52 
MAGIRUS M90 : silnik 4-cylindrowy, na częśd. Świdnica, tel. 
074/853-49-74, 0604/80-28-42
MAN 19.286,1986 r., 12000 ccm : silnik, 6 cylindrów, w całości 
lub na części, - 3.000 zl. Wrocław, tel. 071/373-55-21, 
0603/60-46-69
MAN 19.422,1993 r . : fotele, deska rozdz., półki, silnik szyby 
elektrycznej. Jelenia Góra, tel. 0602/34-09-53 
MAN 8.153,1994 r.,: kontener, ż  hydrauliką, razem lub osob
no, 6 x 2.45 x 2.5 m, • 8.000 zł. Legnica, tel. 0601/78-73-51 
MAZDA 1998 r .: chłodnica z obudową, wiatrakiem i przewoda
mi, stan idealny. Wrocław, tel. 071/344-44-80, 0502/34-28-49 
MAZDA 121, 1998 r. : lampa tylna prawa. Wałbrzych, tel. 
074/841-68-56, 074/665-04-45
MAZDA 323 SE, 1983 r .: skrzynia biegów (5), półosie, nagrzew
nica, rozrusznik, serwo z pompą hamulcową, tylny zderzak. 
Międzylesie, tel. 0604/66-12-68 
MAZDA 323,1984 r., 1500 ccm, benzyna : silnik, drzwi, klapa, 
skrzynia biegów (5) I inne. Bolesławiec, tel. 075/734-73-69 
MAZDA 323 SEDAN, 1984 r . : drzwi tylne lewe, zderzak tylny, 
stacyjka, lampy tylne. Wałbrzych, tel. 0602/69-36-73 
MAZDA 323, 1986/89 r. 1500, 2000 ccm: silnik z osprzętem, 
skrzynia biegów, zawieszenia, lampy, półosie, kola, szyby, chłod
nica. Wałbrzych, tei. 074/846-49-58 
MAZDA 323 KOMBI, 1987 r.; 120 tys. km, 1500 ccm, E : skrzy
nia biegów (5), stan b. dobry, na gwarancji, pólosłe, aparat za
płonu, alternator, rozrusznik, zawieszenie przednie, zawiesze
nie tylne, stacyjka, drzwi, felgi - 30 zł/szt. Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20
MAZDA 323,1987 r . : drzwi kpi., klapa tylna, skrzynia biegów. 
Wrocław, tel. 0601/79-08-31
MAZDA 323,1988 r., 110 tys. km, 1300 ccm, benzyna : silnik, 
skrzynia biegów i inne części z demontażu. Legnica, tel. 
0605/85-58-00
MAZDA 323, 1988 r. : silnik o poj. 1.3 z pełnym wtryskiem I 
osprzętem, skrzynia biegów (5) - 600 zł. Siekierczyn 132, tel. 
075/724-42-52
MAZOA 323 SEDAN, 1990 r . : część nadwozia tytna, błotniki, 
lampy, drzwi, pompy, katalizator i inne. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78 *
MAZDA 323 F, 1991 r., 1800 ccm, OHC: elementy zawieszenia 
przedniego i tylnego, silnik, inst. elektryczna, zderzak tylny i 
inne. Wrocław, tel. 365-47-45

MAZDA 323 F, 1992 r., 1600 ccm, 16V: części mechaniczne i 
blacharskie, wszystkie. Wschowa, woj. leszczyńskie, tel. 
0607/49-22-85
MAZDA 323,1992 r . : skrzynia biegów, głowica, blacharka, ta
picerka, zawieszenia i Inne, w cenie od 100 zl. Żmigród, tel. 
0601/86-12-04
MAZDA 323 F, 1993 r . : drzwi kpi. - 250 zł, nagrzewnica, zbior
nik paliwa, klapa tylna z szybą, fotele, licznik, konsole, reflekto
ry z mechanizmem, katalizator, kierownica, plastiki, wentylator 
chłodnicy, serwo, błotnik lewy przedni lekko uszkodzony i inne. 
Zielona Góra, tel. 068/325-78-11 po godz. 15.30,0601/72-64-24 
O  MAZDA 323,1996/01 r . : maska, błotniki, zawie

szenie tylne i przednie, dach, ćw iartki, błotniki 
tylne, tapicerka, felg i alum iniowe, drzwi, chłod
nice, klimatyzacja, s iln ik , skrzyn ia biegów, wen
tylatory o raz progi. Św idnica, tel. 0604/82-66-90, 
0607/64-52-82 87020241

MAZDA 323 F, 1998 r.: lampa przednia, lewa - 220 zl/szt., kierun
kowskaz prawy • 50 zł/szt., błotnik przedni, lewy -100 zl/szt., 
ląmpa tylna, lewa - 100 zł/szt., kpi. klimatyzacja • 520 zl/kpl. 
Żary, tel. 068/375-97-42
MAZDA 323 F : bardzo duży wybór części do różnych wersji i 
roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/543-41-95, 
0601/55-17-72
MAZDA 323 F, 1800 ccm, 16V: silnik na częśd, poduszki silni
ka. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 0607/48-86-73 
MAZDA 323 : skrzynia biegów (5), - 400 zl. Malczyce, tel. 
071/317-97-81, 0603/79-63-94
MAZDA 323, 1600 ccm, wtrysk : różne częśd z demontażu,
silnik, komputer. Oława, tel. 071/313-01-85,0602/46-64-17
MAZDA 323 : maska przednia, kolumny McPhersona. Ozimek,
tel. 077/465-37-63 w godz. 8-16, 0605/92-83-14
MAZDA 323 : klapa tylna, skrzynia biegów, maska przednia.
Prusice, woj. wrocławskie, tel. 0606/40-03-11
MAZDA 323 F, 1988/92 r . : dużo różnych częśd. Wrocław, tel.
0601/70-57-00
MAZDA 323,323F, 626, MX-3 : różne częśd blacharskie i me
chaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 0601/72-46-69 
MAZDA 323, 626, 1987/94 r. : częśd używane. Wrocław, tel. 
071/372-87-60
MAZDA 626,1979/96 r . : głowice diesel, różne typy i modele • 
od 500 zł. Wrocław, tel. 324-81-08 po godz. 18,0601/70-22-78 
po godz. 7
MAZDA 626,1984 r., 2000 ccm, diesel,: rozrusznik, silnik, al
ternator, drzwi, szyby, elementy zawieszenia i inne. Kunice, woj. 
legnickie, tel. 0602/11-30-32
MAZDA 626, 1985 r. : przekl. kierownicy. Wrocław, tel. 
0605/32-11-46
MAZDA 626,1986 r., 2000 ccm : drzwi - 50 zł/szt., szyby drzwi 
- 30 zl/szt., rozrusznik -100 zł, skrzynia biegów - 300 zł, konso
la • 30 zl, listwy drzwiowe • 10 zl/szt., lampa lewa • 70 zł, lampy 
tylne - 30 zl/szt., nagrzewnica - 50 zi, silnik dmuchawy • 50 zl, 
pas przedni - 40 zl wzm. dolne - 40 zl, ćwiartki • 40 zl/szt. i inne 
częśd. Dzierżoniów, tel. 0608/22-82-60

AMORTYZATORY
DO W SZYSTK ICH  TYPÓ W  SAM OCHODÓW  

ZACHODNICH  I JA PO Ń SK IC H  
OPO10042 niskie ceny #
OPEL-KRUK Wrocław ul. Litomska 25 
tel. 071/355-82.18,0602 66 95 41, fax 071/373-52.34

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 LUD DO REMONTU
Wrocław, tel. 0-601 70 57 00

OPOOO886

MAZDA 626,1986 r., 2000 ccm, benzyna: głowica z gaźnikiem 
- 400 zł, klapa tylna - 80 zl, szyba tylna ogrzewana - 80 zl, lu
sterka boczne (prawe i lewe) - 50 zl/szt., nagrzewnica - 80 zl, 
serwo ♦ pompa hamulcowa -120 zł, zawieszenie tytne - 250 zl, 
listwa kierownicza • 120 zł, inne. Trzebnica, tel. 071/312-75-07 
MAZDA 626, 1986/89 r. 1506, 2000 ccm: silnik z osprzętem, 
skrzynia biegów, zawieszenia, lampy, półosie, koła, szyby, chłod
nica. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
MAZDA 626, 1987 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna : silnik, 
stan idealny, - 600 zl. Świdnica, tel. 074/850-12-49 
MAZDA 626, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, gażnikowy : silnik, 
skrzynia biegów, częśd mechaniczne i wyposa>enia elektrycz
nego, elementy karoserii i inne. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 
I 0607/40-34-26
MAZDA 626, 1990 r., 2200 ccm, wtrysk : różne częśd. Wro
daw, tel. 0602/68-90-83
MAZDA 626,1991 r., 160 tys. km, 2000 ccm : drzwi prawe, tył 
nadwozia, silnik, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0501/71-41-55 
MAZDA 626, 1993 r., 2000 ccm, 16V : katalizator, komputer, 
elementy zawieszeń, filtr węglowy, półośka, kolektor ssący, pasy 
bezpieczeństwa, serwo hamulcowe i inne drobne. Pieńsk, tel. 
075/778-62-81, 0606/43-36-31
MAZDA 626,1993 r., 2000 ccm, benzyna : silnik uszkodzony, - 
700 zł. Wrocław, tel. 071/787-37-90, 0601/74-93-43 
MAZDA 626, 1994 r. :szyba czołowa -140 zł;. Wrocław, tel. 
071/361-52-50,0601/55-20-51
MAZDA 626, 1995 r., 2000 ccm, 16V : pompa paliwa, szyba 
boczna prawa, mechanizm podnoszenia szyb, zamki, klamki, 
prawe lusterko, lampa tylna prawa do sedana. Lubin, tel. 
0601/92-33-07 .
MAZDA 626,1995 r., 2000 ccm, wtrysk: pas przedni - 250 zl, 
lampa pozycyjna, P+L, nowa • 100 zl/szt., aparat zapłonu - 500 
zl, możliwa wysyłka. Opole, tel. 077/457-21-84 
MAZDA 626,1995 r., 1800 ccm: silnik i inne częśd. Wilkowice, 
tel. 065/534-13-39
MAZDA 626: tytna lewa ćwiartka, -1.000 zł. Smolno Wlk„ woj. 
zielonogórskie, tel. 0502/62-88-95 
MAZDA 626 : silnik, 2000 ccm, benzyna, 2200 ccm, benzyna, 
zderzaki, błotniki, zawieszenie, reflektory, skrzynia biegów. 
Wrocław, tel. 0606/40-03-11
MAZDA 626, 2000 ccm, 2200, diesel różne modele i roczniki: 
głowice, szczelne, bez pęknięć, dotarte zawory, splanowane. 
Wrocław, tel. 324-81-08 do godz. 16,0601/70-22-78 po godz. 7 
MAZDA 929 COUPE. 1986 r., 2000 ccm: silnik, osprzęt, chłod
nica, piórnik paliwa, szyby, skrzynia biegów, zawieszenie, lam
py, most, klapy i inne. Jelenia Góra, tei. 075/713-06-22, 
0606/67-73-19 po godz. 16
MAZDA 929 : lampy, drzwi, zbiornik paliwa, maska, siedzenia, 
deska rozdzielcza i inne. Wrocław, tei. 0601/95-16-78 
MAZDA DEMIO: maska przednia. Wrodaw, tel. 0601/95-16-78 
MAZDA E2000, E2200: bardzo duży wybór części do różnych 
wersji i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/543-41-95, 
0601/55-17-72
MAZDA E2200,2000: drzwi, zawieszenia, lampy, zderzaki, fel
gi, elementy karoserii, resory. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
MAZDA MPV, 1997 r.: klapa tylna kpi. Lubiń, tel. 0605/67-41-48, 
0605/67-41-43
MAZDA M PV : klapa tylna. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
MAZDA MX-3,1993 r., 1600 ccm, 16V: szyba tylna, kierunkow
skazy przednie, miska olejowa. Jelenia Góra, tel. 075/753-29-69 
MAZDA MX-3: półka tylna, - 230 zł. Wrocław, tel. 0603/34-26-54

MAZDA MX-3, MX-5: zderzak przedni I tylny, błotniki. Wrocław, 
tel. 0601/95-16-78
MAZDA XEDOS 6, XEDOS 9 : zawiesz., skrzynia biegów do 9, 
ukl. kierów., drzwi, konsola, dach do 9, plastiki, el. klimatyzacji, 
komputery i Inne, błotniki tylne. Wrocław, tel. 0605/11 -26-18, 
0607/53-43-23
MERCEDES BUS : drzwi boczne, - 200 zl. Jelenia Góra, tel. 
075/744-32-80, 0602/80-01-36
MERCEDES, 3800 ccm, diesel : silnik. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
MERCEDES, 2900 ccm, diesel : silnik. Środa Śląska, tel. 
071/317-59-48
MERCEDES : używane tłoki do silników do osobowych i do
stawczych. Wrocław, tel. 0501/38-64-07, 364-43-24 
MERCEDES 114 oraz 115: drzwi do remontu, szyby zielone, 
zawiasy, klamki, zamki, zaciski ham., podnośniki szyb. Wrocław, 
tel. 0605/39-54-71
MERCEDES 115 D : most tylny + półosie -150 zł, skrzynia bie
gów • 100 zł, pompa wtryskowa -100 zł. Chobienia, woj. legnic
kie, tel. 0600/85-89-25
MERCEDES 115 : skrzynia biegów, automatic - 250 zł, zawie
szenie tylne, kpi. tylny most + wal • 200 zł, kpi. drzwi, 4 szt. - 
100 zl, felgi stalowe, 4 szt., 15* - 50 zł, piasty przednie, kpł. - 
100 zl. Kalisz, tel. 062/764-88-77, 0602/75-81-15 po godz. 19 
MERCEDES 115 : różne częśd. Wrocław, tel. 0605/21-23-64 
MERCEDES 115 : karoseria. Kłodzko, tel. 0607/11-88-18 
MERCEDES 115 : różne częśd. Polkowice, tel. 0603/27-40-52 
MERCEDES 115 W : wszystkie części z rozbiórki, częśd silni
ka 300 D (głowica, pompa) i inne. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
MERCEDES 116,1979 r.: drzwi, szyby, zawieszenia i inne. Zie
lona Góra, tel. 068/323-54-05, 0604/58-60-12 
MERCEDES 116,3000 ccm, diesel: silnik z dokumentacją, 81 
r., 3 lata w kraju, stan dobry, lampy przednie i tylne, most, grill, 
rozrusznik, kierunkowskazy, alternator, przełącznik kierunkow
skazów. Oława, tel. 071/313-49-16, 0502/37-63-21 
MERCEDES 116 : różne częśd. Polkowice, tel. 0603/27-40-52 
MERCEDES 123, 1978/80 r. : stacyjka. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
MERCEDES 123 BUS, 1980/85 r., 3000 ccm, diesel: głowica z 
zaworami, wałek rozrządu. Złotoryja, tel. 076/878-57-39 po 
godz. 18, 0604/85-41-36
MERCEDES 123, 1984 r. : maska, lampy. Wrocław, tel. 
0605/10-83-08
MERCEDES 123 : silnik uszkodzony (2.4 D), z dokumentacją •
1.000 zl, drzwi, dach z szyberdachem, lusterka, hak, deski roz
dzielcza. Bolesławiec, tel. 075/734-58-32, 090/29-89-95 
MERCEDES 123 200 D i 240 D: skrzynia biegów, głowica, wały 
korbowe. Gryfów Śl., tel. 075/781-28-95 po godz. 20 
MERCEDES 123, benzyna, diesel: różne części z demontażu, 
elementy blacharki oraz częśd mechaniczne, silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, zderzaki, chłodnica, 
stacyjka i inne. Lwówek śląski, tel. 0608/37-17-08 
MERCEDES 123 KOMBI: klapy tytne, drzwi, sprzęgło, głowica, 
gażnik, zbiornik paliwa, nagrzewnica i inne. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
MERCEDES 123: wahacze tylne, belka tylna, most tylny, zbior
nik paliwa. Środa Śląska, tel. 0603/74-96-57 
MERCEDES 123,2400 ccm, diesel: silnik, oclony, przebieg 130 
tys. km, • 2.400 zł. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
MERCEDES 123 : skrzynia biegów (4), zbiornik paliwa, pompa 
hamulcowa, ścianka tylna, błotniki przednie, klapa tylna, ma
ska, iampy przednie i tylne, rozrusznik, chłodnica i inne. Wro
daw, tel. 0503/94-27-67 po godz. 14 
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 tylne, reflektory przednie, kierunkow
skazy, silnik 2.0, na części, skrzynia biegów. Złotoryja, tel. 
0606/11-91-95
MERCEDES 123 : różne części. Jelenia Góra, tel.
0603/44-65-57, 0609/26-96-78
MERCEDES 123 : różne częśd. Kłodzko, tel. 0607/11-88-18
MERCEDES 123 : różneczęści. Kowary, tel. 0603/61-40-97
MERCEDES 123 : klapa bagażnika, • 180 zł. Wrodaw, tel.
0601/55-70-58
MERCEDES 123 W : wszystkie częśd z rozbiórki, częśd silni
ka 300 D (głowica, pompa) i inne. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
MERCEDES 123 : lampy przednie i tylne, zderzak, chłodnica, 
grill, maska, rozrusznik, półosie, alternator, amortyzatory. Wro
daw, tel. 0606/39-06-57
MERCEDES 123 D, 2000 ccm 2400 i 3000 diesel: zawieszenia, 
most tylny, silnik, wal pędny, skrzynia biegów, szyby, drzwi, 
wspomaganie, pompa wtryskowa, osprzęt silnika, komplet sie
dzeń i tapicerka. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
MERCEDES 123,115 : dużo częśd, waty korbowe, mosty tyl
ne, półosie, lampy, plastiki, wałek rozrządu i inne. Wałbrzych, 
tel. 074/666-23-03, 0604/94-61-94 
MERCEDES 123,124 : drzwi, błotniki, maski, klapy, zderzaki, 
lampy zawieszenia tytne i przednie, częśd silników 2000 ccm 
D - 2800 ccm E, i inne częśd. Gryfów SI., tel. 075/781-24-22 
MERCEDES 124,1981 r . : boczki, zderzak tylny. Wrocław, tel. 
0608/59-85-41
MERCEDES 124 D, 1988 r., 2000 ccm, diesel: drzwi, reflektory, 
lampy tylne, zderzak tylny, szyba tylna, chłodnica, wał, most, 
szyberdach, tapicerka. Nysa, tel. 0607/35-95-52 
MERCEDES 124,1990 r . : drzwi, klapa tylna, lusterka boczne. 
Legnica, tel. 0605/40-00-98
MERCEDES 124,1990 r.: maska przednia, stan idealny, -150 
zl. Nowa Sól, tel. 0502/65-55-77 
MERCEDES 124, 1991 r. : wzmocnienie przednie czołowe, 
maska, błotniki, grill, maski, szyba przednia, szeroka listwa ze 
spinkami, zderzak przedni, listwy chromowane zderzaka przed
niego I tylnego, licznik z obrotomierzem. Wrocław, tel. 
0603/85-23-25 *
MERCEDES 124,1991 r., 2300 ccm ,, 2600, benzyna : dach 
bez szyberdachu, pompa ABS, komputer ABS, chłodnica, pasy 
przednie, lewarek, pompka centralnego zamka, wygłuszka kla
py tylnej, moduł wtrysku, obudowa filtra powietrza (uszkodzo
na), roleta bagażnika czarna do kombi. Wrocław, tel. 
071/337-19-17, 0605/66-11-92
MERCEDES 124,1992 r .: tylna część nadwozia z błotnikami • 
650 zł, podłużnica przednia z pasem przednim • 350 zl. Legni
ca, tel. 0503/56-55-98
MERCEDES 124,1992 r . : stacyjka z kolumną, kostkami i klu
czykiem - 250 zł, hak rozkładany • 250 zł, sprężyny sportowe 
obniżone • 200 zł, kierownica -100 zł, zbiornik paliwa -100 zł. 
Legnica, tel. 076/856-19-69, 0606/61-69-11 
MERCEDES 124,1992 r .: lampa lewa przednia, podnośnik szy
by do drzwi kierowcy, obudowy wentylatorów (200 E, 250 D), 
felgi aluminiowe 6J x 15 ? oponami 195 x 65 x 15. Lwówek 
Śląski, tel. 0603/74-73-17
MERCEDES 124: elementy klimatyzacji, silnik 300 D (odony), 
skrzynia biegów (5), lampy, zderzak przedni, drzwi i inne. Lu
bań, tei. 0604/69-28-77.
MERCEDES 124 E : lampy, lusterka, drzwi, maski, klapa tylna, 
poduszki pow., sensory, pasy, chłodnica i klimatyzacji, szyby 
drzwiowe, zderzaki, klamki, liczniki, tapicerka i kpi. wnętrze. 
Lubin, tel. 0601/42-28-49
MERCEDES 124 : przekl. kierownicy. Środa Śląska, tel. 
0603/74-96-57
MERCEDES 124 : klimatyzacja kpi., lampy, grill, skrzynia bie
gów (4x4), błotniki, chłodnica i inne. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
MERCEDES 124: wal do 200 D i 240 D, z głowicą aluminiową, 
nominalny, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/345-72-10,0503/86-39-55 
MERCEDES 124: wkłady lusterek bocznych (lewe i prawe), cena 
-100 zl/szt., kołpaki 15", oryginalne, stan b. dobry, cena -150 
zł/komplet. Wrocław, tel. 0501/79-70-81 
MERCEDES 124: listwy szerokie, tunel chłodnicy. Wrodaw, tel. 
0602/26-76-79
MERCEDES 124 : póloś, drzwi tylne prawe, chlodniczka do 
nagrzewnicy, podstawa pod alternator, hamulec kpi., nagrzew
nica, dach, konsola z dodatkami drewnianymi. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
MERCEDES 124 : lampy tylne. Wrocław, teł. 0605/10-83-08 
MERCEDES 124 E-KLASSE: szkło reflektora lewe • 100 zl, sta
cyjka z kluczykiem, uszkodzona  ̂ lampka wewn. Złotoryja, tel. 
076/878-37-54, 0604/53-18-57
MERCEDES 124 : różne części. Jelenia Góra, tel. 
0603/44-65-57, 0609/26-96-78
MERCEDES 124: tylna część nadwozia, 2 amortyzatory, błot
niki, • 600 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-01-23

MERCEDES 124 : felgi aluminiowe z oponami, 15”, • 600 zl. 
Wrocław, teł. 327-82-62
MERCEDES 124 : części oblachowania, zawieszenia, części 
silników, skrzynia biegów automatyczna I manualna, zawiesze
nia, silnik 2.0 D, 2.5 D, 3.0 D, 2.0 E, 2.8 E, w całości. Wrocław, 
tel. 363-40-66 w godz. 10-16
MERCEDES 124: lampy przednie i tylne, zderzak, maski, błot
niki, lusterka. Wrodaw, tel. 0606/39-06-57 
MERCEDES 125 : maska lekko uszk, - 150 zi. Wrodaw, tel. 
0605/39-54-71
MERCEDES 126 : różne części. Jelenia Góra, tel. 
0603/44-65-57, 0609/26-96-78
MERCEDES 126 W : różne części. Polkowice, tel. 0603/27-40-52 
MERCEDES 126: lampy przednie i tylne, zderzak, maska, błot
niki, drzwi. Wrodaw, tel. 0606/39-06-57 
MERCEDES 129 : reflektor lewy. Wrodaw, tel. 0601/73-20-98 
MERCEDES 129 : różne części. Jelenia Góra, tel. 
0603/44-65-57, 0609/26-96-78
MERCEDES 140 S, 140 A, W 210,1995/00 r. : zderzaki. Wro
daw, tel. 0602/88-49-71
MERCEDES 1617 : zawieszenia, wal pędny, skrzynia biegów, 
lampy, kolektory i inne. Wrodaw, tel. 0601/72-56-81 
MERCEDES 180 C : silnik kompl. 2800 ccm E, automatic skrzy- 
nia, podsufitka, tarcze hamulcowe, nowe zegary, chłodnica, 
zderzak, pompa hamulcowa. Gryfów Śl., tel. 075/781-24-22 
MERCEDES 180 C : wkład do lampy tylnej prawej, wahacz, lu
sterko prawe, klamki do drzwi, kierownica, szyba trójkątna, prze
kładnia kier. z drążkami (kpi.). Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
MERCEDES 190,1984 r .: szyba przednia, - 80 zl. Strzelin, tel. 
071/392-31-91
MERCEDES 190,1986 r., 2000 ccm, wtrysk : głowica, alterna
tor, kolumna kierownicy, pompa wspomagania, serwo, pompa 
hamulcowa. Wrocław, teł. 071/373-87-98, 0606/49-34-97 
MERCEDES 190, 2500 ccm, d iesel: tłoki, kolo zamachowe, 
most, zawieszenie tylne, szyberdach, zderzak tylny, wal, pa
newki, zaciski hamulcowe. Bolesławiec, tel. 0603/10-29-47, 
0502/29-11-45
MERCEDES 190 : reflektor prawy -180 zl. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
MERCEDES 190 : błotnik przedni lewy. Lubomierz, tel. 
075/783-36-94, 0603/87-91-52
MERCEDESA 90 : teleskopy, półośki do silnika (2.6), sprężyny 
tylne, komplet kół z oponami, pokrywa bagażnika, błotniki przód, 
uszczelka bagażnika, drzwi. Jelenia Góra, tel. 075/752-23-16 
MERCEDES 190 : różne częśd. Kowary, tel. 0603/61-40-97 
MERCEDES 190 : częśd oblachowania, zawieszenia, części 
silników. Wrodaw, tel. 071/363-40-66 w godz. 10-16 
MERCEDES 190 : skrzynia biegów automatic, ABS, wspoma
ganie, częśd blacharskie i inne. Wrocław, tel. 0603/52-76-66 
MERCEDES 190: lampy przednie i tylne, zderzak, maska, błot
niki, grill, szyby, drzwi, zawieszenia, most, inne. Wrodaw, tel. 
0606/39-06-57
MERCEDES 200, 1983 r., 2000 ccm : silnik, nowe pierśdenie 
prod. niemieckiej, - 1.000 zl. Polkowice, tel. 076/845-18-76 
MERCEDES 200 124 D, 1992 r., 2000 ccm, diesel: częśd me
chaniczne, zawieszenia (przednie i tylne), silnik, elementy bla
charki, dach, błotniki tylne, zderzak tylny, tapicerka. Góra 'Śl., 
tel. 0602/10-58-73
MERCEDES 200 124, 1993 r. : zawieszenie przednie i tylne, 
skrzynia biegów, drzwi, inst. elektryczna, nagrzewnica, zderza
ki, el. podnośniki szyb, szyby i inne. Wrocław, teł. 0601/57-77-47 
MERCEDES 200 124 E, 1994 r., 100 tys. km, 2000 ccm, diesel 
: silnik ♦ skrzynia biegów (automatic). Leszno, teł. 0603/57-31-99 
MERCEDES 200 115 D : silnik, skrzynia biegów, - 1.200 zł. 
Nowogród Bobrzański, tel. 068/321-60-21 po godz. 19 
MERCEDES 200 123 D : skrzynia biegów - 250 zl, rozrusznik • 
100 zł. Wrodaw, tel. 322-34-23, 0601/73-26-06 
MERCEDES 200 D 123 : różne częśd z demontażu. Wrocław, 
tel. 0601/70-17-36
MERCEDES 200,240,1968/76 r.: klocki hamulcowe. Wrocław, 
tel. 071/372-22*86
MERCEDES 200,240 123: różne częśd silników, skrzynie bie
gów, mosty, amortyzatory, zawieszenia, tarcze, zaciski, felgi, 
sprężyny, pokrywy bagażnika i silnika. Oleśnica, tel. 
071/315-36-42, 314-76-47
MERCEDES 201, 210 124 : most tylny (3.0 E, 2.2), chłodnica 
(2.6 E, 2.3 E, 2.0 - automatyczna), pompa ABS-u z modułem, 
most tylny (2.2), ABS, belka zawieszenia tylnego, drzwi tylne 
prawe I lewe, piasta tytna lewa i prawa, podsufitka, elementy 
silnika (3.0 E), pedały oraz klapa. Wrodaw, tel. 0502/4345-04 
MERCEDES 207 D, 1979 r .: drzwi, przednie resory, most tylny, 
silnik 2.4 D, zawieszenie przednie, inst. el., ukł. kierowniczy. 
Bogatynia, tel. 075/773-34-54 po godz. 20 
MERCEDES 207,1980 r.: karoseria, do modelu długiego i wy
sokiego, * części, • 900 zł. Kościan, woj. leszczyńskie, tel. 
0607/19-65-64
MERCEDES 207, 1984 r. : fotele do kabiny 1 lub 2 - 300 zł. 
Krotoszyn, tel. 062/725-78-75
MERCEDES 207 : różne częśd. Legnica, tel. 076/857-57-15, 
0603/45-74-42
0  M ERCEDES 207 : oblachowanie do Mercedesa 

207-608, maski, podszybia, w zmocnienie przed
nie, błotniki, stopnie, poszyc ia drzwi, poszyc ia 
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 : lampy tylne. - 50 zł. Wrocław, tel. 
090/37-09-64
MERCEDES 207 : drzwi tytne, podwyższone. Wrocław, tel. 
0503/84-95-13
MERCEDES 207 : skrzynia biegów 141, - 200 zł. Oława, tel. 
071/303-07-91, 0607/72-02-46
MERCEDES 207,208 : wspomaganie kpi. kierownicy, skrzynia 
biegów (automatic), dach wysoki do wersji krótkiej, drzwi (przed
nie i tylne), wał, alternatory, mosty tylne, resory, nagrzewnice i 
wiele różnych części. Osetno 61A, tel. 065/544-44-21, 
0605/85-57-21
MERCEDES 207, 208, 210 : most tylny, osie przednie, wały
napędowe, skrzynia biegów (4 i 5), zaciski hamulców, piasty,
lampy, chłodnice, rozrusznik, licznik, alternator, szyby, drzwi,
błotniki, filtr plastikowy, przełączniki pod kierownicę. Wałbrzych,
tel. 074/849-02-00, 0607/15-05-84
MERCEDES 207, 208, 307 BUS : różne części. Oleśnica, tel.
071/315-40-51
MERCEDES 207,307 D, 2400 ccm, diesel: drzwi, szyby, fota- 
la, skrzynia biegów, głowica, most tylny, osprzęt silnika, błotniki
1 inne. Leszno, tel. 0501/70-04-56
MERCEDES 207,307 do 85 r.: oblachowanie, zawieszenie, sil
nik, wał napędowy i inne. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
MERCEDES 207,307,310 : skrzynia biegów, resory, wspoma
ganie, belka przednia, wały, częśd silnika, przełączniki kierun
kowskazów, chłodnice. Luboszyce, woj. leszczyńskie, tel. 
0601/84-83-52
MERCEDES 207, 310,1980/95 r . : wały napędowe, mosty tyl
ne, resory, rozruszniki, alternatory, instalacje elektr., przełącz
niki itp., możliwość wysyłki. Góra, tel. 0601/91-97-74 
MERCEDES 208 D, 1992 r., 2300 ccm, diesel: tylny most, al
ternator, rozrusznik, przednie zawieszenie, miska olejowa, fel
gi 14*, wał korbowy, tłoki, korbowody. Pieńsk, tel. 075/778-62-81, 
0606/43-36-31
MERCEDES 208 : skrzynia biegów automatyczna i manualna, 
zawieszenia, silnik 2.0 D, 2.5 D, 3.0 D, 2.0 E, 2.8 E, w całości, 
mosty. Wrocław, tel. 363-40-66 w godz. 10-16 
MERCEDES 208,210,207: częśd mechaniczne i blacharskie. 
Wrocław, tel. 0608/22-30-63
MERCEDES 210 E, 1997 r.: reflektory xenonowe - 2.000 zl/kpl., 
reflektory zwykłe • 750 zl/kpl., poduszka pow. kierowcy - 600 zł, 
poduszka pow. pasażera • 650 zł. Niemodlin, teł. 0604/82-52-39 
MERCEDES 210,1997 r., 2200 ccm, diesel, 16V: skrzynia bie-
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gów automatyczna, głowica kpł., pompa wtryskowa, łapy silni
ka, klapa tylna, lampy tylne, zwrotnice, przekł. kierownicy, błot
nik lewy tylny, ABS, most tylny, półośki. Zielona Góra, tel. 
0608/71-01-32
MERCEDES 210 W, 1998 r.. 30 tys. km, 2900 ccm, TD i: skrzy
nia biegów, automatic, przełączniki pod kierownicę, listwy kie
rownicze, wykończenia drewniane, zawory, rozrusznik i inne 
częśd. Legnica, tel. 0601/74-62-22 
MERCEDES 210 W, 1998 r. : ćwiartka tylna prawa, • 900 zl. 
Wrodaw, tel. 0608/17-96-55
MERCEDES 210 : tapicerka skórzana, czarna, inne. Lubin, tel. 
0602/47-81-99
MERCEDES 210 .okularnik': lampy, zderzaki, grill, maski, felgi 
oraz błotniki. Lubin, tel. 0603/36-38-55 
MERCEDES 210: lampy tylne, listwa pod zderzak tylny. Lubo
mierz, tel. 075/783-36-94, 0603/87-91-52 
MERCEDES 210 W : halogen prawy, błotnik prawy, zderzak 
przedni parktronic, zderzak tylny do wersji Avantgarde, belkę 
górną wzmocnienia czołowego, grill Avantgarde. Świdnica, tel. 
0606/81-40-86
MERCEDES 210 .okularnik': zderzak przedni. Kowary, tel. 
0603/61-40-97
MERCEDES 210 E, 2000 r .: reflektory xenonowe • 2.000 zl/kpl. 
Niemodlin, tel. 0604/82-52-39
MERCEDES 220 C-KLASSE, 1993/97 r., diesel: części blachar
skie i mechaniczne, silnik 220 D16V, elementy silników 220 D,
230 D. Żagań, tel. 0604/46-39-97
MERCEDES 230 123 E, 1980 r. : silnik. Wrocław, tel.
0501/38-64-07, 364-43-24
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 240 123 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel: silnik, sie- N 
dzenia, tapicerka, drzwi, szyby, lusterka, zawieszenia, wspo
maganie kier., liczniki, skrzynie biegów, osprzęt silnika, zde
rzaki, maski, most tylny, sprężyny i inne. Sobótka, tel. 
0603/56-90-40
MERCEDES 240 123,1981 r., 2400 ccm: zderzak przedni, błot
nik lewy, fotele, tapicerka, przekl. kierownicy, klapa tylna, skrzy
nia biegów, most, zawieszenie, tłumik, zamki drzwi, licznik, roz
rusznik, serwo, pompa ham., części silnika, lusterka i inne. 
Wrodaw, teł. 0600/66-31 -05
MERCEDES 240 123 D : częśd mechaniczne i elementy bla
charki oprócz silnika. Bierutów, woj. wrocławskie, tel. 
0609/48-26-74
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MERCEDES 240 124, 2400 ccm, diesel : pompa wtryskowa, 
klapa bagażnika, deska rozdz., szyba i zderzak tylny, pokrywa 
głowicy, klamki i lusterka boczne. Wrodaw, tel. 357-59-12 
MERCEDES 240, 2400 ccm, diesel : silnik. Kłodzko, tel. 
0607/11-88-18
MERCEDES 240 123 D, 2400 ccm, diesel : klapa tylna, roz
rusznik, przekł. kierownicy. Wrocław, tel. 071/302-72-09 
MERCEDES 250 124 D, 1992 r . : poduszki pod silnik, 2 szt, - 
200 zl. Legnica, tel. 0604/93-88-22 
MERCEDES 250 124, 1993 r. : zawieszenie przednie i tytne, 
skrzynia biegów, drzwi, inst. elektryczna, nagrzewnica, zderza
ki, el. podnośniki szyb, szyby I inne. Wrocław, tel. 0601/57-77-47 
MERCEDES 250 124.2500 ccm, diesel. 20V: skrzynia biegów 
(5), poduszki pow. i inne. Lubań, tel. 0604/69-28-77 
MERCEDES 250 : zaciski, ramię wyderaczek. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
MERCEDES 260124,1988 r., 126 tys. km. 2600 ccm. benzyna 
: zawieszenie tylne i przednie, pompa z ABS, serwo, ćwiartka, 
komputer, sprzęgło, głowica, silnik na częśd, błotniki, wyde- 
raczka, hak, chłodnica, alternator, deska rozdz., pompa paliwa. 
Kłodzko, tel. 0607/09-68-72
MERCEDES 280 116,1982 r., 2800 ccm : części zawieszenia, 
wał napędowy, układ wydechowy, most, opony zimowe 195 x 
65 x R15 (2 szt.) • 120 zl, kołpaki 15* (4 szt.), rozrusznik (ben
zyna) -100 zl, felgi aluminiowe z oponami 14' - 250 zl, hak - 
120 zł. Strzegom, tel. 074/855-97-32 wieczorem 
MERCEDES 280 126, 2800 ccm, wtrysk : silnik kpł., z doku
mentacją, automatyczna skrzynia biegów, prawy przedni błot
nik (nowy), lampy, drzwi, koła 15' i 16'. Złotoryja, tel. 
076/878-29-13, 878-51-96
MERCEDES 300 123 D, 1982 r., 3000 ccm, diesel: różne czę
śd. Jelenia Góra, tel. 075/752-49-96 
MERCEDES 300 124,1987 r., 270 tys. km : tapicerka, siedze
nia, deska rozdzielcza, wąska listwa, klamki, - 700 zi. Wrocław, 
tel. 0606/46-04-80
MERCEDES 300 124,1990 r., 167 tys. km, 3000 ccm. benzyna 
: kompletny wtrysk, komputer ABS i silnika, chłodnica wodna i 
klimatyzacji, sprężarka klimatyzacji, ABS, klamki, zamki, pom
pa centr. zamka, olejowa, zderzak tylny, pedał hamulca ręczne
go, wyderaczki na lampy, przekaźniki, zegary. Wałbrzych, tel. 
0606/25-60-95
MERCEDES 300 124 E, 1991 r . : nadwozie przednie, maska, 
plastiki chłodnicy, sonda lambda, czujnik ABS, chłodnica wspo
magania kierownicy, zamek maski, • 1.500 zJ. Wałbrzych, tel. 
074/847-35-70, 0605/21-06-21
MERCEDES 300 124 D, 1993 r .: zawieszenie przednie i tylne, 
skrzynia biegów, drzwi, inst. elektryczna, nagrzewnica, zderza
ki, el. podnośniki szyb, szyby i inne. Wrocław, tel. 0601/57-77-47 
MERCEDES 300 123 D : alternator, pompa wtryskowa, pompa 
oleju, pompa wody, wałek rozrządu, kpł. wtryskiwacze, spręży
ny przednie, wahacze tylne, koło zamachowe, teleskopy przed
nie I inne, całość - 400 zł. Sulechów, teli 068/385-38-88, 
060,3/79-40-07
MERCEDES 300 124, turbo D : silnik, kpl.dokumentacja, na 
części, most, skrzynia biegów autom, i wiele innych częśd. 
Wrocław, tel. 0601/62-53-22
MERCEDES 300123 D : maska silnika, klapa bagażnika, skrzy
nia biegów, mosL wał napędowy, reflektor, lampy i Inne, -1.000 
zi. Łomnica, tel. 075/713-11-70
MERCEDES 300 123 D, 3000 ccm, diesel: wal korbowy nomi
nalny - 200 zi, lusterko lewe wsteczne • 40 zl, felgi stalowe (4 
szt.) - 60 zl, kołpaid (4 szt.) • 120 zl, przełącznik kierunkowska
zów - 60 zł, chłodnica wody • 100 zl, chłodnica oleju (123, D) - 
80 zł. Strzegom, tel. 074/855-97-32 wieczorem 
MERCEDES 307 BUS, 1993 r., 110 tys. km : zawieszenie tytne 
i tylne, resory, most, stan b. dobry. Prochowice, tel. 
076/858-47-61, 0605/43-54-20
MERCEDES 310 BUS, 1993 r., 110 tys. km : zawieszenie tylne 
I tylne, resory, most, stan b. dobry. Prochowice, tel. 
076/858-47-61, 0605/43-54-20
MERCEDES 320 ML : drzwi, lusterka, poduszka pow. kpi. Lu
bin, tel. 0605/67-41-48, 0605/67-41-43 
MERCEDES 350 14Q, 1993 r., 3500 ccm, turbo D : maska z 
atrapą, chłodnica wody z tunelem, kierunkowskazy, zderzak kpi., 
konsola, felgi aluminiowe 18', drzwi, szyby, elem. plastikowe, 
tapicerka skórzana, lampy tylne, tylne klapy, wahacze, nagrzew
nica, lusterka, skórzana kierownica z poduszką. Lubin, tel. 
0601/18-90-99
MERCEDES 406 D, 1983 r. : różne części. Lubomierz, tel. 
075/783-36-94, 0603/87-91-52 -  
MERCEDES 406, 407, 508,608, 808, 813 : różne częśd. Ole* 
śnica, teł. 071/315-40-51
MERCEDES 508,1973 r . : skrzynia biegów, oś przednia, most
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tylny, wal pędny krótki I Inne z rozbiórki. Jelenia Góra, tel. 
075/752*62-64, 0607/34-29-68
MERCEDES 508 D, 1978 r., 3500 ccm, diesel: silnik w dobrym 
stanie, skrzynia biegów (5), most szybki i inne, -1.000 zl. Wro
cław, tel. 071/350-74-37
MERCEDES 508,1983 r.. 180 tys. km, 3800 ccm, diesel: silnik 
kpi. z osprzętem + skrzynia biegów. Wojcieszów, woj. jelenio
górskie, tei. 0607/51-84-91
MERCEDES 608 D, 1980 r . : części podwozia, wspomaganie, 
chłodnica, nagrzewnica, skrzynia biegów, felgi 16* i 17,5* i inne. 
Wrocław, tel. 071/343-66-07
MERCEDES 608,1983 r., 180 tys. km, 3800 ccm, diesel: wal 
korbowy nominalny, głowica, blok pompa wtryskowa, rozrusz
nik, alternator, sprężarka, tłoki, pompa wody, oleju, wtryskiwa- 
cze, sprzęgło i inne. Świerzawa, woj. jeleniogórskie, tel. 
0607/51-84-91
MERCEDES 608 : oś przednia, rama, wał pędny, kpi., skrzynia 
biegów, maska silnika, atrapa przednia, nagrzewnica kabiny. 
Wrocław, tel. 354-02-33
MERCEDES 608, 808 : skrzynia ładunkowa, szer. 2,30 m, dł. 
4,60 m, wys. 2,10 m, skrzynia biegów (5), most tylny, oś przed
nia, pompa hamulcowa, serwo, zbiornik paliwa i powietrza, ka
bina LP 608, w całości lub na części. Wałbrzych, tel. 
074/842-69-69
MERCEDES 609,814,1992 r., diesel,: kompletnie uzbrojone 
nadwozie, maks. długie i wysokie, drzwi boczne rozsuwane, stan
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 Lubin 0-603 646 4 4 3 opoo36oi
b. dobry, - 11.000 zl. Wałbrzych, te l..074/848-12-93, 
0604/52-69-35
MERCEDES 808,813 : zawieszenie, wal, most tylny. Wrocław, 
tel. 0601/95-16-78
MERCEDES 813 : silnik spalinowy, kompletny ze skrzynią bie
gów, używany i inne, cena - 5.500 zł ♦ Vat. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/641-23-45
MERCEDES 814,1991 r . : skrzynia biegów • 2000 zi, kabina • 
3000 zl, przednie resory, zawieszenie przednie. Ostrów Wlkp., 
tel. 0502/08-55-04
MERCEDES 814 : opony, komplet, przednie 215 x 8,5 x 17,5, 
tylne 235 x 8,5 x 17,5, -1.800 zl. Jelenia Góra, tel. 0602/34-09-53 
MERCEDES A -KLASSE : klapy tylne. Lubomierz, tel. 
075/783-36-94,0603/87-91-52
MERCEDES A-KLASSE : różne części blacharskie i mecha
niczne. Poznań, tel. 061/810-51-57T0601Z72-46-69 
MERCEDES BUS, 2900 ccm : części mechaniczne, oblacho
wanie, mosty, szyby, silnik i Inne. Kłodzko, tel. -074/868-71-40. 
0604/72-67-37
MERCEDES BUS, 2300 ccm, diesel: silnik i inne części. Wro
cław, tel. 0605/07-02-09
MERCEDES BUS, 2300 ccm, diesel: silnik i Inne części z de
montażu. Wrocław, tel. 0601/53-58-28 
MERCEDES C-KLASSE, 1994/01 r . : szyberdachy, wzmocnie
nia, reflektory, lusterka, kokpity, błotniki, pompy, ABS, pompki 
centralnego zamka, amortyzatory i inne. Opole, tel. 
0600/10-11-66
MERCEDES C-KLASSE, 1995 r .: obudowa wentylatora, drzwi, 
słupek przedni prawy, szyby drzwiowe przednie. Nowa Sól, tel. 
0601/76-90-57
MERCEDES C-KLASSE, 1996 r. : lusterko lewe i prawe, po
duszka pow., klapa tylna, lampa prawa i lewa, filtr pow. Lubin, 
tel. 0605/67-41-48, 0605/67-41-43 
MERCEDES C-KLASSE, 1998 r. : zderzak przedni I tylny, 
wzmocnienie czołowe. Świdnica, tel. 0606/81-40-86 
MERCEDES C-KLASSE, 2500 ccm, turbo D : chłodnica wody, - 
400 zl. Brody, tel. 068/371-81-86 
MERCEDES C-KLASSE : zderzak przedni i tylny. Lubań, tei. 
0603/71-92-95
MERCEDES C-KLASSE : maska, lampy, zderzaki, błotniki, 
ćwiartki, drzwi, zawieszenia, chłodnice I inne. Lubin, tel. 
0603/64-64-43
MERCEDES C-KLASSE : szyba przednia. Oleśnica, tel. 
0601/72-56-81
MERCEDES C-KLASSE: maska. Siechnice, tel. 071/311-54-13 
w godz. 9-17, 0608/41-76-04
MERCEDES C-KLASSE : ćwiartka tylna lewa. Wrocław, tel. 
0601/79-08-31
MERCEDES C-KLASSE : maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18 .
MERCEDES C-KLASSE, 2001 }■: dizwi kpi, dach, plastiki, pod- 
sufitka. Lubin, tel, 0605/67-41-48, 0605/6741 -43 ,
MERCEDES C-KLASSE, E-KLASSE: maska silnika Oleśnica, 
tel. 071/315-40-51
MERCEDES C-KLASSE, E-KLASSE, A-KLASSE: atrapa przed
nia. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
MERCEDES CLK : reflektory xenonowe - 1.600 zł/kpi. Niemo
dlin, tel. 0604/82-52-39
MERCEDES E-KLASSE 210,1995/01 r.: reflektory zwykłe, kse- 
nonowe, światła halogenowe, ramki, kokpity, wózki, belki, 
wzmocnienia, kolumny kierownicze, pompy wspomagania, za
wieszenia, półosie, tarcze i inne. Opole, tel. 0600/10-11-66 
MERCEDES E-KLASSE : maska, lampy, błotniki, zderzaki, za
wieszenia, drzwi itd. Lubin, tel. 0603/64-64-43 
MERCEDES E-KLASSE, 2000 r . : poduszka kierowcy, - 550 zl. 
Świebodzin, tel. 0601/58-30-70
MERCEDES MB 100, 1993 r . : zawieszenia, drążki kler. kpi., 
półośki, pompa ABS-u, wahacze + panewki górne i dolne, przekł. 
kierownicy ze wspomaganiem, pompa hamulcowa + serwo, 
pompa sprzęgła ♦ siłownik. Chojnów, tel. 076/817-21-15, 
0606/47-11-90
MERCEDES MB 100, 1994 r . : lusterka, piasty, maska, drzwi 
przednie, oś tylna, lampy, tapicerka i inne. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-10-42, 0607/07-43-04, 0609/59-02-36 
MERCEDES MB 100,1994 r . : maskę białą, podszybie czarne. 
Kłodzko, tel. 0607/35-35-70
MERCEDES MB 100: części mechaniczne, oblachowanie, szy
by, resory, piasty, elementy zawieszenia 1 inne. Kłodzko, tel. 
0604/72-67-37, 0603/22-50-23
MERCEDES MB 100: most tylny, osie przednie, wały napędo
we, skrzynia biegów (4 I 5), zaciski hamulców, piasty, lampy, 
chłodnice, rozrusznik, licznik, alternator, szyby, drzwi, błotniki, 
filtr plastikowy, przełączniki pod kierownicę. Wałbrzych, tel. 
074/849-02-00, 0607/15-05-84
MERCEDES MB 100 : elementy karoserii,^zderzaki przednie, 
lampy. Wrocław, teł. 0601/95-16-78 
MERCEDES MB 100 : wszystkie mech. i blacharskie. Zielona 
Góra, tel. 0600/82-88-70
MERCEDES MB 100 : przekładnia kierownicy, tylna belka, re
sory, zderzak, filtr pow. kpi., zbiornik paliwa, • 1.000 zł. Kobie
rzyce, tel. 071/311-80-44. 0501/34-42r12 
MERCEDES MB 100: zawieszenie tylne i przednie, rozrusznik, 
alternator, licznik, zderzak. Wrocław, tel. 0606/39-06-57 
MERCEDES S-KLASSE: reflektory zwykle, ksenonowe, kokpi
ty, lusterka, pod. powietrzne, światła halogenowe. Opole, tel. 
0600/10-11-66
MERCEDES S-KLASSE, 2000 r . : reflektory xenonowe • 2.000 
zł/kpi. Niemodlin, tel. 0604/82-52-39 
MERCEDES SLK : drzwi kpi., poduszka pow., konsola. Lubin, 
tel. 0605/67-41-48, 0605/67-41-43

MERCEDES SLK : błotniki, zderzak przedni. Świdnica, tel. 
0606/81-40-86
MERCEDES SPRINTER, 1996 r., 2300 ccm ; komputer, głowi
ca, sprzęgło, koło pasowe, pokrywa rozrządu, most tylny, ABS, 
teleskopy tylne i inne. Wrocław, tel. 0601/57-77-47 
MERCEDES SPRINTER, 1996 r., 2900 ccm, TDI: części silni
ka, skrzynia biegów, most tylny, zwrotnice, resory, belka silni
ka, drzwi, maska, chłodnica, błotniki, filtr pow., deska rozdz., 
fotel kierowcy, tłumik, felgi 15', plastiki wewnętrzne. Zielona 
Góra, tel. 0608/71-01-32
MERCEDES SPRINTER, 1996/98 r . : różne części mechanicz
ne, wał napędowy, kolumna kierownicy kpi., pompa ABS-u, kom
puter, licznik, serwo, lampy tylne kpi., grill oraz przełącznik świa
teł. Wrocław, tel. 0600/52-08-83 
MERCEDES SPRINTER, 1998 r., 34 tys. km, 2900 ccm, TD i: 
tylny most, zaciski hamulcowe, linka hamulca ręcznego kompl. 
z kasetą, zderzak tylny, kierownica. Brzeg, tel. 0602/18-40-37 
O  M ERCED ES SPRINTER tanio, nowe oryginalne 

części: w tryski, teleskopy, „w iskozy” , rozruszni
ki, alternatory, poduszki s iln ika, pompy, serwo, 
tarcze sprzęgłowe, końcówki drążka, „rollspane- 
ry", św iece żarowe, sensory oleju, kompresory, 
poduszki pow., przełączn iki św iateł i inne. Wy
s y łk a . W oj. lu b u sk ie , te l. 095/729-59-79, 
0608/77-16-69 87020831

MERCEDES SPRINTER : maski, błotniki przednie, wzmocnie
nie czołowe, betka przednia, narożnik tylny. Wrocław, te l.'  
071/333-70-92, 0601/56-17-22
MERCEDES SPRINTER : wyłącznik główny pod kierownicę. 
Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
MERCEDES SPRINTER, 2900 ccm, TD i: wtrysk paliwa sterują
cy. Wrocław, tel. 0501/22-24-85 
MERCEDES SPRINTER, 208 D, 1996 r., 2300 ccm, diesel : 
pompa wspomagania, uzbrojona głowica silnika, wtryski, (loki z 
korbowodami, pompa vacum, pokrywa zaworów, miska olejo
wa, tarcza i docisk sprzęgła, koło zamachowe i inne części. 
Wrocław, tel. 0602/18-64-65
MERCEDES VITO, 1998 r., 2300 ccm, turbo D : silnik, osprzęt, 
zawieszenia, konsola, plastiki, poduszki pow., chłodnica, zde
rzaki, podłużnica, dach, drzwi, szyby, lusterka, lampy, błotniki, 
maska, felgi aluminiowe, układ wydechowy i inne. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
MERCEDES VITO, 1999 r .: belka pod silnik, kolumny McPher
sona, piasty, zaciski, deska rozdz., zderzaki, plastiki, chłodni
ca, nagrzewnica, klimatyzacja, inne. Opole, tel. 0602/87-61-45 
MERCEDES VITO, 1999/00 r .: głowica, turbiny, alternator, roz
rusznik, pompy wspomagania, pompy wodne, osprzęt silnika, 
zawieszenie przednie i tylne, kierunkowskazy, plastiki, węże, 
przełączniki, koła i Inne. Lubin, tel. 0604/37-47-27 
MERCEDES VITO: przeguby napędowe. Jelcz-Laskowice, tel. 
0502/26-89-69
MERCEDES VITO : nowe zderzaki, klapa tylna, lusterka bez 
wkładów, lampy. Lubomierz, tei. 075/783-36-94,0603/87-91 -52 
MERCEDES VITO : orurowanie, nowe, - 300 zl. Wrocław, tel. 
0606/33-16-94
MERCEDES VITO CDI: chłodnica wody, - 400 zl. Wrocław, tel. 
0602/45-94-29
MERCEDES VITO, SPRINTER, MB 100: różne części. Stęszew, 
tel. 0600/66-93-09
MITSUBISHI, 1995 r., 10 tys. km, 1600 ccm, 16V : silnik na 
części, - 1.900 zl. Legnica, tel. 076/866-34-07 
MITSUBISHI CARISMA, 1998 r . : pokrywa bagażnika, bez szy
by, - 60 zł. Bierutów, tel. 071/314-68-16,0606/80-86-05 
MITSUBISHI CARISMA, 1998 r. : reflektor lewy. Gołostowice, 
woj. wrodawskie, tel. 0608/86-27-66 
MITSUBISHI CARISMA: różne części, pólosie, zwrotnice, prze
guby, wahacze, tarcze, dociski, głowice, szyby, komputery, fo
tele, tapicerki, silnik 1.6 16V, części skrzyni biegów 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 COLT, 1982 r. : wszystkie części z demontażu. 
Wrocław, tel. 0605/62-00-14
MITSUBISHI COLT, 1988 r .: silnik, skrzynia biegów i inne czę
ści. Wilkowice, tel. 065/534-11-53 
MITSUBISHI COLT, 1989 r., 1300 ccm : nowe: szczęki ham., 
pasek klinowy, kierunkowskaz prawy - 120 zl. Wrocław, tel. 
0605/95-82-06
MITSUBISHI COLT, 1991 r., 1500 ccm, benzyna : silnik oclony,

MITSUBISHI LANCER, 1984/87 r. : pompa wtryskowa, rura 
wydechowa z tłumikiem, kolektor wydechowy i Inne/Ząbkowice , 
Śląskie, tel. 074/815-49-14
MITSUBISHI LANCER, 140 tys. km, 1800 ccm, diesel: pólosie, 
rozrusznik, McPhersony, teleskopy, zawieszenie tylne, chłodni
ca, lampy, zderzaki, atrapa, maska, szyby, felgi, drzwi. Wał
brzych, tel. 0603/53-31-20 ?
MITSUBISHI LANCER, COLT, 1991 r., 1500 ccm: silnik, skrzy
nia biegów (5) i automatic, zawieszenia, drzwi, półosie, klapa, 
szyby, plastiki i inne. Legnica, tel. 0600/24-10-25,0603/67-61-05 
MITSUBISHI PAJERO, 1983/96 r . : części mechaniczne i bla
charskie, silniki 3.0 V6 (pasuje do wersji 3.0 GT), skrzynie bie
gów 2.5 TD, 3.0 V6 z reduktorem, zderzaki, lampy, drzwi, szy
by, reduktory, tylne mosty, blacharka, półosie, wahacze, plasti
ki, dużo innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 065/543-38-51, 
0601/56-42-29
MITSUBISHI PAJERO, 1990 r., 2500 ccm, diesel: silnik, stan 
idealny, skrzynia biegów i redukcyjne, zawieszenia, elementy 
wnętrza, drzwi i inne. Oława, tel. 0604/10-79-48 
MITSUBISHI SPACE WAGON, 1983/91 r., 2000 ccm : lampy 
tylne • 70 zł/szt., lampy przednie prawe pozycyjne - 40 zl/szt., 
katalizator ♦ sonda lambda • 200 zł. Wałbrzych, tel. 
074/664-70-40 I
MITSUBISHI SPACE WAGON MINIVAN. 1989 r.. 1800 ccm, tur
bo O : głowica kpi., uzbrojona, wałek rozrządu, uszczelki, stan 
b. dobry, - 500 zl. Damianowo, gm. Udanin, tel. 076/871-90-65 
MITSUBISHI SPACE WAGON, 1998 r., G D i: różne części bla
charskie i mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 
0601/72-46-69
MOTOCYKL DNIEPR : wózek boczny. -150 zł. Wrocław, tel. 
0606/16-95-.64
MOTOCYKL HONDA NTX, 1989 r., 125 ccm, R uszkodzony tłok, 
cylinder, wal dobry, w całości lub na części, pasuje do Hondy 
NSR 125R, • 600 zl. Wschowa, teł. 0603/16-86-66, 
065/540-25-46
MOTOCYKL HONDA CBR 600 F3 : owiewki, - 700 zl. ., tel. 
0604/32-04-70
MOTOCYKL HONDA CBR 600 F2, MBX 80: różne części.., tel. 
0604/32-04-70
MOTOCYKL HONDA CB 250,400: moduł zapłonowy, - 450 zl. 
Kowary, tel. 075/718-31-01, 0602/52-53-33 
MOTOCYKL HONDA, KAWASAKI, SUZUKI, YAMAHA: plasti
ki, lampy i Inne. Lwówek Śląski, tel. 075/782-23-32. 
0604/99-42-81
MOTOCYKL JAWA 350 TS, 1990 r., 350 ccm : filtr powietrza • 
25 zł, rama z dokumentacją • 120 zł, koło z oponą- 80 zł, sprzę
gło - 60 zl, skrzynia biegów • 50 zl, instalacja - 50 zl, kierunkow
skazy • 20 zl/szt., zawieszenie przednie • 100 zł, gażnik - 30 zi, 
kartery, zegary, tłumiki, siedzenie. Mrozów, woj. wrocławskie, 
tel. 0608/02-08-81
MOTOCYKL JAWA, 50 ccm : silnik, kompletna dokumentacja, 
stan b. dobry, -100 zl. Niemodlin, tel. 0600/55-62-31 
MOTOCYKL JAWA 250,1950 r . : teleskopy przednie z lampą 
reflektorową, nowe, • 150 zl. Wrocław, tel. 372-21-23 
MOTOCYKL JUNAK WFM, Jawa, Peugeot: różne części oraz 
dokumentacja. Domaszków, tel. 074/813-21-68,0602/85-77-55 
MOTOCYKL K-750, 1965 r. czarny: rama kompl. bez silnika i 
skrzyni biegów, • 750 zł. Wrocław, tel. 0606/16-95-64 
MOTOCYKL KLA 650 : silnik na części, stan dobry. Wrocław, 
teł. 0503/99-07-05
MOTOCYKL M-72 : wózek boczny, - 350 zl. Wrocław, tel. 
0606/16-95-64
MOTOCYKL MZ150: różne części. Świdnica, lei. 074/858-90-52 
MOTOCYKL MZ 250 TS : gażnik, sprzęgło, dwa koła kpi., wał 
po regeneracji, uszczelka pod głowicę (nowa), pierścienie no
minalne (nowe) i inne części -120 zl lub zamienię na wzmac
niacz samochodowy 2x100 W lub korektor 100 W. Jerzmanowi
ce, gm. Chojnów, tel. 076/819-61-71 po godz. 17,0604/86-41-48 
MOTOCYKL MZ ETZ 150, 250, 251 : kola, blachy, zawiesze
nia, części instalacji elektrycznej, częśd silnika, siedzenia, ze
gary I inne. Chojnów, tel. 076/877-36-55 
MOTOCYKL MZ ETZ, 250 ccm: silnik, nowy, na gwarancji, fak
tura zakupu, - 1.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/741-48-19 
MOTOCYKL MZ ETZ : koła przednie i tylne z hamulcami, bez 
opon. Wrocław, teł. 071/346-23-03 
MOTOCYKL SHL : wszystkie części. Przemków, tel. 
076/831-92-64 Bogdan, po g. 16 
MOTOCYKL SHL 175,1968 r.,: rama uzbrojona, bez silnika i 
kółek, -100 zł. Mikoszowa, tel. 074/858-90-52 
MOTOCYKL SOKÓŁ, 600 ccm: częśd silnika, felgi, • 1.250 zl. 
Korytnica 94, gm. Raszków, tel. 062/734-30-95 
MOTOCYKL WSK : wszystkie części. Przemków, tel. 
076/831-92-64 Bogdan, po g. 16 
MOTOROWER SIMSON S 51 : różne części. Bojanowo, tel. 
065/543-09-45 \
MOTOROWER SIMSON SKUTER : opony, felgi, zębatki, linki, 
liczniki, szczęki hamulcowe i inne. Bolesławiec, tel. 
0603/97-23-22

LUSTERKA SAMOCHODOWE - W KUOY DO LUSTEREK
S p rz e d a ż , n a p ra w a  i d o ra b ia n ie  s z k ie ł  p a n o ra m ic z n y c h  

d o  s a m o c h o d ó w  o s o b o w y c h  i d o s t a w c z y c h  OP996231 
W rocław , ul. R adom ska 19, tel. 071/349-37-52, 0-501 149-983

skrzynia biegów, zawieszenia, drzwi, blacharka, tapicerka, koła 
i inne częśd. Złotoryja, tel. 076/878-29-13, 878-51-96 
MITSUBISHI COLT, 1997 r.: błotniki przednie, błotniki plastiko
we, reflektor, kierunkowskazy. Wrodaw, tel. 35.1-52-00 
MITSUBISHI GALANT, 1981 r., 2300 ccm, TD i: nadwozie, za
wieszenia, chłodnica, most tylny, rozrusznik, szyby, koła, po- , 
krywa silnika i bagażnika, kolumna kierownicy, skizynia biegów, 
lampy przednie i tylne, inne. Wrodaw, tel. 071/352-90-19 
MITSUBISHI GALANT, 1986 r .: tapicerka, drzwi, listwa kierow
nicza, pompę paliwa, lampy przednie i tylne, maska, klapa tyl
na, zderzaki, wspomaganie, szyby, zawieszenia i inne. Prud
nik, tel. 077/437-61-30
MITSUBISHI GALANT, 1986 r., 170 tys. km, 1800 ccm, turbo D 
: pompa wtryskowa, wakum pompa, maska przednia, lampy, ukł. 
wydechowy, półosie. Wałbrzych, tel. 0603/53-31 -20 
MITSUBISHI GALANT, 1990 r. 4 x 4: różne używane. Wrocław, 
tel. 071/372-87-60
MITSUBISHI GALANT, 1992 r . : tarcze kola przedniego, waha
cze przednie, układ wydechowy z dwururką, listwa układu kie
rowniczego. Bierutów, woj. wrocławskie,, tel. 0609/48-26-74 
MITSUBISHI GALANT, 1995 r., 2000 ccm, V 6 : silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia i inne. Wrocław, tel. 0605/36-53-43 
MITSUBISHI GALANT, 1996 r . : klapa tylna oraz lampa przed
nia prawa. Wrocław, tel. 0605/32-11-46 
MITSUBISHI GALANT, 1996 r., 2000 ccm, V 6 : silnik, stan ide
alny, drzwi, zawieszenia, konsola, wnętrze i inne. Wrocław, tel. 
0608/29-29-83
MITSUBISHI GALANT 1.8 D, 1.8 TD, 2.0 D: głowice, różne 
modele i roczniki, duży wybór głowic, 10 szt., wszystkie szczel
ne, splanowane, z zaworami lub sam korpus. Wrocław, tel. 
071/324-81-08 do godz. 18, 0601/70-22-78 po godz. 7 
MITSUBISHI GALANT : McPherson, ABS, przekładnia kier. 
Wrodaw, tel. 0601/73-20-98
MITSUBISHI L200 PICK-UP: nadbudówki tylne. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
MITSUBISHI L300, 1986 r., 2000 ccm, benzyna 4WD: różne 
części z demontażu. Gromadka, woj. legnickie, tel. 
0604/78-33-32, 0600/35-98-92
MITSUBISHI L300 : bardzo duży wybór częśd do różnych wer
sji i roczników, w tym również 4 WD, możliwość wysyłki. Góra, 
tel. 065/543-41-95, 0601/55-17-72 
MITSUBISHI L300 : lampa przednia. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MITSUBISHI L300 prawie wszystkie częśd: klapa tylna, drzwi, 
częśd mechaniczne, silnik 2.0 z katalizatorem, silnik 1.6, skrzy
nia biegów, mosty, zawieszenia itp. Wtodaw, tel. 0607/74-71 -38

Oblachowanie do MERCEDESA - BUS od 207 do 608,
SPRINTERA i VW LT O PO H953 ,
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MULTICAR nowe: rozrusznik wzmoniony, szcęki i cylinderki 
hamulcowe, wieniec, pólosie, pompa paliwa, pompa wody, 
sworznie I kołyska zwrotnic, opony Continental 6.70x13 -150 
zł/szt. Lubin, tel. 076/846-90-30, 0601/84-44-81 
MULTICAR M-22,24,25: zestaw naprawczy, blok, głowica, wał 
korbowy (I szlif) ♦ panewki, uszczelki, obudowy, pompy, walki, 
skrzynia biegów (stan idealny), kardan, wkład mostu, pochwa, 
resoiy, rama, kabina i inne. Oborniki śląskie, tel. 07.1/310-75-35 
MULTICAR nowe: szczęki, cylinderki hamulcowe, piasta, felga, 
zaczep, końcówka drążka. Wrodaw, tel. 0502/30-00-07 
NACZEPA: oś tylna (koła 1300/18), • 400 zł. Gęsice, gm. Do
maniów, tel. 071/302-73-17, 0605/15-15-27 
NACZEPA : trzy osie BPW - 40 zł/szt. Wrocław, tei. 
071/317-01-73, 0608/82-79-64
NADWOZIE KONTENEROWE 450x220x200 cm, • 700 zł. Wro
cław, tel. 363-44-54
NADWOZIE KONTENEROWE z windą załadowczą, wym. 6,10 
x 2,45 x 2,30, udźwig windy 800 kg, 93r, kolor biały, stan b. 
dobry, • 14.500 zł. Wrodaw, tel. 349-13-24 
NISSAN: zderzaki, nowe i używane. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
NISSAN 100 NX, 1991 r.: błotnik przedni prawy z listwami, koł
paki. Wrodaw, tel. 071/337-19-17, 0605/66-11-92 
NISSAN 100 N X : maska. Wrodaw, tel. 0601/72-56-81 
NISSAN 200 SX, 1992/93 r., 1800 ccm: moduł ABS-u, rozrusz
nik, komputer, lampa tylna lewa, zderzak tylny, pompa hamul
cowa z serwem, pompa wspomagania ukl. kierowniczego, błot
nik tylny lewy, nagrzewnica, półosie, most tylny oraz zawiesze
nie tylne. Opole, tel. 0502/43-45-04 
NISSAN 200 SX : maska, elementy zawieszenia, sprzęgło, 
osprzęt silnika. Wrodaw, tel. 0601/95-16-78 
NISSAN 300 Z X : drzwi, maska, klapa, zderzak, lampy. Gryfów 
Śl., tel. 075/781-24-22
NISSAN ALMERA, 1995 r., 69 tys. km, 1600 ccm, 16V: silnik, 
stan b. dobry, na gwarancji 1500 zl (odony), skrzynia biegów 
(5), na gwarancji • 400 zl, zawieszenie przednie, przekł. kierow
nicy i wspomaganie, McPhersony przednie. Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20
NISSAN ALMERA, 1998 r. 3-drzwiowy: drzwi, lampy tylne, szy
by boczne, czujniki poduszek pow., komputer ABS, czujniki ABS, 
silnłczki spryskiwaczy wyderaczek, rozrusznik, przeguby, tar
cze ham., zawieszenie tylne, zbiornik wyrównawczy, wahacz 
prawy, elem. tapicerki. Lwówek śląski, tel. 0603/74-73-17 
NISSAN ALMERA SEDAN, 1998 r .: różne częśd mechaniczne 
i blacharskie, klimatyzacja, poduszka powietrzna i inne. Wał
brzych, tel. 0605/63-69-84
NISSAN ALMERA, 1998 r.. 2000 ccm. diesel: częśd silnika, 
kpi. ty! I prawa strona. Wrodaw, tel. 0602/80-01-02 
NISSAN ALMERA: różne częśd. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
NISSAN BLUEBIRD, 1982/90 r . : dach. drzwi, błotniki, zderza
ki, zbiornik paliwa, komputer, szyby, zamki, el. zawieszenia, 
plastiki i inne. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-42-50 po godz. 16, 
0605/33-69-46

NISSAN BLUEBIRD, 1984 r . : skrzynia biegów. Wałbrzych, tel.
' 0607/09-83;78 ,
NISSAN BLÓEBIRD V-11,1985 r.J80  tys. km, 2000'ćcm,die-' 
sel : skrzynia biegów, drzwi, lampy, zawieszenie, - 2.000 zł. 
Leśna, tel. 075/724-21-50
NISSAN BLUEBIRD KOMBI, 1988 r„ 2000 ccm : skrzynia bie
gów, pólosie, reflektory przednie, maska silnika, drzwi, ukl, kie
rowniczy, zawieszenie przednie I tylne, koła. Różanki, tel. 
095/731-16-47,0608/70-69-15 i
NISSAN BLUEBIRD, 1988 r., 2000 ćcm, diesel: różne częśd z 
demontażu, silnik * dokumentacja, skizynia biegów, pólosie, 
drzwi, zawieszenia, nadwozie + dokumentacja, środa Śląska, 
tel. 0601/87-45-09
NISSAN BLUEBIRD : lampy przednie. Wrocław, teł. 
0601/95-16-78
NISSAN CHERRY N 10 : różne części. Wrocław, tel. 
071/343-66-07 po godz. 20
NISSAN CHERRY N10, N12 : silnik benzynowy E-13, skrzynia 
biegów, półosie, - 850 zł. Wrocław, tel. 071/343-66-07 
NISSAN LAUREL: szyba tylna. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
NISSAN LAUREL, CEDRIC, 1982 r., 2800 ccm, diesel: silnik, 
skrzynia biegów (5) manualna, most, inne. Wrocław, teł. 
0607/74-71-38
NISSAN MAXIMA, 1989 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0601/62-53-22
NISSAN MAXIMA, 1994 r. : maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
NISSAN MAXIMAI: reflektory, chłodnica klimatyzacji, zaślep- 
ka kierownicy. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
NISSAN MAXIMA: klapa tylna. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
NISSAN MAXIMA: klapa tylna. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
NISSAN MICRA, 1986 r., 1000 ccm: szyby, silnik, blachy, skrzy
nia biegów, osprzęt, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
NISSAN MICRA, 1989 r . : różne częśd. Twardogóra, woj. wro
cławskie, tel. 0604/28-53-17
NISSAN MICRA, 1989 r . : reflektory przednie, kierunkowskaz, 
klapa tylna. Wrodaw, tel. 0501/81-36-18 
NISSAN MICRA, 1991 r . : pas przedni, nowy. Jelenia Góra, tei. 
075/755-95-64, 0607/11-57-62
NISSAN MICRA, 1991 r., 1200 ccm,: częśd z demontażu do 
modelu 5-drzwiowego. Świdnica, tel. 0601/55-97-11 
NISSAN MICRA, 1995 r . : błotnik przedni lewy. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
NISSAN MICRAK-11,1995 r., 1000 ccm, wtrysk, 16V: kpi. drzwi 
prawe, nagrzewnica, poduszka pow. ♦ sensor, zegary, kompu
ter, tylna półka, stacyjka, podszybie, nadkole, pompa ham., 
zbiorniczek spryskiwacza. Pieńsk, tel. 075/778-62-81, 
0606/43-36-31
NISSAN MICRA, 1996 r., 1000 ccm, wtrysk, 16V: skrzynia bie
gów. Wrocław, tel. 0607/80-08-60 
NISSAN MICRA, 1998 r . : drzwi lewe i przednie tylne, słupek, 
próg, błotnik tylny, lampy tylne, chłodnica, alternator, zderzaki. 
Gromadka, tel. 076/817-20-73, 0601/75-93-91 
NISSAN MICRA, .1998 r . : klapa tylna z szybą. Smardzów, teł. 
071/398-33-51. 314-38-54
NISSAN PATROL, 1986 r. : koła stalowe, szerokie, kpi. Wro
daw, tel. 0602/80-01-02
NISSAN PATROL, 1987 r., 3300 ccm, turbo: różne częśd. Wro
daw, tel. 071/345-57-85
NISSAN PATROL GR, 1993 r., 2800 ccm, turbo D : skrzynia 
biegów, wal napędowy, lampy tylne, drzwi, zderzak tylny. Jele
nia Góra, tel. 0502/39-33-63
NISSAN PATROL, 1994 r. .reflektor przedni z silnikiem do wy- 
deraczki • 180 zi. Wrocław, tel. 071/361-52:50,0601/55-20-51 
NISSAN PATROL : drzwi, atrapa, lampy. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
NISSAN PRAIRE : klapa tylna, drzwi tylne. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
NISSAN PRIMERA, 1991 r . : reflektor prawy, z halogenem, lu
sterko prawe, elektryczna regulacja, zderzak tylny do sedana, 
kierunkowskaz prawy. Bolesławiec, teł. 075/732-51-23 
NISSAN PRIMERA, 1991 r., 270 tys. km, 2000 ccm,: silnik, po 
remonde, na gwarancji, kompletna dokumentacja, skrzynia bie
gów 151, przekł. kierownicy ze wspomaganiem, zawieszenie i 
inne. Jelenia Góra, tel. 0501/44-97-20 
NISSAN PRIMERA, 1991/94 r. : drzwi tylne prawe. Wrodaw, 
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 aluminiowe, konsola, ser
wo, nagrzewnica, plastiki. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
NISSAN PRIMERA, 1993 r., 2000 ccm, 16V: różne częśd me
chaniczne. Jelenia Góra, tel. 0502/39-33-63 
NISSAN PRIMERA, 1993 r., 2000 ccm : komputer, drzwi, prze
kładnia ze wspomaganiem, szyby (kombi), zderzaki. Lubań, tel. 
075/721-52-31,0604/56-15:28
NISSAN PRIMERA, 1993 r., 2000 ccm, diesel: dolna część sil
nika, pompa wtryskowa. Świebodzin, tel. 0601/58-30-70 
NISSAN PRIMERA, 1996 r., 1600 ccm : zawieszenie przednie 
kpi. z ukł. kierowniczym r tarczami hamulcowymi, - 500 zł. Ró
żanki, tel. 095/731-16-47, 0608/70-69-15 
NISSAN PRIMERA P-11,1998 r.: siedzenie lewe przednie, Idam- . 
ki, podnośniki szyb, silnik 2:0i 16V (oclony) oraz elementy za
wieszenia. Wrocław, tei. 0602/80-01-02 
NISSAN PRIMERA : szyba przednia, nowa, oryg. Wrocław, tel. 
0606/58-41-37
NISSAN STANZA, 1991 r., 2400 ccm : wszystkie częśd, silnik, . 
skrzynia biegów automatic. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
NISSAN SUNNY, 1981 r .: skrzynia biegów, automatic - 100 zl, 
rozrusznik, most tylny,, amortyzatory tylne, światła przednie, 
szyba tylna, siedzenia, hamulce, układ kierowniczy, inne. Wro
daw, tel. 071/333-82-02 po 21
NISSAN SUNNY, 1982 r., 1500 ccm : blok silnika, szyby, pól
osie, sprzęgło kpi., skrzynia biegów, kolumny McPhersona i inne. 
Jelenia Góra, tel. 075/767-14-55, 0502/36-14-26 
NISSAN SUNNY B-12,1983/90 r. 1500,1600 ccm: skrzynia bie
gów, szyby, dach, silnik, chłodnica, osprzęt, inne. Wałbrzych, 
tel. 074/846-49-58
NISSAN SUNNY, 1988 r . : przedni prawy błotnik, drzwi (przed
nie i tylne), stan idealny, - 400 zl. Kłodzko, teł 074/867-39-57 
NISSAN SUNNY N-13,1988 r., 1400 ccm, benzyna 2-drzwiowy: 
silnik, lampa, maska, zawieszenie, błotniki, chłodnica, drzwi, 
kolumna kierownicza, klapa tylna, siedzenia, konsola. Kobie
rzyce, tel. 071/311-17-94, 0607/48-86-73 
NISSAN SUNNY N-13,1989 r., 1600 ccm, benzyna : skrzynia 
biegów (5), półosie, pompa wodna, półka tylna, aparat zapło
nowy, kolektor ssący, piasty, bębny i inne. Bierutów, woj. wro
cławskie, teł. 0609/48-26-74
NISSAN SUNNY N-13, 1989 r.. 1600 ccm. 16V : rozrusznik, 
komputer. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 0607/48-86-73 
NISSAN SUNNY N-.14,1992 r : blacharka, zawieszenia, skrzy
nia biegów i inne, w cenie od 100 zł. Żmigród, tel. 0601/86-12-04 
NISSAN SUNNY, 1992 r., 1600 ccm : silnik, oclony, skrzynia 
biegów, lampy, lusterka, chłodnica, inne części. Lubań, tel. 
075/721-52-31, 0604/56-15-28
NISSAN SUNNY, 1992 r .: klapa tylna (sedan), drzwi tylne pra
we. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
NISSAN SUNNY N 14, 1993 r. : błotniki tylne. Rawicz, tel. 
065/545-36-44
NISSAN SUNNY, 1993 r., 2000 ccm. diesel: dolna Część silni
ka, pompa wtryskowa. Świebodzin, tel. 0601/58-30-70 
NISSAN SUNNY, 1998 r., 126 tys. km, 2000 ccm, 16V: silnik, 
stan b. dobry, na gwarancji, pólosie, zawieszenie przednie, za
wieszenie tylne, przekł. kierownicy, szyby tylne boczne, uszczel
ki, częśd drzwi, zegary, nagrzewnica, komputer, pompa hamul
cowa i serwo, pompa paliwa. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
NISSAN SUNNY, 1700 ccm: świece żarowe nowe. Bielawa, tel. 
074/833-15-40, 0606/66-92-29
NISSAN SUNNY, benzyna, diesel: różne częśd z demontażu, 
elementy blacharki oraz częśd mechaniczne, silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, zderzaki, chłodnica, 
stacyjka I inne. Lwówek śląski, tel. 0608/37-17-08 
NISSAN SUNNY N-13: skrzynia biegów (5), stan b. dobry • 650 
zł, na gwarancji, pólosie, rozrusznik, alternator, chłodnica, kom
puter typ A11690 70 A11-A04 B28, ukł. wydechowy, oryginalny, 
maska przednia, lampy, zawieszenie, drzwi, zderzaki, przednia 
ścianka do teleskopów. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
NISSAN SUNNY, PRIMERA, 1990/95 r., 2000 ccm, diesel: kpi. 
głowica (na gwarancji), kpi. blok silnika, tłoki, korbo wody, wal 
Itp., w całości lub na części. Góra, tel. 065/543-31-71, 
0601/91-97-74
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NISSAN TERRANOII, 1995 r . : alternator, wzmocnienie przed
nie, rama, licznik, elementy zawieszenia przedniego, wały na
pędowe, błotnik prawy, drzwi lewe i prawe, napęd przedni, most 
tylny, rama, zbiornik wspomagania ukł. kierowniczego oraz zbior
nik wyrównawczy. Namysłów, tel. 0604/13-37-05 
NISSAN TERRANO, 1996 r. : różne częśd. Świdnica, tel. 
0604/09-25-86
NISSAN TERRANO : 4 kola kompletne, stan b. dobry, • 800 zł. 
Góra, tel. 0503/02-18-14, 065/543-49-60 
NISSAN TERRANO I : bardzo duży wybór częśd do różnych 
wersji i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/543-41-95, 
0601/55-17-72
NISSAN TERRANO II : klapa tylna, drzwi. Smardzów, tel. 
071/398-33-51, 314-38-54
NISSAN TERRANO : maska, zderzaki. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
NISSAN URVAN, 1984 r. : silnik diesla. Wrocław, tel. 
071/372-87-60
NISSAN URVAN, 1993 r.: silnik, skrzynia biegów 2500 D, drzwi, 
szyby, rozrusznik, most tylny, klapa tylna z szybą, felgi i inne. 
Wrocław, teł. 071/359-17-89
NISSAN VANETTE, 1984 r . : silnik 2000 ccm, diesel, komplet
ny, odony, Stan b. dobry. Wałbrzych, teł. 0607/09-83-78 
NISSAN VANETTE, 1991 r., 25 tys. km, 2000 ccm, diesel: róż
ne częśd. Świebodzin, tel. 0601/58-30-70 
NISSAN VANETTE: bardzo duży wybór częśd do różnych wer
sji, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/543-41-95,0601/55-17-72
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NISSAN YANETTE : grille, amortyzatory używane. Piaski, woj. 
leszczyńskie, tel. 0601/73-92-95 
NYSA TOWOS, 1986 r., 80 tys. km. 2120 ccm : silnik, w b. do
brym stanie • 500 zl, inst. gazowa - 650 zl, skrzynia biegów • 
380 zl, most tylny • 450 zl i inne. Wrocław, teł. 071/360-88-29 
wieczorem, 0501/92-40-22
NYSA, 1990 r., 2120 ccm: skrzynia biegów 4-biegowa • 250 zl,
3-biegowa • 85 zl, kpi. sinik na częśd -150 zł, rozrusznik - 50 
zl, burty metalowe (solidnie wykonane) - 350 zł, most tylny • 
140 zł, 4 kpi. opony Dębica - 85 zł/szL, inst. gazowa Lovato - 
400 zł, nowa plandeka, - 200 zl i inne. Świdnica, tel. 
074/853-66-08. 0608/73-89-11
NYSA: most z półośkami - 250 zł, głowica uzbrojona - 500 zl,
blacharka przodu. Oława, teł. 071/301-54-58
NYSA : szyby przednie i boczne, wal tylny. Opole, tel.
0603/85-33-49
NYSA 522 : skrzynia biegów (3), drzwi tylne, boczne rozsuwa
ne i przednie prawe, kolumna kierownicy, felgi, dętki i inne, - 
300 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-29-50 
NYSA, ŻU K : silnik z osprzętem, skrzynia biegów (3) i inne drob
ne cześti, -  350 zl. Wałbrzych, tel. 074/840-81-56, 
0602/18-44-54
OLTCIT CLUB 11 RL, 1992 r., 1130 ccm, : silnik kompletny, 
skrzynia biegów, lampy przednie, drzwi kompletne, klapa tylna, 
maska, błotniki, koła kompletne. Marcinkowice, tel. 
071/302-85-58
OPEL GSI, 1990 r., 2000 ccm : głowica kpi. z wtryskiwaczami, 
miska olejowa, wałek rozrządu, • 200 zi. Legnica, tel. 
076/856-41-20 do godz. 10
OPEL, 1800 ccm, E l : silnik, stan dobry, celna dokumentacja, 
zarejestrowany w Polsce, -1.100 zł. „  tel. 0503/06-69-30 
OPEL : silniki 1.6D, 2.5TDS, 1.4E, 1.6i, 1.6 16V Ecotec. 1.8i,
2.0i, odone, z gwarancją, + dużo częśd do silników, skrzynie 
biegów. Pyskowice, gm. Gliwice, tel. 032/233-23-00, 
0606/34-02-98, 0604/84-70-95
OPEL : skrzynie biegów, w cenie od 300 zł. Żmigród, tel. 
0601/86-12-04
OPEL ASCONA, 1982 r.: lampy przednie, -100 zł. Legnica, tel. 
076/862-55-68
OPEL ASCONA, 1982/88 r. używane: mechaniczne i blachar
ka, stan b. dobry. „  tel. 0503/06-69-30 
OPEL ASCONA, 1983 r., 1600 ccm, benzyna: drzwi - 45 zł/szL, 
maska przednia • 60 zł, błotniki • 40 zł/szt.. atrapa, lampy, zde
rzaki, wzmocnienie przednie, ćwiartki przednie i inne, - 300 zl. 
Świebodzice, tel. 0601/07-54-00, 074/843-80-01 
OPEL ASCONA C, 1984 r . : różne częśd z demontażu. Młyń
sko, woj. jeleniogórskie, tel. 0601/57-22-41 
OPEL ASCONA, 1985 r., 1600 ccm : silnik. Jelenia Góra, tel. 
075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
OPEL ASCONA, 1985 r., 1300 ccm, benzyna: skrzynia biegów 
(5) i (4), półosie, alternator, rozrusznik, drzwi, szyby, zawiesze
nie przednie, zawieszenie tylne, lampy, stacyjka i inne. Wał
brzych, tel. 0603/53-31-20
OPEL ASCONA, 1986 r . : lampa + kierunkowskaz, fabrycznie 
nowa, przód, • 120 zł. Gromadka, tel. 0608/23-26-89, 
.076/817-24-56
OPEL ASCONA, 1987 r .: tylny zderzak do modelu 2-drzwiowe-
go. Bierutów, tel. 071/314-68-16. 0606/80-86-05
OPEL ASCONA : drzwi, klapy, zawieszenia, skrzynia biegów
do silnika 1.6E. Bolesławiec, tel. 0604/75-81-96
OPEL ASCONA : wszystkie części. Dzierżoniów, tel.
074/831-61-18, 0600/31-98-35
OPEL ASCONA : lusterka, chłodnica, głowica kpi. do silnika
1.8 E (87 r.). Jawor, teł. 0605/41-56-74
OPEL ASCONA, 1300 ccm, OHC : silnik, skrzynia biegów,
kpl.dokumentacja i inne częśd. Kruszyn, gm. Bdesławtec, tel.
075/732-14-16
OPEL ASCONA: drzwi kpi., rozrusznik, alternator, amortyzato
ry, zawieszenie przednie i inne częśd. Lubin, tel. 076/844-71-89, 
0503/02-44-32
OPEL ASCONA: lampy, alternatory, półosie. środa Śląska, tel. 
071/317-53-32, 0603/82-24-69
OPEL ASCONA S : reflektor prawy, kierunkowskaz lewy, luster
ko lewe, przełączniki. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
OPEL ASCONA: reflektory, atrapa z halogenami. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18 '
OPEL ASCONA C : różne części. Jelenia Góra, tel. 
0603/44-65-57, 0609/26-96-78
OPEL ASCONA: silnik 1300 ccm, stan dobry, skrzynia biegów, 
chłodnica, teleskopy, półosie, szyby, częśd zawieszenia przed
niego i tylnego, pokrywa sHnika I bagażnika, wyposażenie wnę
trza, wzmocnienie przednie, drzwi, zderzaki, błotniki tylne. WTO- 
daw, tel. 322-26-42 W godz.9-16 
OPEL ASTRA, 1992 r. : zderzak tylny, plastiki wnętrza, drzwi 
prawe przednie, drzwi prawe tylne, wahacz, kolumny McPher
sona, komputer, skrzynia biegów F-13, plastiki wnętrza, zbior
nik paliwa, sprężyny, głowica 1.6, kierownica, zbiorniczki, roz
rusznik, alternator pompa wspomagania. Wrocław, tel. 
0503/68-45-21
OPEL ASTRA, 1992 r., 1600 ccm, benzyna : silnik (odony) • 
stan b. dobry, zawieszenia, elementy blacharki i inne częśd, 
Legnica, tel. 0604/34-62-88
OPEŁASTRA i, 1992/97 r . : deska rozdzielcza, poduszki pow., 
sensor, napinacze pasów pirotechnicznych, tapicerki foteli, pla
stiki, zawieszenia, osprzęt silnika, wyposażenie drzwi i inne. 
Jelcz-Laskowice, lei. 071/318-67-18 
OPEŁASTRA, 1993 r., 1800 ccm 3-drzwiowy: silnik, w całośd 
lub Aa części, skrzynia biegów (5), alternator, rozrusznik, pla
stiki, siedzenia, konsola, przeguby. Głuchołazy, tel. 
0601/19-62-25
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OPEL ASTRA. 1993 r.. 20 tys. km, 1800 ccm, wtrysk : silnik, 
oclony, stan idealny, - 1.500 zl. Jelenia Góra, tel. 0502/15-74-67 
OPELASTRA KOMBI, 1993 r., 1600 ccm, wtrysk : ćwiartki tyl
ne, drzwi tylne kpi., siedzenia, tapicerki drzwi, skrzynia biegów 
F-13, osprzęt silnika. Krosno Odrzańskie, tel. 0503/77-57-25 
OPEL ASTRA GSI, 1993 r., 2000 ccm, wtłysk : skrzynia bie
gów, chłodnice, wentylator, filtr powietrza, amortyzatory, drzwi, 
szyby, felgi stalowe, przepływomierz, lusterka, stacyjka, prze
łączniki kierownicy, pólosie i inne. Legnica, tel. 0605/13-16-60, 
0601/71-02-84
OPELASTRA, 1993 r.: różne części. Leszno, tel. 0603/77-52-88 
OPEL ASTRA SEDAN, 1993 r .: błotnik tylny prawy. Lubomierz, 
tel. 075/783-36-94, 0603/87-91-52 
OPEL ASTRA I KOMBI, 1994 r., 1700 ccm, diesel: dach, po- 
dlużnice, drzwi, szyby, chłodnica, osprzęt silnika, lusterka, kon
sola, ABS, skrzynia biegów, pólosie, plastiki, zegary, zbiornik, 
serwo, klimatyzacja, układ kierowniczy. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
OPELASTRA, 1994 r.: halogen przedni, kierunkowskazy przed
nie, lampy tylne, próg prawy, reflektory przednie, ścianka tylna, 
zderzak tyłny, wahacz przedni, osłony przeciwbłotne, nadkola 
plastikowe, inne. Wrocław, tel. 071/784-59-16 
OPEL ASTRA, 1994 r., T D : pompa wtryskowa, sprawna do sil
nika prod. niemieckiej. Żarów, tel. 074/857-05-08 
OPEL ASTRA SEDAN, KOMBI, 1995 r . : poduszka powietrzna 
w kierownicy, sensor, przekl. kierownicy, stacyjka z kluczykiem, 
klapa tylna. Lubin, tel. 0601/42-28-54 
OPELASTRA 1,1995 r., 1600 ccm, benzyna : pokrywa zawo
rów, felgi stalowe 5,5 x 13, lusterka boczne. Lwówek Śląski, tel. 
0603/74-73-17
OPELASTRA I, II, 1995 r .: reflektory i maski, zawieszenia, sil
niki, klapy, fotele, tapicerki, skrzynie biegów, zbiorniki. Opole, 
tel. 0600/10-11-66
OPELASTRA 1,1997 r .: kompletna konsola z poduszkami, kie
rownica, sensor, - 1.600 zł. Wolsztyn, tel. 0601 /19-40-73 
OPELASTRA 1,1997 r., 1600 ccm: głowica, kompletna, po 10 
tys. km przebiegu, z monowtryskiem, - 600 zł. Wrocław, tel. 
336-68-73, 0603/71-82-20
OPEL ASTRA SEDAN, 1998 r. : dachy, ćwiartki, tylne zawie
szenia, drzwi, szyby, lampy, zderzaki, klapy, fotele, plastikowe 
elem., kola, pasy, chłodnice, kolumny, nagrzewnice, skrzynia 
biegów, silnik 1400 ccm i inne., tel. 0604/44-16-73 
OPEL ASTRA, 1998 r.: błotnik przedni prawy. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-15-80
OPEL ASTRA II, 1998/00 r .: deska rozdzielcza,, poduszki pow., 
sensor, napinacze pasów (pirotechniczne), lampy, halogeny, 
lusterka, plastiki, osprzęt silnika, zawieszenia i inne. Jelcz-La
skowice, tel. 071/318-67-18
OPEL ASTRA II, 1998/00 r. : zderzak przedni i tyłny, błotniki 
przednie, drzwi lewe, prawe tylne, lampy przednie, wzmocnie
nie czołowe, poduszka pow. Wrocław, tel. 0603/68-45-08 
OPELASTRA II, 1999 r .: kompresor klimatyzacji, pompa wspo
magania, pompa wtryskowa (2.0 TDI), ukł. kier. Legnica, tel. 
0606/80-53-78
OPEL ASTRA II, 1999 r . : zawieszenie tylne, siedzenia, szyby, 
skrzynia biegów, wahacze, podlużnica prawa, klapa tylna, chłod
nica, części silnika 1.4 I. Zielona Góra, tel. 0503/65-06-56 
OPEL ASTRA, 1600 ccm, wtrysk : wspomaganie bez pompy, 
głowica, McPherson prawy. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 
0607/48-86-73
OPEL ASTRA : lampa przednia prawa, ćwiartka przednia pra
wa, skrzynia biegów (5) F10, alternator, rozrusznik, schowek, 
kierownica, podsufitka, układ wydechowy, katalizator, zbiomicz-
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ki, przełączniki, sprężyny tylne, szybka tylna. Legnica, tel. 
0503/54-14-46
OPELASTRA II, KOMBI: podnośniki szyb ręczne, prawe przed
nie i tylne, poduszki boczne, słupki środkowe, fotele tylne, role
ta, lampy el. Rolantowice, tel. 071/311-82-54, 0606/99-05-04 
OPEL ASTRA II : drzwi tylne, pólosie, kolumny McPhersona, 
zwrotnice, listwa kierownicza, stabilizator. Smardzów, tel. 
071/398-33-51, 314-38-54
OPEL ASTRA: przednia lewa ćwiartka, - 600 zł. Smolno Wlk., 
woj. zielonogórskie, tel. 0502/62-88-95 
OPEL ASTRA : półka tylna oraz ćwiartki przednie. Środa Ślą
ska, tel. 071/317-43-64, 0601/79-84-77 
OPEL ASTRA II: kierownica skórzana • 200 zł, poduszka po
wietrzna kierowcy - 250 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-86-35, 
0604/12-23-67
OPEL ASTRA : przekl. kierownicy - 50 zl/szt. Wrocław, tel. 
0601/71-59-58
OPELASTRA KOMBI: relingi dachowe * listwy, przegroda pio
nowa bagażnika, zagłówki, zderzak tylny. Wrocław, tel. 
0603/30-61-42
OPEL ASTRA, 1700 ccm, diesel: alternator - 250 zł. Wrocław, 
tel. 322-34-23, 0601/73-26-06
OPEL ASTRA : przekładnia kierownicza z drążkami i końców
kami, - 290 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50, 0601/55-20-51 
OPEL ASTRA II : drzwi przednie lewe, lekko przetarte. Wro
cław, tel. 328-10-42
OPEL ASTRA 5-drzwiowy: narożnik tylny prawy. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
O PEL ASTRA : klapa tylna (hatchback). Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
OPELASTRA II: ukł. kierowniczy ze wspomaganiem, kpi. Wro
cław, tel. 0602/80-01-02
OPEL ASTRA I : różne części z demontażu. Wschowa, woj. 
leszczyńskie, tel. 0605/91-88-41 
OPELASTRA, 1700 ccm, turbo D : silnik Isuzu, tłoki, korbowo- 
dy, pompa wtryskowa, turbo. Zielona Góra, tel. 068/327-18-09
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Wrocław, ul. Łęczycka 9 
tel. 071/355-27-54, fax 359-18-97

OPELASTRA : zderzaki, światła tylne, maska, klapa. Ziębice, 
tel. 074/819-31-30
OPELASTRA I: różne części. Jelenia Góra, tel. 0603/44-65-57, 
0609/26-96-78
OPEL ASTRA 5-drzwiowy: części tylu. Polanica Zdrój, tel. 
0502/40-91-08
OPELASTRA I CLASSIC, 2000 r.: szyba drzwi lewych, tapicer
ka kpi, -150 zl. Wałbrzych, tel. 074/844-48-30, 0605/44-74-57 
OPEL ASTRA li, 2000 r., 2000 ccm, DTH : poduszka pow. kie
rowcy, kierownica skórzana, opony zimowe z felgami, 16/195. 
Wrocław, tel. 0502/32-24-63
OPELASTRA II, 2000 r, 1700 ccm,TDI 5-drzwiowy: dach, szyba 
przednia, drzwi przednie, chłodnica klimatyzacji, wody, zderzak 
przedni. Wrocław, tel. 0601/78-42-20 
OPELASTRA, KADETT, 1991/95 r.: części używane. Wrocław, 
tel. 071/372-87-60
O  O PEL  ASTRA , VECTRA , CO RSA , OMEGA, KA 

DETT, CALIBRA , PO LONEZ CARO , ATU, TRUCK, 
PEU G EO T  205, 309, 405, 406, 605, PARTNER, 
BO XER , roczn ik i 1980*2000: lampy, reflektory, 
k ie runkow skazy, halogeny, atrapy, zderzak i, 
chłodnice, b lachy itp. REG-PLAST, Wrocław, ul. 
S trz e g o m sk a  2/4, te l. 071/355-06-07, 
0602/18-87-35 81010041 

OPEL CAUBRA, 1990/95 r . : lusterka boczne kpi., podgrzewa
ne, elektr. regulowane. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 2000 ccm, 16V : drzwi, dach, waha
cze, przekl. kierownicy, most, skrzynia biegów (4x4), koła, kla
pa tylna, szyby boczne, deska rozdz., komputer, zbiornik pali
wa, zawieszenie tylne, alternator, fotele, ABS, rozrusznik. Wro
cław, tel. 0504/92-42-75
OPEL CALIBRA : klimatyzacja kompl., osprzęt silnika, różne 
części z demontażu. Milicz, tel. 0605/60-33-12 
OPEL CALIBRA : elementy tapicerki, kokpit, listwy progowe, 
pólosie prawe i lewe, przekł. kierownicy, sterownik silnika, zde
rzak tylny, podlużnica prawa i lewa, drzwi prawe, elementy wy
dechu, błotnik tylny lewy oraz silnik (2000 ccm, 1992 r.). Namy
słów, tel. 0502/43-45-04
OPEL CALIBRA : maska, zderzak, reflektory i inne. Prusice, 
tel. 071/312-54-64, 0606/40-03-11 
OPEL CALIBRA: listwy boczne od strony kierowcy. Świebodzi
ce, tel. 074/854-27-46
OPEL CALIBRA: lampy, oblachowanie, klapa tylna kpi. i inne. 
Wrocław, tel. 0601/95-16-78
OPEL CALIBRA: zderzak tylny, zbiorniczek wspomagania, lam
pa tylna prawa, listewki na słupki, plastiki, ABS i inne. Wrocław, 
tel. 0605/10-83-08
OPEL COMBO, 1997 r. : lampa tylna lewa. Wrocław, tel. 
0605/10-83-08 *
OPEL CORSA, 1986 r . : lampa fabrycznie nowa + kierunkow
skaz. • 120 zł. Gromadka, tel. 0608/23-26-89, 076/817-24-56 
OPEL CORSA, 1986 r . : reflektor lewy, kierunkowskaz, lampa 
prawa. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
OPEL CORSA, 1987 r. : szyba tylna, zamek. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
OPEL CORSA, 1988 r. 1000,1300: skrzynia biegów, silnik oclo
ny, lampy, elementy blacharki, inne części. Lubań, tel. 
075/721-52-31, 0604/56-15-28
OPEL CORSA, 1988 r., 118 tys. km, 1300 ccm, benzyna,: ma
ska, błotniki, drzwi lewe, klapa tylna, dach, zawieszenie przed
nie kpi., lusterko lewe, ukl. kierowniczy, rozrusznik, alternator, 
szyby, lampy, chłodnica, wzmocnienie przednie. Odolanów, tel. 
062/733-18-01
OPEL CORSA, 1990 r., 1400 ccm, wtrysk: drzwi, klapy, zawie
szenia, skrzynia biegów i inne z demontażu. Jawor, tel. 
076/870-37-13
OPEL CORSA A, 1991 r., diesel: klapa tylna z szybą, drzwi 
prawe tylne, deska rozdzielcza, plastiki, uszczelki drzwi,.lampy 
tylne, przekl. kierownicy, klamki, zamki, korki, zbiorniczki, zbior
nik paliwa, pompa hamulcowa + serwo, inne. Dzierżoniów, tel. 
074/831-94-69
OPEL CORSA, 1991 r.: reflektory, atrapa, zderzak, błotniki, lewy 
fartuch z podlużnicą, lewy tylny błotnik do modelu 3-drzwiowe- 
go, tylny zderzak, tylna klapa, alternator, komputer (1.21). Wro
cław, tel. 071/354-10-43
OPEL CORSA, 1992 r .: silnik 1.2, drzwi, szyby, błotniki, lampy, 
zderzaki, grill, dach, nadwozia, konsola, tapicerka, fotele, za
wieszenia, oś, ukl. kierowniczy, chłodnica, kola (5 szt.), zamki. 
Paczków, tel. 0603/36-63-27
OPEL CORSA B, 1993/99 r . : lusterka boczne kpi., regulowane 
ręcznie, podgrzewane, elektr. regulowane, czarne. Wrocław, tel. 
0604/94-65-21
OPEL CORSA, 1994 r., 1500 ccm, diesel: silnik z dokumenta
cją. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
OPEL CORSA, 1995 r . : błotniki przednie, reflektory, kolumny 
McPhersona, drzwi lewe przednie (3-drzwiowy), koła, wahacze, 
zderzak przedni, ćwiartka, błotnik prawy tylny, szyby boczne, 
zbiornik paliwa. Wrocław, tel. 0503/68-45-21 
OPEL CORSA, 1998 r .: zderzak przedni czarny, • 80 zł. Gryfów 
Śl., lei. 075/781-29-05
OPEL CORSA A, 1200 ccm : różne części. Bolesławiec, tel. 
0606/36-44-93
OPEL CORSA B : konsola, - 300 zł. Góra, tel. 065/543-42-65 
OPEL CORSA B : poduszki pow., sensor, napinacze pasów (pi
rotechniczne), lampy + silniczki, plastiki, klamki, zamki, zawie
szenia oraz inne. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-18 
OPEL CORSA C : różne części. Nysa, tel. 0606/26-63-23 
OPEL CORSA B : zderzak przedni, ćwiartka prawa przednia. 
Rolantowice, tel. 071/311-82-54, 0606/99-05-04 
OPEL CORSA: dwa silniki do reguł, świateł, nowe. Zgorzelec, 
tel. 0606/37-92-91
OPEL CORSA A : różne części. Jelenia Góra, tel. 0603/44-65-57, 
0609/26-96-78
OPEL CORSA : silnik 1000 ccm, stan dobry, skrzynia biegów, 
pólosie, teleskopy, chłodnica, części zawieszenia przedniego i 
tylnego, szyby, pokrywa bagażnika, drzwi, wzmocnienie przed
nie, błotniki tylne. Wrocław, tel. 322-26-42 w godz.9-16 
OPEL CORSA, 1500 ccm, diesel : głowica. Wschowa, tel. 
065/540-18-09
OPEL CORSA, KADETT, 1987 r . : części z rozbiórki. Trzebni
ca, tel. 071/312-53-41
OPEL FRONTERA, 1995 r . : drzwi prawe, lusterko prawe, ma
ska. Świdnica, tel. 0604/09-25-86

OPEL FRONTERA, 1999 r. : halogen okrągły, oryginalny. Wrc£ 
claw, tel. 0605/10-83-06: ; ' '
OPEL FRONTERA : drzwi tylne prawe, błotniki. Prusice, tel. 
071/312-54-64, 0606/40-03-11
OPEL KADETT CARAVAN, 1980/91 r., 1300 ccm : części me
chaniczne, elementy blacharki, maska, lampy, drzwi, zbiornik 
paliwa do kombi, szyby i inne. Wrocław, tel. 0607/82-75-56. 
0503/79-99-02
OPEL KADETT, 1981 r., benzyna: wałek, korektory, zawiesze
nie, pólosie, stacyjka, deska, silniczki i inne. Kotowice, tel. 
071/310-75-84
OPEL KADETT, 1982 r., 1300 ccm, benzyna: alternator - 60 zł, 
rozrusznik - 70 zl, przeguby • 50 zł/szt., lampa przednia • 50 zł, 
pólka tylna • 45 zl, kolektor ssący - 35 zl, sprężyny tylne • 60 zł, 
pompa paliwa - 35 zł, błotnik przedni - 35 zł, dźwignia zmiany 
biegów - 40 zł i inne. Sobótka, tel. 0604/12-53-23 
OPEL KADETT, 1982 r., 1300 ccm, benzyna : części silników, 
skrzynie biegów. Wałbrzych, tel: 074/847-87-99 
OPEL KADETT, 1982 r., 1600 ccm, diesel : części silników, 
skrzynie biegów. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99 
OPEL KADETT KOMBI, 1982 r., benzyna 2-drzwiowy: części 
nadwozia, silnik i skrzynia biegów 1.6, pólosie z kolumnami 
McPhersona do modelu 1.6 gażnik. Wrocław, tel. 0501/22-24-85 
OPEL KADETT D, 1983 r . : różne części z rozbiórki. Świdnica, 
tei. 0604/62-54-35
OPEL KADETT, 1983 r.; 1600 ccm, diesel: silnik, stan dobry, 
możliwość sprawdzenia, dokumentacja - 1000 zl, szyba przed
nia - 90 zl i inne. Wałbrzych, tel. 0602/52-55-51,074/846-55-34 
w godz.9-17
OPEL KADETT, 1984 r., 1300 ccm, benzyna: McPherson, chłod
nica kpi. z wentylatorem i inne. Lubin, tel. 076/842-53-99

AUTOZAWIESZENIA od A do Z 
SPRZEDAŻ, MONTAŻ, GWARANCJA

amortyzatory, klocki hamulcowe, 
tarcze, wahacze i inne opooiaa 

Wrocław. tel./fax 071/346-25-57

OPEL KADETT D, 1984 r.: aparat zapł., alternator, gażnik, lampy 
tylne, licznik, wycieraczki, uszczelki nowe kpi. Wrocław, teł. 
357-15-12
OPEL KADETT. 1984 r., 100 tys. km, 1300 ccm : silnik, szyby, 
maska, drzwi, lampy, wahacze, tylna oś, felgi, stacyjka, nagrzew
nica, piasty, zaciski, tarcze hamulcowe, rozrusznik, alternator, 
gażnik ł inne. Dzierżoniów, tel. 0604/88-95-95 
OPEL KADETT KOMBI, 1985 r . : skrzynia biegów 141, ukł. kie
rowniczy, licznik, tłumik, drzwi prawe (5-drzwiowy), elem. wnę
trza, bufet, przełączniki, zderzak tylny, chłodnica, lusterka, sta
cyjka, lampa przednia lewa, tylna prawa i inne. Rybnica, tel. 
075/751-45-85
OPEL KADETT KOMBI, 1985 r., 1600 ccm, diesel,: różne czę
ści blacharskie i mechaniczne, głowica po regeneracji (gwa
rancja). Wrocław, tel. 355-61-19 wieczorem, 0608/84-46-03 
OPEL KADETT, 1985/90 r. : lampy, liczniki, kierunkowskazy, 
lusterka, skrzynia biegów (5), rozrusznik do 1.6 i 1.8, głowica 
1.3 oraz 1.6, zderzaki, do .łezkf, kombi, kokpit, zegary, haloge
ny, zawieszenia, felgi z oponami, sprężyny, sprzęgło, aparat 
zapł., kolektory, wahacze. Wrocław, tei. 0607/40-42-95 
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna: gażnik z kolekto
rem oraz aparat zapłonu. Wrocław, tel. 0605/32-11-46 
OPEL KADETT KOMBI. 1986 r .: drzwi, szyba tylna. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 0607/80-47-97
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna: pólosie, skrzynia 
biegów (4), McPhersony, zderzak tylny, lampy tylne, przekład
nia kierownicza, rozrusznik, drzwi uzbrojone, zawieszenie tyl
ne i inne, cena od 10 zl. Bielawa, tel. 0607/44-88-17 
OPEL KADETT E, 1986 r., 90 tys. km, 1300 ccm,: prawie wszyst
kie części, oprócz szyby przedniej, zderzaka przedniego, lam
py prawej przedniej i zawieszenią tylnego. Malczyce, tel. 
0603/21-58-17 po godz.18
OPEL KADETT SEDAN, 1986 r. : części z demontażu, drzwi, 
błotniki, szyby, klapy, lusterka, lampy, plastiki, części mecha
niczne - od 5 zł do 100 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-87-87 
OPEL KADETT, 1986 r . : skrzynia biegów, szyby, dach, drzwi, 
zawieszenia, koła, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
OPEL KADETT, 1986 r., 112 tys. km, 1300 ccm, E : silnik, stan 
b. dobry, na gwarancji, skrzynia biegów (4), pólosie, alternator, 
rozrusznik, aparat zapłonu, komputer, drzwi, zawieszenie przed
nie, zawieszenie tylne. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
OPEL KADETT, 1987 r. : maska, dzrwi, tapicerka, zderzaki,

Wyprzedaż sprzęgieł
do samochodów osobowych 

zachodnich i japońskich
(dociski, tarcze, łożyska), mało popularne, niskie ceny.

Tel. 071/327-41-42 C1P003818

szyby, konsola, zawieszenia, błotniki, instalacja, dach, ćwiartki 
i inne. Kluczbork, tel. 077/413-88-46 
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, diesel: różne części z roz
biórki (oprócz silnika) - od 10 zł. Łambinowice, tel. 
077/431-91-73, 0607/70-42-41
OPEL KADETT GSi, 1987 r., 1800 ccm, benzyna : różne czę
ści. Ostrów Wlkp., tel. 0606/88-97-66 
OPEL KADETT E, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, OHC: skrzynia 
biegów (4) z pólosiami napędowymi -160 zł, bez półosi napę
dowych - 70 zł, same półosie napędowe, kpi., z przegubami - 
60 zl/szt., techn. sprawne. Świebodzice, tel. 074/854-30-80 po 
godz.16, 853-71-40 do godz.15 
OPEL KADETT, 1987 r., 90 tys. km, 1300 ccm 4-drzWiowy: sil
nik, stan b. dobry • 800 zl + 400 zł cło i inne części, na gwaran
cji. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
OPEL KADETT, 1987 r. : klapa tylna z szybą, stan b. dobry - 
160 zł, zderzak tylny - 60 zł, lampy tylne - 50 zł/szt. Złotoryja, 
tel. 0606/11-91-95
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów, silnik 1300 ccm, zawieszenia, części blacharki, szyby i 
inne. Leśna, tel. 075/721-17-75 lub 0609/44-33-28 
OPEL KADETT, 1988 r .: maska, drzwi, zderzak przedni, chłod
nica wody (1.3, 1.6), lampy przednie i tylne, kierunkowskazy 
przednie, lusterka, klapa tylna (kombi), silnik 1.3E i 1.6D, z do
kumentacją. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
OPEL KADETT, 1988.r., 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenia, dach, szyby, drzwi i inne. Kalisz, tel. 
062/752-02-02.
OPEL KADETT, 1988 r., benzyna 3-drzwiowy: korektory, docisk, 
silniki, dach, kierunkowskazy, halogeny, klapa tylna, zderzak 
tylny, skrzynia biegów (4), podsufitka, deska i inne. Kotowice, 
tel. 071/310-75-84
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: zawieszenie przed
nie -120 zł, skrzynia biegów (4) - 80 zl, klapa tylna -120 zł. 
Namysłów, tel. 077/410-49-10, 0602/43-09-41 
OPEL KADETT, 1988 r., 1300 ccm 3-drzwiowy: drzwi, klapa tyl
na, lampy tylne, rozrusznik, nagrzewnica, dmuchawa, licznik, 
zbiornik paliwa i inne. Wałbrzych, tel. 074/841-97-19 
OPEL KADETT, 1988 r . : siedzenia kpi. (szara kratka) • 50 zł, 
zderzak tylny czerwony - 20 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-78-43 
OPEL KADETT SEDAN, 1988 r., 1300 ccm, benzyna : Idapa 
tylna, pas przedni, lampy tylne, zbiornik paliwa, dmuchawa, gło
wica, skrzynia biegów, wahacze, przeguby, rozrusznik 1 inne. 
Wrocław, tel. 071/357-23-54
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, wtrysk: różne części z de
montażu. Lubań, tel. 0606/28-74-07 
OPEL KADETT, 1989 r., 1400 ccm : drzwi, klapy, zawieszenia, 
silnik, skrzynia biegów (5), głowica i inne części z demontażu. 
Jawor, tel. 076/870-37-13
OPEL KADETT SEDAN, 1989 r .: skrzynia biegów I inne części. 
Lubomierz, tel. 075/783-36-94, 0603/87-91-52 
OPEL KADETT, 1989 r .: silnik, skrzynia biegów, oblachowanie 
i inne. Mirków, tel. 071/315-10-19 
OPEL KADETT, 1989 r . : silnik (odony), kompletny, 1600 ccm, 
benzyna, monowtrysk, lampy przednie i tylne, komputer. Wał
brzych, tel. 0607/09-83-78

OPEL KADETT SEDAN, 1989 r., benzyna : silnik 1.8 E, 1.8 i 
skrzynia biegów, drzwi, klapa, lampy, szyba tylna, zderzaki, hak, 
bak, rozrusznik, alternator, dach, szyberdach, pompa paliwa 
(elektryczna), listwa kierownicza, lusterka, inne. Wrocław, tel. 
071/373-87-98, 0606/49-34-97
OPEL KADETT, 1990 r. 1300,1600: silnik oclony, skrzynia bie
gów, elementy mechaniczne i blacharskie, komputery, inne czę
ści. Lubań, tel. 075/721-52-31, 0604/56-15-28 
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm, benzyna, 1300,: ,silnik kompl.
• 750 zł/szt., skrzynia biegów F-13, • 400 zl. Malczyce, tel. 
071/317-97-81, 0603/79-63-94
OPEL KADETT, 1991 r., 1700 ccm, diesel silnik Isuzu: skrzynia 
biegów (5), póiośki, rozrusznik, McPhersony, amortyzatory tyl
ne, tarcze hamulcowe, ukł. kierowniczy, reflektory, kierunkow
skazy, silniczki centralnego zamka, el. podnośniki szyb i inne. 
Chojnów, tel. 076/817-21-15, 0606/47-11-90 
OPEL KADETT, 1991 r., 2000 ccm, 16V: deska digital, kolektor 
wydechowy, ABS, półoś, wtryskiwacze, pompa paliwa, pompa 
ham. i inne. Jelenia Góra, tel. 075/767-14-55, 0502/36-14-26 
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm 3-drzwiowy : drzwi, błotniki 
tylne, skrzynia biegów, zawieszenie przednie, elementy wnę
trza, ćwiartki przednie, inne. Wrocław, tel. 0601/56-61-28 
OPEL KADETT SEDAN, 1992 r .,: uzbrojone nadwozie, stan 
idealny, w całości, silnik 1.8 i 2.0 E, zawieszenia nowe, inne. 
Paczków, tel. 0603/36-63-27
OPEL KADETT .łezka*: lampy przednie i lampa tylna prawa. 
Bierutów, woj. wrocławskie, tel. 071/314-67-72 
OPEL KADETT, 137 tys. km, 1600 ccm, diesel: silnik + skrzy
nia biegów (5), z kpi. dokumentacją. Bolesławiec, tel. 
0601/56-40-24
OPEL KADETT GSI, 2000 ccm : komputer wtrysku, komputer 
pokładowy, wyświetlacz czujników, wahacz prawy, przegub pra
wy. Brzeg. tel. 077/410-15-36, 0604/89-65-56 
OPEL KADETT, 1300 ccm : silnik, skrzynia biegów, zawiesze
nie, • 700 zł. Głogów, tel. 0607/38-70-90 
OPEL KADETT, 1300 ccm: komplet foteli, w b. dobrym stanie - 
po 50 zł. Głogów, tel. 090/64-04-03 
OPEL KADETT, 1300 ccm : skrzynia biegów (5), • 300 zl. Ka
mieniec Ząbkowicki, tel. 0604/91-38-54 
OPEL KADETT: skrzynia biegów (4) F-16 -100 zł lub zamienię 
na rozrusznik. Legnica, tel. 0604/32-67-67, 076/854-22-49 
OPEL KADETT 1200 ccm, 1300 ccm, 1600 ccm: skrzynia bie
gów, silnik, lampy, szyby, blacharka (oclone, na gwarancji). Le
gnica, tel. 076/722-95-21 do godz. 8-17, 0601/78-25-72 
OPEL KADETT, 1600 ccm, benzyna, 1300,: silnik kompl. - 750 
zł/szt. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 0603/79-63-94 
OPEL KADETT: reflektor lewy przedni 86 r. - 40 zł, lampy tylne
• 25 zł/szt., drzwi lewe, model 3-drzwiowy • 100 zl, prawe • 70 
zl, klapa tylna z szybą i wycieraczką -100 zl. Malczyce, tel. 
0603/21-58-17 po godz.18
OPEL KADETT KOMBI, 1200 ccm : różne części. Namysłów, 
tel. 0603/77-24-00
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel: silnik + dokumentacja. Nowa 
Sól, tel. 0607761-15-77
OPEL KADETT : różne części z rozbiórki. Nysa, tel. 
077/433-12-70
OPEL KADETT, 1300 ccm : silnik, skrzynia biegów (5), zawie
szenia, koła. Ostrów Wlkp., tel. 062/739-61-30, 0604/64-12-47 
OPEL KADETT, 1200 ccm, benzyna: drzwi lewe i prawe, skrzy
nia biegów (4), maska, klapa tylna, koła 2 szt., siedzenia, sta
cyjka, przełączniki, inst. elektryczna, sprzęgło i inne. Sieniaw
ka, gm. Łagiewniki, tel. 071/393-81-13 
OPEL KADETT E 2-drzwiowy: fotele przednie (siwa kratka) • 50 
zł/para. Strzeszów, tei. 071/312-83-06 
OPEL KADETT PICK-UP, 1800 ccm: skrzynia biegów • 200 zl, 
głowica -120 zł, wałek rozrządu, alternator, kolektory, docisk 
sprzęgła, pompa"wody, rozrusznik, części silnika. Ścinawa k. 
Lubina, tel. 076/843-67-04
OPEL KADETT KOMBI, 1600 ccm, diesel : wałek rozrządu, 
dodsk, tłoki, pompa vacum, tylna belka, pompa ABS, drzwi. 
Środa Śląska, tel. 0601/87-45-09 
OPEL KADETT : rozdzielacz do ABS, półosie z przegubami, 
lusterka, alternatory, gażniki, głowice, walki rozrządu, aparaty 
zapłonowe, chłodnice, zbiornik, drzwi, lampy do wersji kombi. 
Środa Śląska, tel. 071/317-53-32, 0603/82-24-69 
OPEL KADETT, 2000 ccm, G S i: komputer, moduł -120 zł, tar
cza sprzęgła 200 mm - 40 zt. Wałbrzych, tel. 074/842-45-48 
OPEL KADETT, 1300 ccm 3-drzwiowy: drzwi prawe i lewe, de
ska rodzieicza, skrzynia biegów (4), półosie, ćwiartki przednie, 
nagrzewnica, pompa hamulcowa, serwo, lampa tylna prawa, 
zwrotnice, moduł zapłonu, gażnik, wentylator chłodnicy. Wał
brzych, tel. 074/845-04-27, 0602/38-70-33 
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel : silnik. Wałbrzych, tel. 
074/665-28.82
OPEL KADETT, diesel: silniki, skrzynia biegów, zawieszenie i
inne. Wilkowice, tel. 065/534-11-53
OPEL KADETT : zderzak tylny - .łezka*. Wrocław, tel.
-0603/66-16-42
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel: głowica, • 500 zł. Wrocław, 
tel. 0602/17-27-14
OPEL KADETT, benzyna, diesel: wszystkie części. Wrodaw, 
tel. 0601/70-17-36
OPEL KADETT : wszystkie części. Zielona Góra, tel. 
068/327-70-53
OPEL KADETT, 1400 ccm, benzyna : silnik, sprowadzony z 
Niemiec, odony, stan b. dobry, • 850 zl. Jelenia Góra, tel. 
0502/15-74-67
OPEL KADETT, benzyna : różne części. Jelenia Góra, tel. 
0603/44-65-57, 0609/26-96-78 
OPEL KADETT D : różne części. Kłodzko, tel. 0607/11-88-18 
OPEL KADETT: silnik 1300 ccm benz., skrzynia biegów, chłod
nica, teleskopy, półosie, drzwi, szyby, części zawieszenia przed
niego i tylnego, pokrywa silnika i bagażnika, wyposażenie wnę
trza, lampy, zderzaki, wzmocnienie przednie, błotniki tylne. 
Wrocław, tel. 322-26-42 w godz.9-16 
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel : głowica. Wschowa, tel. 
065/540-18-09
OPEL KADETT, ASCONA, 1984 r., 1600 ccm, diesel: blok sil
nika uszkodzony; z dokumentacją, • 180 zl. Świdnica, tel. 
074/853-08-66
OPEL KADETT, CORSA, OMEGA: różne części blacharskie i 
mechaniczne. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
OPEL MANTA, T976/87 r. 1.8 i 2.0 E: szyby, drzwi, klapa, skrzy
nia biegów (4), most, wal napędowy, zawieszenie, sprężyny, felgi 
aluminiowe 14* i 15*, aparat, alternator, układ wtryskowy, lam
py, docisk, zamki, stacyjka, licznik, rozrusznik i inne. Bielawa, 
tel. 0603/07-22-04
OPEL MANTA : różne części z demontażu. Wrocław, tel.
071/311-82-00, 0607/12-14-08
OPEL MANTA: lampy tylne. Wrodaw, tel. 071/372-22-86
OPEL MANTA: skrzynia biegów 141 - 200 zł, automatic - 200 zl,
inne części. Wrodaw, tel. 0501/83-99-43
OPEL MONTEREY, 1994 r., 2100 ccm, turbo D : silnik. Jelenia
Góra, tel. 0603/64-64-44
OPEL MONZA, 1982/87 r., 2000 ccm : silnik, głowica, zawie
szenie, amortyzatory, serwo, komputer, wtryski, przepływomierz, 
rozrusznik, szyby, lampy, chłodnica, klamki, zamki, nagrzewni
ca, aparat zapl., cewka, sprzęgło, docisk i inne. Biała, tel. 
077/438-71-&, 077/438-77-58
OPEL MOVANO : amortyzatory przednie, wahacze, póiośki, 
zbiorniczek do wspomagania z wężami. Góra, woj. leszczyń
skie, tel. 0605/52-67-53
OPEL OMEGA, 1985 r .: próg ze slupakmi, klapa tylna, zderzak 
tylny. Gromadka, tel. 076/817-20-73, 0601/75-93-91 
OPEL OMEGA KOMBI, 1987/91 r. : silnik 2.0 E, na części ♦ 
osprzęt, klapa, lampy, zderzaki, drzwi, błotniki, kierunkowska
zy, kokpit, zegary, ukł. wydechowy, filtr pow. + przepływomierz, 
ukł. kierowniczy, sonda Lambda, błotniki przednie, kolektory, 
serwo, pompa paliwa, wał, most, pólos. Wrocław; tel. 
0607/40-42-95 Y „
OPEL OMEGA A, 1987/93 r. : lampy, zderzak z halogenami, 
maska, błotnik, grill. Gromadka, tel. 076/817-20-73, 
0601/75-93-91
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r., 3000 ccm : różne częśd z de
montażu, silnik, dach. Legnica, tel. 0605/14-57-59 
OPEL OMEGA A, 1988 r., 2000 ccm : silnik - 400 zi, silnik z 
dokumentacją, pęknięta głowica, - 600 zł, pompa wodna - 90 zł, 
rozrusznik • 70 zl, tarcza sprzęgła z dociskiem • 100 zl, głowica
• 350 zl, skrzynia biegów • 350 zl, klapa tylna - 30 zł, szyber
dach - 30 zł, konsola • 30 zl zaciski ham. tył • 30 zł/szt., drzwi 
lewe, tył • 40 zł. Dzierżoniów, tei. 0608/22-82-60
OPEL OMEGA, 1988 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0602/68-90-83

OPEL OMEGA, 1988 r .: drzwi lewe, klapa tylna, - 500 zl. Wro
cław, tel. 0501/44-86-13
OPEL OMEGA, 1988 r., 2000 ccm: silnik, z polską dokumenta
cją i inne części, • 500 zl. Zgorzelec, tel. 0609/64-27-15 
OPEL OMEGA KOMBI, 1988/89 r .: różne części z demontażu. 
Wschowa, tel. 0605/91-88-41
OPEL OMEGA, 1989 r., 90 tys. km, 2000 ccm, wtrysk OHC : 
silnik, stan idealny, • 1.200 zl. Jelenia Góra, tel. 0602/29-62-08 
OPEL OMEGA, 1989 r., 2000 ccm : silnik, dach, szyberdach, 
wentylator, centr. zamek, pompa wody, podsufitka, wnętrze, 
pompa ABS, pólosie, zaciski, wal napędowy, instalacja, zbior
nik paliwa itp. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 0603/23-45-49 
OPEL OMEGA, 1989 r . : wszystkie części. Środa Śląska, tel. 
0603/74-96-57
OPEL OMEGA, 1989 r. : różne części. Świebodzice, tel. 
0501/44-98-38
OPEL OMEGA, 1989 r . : skrzynia biegów, bak, drzwi, szyby, 
zawieszenie, silnik, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
OPEL OMEGA, 1989 r., 2300 ccm, diesel, : silnik na części, 
drzwi, zderzak tyłny, klapa bagażnika, końcówki wtryskiwaczy i 
inne. Wrodaw, tel. 071/782-88-48 
OPEL OMEGA, 1990 r., 1800 ccm : części mechaniczne i ele
menty blacharki. Bierutów, tel. 0609/48-26-74 
OPEL OMEGA, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk: silnik, skrzynia bie
gów, most tylny, blok silnika, zawieszenie tylne i przednie, przekl. 
kierownicy, maska, błotniki, chłodnica, lampy, zderzaki, pompa 
hamulcowa, przepływomierz, dach, szyby, klapa tylna, głowica, 
przełączniki kierownicy i inne. Legnica, tel. 0605/13-16-60, 
0601/71-02-84
OPEL OMEGA AL, 1990 r. : dach + słupki, skrzynia biegów, 
tylny most, zawieszenie przednie i tylne, McPhersony z tarcza
mi, podłużnice przednie z nadkolami. Międzyrzecz, gm. Lubin, 
tel. 0501/35-60-27
OPEL OMEGA, 1990 r., 2000 ccm : skrzynia biegów (5), kpi. 
drzwi i inne. Świebodzin, tel. 0605/61-71-09 
OPEL OMEGA, 1990 r., 2000 ccm, benzyna : skrzynia biegów 
automatyczna, drzwi, zawieszenia, wnętrze i inne. Wrocław, tel. 
0608/29-29-83
OPEL OMEGA, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk : wszystkie części 
używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
OPEL OMEGA, 1990 r., benzyna : blacharka, światła, zawie
szenie, skrzynia biegów, silnik, zderzaki, most tylny. Ziębice, 
tel. 074/819-31-30
OPEL OMEGA, 1991 r., 2000 ccm, benzyna : klimatyzacja 
kompl., stan b. dobry lub pojedynczo na części, amortyzatory 
przednie, sanki silnika, podłużnice i inne. Wrocław, tel. 
.0605/42-40-59
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 2600 ccm : komputery, tapicer
ka, konsola, kierownica, licznik, linki, zamki, klamki, silnik na
grzewnicy, zaciski, uszczelki, plastiki, kolumna kierownicy, zbior
niczki, zawieszenie tylne, przełączniki kierownicy, sterowniki 
centralnego zamka, inne. Wrodaw, tel. 071/349-50-22 
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r . : silnik 1.8 - 2.0 OHC, skrzynia 
biegów (5), drzwi, szyby, lampy, błotniki, tapicerka, fotele, dach, 
ćwiartka, zderzaki, zawieszenia, wspomaganie. stacyjka, zam
ki, koła (felgi stalowe i alum., różne częśd. Paczków, tel. 
0603/36-63-27
OPEL OMEGA, 1992 r., 2400 ccm, benzyna : pompa paliwa, 
oryginalna, sprawna, • 200 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-16-05, 
0605/85-03-16
OPEL OMEGA, 1992 r., 2000 ccm, benzyna: klimatyzacja kpł., 
nagrzewnica, skraplacz, sprężarka, chłodnica, silniczek z wia
trakiem, przewody klimatyzacji, McPhersony ze sprężynami, 
piasty wentylowane, wahacze przednie, sanki pod silnik, ćwiartki 
przednie. Wrocław, tel. 0605/42-40-59 
OPEL OMEGA, 1993 r. 2.0,2.4,3.01: drzwi prawe, dach, klapa 
tylna, kda, lusterka, chłodnica, ABS, szyba tylna, głowica, roz
rusznik, kołyska silnika, komputer, most, wal, półosie, miska 
olejowa, przekł. kierownicy, alternator. Wrocław, teł. 
0504/92-42-75
OPEL OMEGA B, 1994/01 r., 2500 ccm, turbo D : części silnika,- 
głowica, turbina, tłoki, wał bloku, pompa wtryskowa, itp., wiąz
ka kabli do komputera. Tyniec Mały, gm. Kobierzyce, tel. 
071/311-91-24
OPEL OMEGA, 1994/99 r. : różne części. Opole, tel. 
0602/87-61-45
OPEL OMEGA, 1995 r.: konsola czarna, głowica, wtryski, ABS, 
zbiornik paliwa, łańcuchy, komputer silnika, alternator, obudo
wa filtra paliwa, fotel pasażera. Chocianów, tel. 0603/10-97-64 
OPEL OMEGA KOMBI. 1995 r., 2000 ccm. Ecotec, 16 V : silnik.
- 1.900 zł. Żmigród, tel. 071/385-35-72 po 18
OPEL OMEGA B, 1995 r., 2000 ccm, 16V : osprzęt silnika, 
wszystkie podzespoły, kdumny McPhersona, wahacze, licznik, 
poduszki pow., sensor, kierownica, układ kierowniczy, lampy, 
klimatyzacja, wal, drzwi, elem. plastikowe, wzmocnienie, ukl. 
wydechowy, klamki, komputery. Lubin, tel. 0601/18-90-99 
OPEL OMEGA, 1996 r., 48 tys. km, 2300 ccm, turbo D : silnik, -
4.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/64-64-44 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1996 r., 2500 ccm, V6 : ćwiartki tylne, 
zderzak, poduszki pow., konsola, zegary, zawieszenie, felgi alu
miniowe 17", drzwi, tapicerki, plastiki, skrzynia biegów, osprzęt 
silnika, fotele, układ kierowniczy i inne. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
OPEL OMEGA B, 1996 r., 2500 ccm, TDS : skrzynia biegów, 
głowica, intercooler, wahacze, zderzaki, lampy, klamki, zamki, 
stabilizator, tylne zawieszenie, osprzęt silnika, drzwi, szyby, 
tapicerki, listwy na drzwi i na progi, lusterka, nakładka tylnego 
zderzaka, lewe lusterko, amortyzator, silniczek wycieraczek, tar
cze ham., zaciski, pasy, uszczelki drzwi, podsufitka do wersji 
sedan, klamki, zamki itp. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49
OPEL OMEGA, 1996 r. : częśd do poj. silnika 2.0, 3.0 MV6, 
tłoki, pierścienie, panewki, wał, korbowody, rozrusznik, kda R15, 
most. Ostrów Wielkopolski, tel. 0603/93-60-05 
OPEL OMEGA B, 1998 r .: reflektory zwykle, soczewkowe, kse
nonowe, lusterka, światła halogenowe. Opole, tel. 0600/10-11-66 
OPEL OMEGA, 1999 r., 2500 ccm, TD : lampy przednie so
czewkowe i ksenonowe, grill, komputer, listwy pod lampy. Bole
sławiec, tel. 0601/57-13-39
OPEL OMEGA B, C : lampy ksenonowe. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
OPEL OMEGA : instalacja gazowa firmy holenderskiej, pdny 
wtrysk, butla 50 I, • 700 zł. Lubin, tel. 076/844-81-04 
OPEL OMEGA, 2000 cccn : komputer wtrysku. Lubomierz, tel. 
075/783-36-94, 0603/87-91-52
OPEL OMEGA B, C : reflektory xenonowe - 2.000 zl/kpt. Nie
modlin, tel. 0604/82-52-39
OPEL OMEGA C : reflektory ksenonowe. Nowogrodziec, tel. 
0603/97-56-96
OPEL OMEGA A : antrapa przednia. Oleśnica, tel. 0601/72-56-81 
OPEL OMEGA A : różne części. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
OPEL OMEGA: zderzak przedni - 60 zł, gażnik Pierrburg 2 EE, 
komputer + 2 kompletne wiązki elektr. silnika. Oiawa, woj. wro- 
dawskie, tel. 0502/31-64-68
OPEL OMEGA : skrzynia biegów, pdosie, pompa wspomaga
nia i ABS. środa Śląska, tel. 0601/87-45-09 
OPEL OMEGA A, 1800 ccm : pdoś bez ABS-u. Świdnica, tel. 
074/845-32-80, 0608/83-17-13
OPEL OMEGA : przekł. kierownicy • 50 zł/szt. Wrodaw, tel. 

'0601/71-59-58
OPEL OMEGA: drzwi prawe kpi., z 89 r. • 300 zł, stacyjka • 150 
zł, lampy tylne • 70 zl, przełącznik kierunkowskazu - 80 zł. Wro
daw, tel. 071/363-43-30
OPEL OMEGA B, 2000 ccm, turbo D 2,5: silnik, zawiesz.. kom
putery, el. klimatyzacji, drzwi, tapicerka, poduszki pow., plastiki 
i inne. Wrocław, tel. 0605/11-26-18, 0607/53-43-23 
OPEL OMEGA, 2300 ccm, turbo D : pompa wspomagania kier.
- 400 zł. Wrocław, tel. 322-34-23,0601/73-26-06
OPEL OMEGA KOMBI, 2000 ccm, benzyna : zbiornik paliwa. 
Wrodaw, tel. 071/310-26-88, 0607/65-47-30 
OPEL OMEGA B, KOMBI: drzwi, ćwiartki, osprzęt silnika, za
wieszenia, most tylny, poduszki pow. i inne. Wrodaw, tei. 
0503/74-80-58
OPEL OMEGA : silnik wentylatora z obudową, 20 śrub do kół 
stalowych, silniczek szyberdachu. Wrodaw, tel. 0601/73-20-98 
OPEL OMEGA : klapa tylna, stan idealny. Złotoryja, tel. 
0604/27-14-84
OPEL OMEGA 2.4 i 2.6 ccm, skrzynia biegów (5). tarcze ha
mulcowe, komputer, ABS, komputer wtrysku, maska, prawy błot
nik, lampa, skizynia biegów automatic, drzwi, szyba przednia, 
atrapa, most tylny, wal, dach, podłużnice. Złotoryja, tel. 
076/878-79-13 po godz. 20
OPEL OMEGA A, 2600 ccm, benzyna : tarcze i zadski hamuł-
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ców, zbiornik paliwa, drzwi, skrzynia biegów (automatyczna), 
szyba przednia, podłużnice, dach, komputer, pompó paliwa, ABS 
i inne części z demontażu. Złotoryja, tel. 076/878-79-13 po 
godz. 20 -Y " -• •*••>•
OPEL OMEGA B : kompletny przód, ściana grodziowa, podłuż
nice, -1.500 zl. Słupia Kapitulna, woj. kaliskie, tel. 0605/78-94-19 
OPEL OMEGA C, 2000 r . : roleta bagażnika do kombi, czarna,
• 400 zł. Pieńsk, tel. 075/778-62-81,0606/43-36-31
OPEL OMEGA C KOMBI, 2000 r . : roleta bagażnika. Wrocław, 
tel. 0603/30-61-42
OPEL OMEGA, 2001 r . : lampy soczewkowe, nowe. Legnica, 
tel. 0602/69-16-37
OPEL REKORD, 1978/82 r., 2000 ccm, benzyna, diesel: szy
by, drzwi, klapa, maska (do diesla), skrzynia biegów (4), wal 
napędowy, McPhersony, licznik, fotele welurowe, brązowe, lu
sterka, aparat, alternator, felgi aluminiowe 14” i 15", układ wtry
skowy i kierowniczy oraz inne. Bielawa, tel. 0603/07-22-04 
OPEL REKORD, 1980/86 r. : drzwi, szyby/zawieszenia, ele
menty blacharki, głowica, Wspomaganie kier., siedzenia * tapi
cerka welurowa, mosty, chłodnica i inne. Sulechów, tel. 
068/385-44-77, 0607/55-48-72
OPEL REKORD, 1982 r., 2300 ccm, diesel: silnik niekomplet
ny, pompa wtryskowa, McPherson, drzwi, felgi i inne. Pudliszkł, 
tel. 065/573-84-80
OPEL REKORD, 1982 r. : części i podzespoły. Tułowice, gm. 
Niemodlin, tel. 0601/39-87-96
OPEL REKORD, 1982/87 r., 2000 ccm : silnik, głowica, zawie
szenie, amortyzatory, serwo, komputer, wtryski, przepływomierz, 
rozrusznik, szyby, lampy, chłodnica, klamki, zamki, nagrzewni
ca, aparat zapl., cewka, sprzęgło, docisk i inne. Biała, tel. 
077/43*71-22, 077/438-77-58
OPEL REKORD KOMBI, 1984 r. : części blacharskie, podwo
zia, z rozbiórki - od 30 do 100 zł. Kłodzko, tel. 074/867-69-72, 
868-77-53
OPEL REKORD, 1984 r. 1800, 2000, 2300 ccm: drzwi, dach, 
szyby, skrzynia biegów, kola, inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
OPEL REKORD, 1984 r., 2200 ccm, benzyna : różne części z 
rozbiórki. Wrocław, tel. 0601/56-61-28 
OPEL REKORD, 1985 r., 3 tys. km, 2000 ccm : różne części. 
Wrocław, tel. 782-98-10
OPEL REKORD, 1986 r., 2300 ccm, diesel: wszystkie części z 
demontażu. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
OPEL REKORD : rozrusznik, alternator. Świdnica, tel. 
074/853-37-36, 0607/48-99-86
OPEL REKORD : silnik, iampy, ukł. kierowniczy, drzwi, klapa 
tytna. Wrocław, teł. 0601/72-56-81 
OPEL REKORD: silnik 2000 ccm benz., skrzynia biegów, chłod
nica, części zawieszenia, drzwi, szyby, pokrywa silnika i ba
gażnika, most tylny. Wrocław, tel. 322-26-42 w godz.9-16 
OPEL REKORD : kierunkowskaz prawy, atrapa. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
OPEL REKORD KOMBI: maska przednia, klapa tylna, błotnik 
lewy. Złotoryja, tel. 0606/11-91-95 
OPEL REKORD : skrzynia biegów automatic, stan idealny, z 
osprzętem (wal, kolo zamachowe, konsola, inst.), możliwość 
montażu, • 1.000 zl lub zamienię na skrzynię biegów (5), manu
alną. Opole, tel. 077/455-29-50 
OPEL REKORD KOMBI, SEDAN, 2300 ccm D i TD: części nad
wozia i silnika. Wrocław, tel. 071/349-24-08, 0601/70-87-30 
OPEL REKORD, MONZA, 1900 ccm, benzyna: głowica. Świd
nica, tel. 074/853-37-36, 0607/48-99-86 
OPEL REKORD, OMEGA, 2000 ccm, benzyna: głowica z wał
kiem, stan b. dobry, • 1.500 zł. Świdnica, tel. 074/853-37-36, 
0607/48-99-86 '
OPEL SENATORA, 1978/86 r. 2.5 i 3.0 E: szyby, drzwi, maska, 
klapa, skrzynia biegów (4) automatic, most, wal napędowy, apa
rat, układ wtryskowy i kierowniczy, fotele, licznik, klimatyzacja 
lampy, lusterka, alternator, komputer, felgi aluminiowe 14" i 15" 
oraz inne. Bielawa, tel. 0603/07-22-04 
OPEL SENATOR, 1982 r., 2500 ccm, Ei oraz Monza: skrzynia 
biegów, automatic, zawieszenie przednie, zawieszenie tylne, 
drzwi, szyby, lampy, chłodnica, maska. Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20
OPEL SENATOR, 1983 r. : zderzaki, szyby, skrzynia biegów, 
silnik, drzwi, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
OPEL SENATOR, 1986 r. : wał pędny, kolumna kierownicza, 
McPhersony, drzwi, lampy tył, serwo, alum. felgi i inne. Gro
madka, tel. 0608/23-26-89, 076/817-24-56 
OPEL SENATOR B, 1990 r . : silnik 3000 ccm, skrzynia biegów, 
osprzęt silnika, chłodnica klimatyzacji, serwo, pompa ABS, kpi. 
koła, zawieszenie przednie, pompa wspomagania kier., przekl. 
kierownicy, McPhersony, wal, alternator i inne. Nowa Ruda, tel. 
0607/66-26-84
O  O PEL  SEN ATO R , REKORD, MONZA, COMMODO- 

RE, skup  i sprzedaż, w szystk ie  częśc i, wym iana 
siln ików , zn iszczone  sam ochody z  po lską  doku
mentacją, w  sprzedaży p iękne sam ochody mar
k i O p e l S en a to r , ta n io . D z ie rżo n ió w , te l. 
074/832-07-57, 0604/46-67-64, 0606/10-16-21 
02020241

OPEL SENATOR : skrzynia biegów automatic, stan Idealny, z 
osprzętem (wał, koło zamachowe, konsola, inst.), możliwość 
montażu, -1.000 zl lub zamienię na skrzynię biegów (5), manu
alną. Opole, tel. 077/455-29-50 
OPEL TIGRA 1996 r. : fotel kierowcy, listwa wspomagania, 
zderzak tylny, przełączniki kierownicy, kokpit. Niemodlin, tel. 
0604/82-52-39
OPEL TIGRA, 1996 r., 1400 ccm, benzyna : podsufitka z miej
scem na szyberdach, komputer, pompa paliwa i drobne plastiki
• od 10 zł. Łambinowice, tel. 077/431-91-73, 0607/70-42-41 
OPEL TIGRA : konsola, - 300 zł. Góra, tel. 065/543-42-65 
OPEL UGRA, 1400 ccm : drzwi lewe, klapa tylna, zwrotnice, 
półosie, wahacze, kolumny McPhersona. Smardzów, tel. 
071/398-33-51, 314-38-54
OPEL TIGRA, VECTRA, ASTRA, 1.4,1.6 E ; skrzynia biegów 
automat., prod. japońskiej. Lubin, tel. 0601/18-90-99 
OPEL V EC TR A 1989/95 r. 1.6,1.8,2.0 i: części mechaniczne, 
elementy blacharki. Wrodaw, tel. 0503/79-99-02 
OPEL VECTRA B, 199 r . : kompresor klimatyzacp, ukl. kier., 
relingi dachowe. Legnica, tei. 0606/80-53-78 
OPEL VECTRA, 1991 r., 1700 ccm, diesel silnik Isuzu: skrzynia 
biegów (5), półośki, rozrusznik, McPhersony, amortyzatory tyl
ne, tarcze hamulcowe, ukl. kierowniczy, reflektory, kierunkow
skazy, silniczki centralnego zamka, el. podnośniki szyb i inne. 
Chojnów, tel. 076/817-21-15,0606/47-11-90 
OPEL YECTRA 1991/94 r. 1600,1800,2000: skrzynia biegów 
F16, szyberdach, podłużnica prawa i lewa, klapa tylna, silnik 
1600 i 2000 ccm, kolumny McPhersona, błotnik tylny prawy, 
drzwi tylne prawe, licznik, elemęnty silnika 2000 ccm, moduły, 
szyby, pompa hamulcowa, nagrzewnica błotnik lewy. Wrocław, 
tel. 0502/43-45-04
OPEL VECTRA, 1991/97 r. : części używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
OPEL VECTRA, 1992 r . : szyba tylna, głowica silnika, 1.6,1.8, 
2.0, skrzynia biegów F-13, komputer, felgi stalowe, zderzak tyl
ny, drzwi lewe tylne oraz prawe, drzwi przednie, kok) zamacho
we, tarcza * docisk sprzęgła, kolumny McPhersona, wahacz, 
plastiki wnętrza. Wrocław, teł. 0503/68-45-21 
OPEL YECTRA, 1992 r . : zawieszenie przednie, belka pod sil
nik, drzwi prawa strona, skrzynia b., wzmocnienie przednie lewe, 
reflektory, lusterko wewn., tapicerka drzwi. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
OPEL VECTRA, 1992 r., 1600 ccm, benzyna : silnik (odony) - 
stan b. dobry, zawieszenia, elementy blacharki i inne części. 
Legnica, tei. 0604/34-62-88
OPEL VECTRA 1992 r.. 1600 ccm, 16V: sinik, stan b. dobry - 
800 zł + do 400 zl, skrzynia biegów (5) F-13 - 400 zl, na gwa
rancji, komputer typ Bosch 0261200376 - 300 zl. Wabrzych, 
tel. 0603/53-31-20
OPEL VECTRA, 1992 r. 1.6,1.8,2.01: ćwiartka przednie i tylne 
lewe, zawieszenie przednie i tytne, przekl. kierownicy, skrzynia 
biegów (4x4), most, komputer, deska rozdz., szyby, częśd sil
nika, koła, wahacze, piasty i inne. WTodaw, tel. 0504/92-42-75 
OPEL YECTRA A, 1994 r., 1600 ccm i poj. 1800 ccm: silnik oraz 
inne częśd. Sulechów, tel. 0601/53-92-16, 0602/55-82-94 
OPEL YECTRA, 1994 r . : ćwiartka przednia lewa i inne częśd. 
Lubomierz, tel. 075/783-36-94, 0603/87-91-52 
OPEL YECTRA SEDAN, 1994 r .: klapa tylna. Ostrów Wlkp., tel. 
062/739-61-30, 0604/64-12-47
OPEL VECTRA, 1997 r . : szyba tylna, zderzaki, kierunkowska
zy. Wrocław, tel. 0602/88-49-71

OPEL yECTRA, 1997 r . : lewa kolumna McPhersona, komplet
na, oryginalna, • 230 zl. Legnica, tel. 06Ó6/95-08‘-98 
OPEL VECTRA SEDAN, 1997 r. : zderzak tylny. Rolantowice, 
teł. 071/311-82-54, 0606/99-05-04 
OPEL VECTRA 1997 r. : światła przednie, zderzak przedni. 
Ziębice, tel. 074/819-31-30 \
OPEL YECTRA B, 1997/00 r.: deska rozdzielcza, poduszki pow., 
sensor, napinacze pasów pirotechnicznych, plastiki, iampy, pom
pa ABS, zawieszenie, osprzęt silnika i inne. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-67-18
OPEL VECTRA, 1998 r., 1800 ccm, 16V: silnik, osprzęt, klapa 
tylna, zawieszenia i drzwi, inne. Legnica, tel. 0607/44-56-04 
OPEL YECTRA B SEDAN, 1998 r .: tylne szybki trójkątnbe, pas 
przedni • 350 zl. Nysa, teł. 077/431-17-24 po godz. 16 
OPEL VECTRA, 1998 r. : maska silnika, Ostrów Wlkp., tel. 
062/739-61-30, 0604/64-12-47
OPEL VECTRA B, 1999 r., 1600' ccm, 16V: klapa tylna do se- 
dana, licznik, wahacze tylne, głośniki oryginalne, plastiki wnę
trza, halogeny, szyba tylna lewa, lampa przednia lewa, kierun
kowskaz prawy przedni, drążek zmiany biegów i inne. Wrocław, 
tei. 0602/57-09-49
OPEL VECTRA A : atrapa 50, oryginalne kołpaki 100 zł, nowa 
kopułka aparatu zapłonowego 60 zl. Bolesławiec, tel. 
0605/41-07-97
OPEL VECTRA: częśd mech. i blach., 1,6,1990 r. Głuszyca, 
teł. 074/845-66-34, 0602/29-19-48 
OPEL YECTRA B : gumy wahaczy, zamek drzwi kierowcy, ma
kieta, poduszki powietrzne. Herby, tel. 034/357-41-32 
OPEL YECTRA B : przednie lewe drzwi - 200 zl, kołyska pod 
silnik, - 200 zł. Oleśnica, tel. 071/315-57-94 po godz. 20 
OPEL YECTRA SEDAN: prawy bok, dach, kolumny McPherso
na. Ozimek, tel. 077/465-37-63 w godz. 8-16, 0605/92-83-14 
OPEL VECTRA A : skrzynia biegów (5), przednie prawe drzwi, 
iampy tylne, halogeny przednie, pompa wspomagania, rozrusz
nik, tylna klapa sedan, lewarek zmiany biegów, kpi. tłumik z 
katalizatorem, półośka długa i krótka i inne. Polanica Zdrój, tei. 
074/869-07-41, 0608/18-83-59
OPEL VECTRA B : blokada przeciw kradzieży lusterek. Wro
daw, tel. 071/366-33-88 w godz. 7-15 
OPEL YECTRA 1600 ccm, 16V: napinacz paska - 70 zl. Wro
daw, tel. 0601/73-20-98
OPEL YECTRA B : maska przednia. Wrodaw. tel. 0501/81-36-18 
OPEL YECTRA 1800 ccm : skrzynie biegów, uszkodzony me
chanizm różnicowy. WTodaw, tel. 0501/38-64-07, 364-43-24 
OPEL VECTRA : różne częśd z demontażu. Wschowa, woj. 
leszczyńskie, tel. 0605/91-88-41 
OPEL YECTRA 1800 ccm: silnik. Drezdenko, woj. gorzowskie, 
tel. 0606/40-57-09
OPEL ZAFIRA, 1999 r . : felgi aluminiowe, klapa tylna, lampy 
tylne, zderzak. Jelenia Góra, tel. 0502/39-33-63 
OPEL ZAFIRA: poduszki pow., sensor, napinacze pasów (piro
techniczne), zawieszenia, lusterka zewn. oraz inne. Jelcz-La
skowice, tel. 071/318-67-18
OPEL ZAFIRA: szyba tylna. Wrocław, teł. 0601/95-16-78 
OPEL ZAFIRA-: reflektory (bez uchwytów). Przyłęk, tel. 
074/817-00-93, 0600/37-00-06
PEUGEOT, 1900 ccm, diesel: stacyjka, kołyska pod silnik, czę
śd blacharskie i inne. Wrocław, tel. 372-61-32,0501/18-20-77 
PEUGEOT 104,1992 r. 1000,1400,1600 ccm: zderzaki, ma
ski, lampy, zawieszenie, dach, szyby, belka przednia, przekł. 
kierownicy. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
PEUGEOT 104 : drzwi prawe, lampy przednie, wentylator tyl
nych szyb, przekł. kierownicy, kolumna kierownicy i inne czę
ści. Wrocław, tel. 071/345-14-23 
PEUGEOT 104: pompa paliwa, drzwi prawe, pompa wody, apa
rat zapłonu, szyba tytna i inne. Wrocław, tel. 071/322-94-02 
PEUGEOT 106,1994 r., 1500 ccm, diesel: silnik z dokumenta
cją. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
PEUGEOT 106, 1994 r., 1100 ccm : rozrusznik, lewy przedni 
błotnik, skrzynia biegów (5) + półosie, przednia konsola kpi., 
dmuchawa, nagrzewnica, tylne iampy, tylne szyby z uszczelka
mi (do wersji 3-drzwiowej), zbiornik paliwa, serwo, przełącznik 
kierunkowskazów, komputer. Paczków, tel. 077/431-76-78, 
0607/70-02-96
PEUGEOT 106,1996 r . : zderzak, błotnik, wzmocnienie przed
nie. GrobGce, woj. wrodawskie, tel. 0602/88-49-71 ' 
PEUGEOT 106,1998 r . : klapa tylna, oś tylna. Smardzów, tel. 
071/398-33-51, 314-38-54
PEUGEOT 106,1999 r .: zderzaki przednie i tytne, błotnik lewy. 
gromadka, teł. 076/817-20-73, 0601/75-93-91 
PEUGEOT 106 X S I: McPhersony, czujniki ABS, oś tylna, wa
hacze, tarcze wentylowane, półka tylna, fotele. Wrodaw, tel. 
071/357-38-24, 0603/31-62-05
O  PEUG EOT 1 06 ,206 ,306 ,406 ,605 ,806 : wszyst

kie częśc i nowe i używane, faktury VAT, wysyłka 
na te ren  c a łe g o  k ra ju . W oj. lu b u sk ie , te l. 
0609/59-45-59 87020771 .

PEUGEOT 205,1985/94 r. poj. 1.4E, 1.9D: głowice, wałki roz
rządu, pompa wspomagania, belka tylna, amortyzatory, skrzy
nie biegów, klocki hamulcowe, bębny, drzwi i inne. Chojnów, 
tel. 076/817-21-15, 0606/47-11-90 
PEUGEOT 205,1989 r., 1400 ccm, wtrysk: silnik, maska, drzwi, 
lusterka, bak, serwo, alternator, rozrusznik. Wrocław, tel. 
071/373-87-98, 0606/49-34-97
PEUGEOT 205, 1990 r., 1116 ccm, benzyna : silnik, sprowa
dzony z Niemiec, oclony, stan b. dobry, - 850 zl. Jelenia Góra, 
tel. 0502/15-74-67
PEUGEOT 205,1990 r. 1400,1600: silnik oclony, skrzynia bie
gów, kolumny McPhersona, półosie, lampy, drzwi, lusterka, inne 
częśd. Lubań, tel. 075/721-52-31, 0604/56-15-28 
PEUGEOT 205,1990 r., 110 tys. km, 1900 ccm : silnik kompl., 
uzbrojony, - 1.550 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 
0603/79-63-94
PEUGEOT 205,1991 r .: różne częśd blacharskie i mechanicz
ne. Grodków, tel. 0603/63-43-13 
PEUGEOT 205,1900 ccm, diesel: silnik oclony, skrzynia bie
gów, głowica, środa Śląska, tei. 0601/87-45-09 
PEUGEOT 205 : zderzaki. Wrodaw, tel. 0601/71-59-58 
PEUGEOT 205,309: różne częśd z demontażu, -110 zł. łwiny, 
tel. 071/329-26^61 wewn. 67
PEUGEOT 205,309: reflektory, błotniki, zderzaki, silnik. Prusi
ce, tel. 071/312-54-64, 0606/40-03-11 
PEUGEOT 205,405 różne roczniki: częśd używane. Wrocław, 
tel. 071/372-87-60
PEUGEOT 205, 405, 605 : elem. zawieszenia, silnik i inne. 
Trzebnica, tel. 0606/40-03-11
PEUGEOT 206, 1998/01 r. : ćwiartka przednia lewa i prawa, 
wózek pod silnik, szyba boczna, drzwi lewe, zawieszenie tylne, 
ABS, nagrzewnica, silnik, skrzynia biegów. Świdnica, tel. 
0604/82-66-90, 0607/64-52-82
PEUGEOT 206, 1999 r. : różne części. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
PEUGEOT 206 : uzbrojenia drzwiowe, klamki, zamki, podno
śniki do szyb, tapicerka - od 30 zl. Ostrów Wlkp., tel. 
062/735-21-58 po godz. 20, 0601/85-94-23 
PEUGEOT 206 : wahacze, zwrotnica, kolumny McPhersona, 
półosie, listwa kierownicza, stabilizator, oś tylna. Smardzów, tel. 
071/398-33-51. 314-38-54 ,
PEUGEOT 206 : zderzaki. Wrodaw, tel. 0601/71-59-58 
PEUGEOT 206 : lampa przednia prawa. Ziębice, tel. 
074/819-31-30
PEUGEOT 206 : zderzak przedni, konsola, oś tylna, listwy na 
dach. Wilkowice, tel. 065/534-13-37 
PEUGEOT 305,1981/86 r., 1500 ccm : częśd do diesla i ben
zynowego. Wałbrzych, teł. 0604/67-00-47 
PEUGEOT 305 : drzwi. Kłodzko, teł. 0607/11-88-18 
PEUGEOT 305,504: różne częśd i podzespoły, tanio. Jarodn, 
tel. 0603/83-87-23
PEUGEOT 306,1985/94 r. poj. 1.4E: głowice, wałki rozrządu, 
pompa wspomagania, belka tylna, amortyzatory, skrzynie bie
gów, klocki hamulcowe, bębny, drzwi, skrzynia biegów i inne. 
Chojnów, teł. 076/817-21-15, 0606/47-11-90 
PEUGEOT 306, 1996 r. : zderzaki, błotnik. Grobłice, tel. 
071/311-76-55
PEUGEOT 306,1997 r., 1500 ccm, diesel: silnik z dokumenta
cją. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
PEUGEOT 306,1998 r .: klapa tylna z szybą, kompletna, lampy 
tylne. Przyłęk, tel. 074/817-00-93, 0600/37-00-06 
PEUGEOT 306 KOMBI 5-drzwiowy: Mapa tylna, wahacze, zwrot
nice, kolumny McPhersona, półosie, Gstwa kierownicza, stabili
zator. Smardzów, tei. 071/398-33-51, 314-38-54

PEUGEOT 3| I
WARSZTAT - 8M-17N ul. Paczkowska 26

tel. 071/369 13 88 
SKLEP -8"-17" ul. Kościuszki 181

tel. 071/372 46 58jl
^=OP974381

PEUGEOT 306 : zderzaki. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
PEUGEOT 306, 309 : silnik i inne częśd. Wilkowice, tel. 
065/534-13-39
PEUGEOT 309,1988 r., 140 tys. km, 1900 ccm, benzyna : sil
nik, skrzynia biegów, zawieszenie i inne części. Żary, tel. 
0606/34-99-77
PEUGEOT 309,1988/92 r . : drzwi, elem. zawieszeń, skrzynie, 
plastiki, błotniki, lampy, maglownice, koła i inne. Wrocław, tel. 
0602/24-91-27
PEUGEOT 309,1989 r., 1400 ccm : wszystkie częśd. Świebo
dzice, tel. 0601/76-56-46
PEUGEOT 309,1990 r. 1400,1600: silniki odone, skrzynia bie
gów, zawieszenia, drzwi, lampy, inne części. Lubań, tel. 
075/721-52-31, 0604/56-15-28
PEUGEOT 309,1992 r., 1900 ccm, diesel: pompa wtryskowa, 
wtryskiwacze, głowica na częśd, zawory, wałek rozrządu. Lwó
wek Śląski, teł. 0603/74-73-17
PEUGEOT 309,1992 r. 1000,1400,1600 ccm: zderzaki, ma
ski, lampy, zawieszenie, dach, szyby, belka przednia, przekl. 
kierownicy. Wałbrzych, teł. 074/846-49-57 
PEUGEOT 309 D, 1600 ccm, diesel: głowica. Wschowa, tel. 
065/540-18-09
PEUGEOT 405,1990 r., 110 tys. km. 1900 ccm, benzyna: sil
nik, skrzynia biegów i inne częśd z demontażu. Legnica, tel. 
0605/85-58-00
PEUGEOT 405, 1990 r. : silniczek wycieraczek, kolumny 
McPhersona, piasty, zadski, przekł. kierownicy, .poduszka* sil
nika, litr powietrza z przepływomierzem, nagrzewnica. Wrocław, 
tel. 0503/71-03-87
PEUGEOT 405,1991 r.'  drzwi, szyby, zawieszenie, klapa, błot
nik, koła i inne. Ostrów Wielkopolski, teł. 0601/8*14-62 
PEUGEOT 405 SRI, 1992 r., 1900 ccm : Idapa tylna, serwo z 
pompą hamulcową, błotniki przednie, belka tylna, amortyzatory 
przednie, sprężyny, zadski hamulców, felgi, siedzenia, boczki 
drzwiowe i inne. Kobierzyce, teł. 071/311-19-04

PEUGEOT1
CZĘŚCI UŻYWANE, SKUP - SPRZEDAŻ

I PW " 6 . M .  CAR”, 55-011 Siechnice 
k. Wrocławia, ul. Opolska 21, 

tel071/311-59-42,071/311-54-13,0̂ 04607719. |

PEUGEOT 405,1992 r. : zderzak, zawieszenie, skrzynia bie
gów, piasty, półosie, chłodnica. Iwiny, teł. 071/329-26-61 wewn. 
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PEUGEOT 405,1992 r., 1900 ccm, diesel: pompa wtryskowa, 
wtryskiwacze, głowica na częśd, zawory, wałek rozrządu. Lwó- 
wek Śląski, tel. 0603/74-73-17
PEUGEOT 405 : oś tylną - 200 zl, alternator - 300 zł. Bielawa,
tel. 074/833-15-40, 0606/66-92-29
PEUGEOT 405: półosie, 2 szt. Bierutów, woj. wrocławskie, teł.
0609/48-26-74
PEUGEOT 405 : silnik. Lwówek Śląski, tel. 075/784-41-32, 
0608/08-27-96
PEUGEOT 405 : skrzynia biegów (5). Namysłów, tel. 
0603/77-24-00
PEUGEOT 405 KOMBI: klapa tylna, zawieszenie przednie. Pru
sice, tel. 071/312-54-64, 0606/40-03-11 
PEUGEOT 405: piasta przednia. Tułowice, gm. Niemodlin, tel. 
0601/39-87-96
PEUGEOT 405: zawieszenie przednie, drzwi tylne, klapa tylna 
(kombi). Wrodaw, tel. 0606/40-03-11 
PEUGEOT 405 : ukł. kierowniczy ze wspomaganiem. Kłodzko, 
tel. 0607/11-88-18
PEUGEOT 405,406,1800 ccm : silnik, skrzynia biegów, drzwi, 
lampy, błotniki tylne, dach, zderzaki, chłodnice, komputery, fo
tele, tapicerka, nagrzewnica, koła, plastiki i inne. Wrocław, teł. 
0605/11-26-18, 0607/53-43-23
O  PEUGEOT 405, PA R T N ER : regeneracja tylnej osi, 

wymiana czopów, łożysk, częśc i nowe - oryginal
ne. S zybko , fachow o, tan io . C hoc ianów , te l. 
076/818-41-07,0601/73-24-08 84014271

PEUGEOT 406,1996 r . : zegary oraz głośniki (gwizdki) orygi
nalne. Lubin, tel. 076/749-85-05 
PEUGEOT 406 KOMBI, 1999 r., 2000 ccm, 16V: częśd mecha
niczne i blacharskie. Legnica, tel. 0607/44-56-04 
PEUGEOT 406 : lewy próg ze słupkiem. Legnica, tel. 
0600/41-01-95 .
PEUGEOT 406 COUPE, SEDAN, KOMBI limuzyna: różne czę
śd  blacharskie i mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 
0601/72-46-69
PEUGEOT 406: atrapa przednia. Wałbrzych, tel. 074/664-84-31 
po godz. 18
PEUGEOT 406: dach ze słupkami, klimatyzacjia, błotniki, drzwi, 
lampy, grill, zbiorniki paliwa, pompy i inne. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
PEUGEOT 406: zderzak przedni i tylny, wózek pod silnik. Wro
daw, tel. 0606/40-03-11
PEUGEOT 406 nowy model: lampa lewa, nakładka zderzaka 
(lekko uszkodzone). Przyłęk, teł. 074/817-00-93,0600/37-00-06 
PEUGEOT 505,1982 r.: drzwi z szybami, maska tylna, szyber
dach i inne. Żary, tel. 0601/88-35-95 
PEUGEOT 505,1985/94 r. poj. 1.9D, 2.5D: głowice, wałki roz
rządu, pompa wspomagania, belka tylna, amortyzatory, skrzy
nie biegów, klocki hamulcowe, bębny, drzwi i inne. Chojnów, 
tel. 076/817-21-15, 0606/47-11-90 
PEUGEOT 505,605: półosie, rozrusznik, sprzęgło, tarcze. Biela
ny Wrodawskie, tel. 071/329-26-61 wewn. 67, 0609/27-24-54 
po godz. 16
PEUGEOT 605,1991 r., 3000 ccm, v6,: dach • 500 zl, tapicerka 
kpł. • 600 zł, inst. ei. z komputerem - 500 zł, zbiornik • 200 zl, 
katalizator z sondą - 400 zł i inne częśd. Bolesławiec, tel. 
075/734-45-50, 0605/21-04-38
PEUGEOT 605, 1991 r . : dach z szyberdachem, klapa tylna i 
zderzak, zawieszenie przednie z wahaczami, łyżwa pod silnik,
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drzwi lewe, przekł. kierownicy, alternator, rozrusznik, pompa 
hamulcowa, chłodnica, komputer ABS-u i pokładowy, konsola 
oraz fotele. Zielona Góra, tei. 0604/22-63-49 
PEUGEOT 605, 2100 ccm, turbo D : silnik na częśd. Kędzie
rzyn-Koźle, tel. 077/483-11-72, 0602/15-87-96 
PEUGEOT 605, 3000 ccm, SV : sanie, błotniki, nagrzewnica, 
klapa tylna, zderzak, lampy tylne, tłumik, konsola, nadkola, 
chłodnica, tapicerki, serwo, pompa ABS i inne. Lubin, tel. 
0602/82-76-55
PEUGEOT 806 : zderzaki, błotniki, drzwi, klapy. Wrocław, teł. 
0601/95-16-78
PEUGEOT 806 VAN : fotel pojedynczy wczepiany, wykładzina
podłogowa, tapicerki boczne. Leszno, tel. 065/533-83-08
PEUGEOT 806, FIAT ULYSSE: fotele tylne, • 650 zl. Szczytna.
tel. 074/865-90-71, 0603/53-65-86
PEUGEOT BOXER, 1998 r . : lampa tylna prawa. Wrocław, tel.
0605/10-83-08
PEUGEOT BOXER : fotele pasażera podwójne. Nysa, tel. 
077/435-96-09
PEUGEOT BOXER, 2500 ccm, TDI : pompa wtryskowa. Wro
daw, tel. 071/342-20-21

PEUGEOT BOXER : drzwi, zawieszenia, oś tylna, ukl. wyde
chowy, siedzenia, nagrzewnica, przekaźniki świec żarowych, 
pompa paliwa, Wódy i oleju. Wrocław, tel. 0601/79-08-31 ..
PEUGEOT BOXER t  lampy przednie, kierunkowskazy, nowe - 
200 zł/komplet. Polanica Zdrój, tel. 0602/38-23-78 
PEUGEOT BOXER, 2500 ccm, turbo D ': głowice szczelne z 
zaworami, sprowadzane, bez pęknięć, dotarte zawory, -1.000 
zł. Wrodaw, tel. 071/324-81-08 po godz. 18, 0601/70-22:78 po 
godz.1? - ,
PEUGEOT BOXER, CITROEN JUMPER, 1999 r.. 47 tys. km, 
1900 ccm, diesel: silnik kompletny z dokumentacją, skrzynie 
biegów, zawieszenia, pompy, maglowanice, elementy blachar- 
ki, drzwi, lampy, siedzenia, 1-, 2- i 3-osobowe, luksusowe i stan
dardowe, wyposażenie wersji Panorama oraz inne. Wrodaw, 
tel. 071/342-19-70, 0601/74-19-45 
PEUGEOT J5, 1985/94 r. poj. 1.9D, 2.5D: głowice, wałki roz
rządu, pompa wspomagania, belka tylna, amortyzatory, skrzy
nie biegów, klocki hamulcowe, bębny, drzwi i inne. Chojnów, 
tei. 076/817-21-15, 0606/47-11-90 
PEUGEOT J5 ,1986 r., 2500 ccm: serwo, pompa, McPhersony, 
sprężyny, zaciski, kola, kolumna kier. Oleśnica, tel. 
071/315-36-42, 314-76-47
PEUGEOT J 5 .1989 r., 2500 ccm, diesel: silnik kpi., skrzynia 
biegów, zawieszenia i inne. Krzyżowa, woj. legnickie, tel. 
0604/78-33-32, 0600/35-98-92
PEUGEOT J5 ,1989 r., 125 tys. km, 2500 ccm, diesel skrzynio
wy (camping)  ̂różne częśd z demontażu. Strzelce Opolskie, 
tel. 0606/46-23-55
PEUGEOT J5, 1990 r., 2500 ccm, diesel: blok silnika, wałek 
rozrządu, koło zamachowe, pompa wtryskowa i inne. Wałbrzych, 
tel. 074/842-60-95
PEUGEOT J5 ,1992 r., 2500 ccm, diesel: różne częśd blachar
skie i inne. Wrocław, tel. 0602/68-90-83 
PEUGEOT J 5 ,1993 r., 2500 ccm, diesel: silnik, stan b. dobry,
- 3.500 zl. Kowary, tel. 075/761-80-84
PEUGEOT J5, 1994 r., 2000 ccm : zawieszenie tylne kompl., 
stan b. dobry. Brzeg Dolny, tel. 071/319-71-04,0600/23-42-48 
PEUGEOT J5, 2500 ccm, diesel, turbo D : skrzynia biegów, 
częśd silników, mechaniczne i blacharskie. Wałbrzych, tel. 
074/847-87-99, 0603/93-52-50
PEUGEOT J5 : różne części mechaniczne i blacharskie. Wał
brzych. tel. 074/845-08-10, 0604/62-70-89 
PEUGEOT PARTNER : drzwi prawe (bez osprzętu), - 200 zl. 
Głogów, teł. 076/835-24-05
PEUGEOT PARTNER: oś tylna. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
314-38-54
POLONEZ, 1984 r . : zderzak tylny, szyby drzwi, silnik wydera- 
czek. Brzeg, tel. 0605/64-68-86 
POLONEZ GLE, 1986 r., 89 tys. km, 1500 ccm : silnik wzmoc
niony AB, stan b. dobry, do sprawdzenia, z dokumentacją i inne 
częśd, • 450 zl. Polana, teł. 075/771-43-84 
POLONEZ, 1986 r., 1500 ccm: silnik w b. dobrym stanie - 420 
zł, skrzynia biegów, most, zawieszenie, blacharka, szyby, lam
py, maska, resory, klapa i inne. Świebodzice, teł. 074/855-77-75 
po godz. 18. 0603/43-68-28
POLONEZ, 1986 r.,: pokrywa bagażnika z szybą ogrzewaną i 
gumowym spoilerem -110 zł, skrzynia biegów (4) -100 zl, lam
pa tylna prawa • 25 zl, zderzak tylny • 35 zl, reflektory okrągłe - 
5 zl/szt.. siedzenie tylne (czarny zamsz) - 35 zł, kierownica • 20 
zl i inne. Świebodzice, tel. 074/854-35-75 
POLONEZ, 1987 r, 1500 ccm : silnik - 450 zl, skrzynia biegów 
(5) - 200 zl, skrzynia biegów (4) - 80 zł, kola, szyby, most, roz
rusznik, inst. gazowa, z dokumentacją, nadwozie kpi. na ko
łach • 350 zl i inne częśd, możliwość transportu. Trzebnica, tei. 
071/312-33-54, 090/34-14-92
POLONEZ, 1988 r., 1600 ccm, benzyna : silnik, skrzynia bie
gów, most tylny i inne. Legnica, tel. 076/854-32-28 
POLONEZ, 1988 r.: różne częśd z demontażu, chłodnica, skrzy
nia biegów, rozrusznik, aparat zapl., koła i inne. Lubin, tel. 
076/842-53-99
POLONEZ GLE, 1988 r., 1600 ccm, benzyna oraz do 1500 ccm: 
skrzynia biegów (4) • 80 zi, aparat zapłonu elektron. - 50 zl, 
nowy rozrusznik • 180 zl, szyba drzwi kierowcy, brązowa, nowa
- 40 zl, wentylator chłodnicy - 50 zl, alternatory, różne typy • 
50-70 A  Świebodzice, tel. 074/854-3040 po godz.16,853-71-40 
do godz.15
POLONEZ, 1989 r . : silnik (6 tys. km) fabryczny, drzwi, klapy, 
szyby, błotniki, komplet siedzeń, tapicerka welurowa, chłodni
ca, nagrzewnica, alternator, resory, most tylny, przekładnia kie
rownicza, dodsk, tarcza, pompa wody, wahacze, tarcze, zaci
ski, piasty oraz inne. Wrodaw, tei. 071/338-41-36 
POLONEZ, 1989 r .: klapy przednie 2 szt., klapy tylne z szyba
mi, 2 szt., silniczek wycieraczek 2 szt., mosty tylne z resorami i 
amortyzatorami, sprężynami. Żórawina, woj. wrocławskie, tel. 
0604/73-09-18
POLONEZ, 1990 r . : sinik kpł. i skrzynia biegów (5). • 450 zł. 
Wałbrzych, teł. 0604/53-90-06
POLONEZ. 1990 r.: zderzak przedni • 100 zl. zderzak tylny • 50 
zi. atrapa z lampami -100 zl, szyba -100 zl (montaż), drzwi 
kompl. - 80 zl/szL, alternator - 60 zł, rozrusznik • 60 zł, gażnik - 
60 zl, pompa oleju - 60 zł, aparat zapłonowy - 60 zł, chłodnica • 
60 zł. Wrocław, tei. 0605/82-49-57 
POLONEZ, 1990 r . : drzwi, maska, licznik, zaciski, koła, fotele, 
światła, reflektory, zderzaki, rozrusznik, gażnik, alternator, chłod
nica i inne. Wrocław, tel. 344-42-42,0608/75-16-34 
POLONEZ, 1991 r .: głowica kpi., fotele kpi., chłodnica, pomap 
wody, zderzaki, błotniki, maska silnika, szyba przednia, resory, 
gażnik, alternator, rozrusznik i inne. Wrocław, tel. 071/359-29-59 
POLONEZ, 1991 r . : zderzak, atrapa, ramka reflektora, moduł, 
aparat, błotniki, rozrusznik, alternator, kierownica, półosie, gaż
nik, ttumik, skrzynia biegów (5). wahacze, przekładnia, chłodni
ca, grzejnik, fotele, zbiornik, zadski, hak, koia 165x13. Wro
cław, tel. 071/372-40-86 w godz. 9-17 
POLONEZ, 1998 r . : drzwi tytne, skrzynia biegów, przekł. kie
rownicy, most zawieszenia przednie, chłodnica i inne z demon
tażu. Nowa Sól, tel. 0609/27-11-65 
POLONEZ, 1998 r . : drzwi tylne, skrzynia biegów, przekł. kie
rownicy, most zawieszenie przednie, chłodnica, inne częśd z 
rozbiórki. Nowa Sól, tel. 0609/27-11-65 
POLONEZ : hak, alternator. Bielawa, tei. 074/833-15-40, 
0606/66-92-29
POLONEZ, 1500 ccm: silnik, stan dobry, • 750 zi. Bielawa, tel. 
0605/65-31-56
POLONEZ : sinik, po remoncie - 850 zł, skrzynia biegów (5) - 
400 zł oraz most napędowy, - 300 zł (ceny wraz z montażem). 
Domasław, tel. 071/311-98-33
POLONEZ : mosty, skrzynia biegów, częśd sinika, karoserii • 
50 gr, 1 zł/kg. Gniechowice, tei. 071/316-87-97,0601/70-14-89 
POLONEZ: silnik po remoncie kapit., z osprzętem - 800zł, bez 
osprzętu - 500zł, do sprawdzenia, jest zamontowany w samo
chodzie, z  dokumentami. Legnica, tel. 0603/08-35-13 
POLONEZ. 1500 ccm : tłoki * pierścienie i sworznie, -150 zi. 
Legnica, tei. 0604/35-58-96
POLONEZ : drzwi uzbrojone, amortyzatory, podsufitka, sprzę
gło, aparat zapłonu, zderzak przedni, maska, silnik, skrzynia 
biegów (5) i inne. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
POLONEZ : wal tylny. Opole, tel. 0603/85-33-49 
POLONEZ : skrzynia biegów (5), • 250 zl. Opole, tel. 
0601/46-16-29
POLONEZ, 1500 ccm : silnik, skrzynia biegów (4), • 150 zł. 
Podgórzyn, tel. 075/761-02-15, 0604/95-31-34 
POLONEZ GLE : sinik AB-1.500 ccm, stan b. dobry, możfiwo- 
śćsprowadzenia - 500 zl, fotele welurowe, kompletne -100 zl, 
aparat zapłonu, nowy -100 zl,/ozrusznik -100 zl. Ruszów 19, 
gm. Węgliniec, tel. 075/771-43-84 
POLONEZ,: tylny most -130 zl, skrzynia biegów -100 zł, tylna 
Idapa - 50 zi, alternator • 50 zł, rozrusznik - 50 zł, licznik - 50 zl, 
resory • 80 zł, zbiornik paliwa - 50 zi, aparat zapłonowy - 70 z i  
gażnik • 40 zl. Slarczów, gm. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/816-08-76
POLONEZ: wtrysk Bosch, wspomaganie, skrzynia biegów (5), 
inst. gazowa, • 2.000 zl. Wrocław, tel. 0605/82-49-57 
POLONEZ: skrzynia biegów (5), przekładnia kierownicy i inne. 
Wrocław, tei. 071/373-08-86
POLONEZ, 2000 ccm, wtrysk : sinik 160 KM, wspomaganie * 
skrzynia biegów (5) i instalacja gazowa, • 2.000 zł. Wrodaw, 
tel. 0605/82-49-57
POLONEZ : rozrusznik - 50 zl, chłodnica - 50 zl, kola i inne. 
Wrocław, teł. 0502/87-41-67
POLONEZ, 1500 ccm : różne częśd z demontażu. Wrodaw, 
tel. 0601/79-08-31
POLONEZ : akumulator, nowy, - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/329-01-90 po godz. 20

POLONEZ, 1900 ccm, diesel: silnik, fabrycznie nowy, z osprzę
tem, - 2.000 zl. Dzierżoniów, tel. 0600/60-86-09 
POLONEZ, 1500 ccm : silnik - 300 zł, skrzynia biegów (5) -300 
zł, szyby, chłodnica, alternator, klapa tytna z szybą do modelu 
1989/90 - 100 zl. Kłodzko, tel. 074/647-58-57 
POLONEZ : insi. gazowa Lovato, kpi, - 520 zi. Kowary, tel. 
075/761-44-89, 0608/48-85-78
POLONEZ : wszystkie częśd z demontażu. Wrodaw, tel. 
0601/71-69-78
POLONEZ ATU PLUS: światła tylne • 50 zł/szt., klapa bagażni
ka, stan idealny - 300 zl. Wrocław, teł. 0606/18-53-33 
POLONEZ ATU, 1400 ccm, Rover: komputer, - 500 zł. Opole, 
tel. 0601/97-60-89
POLONEZ CARO, 1991 r.: skrzynia biegów (5), wał, most. Prud
nik, tei. 077/437-61-30
POLONEZ CARO, 1992 r., 1500 ccm : silnik - 500 zł, skrzynia 
biegów (5) • 250 zl, most tylny • 250 zł. Wrocław, tel. 
0600/42-96-91
POLONEZ CARO, 1992 r., 1600 ccm : klapa tylna, drzwi, za
wieszenia, most, wal, skrzynia biegów 151, resory, zaciski, tar
cze, częśd karoserii, konsola, fotele i inne. Oleśnica, tel. 
071/315-36-42, 314-76-47
POLONEZ CARO, 1992 r . : lampy przednie z kierunkowskaza
mi -130 zł, błotniki przednie • 80 zł, klapa tylna kpi. -130 zl, 
zderzak tylny -100 zł, lampy tylne - 30 zł/szt., półka tytna - 50 
zł, koła • 50 zl/szt. Wrocław, 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 zl, gaż- 
nik • 80 zl, aparat zapłonowy, nowy • 80 zł, wahacz - 50 zl/szt 
stacyjka - 30 zl, skrzynia biegów (5) - 250 zł. Zawonia k. Trzeb
nicy, tel. 0608/16-25-78
POLONEZ CARO, 1992/99 r .: maska, błotniki, szyba, zderzak, 
drabina, lampy, atrapa, most, moduł * cewki. Legnica, tel. 
0602/23-11-56
0  PO LO N EZ  CARO , 1992/99 r . : w szystk ie  drzwi, 

m aski, k lapy, d rabinka z  atrapą, błotniki, lampy, 
różne częśc i s iln ika z  1999 r., g łow ice, alterna
tor, rozrusznik, wspomaganie, szyby, u szcze lk i 
szyb, zaw ieszenia, konso la, liczn ik, półka, skrzy
nia biegów, fotele wąskie, fe lg i chłodnice, zde
rzaki. Nowa Sól, tel. 068/388-74-59,0603/59-06-62 
84001191

POLONEZ CARO, 1993 r., 1500 ccm : inst. gazowa, szyby, re
sory, mosty, skrzynia biegów (5), kierownica, stacyjka, wał, al
ternator, rozrusznik, chłodnica, przekł. kierownicy, tarcze ha
mulcowe, zadski, fotele. Dzierżoniów, tel. 0604/88-95-95 
POLONEZ CARO, 1993 r . : sinik, stan dobry - 700 zl, sinik po 
remonde kapitalnym, bez przebiegu -1300 zł, skrzynia biegów 
(5) - 350 zł, most tylny kpi. • 300 zł, przekł. kierownicy -100 zl, 
wał pędny -100 zl, bezpłatny montaż, gwarancja. Wrocław, tel. 
0605/82-49-57
POLONEZ CARO, 1994 r., 1900 ccm, diesel: głowica sinika, • 
300 zł. Wrocław, tel. 0600/42-96-91 
POLONEZ CARO, 1994 r., 1600 ccm : błotniki, klapa przednia, 
skrzynia biegów, drzwi, zawieszenia, zbiornik paliwa, fotele tyl
ne dzielone. Krapkowice, tel. 077/466-88-69 po godz 20 
POLONEZ CARO, 1994 r . : instalacja gazowa, kompletna do
kumentacja • 600 zl. most tylny, kompletny, szeroki • 500 zl, 
bezpłatny montaż, gwarancja. Wrodaw, tel. 0605/82-49-57 
POLONEZ CARO, 1994 r . : nadwozie nieuszkodzone z doku
mentacją. Wrocław, teł. 0606/93-82-96 
POLONEZ CARO ROVER, 1994 r., 1400 ccm. 16V : sinik z 
dokumentacją, rozrusznik, skrzynia biegów, komputer, przepust- 
nica, alternator, nadwozie nieuszkodzone z dokumentacją, most
1 inne. Wrodaw, teł. 0603/43-97-73
POLONEZ CARO, 1994 r . : karoseria • 500 zł, silnik • 560 zł, 
skrzynia biegów (5) • 280 zl, most tylny • 130 zi, drzwi - 90 zl/szt., 
inst. gazowa • 300 zl, fotele kubełkowe - 350 zł, wał - 40 zł i 
inne. Wrocław, tel. 071/316-52-94, 0501/55-88-74
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POLONEZ CARO, 1995 r. : most tylny, • 350 zl. Leszno, tel. 
0603/46-08-30
POLONEZ CARO, 1995 r .: reflektory, lampy, zderzaki, błotniki. 
Świdnica, tel. 0603/65-80-95
POLONEZ CARO '1995 r. : konsola bez liczników i wyłączni
ków • 70 zi. Wrodaw, tel. 0600/38-73-72 
POLONEZ CARO, 1995 r., 61 tys. km, 1500 ccm: drzwi, maski, 
szyby, zawieszenie przednie i tylne, most tylny, fotele, felgi alu
miniowe, wal, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 071/311-57-04, 
0609/27-57-74
POLONEZ CARO, 1996 r., 1400 ccm, wtrysk: sinik Rover (80 
tys. km), stan b. dobry, kompletna dokumentacja • 2.500 zł oraz 
silnik na częśd, bezpłatny montaż, gwarancja. Wrocław, tel. 
0605/82-49-57
POLONEZ CARO, 1996 r . : sinik, skrzynia biegów, osprzęt sil
nika, most, półosie, chłodnica, drzwi, felgi (13, 14a), deska 
rozdz., licznik, lampy przednie, szyby i inne. Wrocław, tel. 
0502/93-97-27
POLONEZ CARO, 1996 r., 1400 ccm, ROVER: komputer • 400 
zł, pompa paliwa - 300 zl, alternator - 220 zl, skrzynia biegów 
(5) • 320 zl, chłodnica • 80 zl i inne. Wrodaw, tei. 0601/44-33-17 
po godz. 20
POLONEZ CARO, 1996 r .: tytna część karoserii. Wrocław, tel. 
0601/70-17-36
POLONEZ CARO, 1997 r., 24 tys. km : nadwozie, drzwi, ma
ska, błotniki, drabinka, lampy, szyby, moduł od GU, chłodnica, 
nagrzewnica, zderzaki, liczniki, zawieszenie przednie, wspoma
ganie, skrzynia biegów, most półoś, hak, resory, zbiornik, pam
pa paliwa, wtrysk, lusterka, blokada skrzyni biegów, tapicerki, 
podsufitka i inne. Wrocław, tel. 071/372-40^86 w godz. 9-17 
POLONEZ CARO : skrzynia biegów (5) do sinika Rover 1400 
ccm, skrzynia biegów (4). Jelenia Góra, tel. 075/767-44-31 po 
godz. 19
POLONEZ CARO PLUS,: błotnik przedni lewy - 30 zl. maska, 
stan idealny • 300 zl, lampy przednie • 100 zł/szt. + kierunkow
skaz lewy. Jelenia Góra, tel. 0501/52-85-89 
POLONEZ CARO, 1600 ccm: silnik (udokumentowany), • 1.200 
zl. Kalisz, tel. 062/762-19-55, 0601/17-09-56 
POLONEZ CARO : instalacja gazowa, wał, lampy tylne, zagary 
okrągłe, rozrusznik, tylne siedzenia dzielone i inne. Lubin, tel. 
0600/31-36-23
POLONEZ CARO : wał korbowy -120 zł, chłodnica, nagrzewni
ca, klapa tylna, szyba tylna, plastiki, kierownica, szybki tytne • 
20 zł/szt., miska olejowa, pompa oleju, alternator - 50 zł i inne. 
Mrozów k. Widzewa, tel. 0608/02-08-81 
POLONEZ CARO : klapa tylna, listwa tylna (nadzderzakowa). 
Oborniki Śląskie, tei. 071/310-15-80 
POLONEZ CARO : skrzynia biegów (5). wtrysk, sonda Lamb
da, rozrusznik, komputer, deska rozdz. (.Pius*), wiązka el., sta
bilizator, filtr pow., sprzęgło kpł., kolektor ssący, drążki kier., 
przekł. kierownicy ze wspomaganiem. Otmuchów, tel. 
077/431-58-05
POLONEZ CARO : błotnik, drzwi. Siechnice, tel. 071/311-54-13 
w godz. 9-17, 0608/41-76-04
POLONEZ CARO: maska, drabinka, okular, błotniki, progi, zde
rzak ze wspornikiem, moduł, lampy przednie i tylne, kierunkow
skazy, chłodnica i inne. WTodaw, tel. 0608/46-73-05 
POLONEZ CARO : silnik (przebieg 80.000 km), stan b. dobry •
2.500 zł, dokumentacja oraz silnik, na części, bezpłatny mon
taż, gwarancja. Wrocław, teł. 0605/82-49-57 
POLONEZ CARO : hak atestowany, reflektory, zderzaki, roz
rusznik, cewki, filtr pow., częśd drzwi, hamulec ręczny, sini- 
czek wycieraczek. Wrocław, tel. 071/354-21-43 
POLONEZ CARO G LI: moduł, sonda, komputer, silniczek kro
kowy, wtrysk, most szeroki, chłodnica, półoś długa, maska, zde
rzaki, reflektory, drabinka, pas przodu dolny i górny, progi, drzwi, 
katalizator, pompa paliwa, zbiornik, licznik, skrzynia biegów (5), 
rozrusznik alternator, hak, lampy przednie. Wrocław, teł. 
0603/85-13-62
POLONEZ CARO, 24 tys. km, 1400 ccm, Rover: nadwozie, 
głowica, tłoki, tuleje, wal, wtryski, przępustnica, alternator, kom
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puter, sonda, most, chłodnica, pompa paliwa, zbiornik, wydech, 
skrzynia biegów, J itr powietrza, akumulator, sprzęgło, zestaw 
wyciecaczefc; zawieszenie przednio, przekładnia sHnIk. Wrocław, 
tel. 0601/80-99-18 • •
POLONEZ CARO PLUS : stacyjka, klamki, listwy boczne, de
ska rozdzielcza, ńagrzewniGa, hak, komputer,- wspomaganie, 
klapa tylna, blenda, spoilery, zderzaki, lampy tylne, półka, fote
le, półoś Lucas, zbiornik, pompa paliwa,' łtak, serwo, zaciski 
Lucas, silniczek krokowy, wtrysk chłodnice, nadwozie uszko
dzone. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
POLONEZ CARO : most szeroki, skrzynia biegów (5), półoś 
długa, tłoki 1.5 I szlif, tłoki 1.6 II szlif, nominał, wał korbowy, 
wałek rozrządu, głowica, pompa olejowa, przekładnia, fotele, 
wal napędowy. Wrocław, teł. 071/336-67-12 
POLONEZ CARO : drzwi, zderzaki, maska, błotniki, lampy, 

.chłodnica, skrzynia biegów (5), most, wał, rozrusznik, serwo, 
alternator, nadwozie nieuszkodzone z dokumentacją, cewki 
zapłonowe, układ wtryskowy, klimatyzacja, kubełkowe fotele. 
Wrocław, tel. 0603/43-97-73
POLONEZ CARO PLUS : oblachowanie przodu, wał korbowy
nominalny, nowy, skrzynia biegów (5) E i D, reflektory, lampy
tylne, pokrywa bagażnika, szyba przednia, chłodnica szeroka i
wąska. Wrocław, teł. 071/325-31-08
POLONEZ CARO : różne części używane. Wrocław, tel.
0601/70-17-36
POLONEZ CARO : drzwi, błotniki, zawieszenie, drabinka, zde
rzak tylny, aparat zapłonu, urządzenie wtryskowe, mikroproce
sor, sonda Lambda, monowtrysk, wal napędowy, przekł. kierow
nicy, chłodnica z wentylatorami, alternator, rozrusznik ł inne. 
Jelenia Góra, tel. 075/752-27-61, 0603/83-75-08 
POLONEZ CARO, 1400 ccm, Rover: komputer, - 500 zl. Opo
le, tel. 0601/97-60-89
POLONEZ CARO : lampy tylne, zderzak tylny. Wrociaw, tel. 
0501/83-99-43
POLONEZ CARO PLUS, 1999 r . : zderzak tylny (lakierowany), 
klapa tylna (nowa). Oborniki śląskie, tel. 071/310-15-80 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 1900 ccm, diesel : głowica kpi., 
pompa wtryskowa, alternator, pompa wodna, sprzęgło i inne. 
Brzeg, tel. 0602/84-28-65
POLONEZ TRUCK, 1996 r. : silnik, skrzynia biegów, osprzęt 
silnika, most, półosie, chłodnica, drzwi, felgi (13, 14*), deska 
rozdz., licznik, lampy przednie, szyby i inne. Wrocław, tel. 
0502/93-97-27
POLONEZ TRUCK, 1998 r .: resory kompl., wal napędowy. Wro
cław, tel. 0503/84-95-13
POLONEZ TRUCK : skrzynia biegów (5), wtrysk, sonda Lamb
da, rozrusznik, komputer, wiązka el., stabilizator, filtr pow., sprzę
gło kpi., kolektor ssący, drążki kier., przekł. kierownicy ze wspo
maganiem. Otmuchów, tel. 077/431-58-05 
POLONEZ TRUCK, 1900 ccra, diesel : most, półosie długie, 
wał napędowy, drzwi prawe, lusterka, burty długie, nadbudów
ka, resory, przekaźnik świec żarowych, docisk sprzęgła, alter
nator, listwy drzwiowe, hak, lusterka,owiewki drzwiowe, lotka 
na maskę, skrzynia biegów, instalacja elektryczna. Wrocław, tel. 
071/372-40-86 w godz. 9-17
POLONEZ TRUCK: rozrusznik, felgi, przełączniki, deska rozdz., 
sprężyny przednie, stabilizator, pompą wody, tapicerka drzwi, 
silnik wycieraczek. Wrocław, tel. 071/396-35-76 wieczorem 
POLONEZ TRUCK : skrzynia biegów (5), zawieszenie przed
nie, kolumna kierownicy, błotniki, fotele, resory, deska rozdziel
cza, dolne osłony plastikowe skrzyni ładunkowej 2 m. Wrocław, 
tel. 783-67-57
POLONEZ TRUCK PLUS-: nadbudówka .ślimak’ , dł. 2.5 m, nowa 
- 1.200 zł, 3-stronna, otwierana, dł. 2 m - 900 zł, nadbudówka 
do wersji Roy. nowa - 700 zł. Dzierżoniów, tel. 0604/39-03-23 
POLONEZ TRUCK PLUS : drzwi, maski, ćwiartki, dachy, kon
sole, nagrzewnica, skrzynie biegów, nadbudówki, kratownice, 
fotele, felgi, szyby, lampy, głowice, wały, mosty, zderzaki, chłod
nice. Dzierżoniów, tel. 0604/44-07-09 
POLONEZ TRUCK 2000 r.: prawa burta aluminiowa dl. 2.5 m 
oraz tylna * obudowy, kpi. ścianka tylna. Wrocław, tel. 341-64-61, 
0608/25-02-11
POLONEZ TRUCK, 2000 r. czerwony: nadwozie nieuzbrojone, 
standardowe, możliwość przełożenia i transportu, - 4.700 zl. 
Nysa, tel. 077/435-86-65, 0602/78-21-68 
POMOC DROGOWA MERCEDES 608 : najazd kpi. Wrocław, 
tel. 0601/72-56-81^
PONTIAC GRAND PRIX, 1991 r., 3100 ccm: zderzak tylny, błot
nik lewy, klapa tylna, drzwi tylne prawe, lampy tylne, ABS, agre
gat klimatyzacji, komputer, półosie, chłodnica, nagrzewnica, 
tarcze ham., kierownica ze sterowaniem radia oraz inne. Brzeg, 
tel. 077/416-54-92, 0503/31-66-21 
PONTIAC TRANS SPORT, 1990/96 r .: lusterka, tapicerka, sie
dzenia, drzwi, klapa tylna, pokrywa1 silnika, nadkóla, podlużni- 
ce, zawieszenie, szyby, wydech, zderzaki, plastiki, inne. Świd
nica, tel. 074/853-14-46, 0601/58-06-94 
PONTIAC TRANS SPORT, 1993 r., 3800 ccm, wtrysk : maska, 
zderzak, komputer, pompa paliwa. Wrocław, tel. 0607/80-08-60 
PONTIAC TRANS SPORT, 1995 r. : szyby, maska, zderzak,, 
drzwi, błotniki, lampy, zawieszenia i inne. Gromadka, woj. le
gnickie, tel. 0600/35-98-92, 0604/78-33-32 
PONTIAC TRANS SPORT, 3800 ccm : silnik, szyby, zawiesze
nie przednie i tylne, karoseria i inne. Wałbrzych, tel. 
0602/35-16-79
PORSCHE : drzwi prawe i lewe, kompletne wraz z centralnym 
zamkiem, el. otwieranymi szybami (zielone) i klamkami, bez
wypadkowe, stan idealny, -1.000 zi. Wrocław, tel. 0502/03-85-95 
PORSCHE 911CARRERA, 1989 r., 3600 ccm: rozrusznik, skrzy
nia biegów, szyba tylna, przełącznik świateł, nakładki plastiko
we na progi, zawieszenie tylne lewe, elementy silnika, kierow
nica, półosie przednie oraz drzwi prawe. Opole, tel. 
0603/50-03-51
PORSCHE 924,1984 r., 2000 ccm : skrzynia biegów, automa
tic, zderzaki, tylna klapa bagażnika, tarcze ham., inne. Różan
ki, tel. 095/731-16-47, 0608/70-69-15 
PORSCHE 944: klapka wlewu paliwa, zbiornik paliwa, amorty
zatory klapy tylnej, belka zawieszenia przedniego, zaciski przed
nie, pompa paliwa. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
PRZYCZEPA : oś kpi. do 3-osiowej - 500 zl, oś do D-83, kpi. - 
200 zł. Karłowice, gm. Popielów, tel. 077/469-70-66 
PRZYCZEPA: oś do przyczepki z amortyzatorami - 50 zł. Sie
kierczyn 132, tel. 075/724-42-52 
PRZYCZEPA D-50, 80 nowe: osie, piasta. Wrocław, tel. 
090/37-09-64
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY : dużo części. Wrocław, 
tel. 0501/01-95-09
PRZYCZEPA KNOTT ALKO : hamulec najazdowy, oś skrętna, 
stan b. dobry, koło podporowe. Chojnów, tel. 0604/85-47-79 
PRZYCZEPA TOWAROWA, LAWETA : osie Knott, 2 sztuki z 
hamulcami najazdowymi, - 800 zl. Kostomłoty, tel. 
071/317-90-90
PRZYCZEPA WYWROTKA: siłowniki wywrotu. Przemków, tel. 
076/831-96-07
PRZYCZEPA, NACZEPA D-11 : plandeka celna ze stelażem, 
dl. 6.4 m, stan b. dobry, -1.000 zł. Żagań, tel. 068/367-08-81 po 
20, 0602/78-44-45
RENAULT 11,1985 r. 3-drzwiowy: drzwi lewe i prawe, zderzak 
tylny, lampy tylne, fotele, wykładzina, deska rozdz., dach, pod
łoga bagażnika. Wrocław, tel. 071/346-26-22, 0606/82-50-58 
RENAULT 11, 1986 r. : wahacze, serwo, pompa hamulcowa, 
koła, elementy elektryczne, sprzęgło, -klapa tył, błotniki, lampa 
tył, skrzynia 5-biegowa i inne. Gromadka, tel. 0608/23-26-89, 
076/817-24-56
RENAULT 11,1987 r.: reflektory, kierunkowskazy, błotniki, loże. 
prawe i lewe drzwi do modelu 3-drZwiowego. Wrocław, tel. 
071/354-10-43
RENAULT 11,1991 r., 1700 ccm, benzyna : skrzynia biegów, • 
450 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 0603/79-63-94 
RENAULT 11. 1400 ccm, benzyna, 1600,: skrzynia biegów r 
400 zł/szt. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 0603/79-63-94 
RENAULT 11 : silnik, skrzynia biegów, koła, szyby, zawiesze
nie, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
RENAULT 11.1700 ccm: silnik, skrzynia biegów (5), zawiesze
nie przednie i tylna, felgi aluminiowe, lampy, maska, klapa, drzwi, 
szyby el. reguł., centralny zamek, inne części. Ząbkowice ślą
skie, tel. 0607/82-67-89
RENAULT 11,19,1989 r., 1700 ccm,, 17001: silnik, skrzynia 
biegów, części karoserii, części mechaniczne i wyposażenia 
elektrycznego oraz inne. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-06, 
0607/40-34-26
RENAULT 14 : drzwi, klapa tylna z szybą, felgi aluminiowe z 
oponami. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
RENAULT 18 KOMBI, 1981 r., diesel: wszystkie części. Wro
cław, tel. 0503/99-07-05

RENAULT 18 GTD, 1984 r., diesel: skrzynia biegów (5), lampy 
przednie i tylne, dr ŵi, maską, błotniki przednie, rozęHSznjkcJię- 
sel, wspomaganie i ;|nńi'PófenicS Zdrój, jęl. ,074/868-29-03. 
074/867-5.0-14 .wieczorem ' * ' ~ : s *
RENAULT 18,1990 r., l/DO-cenT: ćwiartki! kbła’, drzwi;’ daph; 
szyby; sUnik, skizynia-biegów, osprzęt, inne. Wałbrzych, tel.. 
074/846^9-57"
RENAULT 18 : silnik 1.6 2.1 D (trafie); skrzynie biegów /5/,
szyby, drzwi, maski, zawieszenie, łampy, serwo, irine części z-
rozbiórki; Lubiąż, tel. 071/389-71-43 . „ . _____
RENAULT 19,1989 r., 1400 ccm: silniki-ł,4T1,7/dokum. celna 
gwarancja, skrzynie biegów 5 t  inne części. Wałbrzych, tel. 
0605/13-20-23
RENAULT 19,1989/94 r., benzyna poj. 1.9D, 1.6D, 1.7i: głowi
ce, walki rozrządów, Vacum pompy, pompy hamulcowe i wtry
skowe, wspomaganie kier., liczniki, bębny hamulcowe, McPher
sony, amortyzatory tylne, lusterka. Chojnów, tel. 076/817-21-15, 
0606/47-11-90
RENAULT 19,1990 r., 130 tys. km, 1900 ccm, diesel: pompa 
wtryskowa oraz inne części do silnika. Opole, tei. 0503/59-42-55 
RENAULT 19,1990 r . : różne części z rozbiórki. Jelenia Góra, 
tel. 0608/18-45-68
RENAULT 19, 1990 r., 1700 ccm : silnik, zawieszenia, drzwi i 
inne. Kalisz, tel. 062/752-02-02 
RENAULT 19,1990 r., 1700 ccm 5-drzwiowy: wszystkie części. 
Namysłów, tel. 0602/46-27-30
RENAULT 19, 1990 r., 1700 ccm : ćwiartki, koła, drzwi, dach, 
szyby, silnik, skrzynia biegów, osprzęt, inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
RENAULT 19,1990 r .: tylne ćwiartki, drzwi, reflektory, zderzak, 
liczniki, tapicerki, fotele, szyby, maska, klapa tylna, konsola, 
linki, zwrotnice, kolumny McPhersona, klamki, zamki, chłodni
ca, zbiornik paliwa, dmuchawa, nagrzewnica, błotniki i inne. 
Wrocław, tel. 071/354 3̂6-81, 0604/36-89-38 
RENAULT 19,1990/94 r., 1700 ccm, wtrysk: silnik oclony, skrzy
nia biegów, półośkl napędowe, ława, wahacze, McPhersony, ukł. 
kierowniczy, drzwi, zawieszenie tylne, błotniki, przełączniki. 
Bolesławiec, teł. 075/736-96-28, 075/734-73-10 
RENAULT 19,1991 r., 1800 ccm, 16V: klapa tylna kpi. ze spo
ilerem, drzwi prawa strona, szyberdach, zawieszenie tylne, ser
wo, pompa ABS, reflektor prawy, lampa tylna lewa, zbiornik spry- 
skiwacza, pasy bezpieczeństwa, lusterka, chłodnica (1.7), pod
sufitka, podnośniki szyb (elektryczne). Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
RENAULT 19, 1991 r. : różne części z demontażu. Chojnów, 
tel. 076/819-17-56, 076/818-70-01 
RENAULT 19, 1991 r., 1700 ccm : szyby, zawieszenie tylne i 
przednie, drzwi, maska silnika, błotniki, pokrywą bagażnika, 
zderzaki przednie i tylno, lampy, skrzynia biegów, ełem. tapi
cerki, elem. karoserii. Jelenia Góra, tel. 075/755-85-62 
RENAULT 19,1991 r. 1200,1400,1700: silnik oclony, kolumny 
McPhersona, wahacze, drzwi, półosie, komputery, inne części. 
Lubań, tel. 075/721-52-31, 0604/56-15-28 
RENAULT 19,1991 r . : dużo części z rozbiórki, nadwozie oclo
ne. Ostrów Wielkopolski, tel. 0601/88-14-62 
RENAULT 19 HB, 1991 r . : drzwi, oś tylna, pompa wspomaga
nia, listwa, pokrywa bagażnika, nadkole, pólosie, włącznik świa
teł, nagrzewnica, błotniki tylne i przednie, kierownica sportowa, 
szyby, sanki pod silnik, koła. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
RENAULT 19 GTX, 1991 r., 1800 ccm, wtrysk : silnik, skrzynia 
biegów (pełna dokumentacja), oś tylna, drzwi, błotniki, plastiki, 
wnętrze, hak, zderzak, komputer, stacyjka z kluczykiem, elek
tryka, centralny zamek, McPherson. Prochowice, tel. 
076/858-47-61, 0605/43-54-20
RENAULT 19, 1991 r., diesel: półosie z przegubami - 300 zł, 
filtr powietrza • 80 zl, tarcze hamulcowe • 70 zł/szt., maska przed
nia - 200 zł, lampa lewa + kierunkowskaz • 160 zł, skizynia 
biegów (5) - 450 zł, inne. Wrocław, teł. 0607/48-29-83 
RENAULT 19, 1991 r., 140 tys. km, 1700 ccm. 1900 : silnik, 
skrzynia biegów (5). Żary, tel. 068/374-69-19 
RENAULT 19,1992 r., 1700 ccm : ABS, konsola, tapicerka, ka
talizator, lampy, wahacze, /nagrzewnica, tarcze wentylowane, 
szyby i inne. Oleśnica, tel. 071/315-36-42, 314-76-47 
RENAULT 19, 1993 r., 87 tys. km, 1400 ccm, benzyna : silnik, 
skrzynia biegów i inne części z demontażu. Legnica, tel. 
0605/85-58-00
RENAULT 19,1995 r., 1900 ccm, TD i: silnik z osprzętem oraz 
części mechaniczne. Rawicz, tel. 065/546-14-00 
RENAULT 19,1700 ccm, benzyna : komputer, rozrusznik. Bie
rutów, tel. 0609/48-26-74
RENAULT 19, 1900 ccm, diesel : silnik, kpi. Chojnów, tel.
076/818-17-45, 0603/07-36-38
RENAULT 19 : różne części. Oleśnica, tel. 071/315-40-51
RENAULT 19,1400 ccm, 1900, d iesel: zawieszenie, sprzęgło,
lampa, maska, klapa, zderzak, skrzynia biegów (5), głowica.
Rołantowice, tel. 071/370-01-15
RENAULT 19,1400 ccm: silnik. Świebodzice, tel. 074/858-99-67
RENAULT 19, 1800 ccm : silnik, dach i inne. Wilkowice, tei.
065/534-11-53
RENAULT 19: belka tylna, elementy zawieszenia i wnętrza oraz' 
inne. Wrocław, tel. 372-61-32, 0501/18-20-77 
RENAULT 19,1900 ccm, diesel: zbiornik, instalacja, dmucha
wa, licznik, konsola i inne drobne części. Złotoryja, tel. 
076/878-37-54, 0604/53-18-57
RENAULT 19 : różne części. Jelenia Góra, tel. 0603/44-65-57, 
0609/26-96-78
RENAULT 21,1987 r., 1700 ccm, benzyna : przekl. kierownicy 
• 400 zl, reflektory • 100 zł/szt., półosie -150 zł/szt., chłodnica • 
200 zł, alternator -150 zl, rozrusznik -150 zł. gażnik -150 zł, 
skrzynia biegów • 400 zł i inne części z demontażu. Wrocław, 
tel. 0605/40-30-03
RENAULT 21 SEDAN. 1989 r„ 160 tys. km, 1709 ccm,: wszyst
kie części, silnik po remoncie. Lubin, tel. 0606/10-98-35, 
076/749-06-88
RENAULT 21, 1989 r., 1700 ccm, benzyna : wszystkie części.
Lubin, tel. 076/749-06-88, 0606/10-98-35
RENAULT 21,2200 ccm sedan, Nevada: głowica, silnik i inne
części z demontażu. Jawor, tel. 076/870-37-13
RENAULT 21,17Ó0 ccm, benzyna : silnik, skrzynia biegów (5),
drzwi, zderzaki, lampy, pólosie, zawieszenia, katalizator, klapa
tylna i inne. Legnica, tel. 0608/77-04-66
RENAULT 21,2068 ccm, diesel: silnik na gwarancji, - 1.990 zl.
Wrocław, tel. 0503/99-07-05
RENAULT 21 : komputer (monowtrysk), klapa tylna (sedan), 
maska przednia, pompa ABS. Wrocław, teł. 0501/81-36-18 
RENAULT 21 : różne części. Jelenia Góra, tel. 0603/44-65-57, 
0609/26-96-78
RENAULT 21,1700 ccm, benzyna : koło rozrządu, tylne amor
tyzatory, docisk sprzęgła. Wrocław, tel. 071/332-56-38 
RENAULT 25, 1984 r. : różne części, oprócz silnika i skrzyni 
biegów. Sulechów, tel. 068/385-44-77, 0607/55-48-72 
RENAULT 25,1986/90 r., 2000 ccm 2200 ccm E: silniki, skrzy
nie biegów, zawieszenie, blacharka, szyby, lampy i inne. Jedli
na Zdrój, woj. wałbrzyskie, tel. 0603/87-73-04 
RENAULT 5 ,1984/90 r . : podnośniki el. szyb, alternator i inne. 
Wrocław, tel. 0605/10-83-08
RENAULT 5, 1985 r., 900 ccm : drzwi, klapy, głowica, pompa 
wody, inne części, ceny od 50 zł. Opole, tel. 077/457-81-15 
RENAULT 5 ,1985/90 r., 1100 ccm: silniki 1,1,1,4,1,7, dokum. 
celna, gwarancja, skrzynie biegów 4 i 5 ♦ wszystkie części z 
demontażu, stan b. dobry. Wałbrzych, tel. 0605/13-20-23 

-RENAULT 5,1987 r .: wszystkie części oprócz silnika, skrzynia 
biegów automatyczna. Leszno, tel. 065/537-05-47 
RENAULT 5, 1989 r., 1400 ccm : drzwi, klapa, zawieszenia, 
silnik, skrzynia biegów i inne. Jelenia Góra, tel. 0603/20-49-17 
RENAULT 5,1990 r. 1200,1400: silnik oclony, kolumny McPher
sona, tylna belka, lusterka, lampy, inne części. Lubań, tel. 
075/721-52-31, 0604/56-15-28
RENAULT 5,1991 r. 4-drzwiowy: drzwi, komplet siedzeń • 100 
zł, szyby boczne - 50 zł. Wrocław, tel. 071/373-76-85 po godz. 18 
lub, 0501/72-20-10
RENAULT 5, 1992 r., 130 tys. km, 1600 ccm, diesel: silnik -
1.400 zł * cło, skrzynia biegów • 350 zł i inne. Lubin, tel. 
0608/49-10-23
RENAULT 5 do 1984 r.: zderzak tylny, maska, przód, lampy, 
szyby, nagrzewnice, deska rozdzielcza, półosie, siedzenia, ta
picerka. Brzeg, tel. 0502/52-09-54 
RENAULT 5 po 1985 r . : lampa przednia lewa, pólośka prawa, 
skrzynia biegów 4. Brzeg, tel. 0502/52-09-54 
RENAULT 5 : gażnik, kolektor ssący - 100 zl, części skrzyni 
biegów. Wałbrzych, tel. 0607/48-04-55 
RENAULT 5 : lampy tytne. Wrocław, tel. 0501/81-36-18

RENAULT 5 : różne części. Kłodzko, tel. 0607/11-88-18 
RENAULT 5': silnik, skrzynia biegów, koła, szyby, zawieszenie, 
inne. Wałbrzych,-teł. 074/846-49-57 
RENAULT 5,19, FUEGO 1990/92r części używane. Wrocław, 
tel. 071/348-42-16 .
RENAULT 9,1984 r.: części-z rozbiórki. Prusice, woj. wrocław
skie, tel. 071/312-53-41
RENAULT 9,1984 r . : reflektor prawy, - 100 zł. Wrocław, tel 
336-68*73, 0603/71-82-20
RENAULT 9 TXE, 1721 ccm: silnik, skrzynia biegów (5), zawie
szenie przednie i tylne, klapa tylna, maska, lampy, zderzaki, 
inne części. Ząbkowice Śląskie, tel. 0607/82-67-89 
RENAULT 9,11,1984/87 r., 1100 ccm: silniki 1,1,1,4,1,7, do
kum. celna (gwarancja), skrzynie biegów 4 i 5 + wszystkie czę
ści z demontażu, stan b. dobry. Wałbrzych, tel. 0605/13-20-23 
RENAULT 9, 11, 1988 r., 180 tys. km, 1709 ccm, benzyna : 
silnik z osprzętem, nowe zawory, pasek rozrządu, udokumen
towane pochodzenie, kpi. skrzynia biegów (5), całość, • 850 zł. 
Nowa Ruda, tel. 074/872-40-83 
RENAULT 9,11: zaciski hamulcowe, tarcza sprzęgła, wahacze 
przednie, konsola, przewody hamulcowe, linka do klapy przed
niej, drzwi, zderzak tylny, serwo, kierownica, pasy, stabilizator. 
Boguszów-Gorce, tel. 074/844-82-17 
RENAULT 9,11, benzyna, diesel: różne części z demontażu, 
elementy blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, zdeizaki, chłodnica, 
stacyjka i inne. Lwówek Śląski, tel. 0608/37-17-08 
RENAULT 9,11,1600 ccm, diesel: silnik, różne części. Oleśni
ca, tel. 071/315-40-51
RENAULT 9,11,1600 ccm, diesel: pompa wtryskowa, wtryski- 
wacze. pompa olejowa, docisk sprzęgła. Wrocław, tel. 
071/332-56-38
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 wspomaga
nia, deska rozdzielcza (górna część), podszybie plastikowe. 
Wrocław, tel. 0501/81-36-18
RENAULT CLIO, 1992 r., 1200 ccm: głowica, silnik, rozrusznik, 
alternator, tarcze ham., zaciski, łapy silnika, kolektory, gażnik, 
instalacja silnika, pompa wody, sprzęgło, prawa piasta, pompa 
paliwa itp. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 0603/23-45-49 
RENAULT CUO i, 1994 r., 1409ccm, benzyna: I i II tłumik ukl. 
wydech, z rurami, w całości, stan b. dobry, • 50 zł. Świebodzice, 
tel. 074/854-30-80 po godz.16, 853-71-40 do godz.15 
RENAULT CLIO, 1995 r., 55 tys. km, 1200 ccm,: zamek pokry
wy tylnej • 50 zl, amortyzatory gazowe tylnej klapy - 50 zl, kieru
nek prawy przód - 30 zł, uszczelka tylnej szyby • 30 zł, cewka 
zapłonowa z modułem - 100 zl, - 100 zł. Wrocław, tel. 
0606/62-42-90

RENAULTI
CZĘŚCI UŻYWANE, SKUP - SPRZEDAŻ

P W  " G .M .  C A R " ,  55-011 Siechnice 
k. Wrocławia, ul. Opolska 21, 

tel. 071/311-59-42,071/311-54-13,0-604607 719. '

RENAULT CLIO, 1995 r. : kolumna kierownicy, listwy zewn., 
plastiki wnętrza. Lutynia, tel. 071/317-79-92 ,
RENAULT CLIO, 1996/97 r. model przejściowy: lampy tylne. 
Wrocław, tel. 0605/10-83-08
RENAULT CLIO II : poduszka pow. kierowcy. Legnica, tel. 
0607/77-93-76
RENAULT CLIO I, II: wahacze, zwrotnice, kolumny McPherso
na, półosie, listwa kierownicza, stabilizator. Smardzów, tel. 
071/398-33-51, 314-38-54
RENAULT CLIO : listwa przekładni kierowniczej, bez wspoma
gania, -120 zl. Wałbrzych, tel. 0607/09-83-78 
RENAULT CLIO : przednia lewa ćwiartka • 700 zl, drzwi tylne 
do modelu 5-drzwlowego - 150 zł/szt. Wałbrzych, tel. 
074/842-28-58, 0602/35-61-24 
RENAULT CLIO : zderzaki. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
RENAULT CLIO, 1200 ccm: komputer. Wrocław, tel. 387-13-75, 
0606/77-92-47
RENAULT C U O : ćwiartka prawa tylna, lampy, zderzaki, maski, 
koła i inne. Wrociaw, tel. 0601/72-56-81 
RENAULT CLIO II : błotniki, lampy tylne, wahacze, pólosie, 
McPhersony, drzwi model 3-drzwiowy, zderzaki, felgi stalowe 
14* z oponami Continental, nowe, chłodnice, poduszki pow., 
skrzynie biegów i inne, różne. Wrocław, tel. 0502/93-90-21 
RENAULT CUO 1,1997 r . : zderzak, guma, listwa pod reflekto
ry. Marcinkowice, tel. 071/311-76-55 
RENAULT ESPACE, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk: silniki 2,0,2,2, 
dokum. celna, gwarancja. Wałbrzych, tel. 0605/13-20-23 
RENAULT EXPRESS : klapa tylna. Smardzów, tel. 
071/398-^3-51, 314-38-54
O  RENAULT KANGOO, 1998/01 r . : ty lny zderzak, 

tylne lampy, układ kierowniczy, tylne I przednie 
drzwi, tylne ćwiartki, deska, siedzenia, zawiesze- 
nie tylne, zwrotnice, wahacze, półosie, amorty
zatory, błotn ik przedni lewy, s iln ik  1 .4 ,1 .9  D, 
s k r z y n ia  b iegów , p la s t ik i.  Ś w id n ic a , te l. 
0604/82-66-90,0607/64-52-82 87020211

RENAULT KANGOO : lampy tylne i przednie. Oleśnica, tel. 
0601/72-56-81
RENAULT KANGOO : drzwi przednie prawe. Trzebnica, tel. 
0606/40-03-11
RENAULT KANGOO: bok prawy, drzwi prawe, skrzynia biegów 
1400, silnik 1200, osprzęt silnika, zawieszenia. Wrocław, tel. 
0503/74-80-58
RENAULT LAGUNA, 1920 r„ 8 tys. km, 1900 ccm: silnik, kom
pletny, z osprzętem - 2.700 zl. Legnica, teł. 0607/77-93-76 
RENAULT LAGUNA, 1994/00 r. : ABS, kolektor silnika, wnę
trze, podnośniki szyb, wentylator do nagrzewnicy, liczniki, po-

RENAULT
WARSZTAT - 8M-17" ul. Paczkowska 26

tel. 071/36913 88
SKLEP - 8M-17" ul. Kościuszki 181

i tel. 071/372 46 58 J
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duszka silnika prawa, tuner, felga 15”, taśma pod kierownicą, 
silniczek tylnej wycieraczki, sonda, przewód od filtra pow., 
uszczelki drzwi i szyb, grille oraz 2200 ccm, diesel: skrzynia 
biegów - 650zł, korbowody, podgrzewacz, ramki drzwi, wnętrze, 
taśma pod kierownicę, poduszka silnika prawa, pedały, głowice 
z zaworami, ramka lewa tylnej szyby trójkątnej, inne. Leszno, 
tel. 0605/82-85-18
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 1800 ccm : różne części mecha
niczne do silnika, głowica, korbowody, pompa olejowa, tarcza i 
docisk sprzęgła oraz inne. Wałbrzych, teł. 0603/28-36-60 
O  , RENAULT LAGUNA , 1995/99 r . : przednie ćw iart

k i oraz tylna prawa, dach, drzwi, lusterka, tylna 
klapa, poduszka pow., koła z  oponam i, tapicer
ka, p lastiki, deska, tylne lampy, ty lny zderzak, 
pó łosie, e lementy siln ika, skrzyn ia biegów, łapy 
siln ika, zb iorn iczki, zamki, uszcze lk i i inne. Św id
n ic a , te l. 0604/82-66-90, 0607/64-52-82 
87020181

RENAULT LAGUNA, 1996 r. : różne części. Leszrio, teł. 
0601/75-56-60
RENAULT LAGUNA, 1996 r . : klapa tylna z szybą • 150 zi, lu
sterka kpi. -100 zł/szt. Wrocław, tel. 351-52-00 
RENAULT LAGUNA, 1997 r . : zderzaki, wzmocnienie przednie. 
Grobłice, tel. 0602/88-49-71
RENAULT LAGUNA, 1997 r . : klapa tylna z szybą. Przylęk, tel. 
074/817-00-93, 0600/37-00-06
RENAULT LAGUNA II, 1999 r., 1600 ccm, 16V: silnik, • 1.900 
zi. Legnica, tel. 0607/77-93-76
RENAULT LAGUNA KOMBI: silnik z osprzętem, komputer, za

wieszenia, półosie, ława tylna, dach, drzwi prawe, wnętrze, hak. 
Legnjcą, tęl. 0607/77-93-76
RENAULT LAGUNA 1900 ccm, TDI: miska olejowa; łapy, gło
wica, osprzęt, podgrzewacz silnika i komputer, wentylator na
grzewnicy, inne. Leszno,' fel. 0605/82-85-18 
RENAULT LAGUNA: dach. Poznań, tel. 0503/57-63-32 r  
RENAULT LAGUNA 5-drzwiowy : klapa tylna, drzwi-przednie 
prawe i tylne lewe, oś tylna. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
314-38-54
RENAULT LAGUNA : drzwi przednie i tylne lewe. Wałbrzych,
tel. 074/664-84-31 po godz. 18
RENAULT LAGUNA : zderzaki. Wrocław, tel. 0601/71-59-58
RENAULT LAGUNA: klapa tylna. Wrocław, tel. 0501/81-36-18
RENAULT LAGUNA: różne części z demontażu. Wschowa, woj.
leszczyńskie, tel. 0605/91-88-41
RENAULT LAGUNA, 3000 ccm, V6 : skrzynia biegów, półosie,
szybki trójkątne, szyba drzwi bocznych. Złotoryja, teł.
076/878-79-13
RENAULT LAGUNA, MEGANE, 1900 ccm: silnik, skrzynia bie
gów, drzwi, wózek, wahacze, półosie, konsola, zegary, fotele, 
klapa tylna, zderzak, atrapa, plastiki i inne. Wrocław, tel. 
0605/11-26-18, 0607/53-43-23
RENAULT LAGUNA, TWINGO. 1994/96 r. : części używane. 
Wrocław, tel. 071/372-87-60
RENAULT MAGNUM, AE 385 : chłodnica, opony, zderzak, ża
luzja boczna, silniczek do szyby bocznej oraz spryskiwaczy, 
tłumik, opony (nowe), tanio. Wrocław, tel. 071/341-41-54 
RENAULT MAJOR, R : zbiornik paliwa, opony, 4 szt., płyn do 
chłodnicy, 401, tanio, olej. Wrocław, tel. 0602/57-34-19 
RENAULT MASTER, 1990/97 r., d iesel: części blacharskie i 
mechaniczne, resory, urządzenie do zimowego rozruchu kpi. 
ze sterownikiem, alternatory, piasty przednie, rozrusznik i inne, 
możliwa wysyłka. Ryczeń, woj. leszczyńskie, tel. 0601/91-97-74 
RENAULT MASTER : amortyzatory przednie, wahacze, półoś- 
ki, zbiorniczek do wspomagania z wężami. Góra, woj. leszczyń
skie, tel. 0605/52-67-53
RENAULT MASTER, MESSENGER, B120, IVECO : chłodnica, 
turbina do silnika 2.500 ccm, diesel, reflektory, olej do silnika, 
101, piyn do chłodnicy, 201, tanio. Wrocław, tel. 071/322-38-63 
RENAULT MASTER, TRAFIĆ, ESPACE 1.7,2.0,2.5 TD: głowi
ca, skrzynia biegów (5), grill, maska, wspomaganie, komputer, 
koła, oś, drzwi, zderzak, lampy, wtryski, - 500 zl. Kielczów, gm. 
Wrocław, tel. 0605/93-05-59, 0602/99-49-37 
RENAULT MEGANE, 1996 r. : szyba przednia, szyba drzwi 
przednich lewych, lampy przednie. Lubin, tel. 0607/34-19-35 
RENAULT MEGANE, 1996/00 r . : zderzaki, listwy pod reflekto
ry, błotnik, szkło reflektora. Marcinkowice, tel. 071/311-76-55 
O  RENAULT MEGANE, 1996/00 r . : dach, tylne drzwi, 

amortyzatory, zwrotnice, wahacze, koła, klimaty
zacja, deska rozdzielcza, tapicerka, s iln ik  1.4,1.6, 
1.9 D, skrzynia biegów, przednie ćw iartki, progi, 
uszczelk i, tylne lampy, p lastiki, f iltr pow ietrza i 
inne. Św idnica, tel. 0604/82-66-90,0607/64-52-82 
87020201

RENAULT MEGANE, 1998 r„ 1600 ccm : silnik, głowica, roz
rusznik, alternator, lewa półoś, tarcze ham., chłodnica, deska, 
szyby, końcówki drążków kier., pompa ham., serwo, lewy wa
hacz, instalacja do 1.4 i 1.61, tylna lewa ćwiartka itp. Oleśnica, 
tel. 071/314-33-73, 0603/23-45-49 
RENAULT MEGANE, 1998 r., 1600 ccm, wtrysk : chłodnica, 
wiatrak, obudowa, zbiorniczek płynu, wspomaganie kier. Pro
chowice, tel. 076/858-47-61, 0605/43-54-20 
RENAULT MEGANE, 1600 ccm: komputer silnika, pompa ABS, 
bez sterownika firmy Bosch.., tel. 0602/31-73-20 
RENAULT MEGANE : zderzak przedni. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-15-80
RENAULT MEGANE : felga stalowa 15a Megane II, czujnik do 
klimatyzacji Megane I, R-21 błotnik przedni lewy. Torzym, tel. 
068/341-38-49
RENAULT MEGANE : progi. Wrocław, tel. 071/333-70-92, 
0601/56-17-22
RENAULT MEGANE: hak automatyczny, - 250 zl. Wrocław, tel. 
0501/53-73-30 '
RENAULT MEGANE: wszystkie części z demontażu. Wrociaw, 
tel. 0603/25-18-27
RENAULT MEGANE : zderzaki przednie. Wrocław, tel. 
0603/66-16-42
RENAULT MEGANE : RO, ze sterownikiem przy kierownicy,
nowy, - 890 zł. Wrocław, tel. 0601/71-13-03
RENAULT MEGANE: zderzak tylny. Wrocław, tel. 0501/81-36-16
RENAULT MEGANE : różne części z demontażu. Wschowa,
woj. leszczyńskie, tel. 0605/91-88-41
RENAULT MEGANE KOMBI, 2000 r.: drzwi tylne, klapa tylna z
szybą. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54
RENAULT MEGANE, LAGUNA: maski, błotniki, reflektory i inne.
Trzebnica, tel. 0606/40-03-11
O  RENAULT MEGANE, LAGUNA, SCENIC, CLIO : 

zderzaki i grille • w szystk ie  modele. Lubin, tel. 
0602/82-76-55 84014461 

RENAULT RAPID, 1992 r., 170 tys. km, 1600 ccm. diesel: sil
nik i inne części z demontażu. Legnica, tel. 0605/85-58-00 
RENAULT RAPID, 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów i 
inne części. Milicz, tel. 071/384-10-23 
RENAULT RAPID : lampa, maska, tylna część nadwozia, za
wieszenia, zderzaki i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
RENAULT SAFRANE, 1993 r . : silnik z osprzętem (J7T, 2.2 Si, 
uszkodzony) i inne części. Żarów, tel. 074/858-93-50 po 
godz. 19, 074/858-00-32 w godz. 10-18 
RENAULT SAFRANE, 1995 r.: sprzęgło, tapicerka, zbiorniczek 
spryskiwacza, siłowniki klapy tylnej, zegar, plastiki, lampa tyl
na. Wrocław, tel. 071/343-94-14, 0602/28-89-03 
RENAULT SAFRANE: pompa ABS. Wrocław, tel. 0503/84-95-13 
RENAULT SCENIC, 1997 r. : drzwi tylne, plastiki, zwrotnice, 
wahacze, listwa kierownicza, kolumny McPhersona. Smardzów, 
tel. 071/398-33-51, 314-38-54
O  RENAULT SCENIC, 1997/01 r . : maska, zderzak, 

lampy, grill, błotnik, nadkole, drzwi, lusterka, tyl
na klapa, prawa przednia ćwiartka, tylne ćw iart
ki, prawy próg, poduszki boczne, siedzenia, de
ska, amortyzatory, wahacze, półosie, zwrotnice, 
komputer z  kluczem, skrzynia biegów, s iln ik  1.6, 
2.0,1.9 D, łapy siln ika, klimatyzacja, koła z. opo
nam i, u s z c ze lk i, ,  p la s t ik i.  Ś w id n ic a , te l. 
0604/82-66-90,0607/64-52-82 87020191

RENAULT SCENIC: fotele oraz inne elementy wnętrza. Siech
nice, tel. 071/311-59-42
O  RENAULT S C E N IC : dach bez podsufitki, -1.200 

zł. Wrocław, tel. 0603/70-13-16 02020771
RENAULT SCENIC, 2000 r .: drzwi tylne prawe. Smardzów, tel. 
071/398-33-51, 314-38-54
RENAULT TRAFIĆ, 1985/90 r., 1400 ccm, diesel: silniki 1,4, 
1,7, 2,1 D, dokum. celna (gwarancja). Wałbrzych, tel. 
0605/13-20-23
O  RENAULT TRAFIĆ, 1985/93 r . : s iln ik i 2.1 D, 2.5 

D, skrzynia biegów (5) do różnych pojemności, 
ukł. kierowniczy ze wspomaganiem i bez, zawie
szenie przednie i tylne, drzw i przednie, tył, bok, 
maska, zderzak (87 r.), błotniki, lampy, elementy 
plastikowe, wnętrze, pó łosie  i w iele innych czę
śc i m echanicznych i blacharskich. Legnica, tel. 
0606/68-30-86 84013931

RENAULT TRAFIĆ, 1986 r. : różne części. Wrocław, tel. 
071/312-53-41
RENAULT TRAFIĆ, 1988 r., 2100 ccm, diesel: silnik (po re
moncie), z osprzętem, - 2.800 zł. Głuszyca, tel. 074/845-62-98 
RENAULT TRAFIĆ, 1988 r., 2100 ccm, diesel : zawieszenie 
przednie i inne. Modlą, woj. legnickie, tel. 0600/35-98-92, 
0604/78-33-32
RENAULT TRAFIĆ, 1991 r., 2500 ccm, diesel: silnik, w b. do
brym stanie, części z demontażu. Bojeslawiec, tel. 
0502/29-11-45, 0603/10-29-47
RENAULT TRAFIĆ, 1992 r., 2100 ccm. diesel: głowica. Gro
madka. tel. 076/817-20-73, 0601/75-93-91 
RENAULT TRAFIĆ, 1992/93 r., 2500 ccm, diesel: silnik kom
pletny, skrzynia biegów (5), belka pod silnik, pólosie, piasty,

zaciski, oś tylna, ukł. kierowniczy, drzwi przednie i tylne, dach i 
inne. Legnica, tel. 0602/23-11-56 . ...
RENAULT.TRAFIĆ* 1992/93/,, 2500 ccm, diesel.: maska, atra; 
pa, błotniki, belka pod chłodnicę, szyby, drzwi, lampy, dach, pla
stiki pod silnik, kierunkowskazy, rozrusznik, chłodnica oleju, 
skrzynia biegów (.5), wnętrze. Lubin, tel. 076/721-54-80 
RENAULT TRAFIĆ, 1994 r., 2068 ccm, diesel: silnik, elementy, 
blacharki, zawieszenia, kola, drzwi, szyby. Bralin, tel. 
062/781r27-31, 0600/10-50-22, 0606/81-19-28 
RENAULT TRAFIĆ, 1994 r., 2200 ccm, benzyna, wtrysk: silnik. 
Bralin, tel. 062/781-27-31, 0600/10-50-22, 0606/81-19-28 
RENAULT TRAFIĆ : pompa wtryskowa, - 250 zi. Legnica, tel. 
076/862-39-83
RENAULT TRAFIĆ : silnik 2068 D, stan idealny, kompletny, ł  
osprzęt, • 2.000 zl (możliwość sprawdzenia). Legnica, teł. 
076/866-42-70 po godz. 20
RENAULT TRAFIĆ : silnik -2.5 D, stan b. dobry, - 3.200 zh Le
gnica, tel. 076/866-42-70 po godz. 20 
RENAULT TRAFIĆ : skrzynia biegów (5) 2068 D, 2.5 D, ukl. 
kierowniczy ze wspomaganiem,.- 3.200 zl. Legnica, tel. 
076/866-42-70 po godz. 20
RENAULT TRAFIĆ: różne części. Oleśnica, tel. 071/315-40-51
RENAULT TRAFIĆ: wahacze, deska rozdzielcza. Ostrów Wlkp.,
tel. 062/739-61-30, 0604/64-12-47
RENAULT TRAFIĆ, 2068 ccm, diesel: silnik, stan idealny, nie-
oclony, przebieg 125 tys. km, - 2.000 zł. Wrocław, tel.
0503/99-07-05
RENAULT TRAFIĆ, MASTER, ESPACE : maska, grill, serwo, 
przekładnia kierownicza, skrzynia biegów (5) i (4), silnik, głowi
ca, pólosie, belka tylna, kola, komputer, wózek, pompa wtry
skowa. Wysoka, woj. legnickie, tel. 0602/99-49-37 do godz. 17, 
0605/93-05-59
RENAULT TWINGO : hak z atestem. Lubin, tel. 076/842-53-99 
RENAULT TWINGO : wszystkie części z demontażu. Wrocław, 
teł. 0603/25-18-27
RENAULT TWINGO : błotnik przedni lewy. Wrocław, teł. 
0501/81-36-18
RENAULT TWINGO, 19, 1989/00 r. '1200 ccm i, 1400 ccm i, 
1900 ccm D: różne części, dachy, ćwiartki, skrzynie, drzwi, pla
stiki, poduszki pow., konsole, komputery i inne - od 20 zi. Skęcz- 
niew, woj. konińskie, teł. 0603/36-64-00 
ROBUR, diesel: rozrusznik - mało używany, - 500 zł. Wałbrzych, 
tel. 0603/73-60-86
O  ROBUR, IFA, FORTSCHRITT: agregaty, sprężar

ki, częśc i zamienne, sprzedaż wysyłkowa, akce
soria, serw is na m iejscu. B ie lany Wrocławskie, 
u l. W ro c ła w ska  1a, te l. 071/311-27-88, 
0603/08-05-08 81009501

ROVER 200,1997 r . : prawy przedni błotnik, • 60 zł. Bierutów, 
tel. 071/314-68-16, 0606/80-86-05 
ROVER 214, 1400 ccm, 16V : silnik na częśd. Gostyń, tel. 
0604/33-86-50
ROVER 214,216,1994 r . : McPherson przedni, zaciski hamul
cowe, tarcze hamulcowe, pompa ABS, stabilizator przedni. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
ROVER 216, 1600 ccm : silnik, skrzynia biegów. Drezdenko, 
woj. gorzowskie,'tel. 0606/40-57-09 
ROVER 420,1998 r. Mylna klapa, drzwi 4 szt, • 350 zl. Wrocław, 
tel. 0503/83-47-87
ROVER 420, 2000 ccm, TDi : wahacze, pólosie, kolumny 
McPhersona, zwrotnice, listwa kierownicza, stabilizator. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51. 314-38-54 
ROVER 600 : zawieszenie tylne i inne. Wałbrzych, teł 
074/844-48-30, 0605/44-74-57
ROYER 75, 1999 r. : zderzak tylny i przedni. Wrocław, tel. 
0503/83-47-87
ROVER 820 Tl SEDAN, 1993 r., 2000 ccm, turbo : podłużnica. 
dach, drzwi, szyby, lusterka, zderzak tylny, klapa, ABS, felgi alu
miniowe 16*. klimatyzacja, serwo, zawieszenie, układ kierowni
czy i wydechowy i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
ROVER 820, 825, 1992/97 r., 80 tys. km. 2000 ccm, DOHC : 
elementy blacharskie, zawieszenia przednie i tylne, lampy 
przednie i tylne, komputery, konsola i inne części z demontażu, 
możliwa wysyłka. Góra, tel. 0601/91-97-74 
SAAB 9000,1997 r, 2300 ccm : wszystkie części. Środa Ślą
ska, tel. 071/317-29-03
SAAB 9000 : maska przednia. Wrocław, tei. 0601/72-56-81 
SAAB 9000 CD : zderzak. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
SCANIA : Turbosprężarka, - 3.000 zł. Polkowice, tel. 
076/847-91-89
SEAT każdy model : wszystkie części. Wrocław, tel. 
0605/36-53-43
SEAT: przełączniki kierunkowskazów, kierunkowskazy. Bystrzy
ca Kłodzka, tel. 074/644-21-48
SEAT AROSA 1998 r., 1000 ccm, wtrysk : silnik, zawieszenia, 
wahacze, stacyjka, zamki, chłodnica, plastiki, przełączniki kie
rownicy, pólosie, wyposażenie wnętrza i inne. Legnica, tel. 
0605/13-16-60
SEAT AROSA, 1999 r., 1400 ccm, TDI : części przodu. Wro
cław, tel. 0605/36-53-43
SEAT CORDOBA, 1995 r. : poduszka pow., części zawiesze
nia, ABS, drzwi, skrzynia biegów (5) i inne części. Polkowice, 
tel. 0607/10-78-54
SEAT CORDOBA : różne części. Nysa, teł. 0606/26-63-28 
SEAT CORDOBA : zderzak tylny. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
SEAT CORDOBA: różne części z demontażu. Wschowa, woj. 
leszczyńskie, tel. 0605/91-88-41 
SEAT CORDOBA, IBIZA, 1994/00 r., 1400 ccm, benzyna, 1900,
: różne części blacharskie i mechaniczne. Nysa, tel. 
0606/26-63-23
SEAT IBIZA, 1986/93 r. 3-drzwiowy: szyby do drzwi prawych i 
lewych, szkło lusterka lewego. Bolesławiec, tel. 075/732-49-08 
SEAT IBIZA 1988 r . : drzwi kpi. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
SEAT IBIZA, 1989 r., 1500 ccm : silnik, oclony, skrzynia bie
gów, zawieszenia, lampy, chłodnica, półosie, elementy blacharki, 
inne części. Lubań. tel. 075/721-52-31, 0604/56-15-28 
SEAT IBIZA, 1989 r., 1700 ccm, diesel: różne części. Wrocław, 
tel. 0603/50-24-52
SEAT IBIZA, 1990/93 r. : różne części. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
SEAT IBIZA, 1991 r. 900,1200,1500 ccm: wnętrze, szyby, koła, 
maski, osprzęt silnika, skrzynia biegów, silnik. Wałbrzych, teł. 
074/846-49-57
SEAT IBIZA, 1993 r., 1200 ccm : wszystkie części używane. 
Wrocław, tel. 0601/70-17-36
SEAT IBIZA, 1994 r. : klapa tylna bez szyby, do wyklepania,
lampa tylna lewa, zderzak tylny wąski, urwany uchwyt lewy, •
140 zł. Rawicz, tel. 0502/61-39-65
SEAT IBIZA: nakładka zderzaka - ok. 100 zł. Jelenia Góra, tel.
075/755-66-03
SEAT IBIZA, 1500 ccm, benzyna : silnik, dach, różne części. 
Trzebnica, tel. 0604/87-79-01
SEAT IBIZA: różne części z demontażu. Wschowa, woj. lesz
czyńskie, tel. 0605/91-88-41
SEAT IBIZA, CORDOBA, TOLEDO: różne części. Stęszew, tel. 
0600/66-93-09
SEAT IBIZA, RONDA, MALAGA, TOLEDO, ALHAMBRA, ARO
SA : silniki, skrzynie biegów, zawieszenia, szyby, teleskopy, 
drzwi, klapy, maski, szyby, lampy, zderzaki, chłodnice, koła, błot
niki, zwrotnice, tapicerka, siedzenia i inne części. Wrocław, tel. 
0601/71-51-51
SEAT INCA: hak, nowy. Wrocław, tel. 0603/10-46-09 
SEAT MARBELLA: silniki, skrzynie biegów, zawieszenia, szy
by, teleskopy, drzwi, klapy, maski, szyby, lampy, zderzaki, chłod
nice, koła, błotniki, zwrotnice, tapicerka, siedzenia i inne czę
ści. Wrocław, tel. 0601/71-51-51 
SEAT TOLEDO, 1992/98 r. 1.9 TDI, 1.6, 2.0 E, 1.9 TD: części 
silnika, filtr powietrza, drzwi, klamld, podnośniki elektryczne, 
lampy tylne, nadkola, lusterka, konsola, Japy", pólosie, waha
cze, chłodnica, listwa pod grill, wzmocnienie czołowe, wspo
maganie, belki, poduszki pow. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 2000 ccm 1800,1600 ccm: dach, po- 
dlużnice, drzwi, lampy, klapa, lusterka, serwo, nagrzewnica, 
zawieszenie, układ kierowniczy, fotele, tapicerki, chłodnica, 
osprzęt silnika, skrzynia biegów, układ wydechowy i inne. Le
gnica, tei. 0603/80-26-88
SEAT TOLEDO, 1994 r . : drzwi • 120 zł, szyby boczne - 60 zł. 
kołyska • 120 zł, wahacz • 50 zł, tylne lampy • 60 zł, błotniki 
tylne, próg, słupek, plastiki, prawa podłużnica, rozrusznik, kom
puter, kierownica. Bolesławiec, tel. 0602/63-54-25 
SEAT TOLEDO GT, 1994 r .: zderzak przedni z uchwytami (czar-
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ny oraz zielony), halogeny, belka tylna z tarczami i zaciskami 
k  hamulca (ABS), amortyzatory. Chojnów, tel. 076/817-21-15, 
f  0606/47-11-90

SEAT TOLEDO. 1994/96 r., 1600 ccm: drzwi, tapicerka. zawie
szenie, ukl. ABS, wspomaganie kier. Jawor, tel. 0607/82-57-02 
SEAT TOLEDO, 1996 r., 1800 ccm : silnik, skrzynia biegów. 
Lubomierz, tel. 075/783-36-94, 0603/87-91-52 
SEAT TOLEDO 1,1998 r .: drzwi lewej strony, tapicerka weluro
wa, tylna klapa, lampy, zderzaki, tylna belka z ABS, tylna lewa 
ćwiartka, półosie, wahacze i inne. Rudna k. Lubina, tel. 
0607/04-26-69
SEAT TOLEDO : pompa wspomagania kier., półoś długa, licz
nik. Pibchowice, teł. 076/858-47-61, 0605/43-54-20 
SEAT TOLEDO : klapa tylna z szybą. Smardzów, tel. 
071/398-33-51, 314-38-54
SEAT TOLEDO : klimatyzacja. Wilkowice, tel.065/534-11-53 
SEAT TOLEDO, 1800 ccm : wszystkie częśd używane. Wro
cław, tel. 0601/70-17-36
SEAT TOLEDO : tylna część karoserii. Kłodzko, tel. 
0607/11-88-18
O  SEAT TOLEDO  II, LEON, 2000 r. 1400,1600,1800, 

1900 ccm  TDi: m aska, drzw i, zderzak i, lampy, 
szyby, poduszki pow., fotele, p lastik i wnętrza, k li
matyzacja, osprzęt siln ika, zaw ieszenia, skrzyn ia 
biegów, głow ice, chłodnice, dach z  podsufitką, 
b łotn ik i tylne, koła 15", lusterka, układ wydecho
wy i inne. Lub in, tel. 0603/04-19-15 84014451 

SILNIK LEYLAND, SW-400 do koparki lub kombajnu, po re
moncie, • 4.200 zl. Śdnawka Średnia, tel. 074/871-51-99 
SILNIK PERKINS, 1987 r., diesel kompl., 4-cylindrowy, • 5.000 
zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-47-83 
SILNIK PERKINS 3P spalinowy, do wózka widłowego, stan b. 
dobry, - 2.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-38-50, 0601/56-29-10 
SILNIK SW-400 : silnik + osprzęt, • 1.900 zl. Chocianów, tel. 
076/818-58-19, 0608/37-28-66
SILNIK SW-400 : zestaw naprawczy, tłoki do silnika turbo, z 
pierścieniami, fabrycznie nowe - 600 zl oraz pompa olejowa, 
nowa - 220 zł. Lubin, tel. 0502/60-93-39 
SILNIK SW-400 : pompa wody, pompa wtryskowa, pompa ole
ju, korbowody, rozrusznik, sprężarka, miska olejowa, obudowa 
koła, koło zamachowe, dodsk, tarcza sprzęgła i inne. Stara 
Rzeka. tel. 076/831-58-23 

V SILNIK SW-400 LEYLAND w całośd lub na częśd. Świdnica, 
tel. 074/853-49-74, 0604/80-28-42 
SILNIK SW-400: pompy wtryskowe, sprężariu, obudowy sprzę
gła, koła zamachowe. Wrocław, tel. 071/373-03-60 po godz. 18 
SILNIK SW-400 : po remonde kapitalnym, z gwarancją lub za
mienię na stary sinik. Zielona Góra, tel. 068/327-18-09 
SILNIK SW-680 : nowy rozrusznik, pompa wtryskowa. Stara 
Rzeka. tel. 076/831-58-23
O  SILNIKI VW, FIAT : VW  Po lo  1.9 TD, VW  Trans

porter 1.9 TD, 2.4 D i 2.5 TD i, T2 1.6 TD i 1.6 D, 
F ia t Ducato 2.5 D i 2.5 TD, lyeco  2.5 TD i, 2.8 TDi, 
lveco  Eurocargo 6.0 TD i, 2.0 Tw in Spark 16V. 
J e lc z - L a s k o w ic e ,  te l. 071/318-30-86, 
0601/58-24-14 84014021

SKODA 105,120,1988 r.: różne częśd z demontażu. Sobótka, 
teł. 071/316-34-42
SKODA 105,120,1989 r . : skrzynia biegów, póiośki, zawiesze
nia, bębny, nagrzewnice, felgi, drzwi, błotniki, most tylny, szyba 
ogrzewana, zaciski, przekl. kierownicy, fotele, gażnik, 'alterna
tor i inne. Wrocław, tel. 344-42-42, 0608/75-16-34 
SKODA, 1996 r., 40 tys. km, 1050 ccm : silnik, -1.100 zł. Polko
wice, tel. 076/845-18-76
SKODA : różne części, nowe i używane. Bolków, tel. 
075/741-51-34, 0602/11-58-32
SKODA 120: nagrzewnica, deska rozdzielcza, drzwi przednie i 
tylne prawe, siedzenia tylne, felgi, opony i inne częśd z de
montażu. Długołęka, teł. 071/315-23-68, 0609/24-56-17 
SKODA 105 L : alternator, maska przednie (oryginalny lakier), 
głowica 120 LS, prędkościomierz okrągłe, sprężyny tylne (2 szl), 
belka zawieszenia, głowica 105. głowica 120 L. Legnica, tel. 
076/722-55-25, 0603/84-41-71
SKODA 100,110 : drzwi nowe (4 szt.), pierśaenie nowe, kie
rownica 110 R, mała. Legnica, teł. 076/722-55-25,0603/8441-71 
SKODA 105,120: silnik • 120 zł, po remoncie kapitalnym, udo
kumentowane pochodzenie, z montażem u klienta, częśd i gło
wice do 105, 120, wały, rozruszniki, gażniki, inne silnikowe. 
Wałbrzych, tel. 074/845-39-15 grzecznościowy/Zenek 
SKODA 105S : sprężyny zawieszenia, amortyzatory, dodsk 
sprzęgła, tarcze sprzęgła, kolektor ssący i wydechowy, miska 
olejowa, pompa oleju, • 350 zł. Wrocław, teł. 336-01-59 
SKODA 100 S : poktywa bagażnika, pas przedni i tylny, błotnik 
przedni lewy, lampy tylne prawa i lewa. Wrocław, tel. 
071/398-84-76
SKODA 120,105: skrzynie biegów, tylna śdanka ze światłami 
poziomymi, 2 błotniki, silnik na częśd, hak, szyby tylne, serwo, 
zderzak tylny. Wykroty, woj. jeleniogórskie, tel. 0605/38-05-72 
SKODA 105,120,1984 r.: różne częśd z  demontażu. Mtyńsko, 
teł. 0601/57-22-41
SKODA FABIA : błotnik przedni prawy - 70 zł. Wrodaw, tel. 
071/357-39-32
SKODA FAVORJT, 1991 r .: silnik, głowica, skrzynia biegów (5), 
zawieszenia i inne z demontażu. Jawor, teł. 076/870-37-13 
SKODA FAVORIT, 1991 r .: silnik kpi., skrzynia biegów (5), kla
pa tylna, koła. szyby, zawieszenie przednie i tylne, aparat zapł., 
alternator, gażnik i inne z demontażu. Lubin, teł. 076/842-53-99

ko, ręcznie regulowane, stan idealny. Wrocław, tel. 
0604/94-65-21
SKODA FEUCIA : błotnik lewy przedni, drzwi lewe przednie. 
Bolesławiec, tel. 0604/75-81-96
SKODA FEUCIA :kimatyzacja kompletna. • 800 zi. Oława, tel. 
071/302-8544, 0602/70-20-85
SKODA FEUCIA : belka zderzaka. - 50 zl. Wrodaw. tel. 
071/357-39-32
SKODA FEUCIA : hak, reflektor przedni lewy. Wrodaw, teł. 
071/343-66-26
SKODA FEUCIA : różne częśd blacharskie i mechaniczne. 
Wrocław, teł. 0501/48-57-50
SKODA FEUCIA: maska, pokrywa bagażnika, drzwi, reflektor, 
chłodnica, zderzak przedni i tylny, filtr powietrza, pólosie, zwrot
nica, przekl. kierownicy. Wrocław, teł. 071/337-13-19 
SKODA FEUCIA: drzwi prawe, klapa tylna, zderzak tyłny, zbior
nik paliwa, piasty kół, amortyzatory tylne, lampy tylne, silnik. 
Wrocław, teł. 0501/81-36-18
SKODA FEUCIA : maska przednia, stan b. dobry, czerwona. 
Przyłęk, teł. 074/817-00-93, 0600/37-00-06 
SKODA FELICIA, OCTAYIA : lampy przednie, zawieszenie 
przednie i tylne, błotniki, zderzaki. Wrodaw, tel. 0606/40-03-11 
SKODA LIAZ: silnik, skrzynia biegów, most tylny, zawieszenie 
przednie, kabiny oraz inne, tanio. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29, 0603/71-67-11
SKODA LIAZ MTS : silnik, most tylny, kabina uzbrojona, oś 
przednia, kolumna kierownicy, głowica, inne. Kłodzko, tel. 
074/814-79-81, 0602/67-02-65
SKODA MTS : silnik, mosty tylne Uaza, oś przednia, resory, 
chłodnica. Kłodzko, teł. 074/814-79-81, 0602/67-02-65 
SKODA OCTAYIA, 1998/99 r., 1600 ccm i 1900 ccm TDi: drzwi, 
szyby, klapa tylna z szybą, zderzaki + belki, kolumny McPher
sona, półosie, poduszki pow. + sensor, wahacze, osprzęt silni
ka, zbiorniczki i inne. Lubin, tel. 0605/57-87-37 
SKODA OCTAYIA, 1999 r., 1900 ccm, TD i: silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenie przednie, błotniki przednie, tapicerka, dach z 
szyberdahcem, 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 tyłny, układ wy
dechowy, tapicerka, lampy tylne, instalacja elektryczna i inne. 
Lubin, teł. 0600/34-00-82
SKODA OCTAYIA: pompa wtryskowa, skrzynia biegów, silnik, 
głowica do TD, klimatyzacja kpi. do TD, lampy, poduszka po
wietrzna, sensory, deska rozdzielcza, zawieszenie, instalacja 
elektryczna, felgi aluminiowe i inne. Jelenia Góra, tel. 
075/754-16-96, 0603/77-93-50
SKODA OCTAYIA: pompa hamulcowa z serwem, ćwiartki tylne 
w całośd, poduszki powietrzne, silnik 1.9 TDI. Lubin, tel. 
0602/79-49-60
SKODA OCTAYIA : maska przednia, błotnik lewy i prawy, inne 
elementy przodu. Oława, teł. 071/302-85-44, 0602/70-20-85 
SKODA OCTAYIA: maska silnika, błotnik prawy, tunel chłodni
cy. Ostrów Wlkp., teł. 062/739-61-30, 0604/64-12-47 
SKODA OCTAVIA : chłodnica do klimatyzacji. - 500 zl. Wro
cław. tel. 071/357-39-32
SKODA OCTAYIA, FABIA. 1998/01 r. : poduszki powietrzne, 
sensory, sondy lambda, rozruszniki, griłi, moduł zapłonu, lustra, 
światła tylne do kombi, regulator kierownicy, zamki z kluczami, 
komputery, czujniki i inne. Wałbrzych, teł. 074/841-05-83, Cze
chy, tel. 0042/06-06-56-21-88
SKODA RTO: kolumna, głowica, dodsk, półosie, końcówki wtry
sku, tłoki, zawory, pierścienie i inne. Wałbrzych, tel. 
0604/11-59-68
SPYCHARKA DT 75: różne częśd, nowe i używane. Wolibórz, 
teł. 074/872-12-68
SPYCHARKA RUMUNEK S-651: koło, gwiazda, wózki, -1.800 
zl. Borowiec, tel. 062/734-13-27
SPYCHARKAT100 M : sprzęgło boczne - 50 zł, serwo - 80 zt, 
pompa wodna • 50 zł, resor silnika - 50 zł. Chobienia, woj. le
gnickie, tel. 0600/85-89-25
STAR: sinik SW-400, cena - 2.000 zl, skrzynia biegów (5) Sta
ra 200 • 600 zl, kola z oponami 825, radialne, stan b. dobry, 4 
sztuki - 600 zł, kabina Stara 266 • 500 zl, skrzynia ładunkowa ♦ 
burty - 600 zł. Lądek Zdrój, teł. 074/814-80-85 do godz. 15, 
074/814-82-32 po godz. 15
STAR: ramy, wały, mosty, silniki S-47, skrzynie biegów, osprzęt, 
agregaty prądotwórcze. Pietrzykowice, tel. 0608/07-10-89, 
0606/88-54-78
STAR : półoś przednia z przegubem - 50 zl. Siekierczyn 132, 
teł. 075/724-42-52
STAR : tarcza sprzęgła, bębny, pólosie, głowica, wał pędny, 
zwrotnica i inne. Wałbrzych, teł. 0604/11-59-68 
STAR : pompa wspomagania ukl. kierowniczego, nowa. Zawo
nia, tel. 071/312-90-73
STAR 1142,200,28: kabina 2-łetnia, wywrót, tylny most, skrzy
nia biegów, przystawka, wal nominalny, felgi, pompy, zderzak, 
resory, opony, zaczep, głowica, rozrusznik, tuleje, tłoki, wały 
napędowe, chłodnica, alternator, zbiorniki, pólosie, tylna belka 
świateł i inne. Wrocław, teł. 0605/27-16-43 
STAR 200: siłownik kipra i inne. Bołechów. teł. 071/313-10-23, 
0605/26-59-78
STAR 200 : most tyłny .7”, wąlek gruby kpi. - 1.350 zl, kabina 
nowego typu kpi. - 550 zl, oś przednia - 400 zl, skrzynia biegów 
- 450 zt resory, piasty, obudowa, talerz + wałek - 350 zł, zde
rzak -160 zł, zaczep .IFA* - 200 zl i inne. Jaworzyna śl., tel. 
074/858-86-26, 0605/07-80-32
STAR 200 : skrzynia biegów - 350 zl, szyba przednia -150 zł, 
zbiornik paliwa, nowy, poj. 1501 - 300 zł, fiok wywrotu, nowy • 
500 zł, zderzak • 150 zł, pompa wywrotu, nowa - 600 zl, sitow-

zł, obudowa -100 zl, pompa oleju • 80 zl, miska oleju - 70 zl i 
inne. Wałbrzych, tel. 074/849-05-24, 0606/81-26-16 
STAR 200 : sinik S-359 (20 tys. km) - 1.300 zł, resory -100 
zl/szt., wkład mostu (szybki) - 850 zL.skrzynia biegów - 350 zł, 
zbiornik paliwa - 60 zł, zawieszenie przednie - 250 zl, zderzak z 
lampami • 120 zł, chłodnica -120 zl, głowice -100 zł/szt oraz 
serw z pompą - 200 zł. Wrocław, tel. 071/387-82-95, 
0605/63-87-11
STAR 200 L : silnik 6C107, skrzynia biegów, most tylny, wały, 
rama, resory, wspomaganie. Wrocław, teł. 0601/57-47-61 
STAR 200: ki per 4.6 m kpi., wal korbowy nominalny, przystwa- 
ka z wyjściem na koło pasowe. Wschowa, teł. 0603/59-45-59 
STAR 200: pompa wtryskowa, stan dobry i inne, - 400 zł. Ziębi
ce, tel. 074/810-52-06
STAR 200: opony radiatoe 825 x 20, z felgą, tylny most z uchwy
tami na amortyzatory, wspomaganie kier., rama długa, sprężar
ka z dużą głowicą, z pękniętym walem, sinik z pękniętym blo
kiem i inne. Borów, woj. wrocławskie, teł. 0605/34-61-55 
STAR 200 W, SW-400: silnik po regeneracji, zawieszenie przed
nie, skrzynia biegów, most tylny Autosan, rama, szyby, zawory, 
inne. Wrocław, tel. 071/338-26-44, 0604/34-79-86 
STAR 200,244: kabina, nowa, kiper, most tylny i przedni, skrzy
nia biegów i rozdzielcza, felgi, bębny, przystawka pompy, zde
rzak, resory, opony, hak, spoiler, tuleje, tłoki, głowica, wały, zbior
niki, chłodnica, szyby, drzwi, obudowa mostu i inne. Wrocław, 
teł. 0601/76-37-70
STAR 200,28 : skrzynia biegów, resory, wały, dodski, półosie,
zderzaki, serwo, pompy wodne i hamulcowe, siodło, skrzynka
akumulatora, głowica, rozrusznik, drzwi, szyby i inne. Wrocław,
tel. 071/355-31-12, 0605/07-77-88
STAR 244 : wały napęd. - 200 zł, siłownik wywrotu -100 zl.
Chobienia, woj. legnickie, tel. 0600/85-89-25
STAR 244: kiper kpi. - 2.000 zł, most tylny z nowym wkładem •
1.000 zl, most przedni - 700 zl, sinik, po remonde kapitalnym,
na dołardu • 4.000 zł, skrzynia biegów- 500 zł i inne. Wałbrzych,
teł. 074/845-20-87
STAR 244 : wywrót kompl. Poznań, tel. 061/812-66-47, 
0603/63-36-68
STAR 244: most przedni i tylny - 600 zł/szL, koła, resory • 50 
zl/szt., wały napędowe - 50 zl/szt, pompa * serwo - 50 zl/szt., 
całość - 1.500 zł. Długopole Zdrój, tel. 074/813-90-48 po 
godz. 20
STAR 244 : oś napędowa w komplecie z tarczami hamulca, • 
350 zl. Wałbrzych, teł. 074/842-24-46 
STAR 25,1970 r., 40 tys. km, 4600 ccm, benzyna, strażacki: 
kabina - 300 zl, silnik (po remoncie) - 400 zł, most tylny - 300 zl, 
skrzynia biegów - 300 zl. Dzierżoniów; tel. 0604/05-24-65 
STAR 28 : skrzynia biegów z przystawką i kołem pasowym, - 
650 zl, pompa wody - 50 zl, skrzynia biegów • 250 zł, sprężarka 
-100 zł, wały napędowe kpi. -150 zl i inne częśd. Kluczbork, 
teł. 077/418-24-58
STAR 28 używane: kola i opony, kpi., stan b. dobry -110 zł/szt., 
skrzynia biegów -180 zł, zawieszenie przednie -160 zł, most 
tylny -180 zł, pompa wtryskowa -100 zł, inne. Niechfice, gm. 
Szprotawa, tel. 068/376-72-95
STAR 28 : rama, zawieszenie przednie, resory przednie i tylne, 
zbiornik (1501) do paliwa. Rawicz, teł. 065/546-35-10 
STAR 28 : wał korbowy nominalny - 350 zl, chłodnica -120 zl, 
alternator -100 zł, prądnica, sprężarka -150 zl, piasty, pompa 
wtryskowa -100 zł. hamulcowa - 70 zł, wody - 50 zl, kpi. reso
rów -100 zl, kierownica - 50 zl, szyby, szczęki - 50 zl i inne. 
Wałbrzych, tel. 074/849-05-24, 0606/81-26-16 
STAR 28 : pompa wtryskowa, most tylny, sprzęgła, głowice, ło
żyska, szyba przednia, alternator, panewki, wały napędowe, 
blacharka i inne. Wrocław, teł. 327-41-42 
STAR, JELCZ: mosty, skrzynia biegów, częśd sikiika i karose
rii - 50 gr, 1 zl/kg. Gniechowice, teł. 071/316-87-97, 
0601/70-14-89
SUBARU IMPREZA KOMBI, 1997 r .: nagrzewnica z klimatyza
cją, wzmocnienie tylne boczne. Wrocław; tel. 0501/81-36-18 
SUBARU IMPREZA,: kubełkowe fotele, łamane. 2 szt, - 400 zL 
Brzeg. teł. 077/412-67-06. 0605/67-67-58 
SUBARU JUSTY : maska przednia i tylna, zderzak, błotniki, 
atrapy, ukł. wydechowy, lampy. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
SUBARU JUSTY, 998 ccm, benzyna : sinik, sprowadzony z 
Niemiec, oclony, stan b. dobry, - 800 zl. Jelenia Góra, tel. 
0502/15-74-67
SUBARU LEONE KOMBI, 1985 r . : wszystkie częśd. Prusice,
woj. wrodawskie, teł. 071/312-53-41
SUBARU UBERO, 1000 ccm, benzyna: skrzynia biegów 4WD
- 500 zł, na gwarancji, pólosie, zawieszenie przednie, zawie
szenie tylne, przekł. kierownicy, nadwozie, chłodnica, nagrzew
nica, fotele tylne i inne. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
SUZUKI BALE NO : zderzak, maska przednia i tylna, lampy i 
inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81
SUZUKI BALENO, SWIFT, 1988/00 r.: maski, błotniki, reflekto
ry, drzwi, zderzaki i inne. Wrocław, tel. 0503/65-71-85 
SUZUKI CARRY SUPER, 1988 r . : nadwozie kpi, do malowa
nia, stan b. dobry, + silnik z dokumentacją, do remontu, - 2.200 
zl. Nowa Sól, tel. 068/387-53-16 
SUZUKI MARUTI, 1993 r., 800 ccm : szyby, maska, sinik, 
osprzęt, zawieszenia, drzwi, inne. Wałbrzych, teł. 074/846-49-57 
SUZUKI SWIFT, 1991 r., 50 tys. km. 1300 ccm : silnik kpi. z 
osprzętem, ćwiartki przednie i inne, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/310-73-98
SUZUKI SWIFT, 1991 r., 1300 ccm : silnik, stan b. dobry, na 
gwarancji -1300 zl, oclony, skrzynia biegów 4WD, na gwarancji
- 700 zl. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20
SUZUKI SWIFT : drzwi, zderzak tyłny, zawieszenia, pompa 
wspom. i inne. Mojesz 42, woj. jeleniogórskie, teł. 0502/67-28-28
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TOYOTA AYENSIS, 1999 r . : fotele z poduszkami pow., zawie
szenie przednie i tylne, błotnik przedni prawy, drzwi, ćwiarka 
przednia itp. Wrocław, teł. 0602/80-01-02 
TOYOTA AYENSIS KOMBI: klapa tylna, lampy, zderzaki, błot
niki. Oleśnica, teł. 071/315-40-51 
TOYOTA AYENSIS : drzwi, błotniki przednie. Wrocław, tel. 
0601/71-59-58
TOYOTA AVENSIS : atrapa przednia, wykładzina wy głuszenia 
pokrywy silnika. Wrocław, tel. 0603/84-77-55 
TOYOTA AYENSIS: różne częśd. Wrodaw, tel. 0502/67-60-22 
TOYOTA AVENSIS: różne częśd. Wrocław, tel. 0502/50-44-46 
TOYOTA CARINA II, 1986/87 r., 2000 ccm, diesel: skrzynia 
biegów (5) - 500 zł, półosie, kompletne - 220 zl, sprzęgło, kom
pletne -150 zł, rozrusznik - 300 zl, wahacze przednie, dolne - 
100 zl/szt., drzwi z szybami • 250 zł/szL, lampy tylne, zespolo
ne -150 zł/szl Namysłów, tel. 077/410-49-10,0602/43-09-41 
TOYOTA CARINA, 1988/00 r .: maski, drzwi, błotniki, zderzaki, 
reflektory i inne. Wrocław; teł. 0503/65-71-85 
TOYOTA CARINA II: przekł. kierownicy ze wspomaganiem • 
300 zl, sprężyny tylne, sportowe, 2 szt. - 300 zl, amortyzatory 
tylne, sportowe, 2 szt. - 300 zł. Wrocław, teł. 0501/10-95-45 
TOYOTA CARINA II: szyba tylnej klapy, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0501/10-95-45
TOYOTA CARINA E : amortyzatory tylne. Wrocław, tel. 
0601/73-97-72
TOYOTA CARINA E. 1600 ccm, 16Y: reflektory, szyba przed
nia, komputer, osprzęt sinika, półosie, błotniki, drzwi tylne pra
we, zawieszenia, zderzaki, słupek środkowy, inst. elektryczna i 
inne. Wrocław, teł. 0602/12-51-35 
TOYOTA CARINA: różne częśd. Wrocław, teł. 0502/67-60-22 
TOYOTA CARINA: różne częśd. Wrocław, teł. 0502/50-44-46 
TOYOTA CARINA E : klapa tylna - 100 zł. Wrocław, tel. 
071/302-72-09
TOYOTA CARINA U, COROLLA: zawieszenie, zderzaki, błot
niki, lampy, silnik 1400 ccm, 12V. Wrocław, tel. 0606/404)3-11 
TOYOTA CARINA, COROLLA: lampy, zderzaki i inne. Trzebni
ca, teł. 0606/40-03-11

TOYOTA CEUCA, 1992 r., 2000 ccm, Twin Spark : wszystkie 
częśd z demontażu. Wrocław, teł. 0601/71-69-78 
TOYOTA CEUCA, 1992 r.. 2000 ccm, 16V: sinik - 700 zł, ko
lektory, półosie, sprzęgło, poduszki silnika, siniczek szyberda- 
chu i wycieraczek oraz inne. Wrodaw, teł. 0501/23-01-13 
TOYOTA COROLLA, 1984/87 r., 1.3.1.6: silniki 4 A, 4 K, 2 E, 
osprzęt, skrzynie biegów, elementy zawieszeń, amortyzatory, 
półosie, piasty, łożyska, kolumny kier., drzwi, elementy wnę
trza, inne, stan b. dobry. Lądek Zdr., tel. 074/814-65-02 [x> 
godz. 20
TOYOTA COROLLA, 1986 r., 1.3, 1.6, E : silniki, drzwi, maski, 
zderzaki, McPhersony, ukł. wydechowy, elementy inst. el., wnę
trza, inne, stan b. dobry. Lądek Zdr., teł. 074/814-65-02 wieczo
rem
TOYOTA COROLLA, 1986/89 r„ 1300 ccm 1800 ccm D: wszyst
kie częśd z demontażu do modelu 3 i 5-drzwiowego Świdnica, 
tel. 0601/55-97-11
TOYOTA COROLLA, 1987 r., 1300 ccm : dach, drzwi, klapa 
tylna, zawieszenia, płastia, inst. elektryczna i inne. Wrocław; 
I». 071/368-19-33, 0602/74-84-24 
TOYOTA COROLLA, 1988/00 r .: masła, błotaiki, drzwi, zderza
ki, reflektory i inne. Wrocław, teł. 0503/65-71-85 
TOYOTA COROLLA, 1989 r. 3-drzwiowy: drzwi. Wrocław, tel. 
0601/71-59-58
TOYOTA COROLLA, 1989 r., 1800 ccm, diesel, 5-drzwiowy: 
drzwi prawe -100 zł, lusterko R -100 zł, tempa tylna z blendą - 
150 zl, docisk sprzęgła z tarczą i łożyskiem • 150 zl. Bolesła
wiec, teł. 075/734-45-50, 0605/21-04-38 
TOYOTA COROLLA, 1989 r., 1300 ccm, benzyna: antena • 20 
zl, skrzynia biegów (5) • 20 zl, instalacja eł. - 20 zł, stacyjka -10 
zl, wahacze -10 zł/szl oraz zamki, plastiki, przekaźniki, wypo
sażenie sinika. Iłowa, teł. 068/377-44-66 
TOYOTA COROLLA HB, 1989 r . : lampa prawa, atrapa przed
nia. Przyłęk, tel. 074/817-00-93,0600/37-00-06 
TOYOTA COROLLA, 1990 r. Sftback: zawieszenie, przekładnia 
kier., pokrywa bagażnika z szybą, klamki, błotniki tylne, szybki 
tylne. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 0605/43-54-20 
TOYOTA COROLLA UFTBACK, 1990 r., 1600 ccm, 16V: lewe 
przednie drzwi, klamki, zamki, stacyjka, dmuchawa, ukł. hamul
cowy, lusterko, instalacja, konsola, ficznik, tylna blenda, chłod
nica oleju, przełączniki, zwrotnice i inne. Wrocław, tel. 
071/354-36-81. 0604/36-89-38

Iauto  jfrczĘścil
SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻYWANYCH 

DO AUT JAPOŃSKICH 
WROCŁAW - BYKÓW (trasa u  Warszawę) 

tcL/Eu 071/315-29-27,315-16-41,0-601 74 2213 
NAPRAWA LAMP, ZDERZAKÓW ORAZ INNYCH 
AKCESORIÓW Z  PLASTIKU, GUMY, WŁÓKNA 

WROCŁAW, uL Radzionkowska 14 
_______________ teL 071/346-66-85 OPOOS574

TOYOTA PREYIA : klapa tylna, błotniki. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
TOYOTA RAV4: zderzaki, lampy. Oleśnica, teł. 071/315-40-51 
TOYOTA STARLET, 1981 r. : most tylny, szyba klapy tylnej, 
ogrzewana, szyby boczne, szyby drzwiowe (do modelu 2-drzwio- 
wego) i inne drobne częśd. Uciechów, tel. 074/830-10-44, 
0606/40-67-63
TOYOTA STARLET, 1989 r . : zderzak przedni. -150 zl. Wro
daw, teł. 071/364-47-87, 0502/53-17-39 
TOYOTA STARLET : alternator, nowy (również do innych mo
deli Toyoty), -160 zł. Wrocław, teł. 0607/35-40-40 
TOYOTA STARLET: różne częśd. Wrocław, teł. 0502/50-44-46 
TOYOTA STARLET, 992 ccm, benzyna : sinik, sprowadzony z 
Niemiec, odony, stan b. dobry, - 850 zl. Jelenia Góra, tel. 
0602/29-62-08
TOYOTA YAR1S, 1999 r. 5-drzwiowy: drzwi przednie lewe, - 250 
A  Świdnica, lei. 074/640-77-99
TOYOTA YARIS 5-drzwiowy: drzwi, wahacze, pólosie, zwrotni
ce, kolumny McPhersona, listwa kierownicza, stabilizator. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
TOYOTA YARIS : różne częśd. Wrocław, teł. 0502/67-60-22 
TOYOTA YARIS : różne częśd. Wrocław, teł. 0502/50-44-46 
TRABANT 601,1987 r .: nadwozie na kołach, bez korozji, - 200 
zł. Jelenia Góra, tel. 0604/82-28-88 
TRABANT, 600 ccm : komplet szyb, hak lub zamienię. Brzeg, 
teł. 0605/64-68-86
TRABANT 601 S : drzwi lewe, drzwi prawe uzbrojone niebie
skie, błotnik tylny prawy beżowy, fotel przedni, siedzisko kana
py, półka pod deskę rozdzielczą. Lwówek śląski, tel. 
075/782-22-78
TRABANT 601 S : różne częśd, nowe i używane, - 500 zl. Wro
cław, tel. 071/341-91-48

TRABANT 601 : elementy karoserii, lampy, reflektory, opony, 
szyby, uszczelki, wahacze, gażnik, liczniki, przełączniki kierow
nicy, rozrusznik i inne. Wrodaw, teł. 0501/74-73-71 
TRABANT POLO, 1991 r., 1100 ccm : różne częśd używane. 
Wrocław, teł. 0601/70-17-36
TRABANT POLO, 1100 ccm : lampy tylne, chłodnica, gażnik. 
Opole, tel. 077/456-71-62
UAZ różne części. Jelenia Góra, tel. 075/744-32-80, 
0602/80-01-36
YOLYO, 1992 r., 2500 ccm, turbo: sinik, skrzynia biegów. Lesz
no, teł. 0603/77-52-88
YOLYO 200, 300,400,700, 850,90, V70 : różne częśd z de
montażu. Oleśnica. teL 071/314-32-49, 0502/27-50-17 
VOLVO 240,1985 r . : różne częśd. Prusice, woj. wrocławskie, 
teł. 071/312-53-41
VOLVO 244 : pompy, zderzaki, maski, lampy i inne. Wrocław, 
teł. 0601/95-16-78
YOLYO 245, benzyna : sinik na częśd, częśd blacharskie, od 
30 zł. Wrocław, teł. 0601/24-48-05 
YOLYO 340,1986 r., 1400 ccm, benzyna : różne częśd z  de
montażu. Łagiewniki, tel. 071/393-92-75 
YOLYO 340 : reflektory przednie. Wrocław, tel. 0602/79-31-55 
VOLVO 340: lampy, błotnik, maska silnika, wal napędowy, drzwi, 
chłodnica, grill, koła, zderzaki. Wrocław, teł. 0601/95-16-78 
YOLYO 340 : różne częśd. Jelenia Góra, tel. 0603/44-65-57, 
0609/26-96-78
YOLYO 340, 360 : różne częśd. Wrocław, teł. 0501/71-06-48 
YOLYO 340-440 : różne częśd. Żerniki Wrocławskie, tel. 
071/344-68-89 do godz. 15
VOLVO 343/345, DL 66 : silnik, techn. sprawny - 290 zł lub z 
gaźnikiem - 350 zł. Wrocław, tel. 0607/63-23-05 
YOLYO 360 : reflektory przednie. Wrodaw, tel. 0602/79-31-55 
YOLYO 360 : różne częśd. Jelenia Góra, tel. 0603/44-65-57, 
0609/26-96-78
YOLYO 440,1989/92 r . : drzwi, klapa tylna, silnik, szyberdach, 
zawieszenia i inne. Ziębice, teł. 074/819-08-87,0603/45-51-74 
VOLVO 440,1994/96 r.: drzwi tylne lewe, uszczelka szyby drzwi 
tylnych prawych. Wrocław, tel. 0602/79-31-55 
VOLVO 440: ćwiartki, progi, dach kpi., zawieszenie tylne, stan 
b. dobry. Wrodaw. teł. 0601/71-51-54
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SKODA FAVORIT, 1991 r. : koła, maska, drzwi, skrzynia bie
gów, osprzęt, zawieszenia, inne. Wałbrzych, teł. 074/846-49-57 
SKODA FAYORIT, 1991 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0602/68-90-83
SKODA FAYORIT, 1992 r . : zawieszenie, sprężyny, amortyza
tory, przekładnia kierownicza, kdumna kierownicza, osłona na 
ffltr powietrza i inne. Świebodzice, teł. 074/858-99-67 
SKODA FAVORIT, 1993 r., 80 tys. km, 1300 ccm: silnik, skrzy
nię biegów, oś tylną, inne ze środka, serwo. Krosno wice, gm. 
Kłodzko, tel. 074/868-53-87
SKODA FAYORfT 136 LS, 1998 r., 50 tys. km, 1300 ccm: różne 

ALczęśd  blacharskie i mechaniczne, tył nadwozia, kola, plastiki 
oraz fotele. Wrodaw, tel. 071/788-89-47 rano i wieczorem 
SKODA FAYORIT : zderzak przedni. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-15-80
SKODA FAYORfT : różne częśd. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
SKODA FAYORIT : drzwi przednie lewe, - 200 zł. Wrocław, teł. 
071/355-49-71
SKODA FAYORIT: drzwi, lampy, pas przedni, częśd el., mech. 
wkl. zamków, paski klinowe gładkie, farba spray, kolor groszko
wy. Wrocław, td. 071/343-66-26 
SKODA FAYORIT : lusterko lewe kpi. - 50 zl. Wrodaw. teł. 
0503/04-69-47
SKODA FAVOR!T: drzwi, silnik w całośd lub na częśd, alter
nator, zbiornik paliwa, licznik, nagrzewnica, aparat zapłonu, 
wiązka elektr. przednia, lampa lewa tylna, mechanizmy wyde
raczek, sprężyny, kolumny McPhersona, serwo, piasty przed
nie, zaciski ham., belka tylna Kurniki, kolumna kierownicza, sta
cyjka. Wrocław, teł. 352-83-37 po godz. 18, 0604/75-20-57 
SKODA FAYORfT: przekl. kierownicy, póloś napędowa z prze
gubami, rozrusznik, pompa hamulcowa, - 300 zł. Wrodaw, tel. 
336-01-59
SKODA FAYORIT : różne częśd blacharskie i mechaniczne. 
Wrocław, teł. 0501/48-57-50
SKODA FAYORIT, FEUCIA : zegary, silniczki wyderaczek, 
amortyzatory tylne, rozrusznik, skrzynia biegów, szyberdach, 
szyby boczne, drzwi i inne. Wrodaw, tel. 071/345-68-78 
SKODA FEUCIA, 1995/99 r .: lusterka boczne kpi., regulowane 
ręcznie, podgrzewane, elektr. regulowane, czarne, stan ideal
ny. Wrocław, tei. 0604/94-65-21 

. SKODA FEUCIA, 1996 r . : lampy przednie, wentylator chłodni- 
^»cy, amortyzatory przednie, pompa paliwa, sprzęgło, zestaw 

wskaźników, zderzak tylny do nowego modelu. Wrocław, teł. 
0607/30-64-96
SKODA FELICIA, 1996/01 r.,: lewe kompletne boczne luster-

nik kpi. -150 zl/szt., nagrzewnica -100 zl, chłodnica - 200 zł, 
kabina -. Kluczbork, tel. 077/418-24-58 
STAR 200 : kabina po'remoncie i lakierowaniu, nowego typu - 
4000 zl, izoterma po remoncie - 2500 zł, most tyłny - 1300 zł, 
silnik • 2500 zl, chłodnica • 150 zl, resory po regeneracji -120 
zł, silnik SW-400 Turbo • 3500 zł, skrzynia biegów - 500 zi, zbior
nik paliwa * 100 zl, koła radialne, w cenie 50-150 zl, koła diago
nalne, rozrusznik, wspomaganie kompletne. Kochlice, tel. 
076/857-02-45
STAR 200: dźwig HDS, koła, skrzynia samozaladowcza z pod
nośnikiem, wspomaganie kier., most tylny, skrzynia biegów. 
Legnica, tel. 076/86644-37
STAR 200 : kabina nowego typu, most tylny, belka przednia, 
resory, chłodnica, burty, zderzak tylny i inne. Lubin, tel. 
076/841-86-83, 0603/51-53-20
STAR 200 : wał korbowy nominalny. Modlędn, woj. wałbrzy
skie, teł. 0607/63-0943
STAR 200 ciągnik siodłowy: siodło, zderzak przedni, serwo, al
ternator, kolumna kierownicy, resory, przednia belka kpi., skrzy
nia biegów, szyby, kola. Paczków, teł. 0607/70-02-96 
STAR 200: skrzynia wywrotu -1.000 zl, pochwa mostu tylnego
- 300 zl, skrzynia biegów • 300 zł, rama • 500 zł, wały pędne • 
200 zl. chłodnica -100 zł, sprężarka - 200 zł. belka przednia - 
300 zl, wspomaganie kier. - 1.000 zl. Pustków Wilcz., tel. 
0601/96-21-05
STAR 200 : różne częśd. Świdnica, tel. 074/85349-74, 
0604/80-2842
STAR 200 : kabina kpi. po lakierowaniu, most tylny, chłodnica, 
bębny hamulcowe, resory, docisk sprzęgła ♦ tarcza, pompa wtry
skowa. sprężarka powietrza, wałek rozrządu. Koki z korbowo- 
dami do SW400, zbiornik paliwa, szyba przednia. Wałbrzych, 
teł. 074/843-82-03
STAR 200 : wszystkie częśd. Wałbrzych, teł. 074/842-16-44 
STAR 200 : belka osi przedniej, zwrotnice, chłodnice, sprężar
ka, alternator 12Y, zbiornik paliwa, siedzenie kierowcy, wały 
napędowe, pompa wspomagania kierownicy. Wałbrzych, tel. 
074/841-6042
STAR 200: silnik kpi. - 2.000 zl, skrzynia biegów • 400 zl, most 
tylny kpi. -1.000 2J, kabina - 500 zl, belka kpi. - 500 zl, kola kpi.
- 60 zl i inne. Wałbrzych, teł. 074/842-69-64 Łukasz, po godz. 17 
STAR 200: wal korbowy, nominalny, blok żeiwny, głowice, skrzy
nie biegów, lad. - od 200 zł. Wałbrzych, teł. 074/84646-50 
STAR 200 : zbiornik oleju do kipra -150 zl, pompa wywrotu - 
200 z l  most tyłny z siłownikami -1.000 zł, piasty -100 zl, głowi
ce - 80 zł/szt., wałek rozrządu -100 zl, kolo zamachowe -100

SUZUKI SWIFT, 1000 ccm : póloś długa, ficznik, piasta, lampa 
tylna. Prochowice, tel. 076/85847-61, 0605/43-54-20 
SUZUKI SWIFT : błotnik, drzwi. Siechnice, teł. 071/311-54-13 
w godz. 9-17, 0608/41-76-04
SUZUKI SWIFT : błotniki, zawieszenia, zderzaki, drzwi, klapy, 
lampy, tapicerka, ukł. wydechowy. Wrocław, teł. 0601/72-56-81 
SUZUKI YITARA, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk : częśd silnika, 
mosty, skrzynia biegów, zawieszenie, drzwi, maski, szyby, wnę
trze, inne. Wałbrzych, teł. 074/84649-57 
SUZUKI YITARA, 1992 r .: błotniki przednie, drzwi lewe, przed
nią część ramy. Kłodzko, tel. 0607/35-35-70 
SUZUKI YITARA: maska przednia, zderzaki, atrapa, koła. Wro
cław, tel. 0601/72-56-81
SUZUKI WAGON R+: drzwi, klapa tyfeia, maska, lusterka. Wro
cław. tel. 0601/95-16-78
TALBOT HORIZON, 1400 ccm: wszystkie częśd z demontażu. 
Brzeg, teł. 077/410-15-36, 0604/89-65-56 
TALBOT HORIZON : lampy tylne. Kowary, tel. 0603/6140-97 
TARPAN HONKER : most tylny nowy - 700 z l  wały napędowe 
kpi- -190 ztfszt. Gryfów Śl., tel. 075/781-31-38 
TATRA 815,1991 r.,: kabina, po remoncie kapitalnym błachar- 
ki I lakierowaniu, - 8.500 zl. Legnica, td. 076/862-68-32 
TATRA 815,1991 r.,: kabina, po remonde kapitalnym blachar
ki i po lakierowaniu, - 8.200 zl. Legnica, le i 076/862-68-32 
TATRA 815: głowice kpi., skrzynia biegów (synchronizowana), 
silnik V12 (2 Turbo), watek gł. skrzyni biegów, elementy osi tyl
nej i przedniej, komplet naprawczy, skrzynia rozdzielcza, turbo, 
dodsk, siłownik wywrotu i hamulca, rozrusznik i inne. Jelenia 
Góra, tel. 075/754-16-96, 0603/77-93-50 
TATRA 815 : rama, mosty, stan dobry, - 2.000 zł. Nowa Ruda, 
teł. 074/872-53-62, 872-52-77 po godz. 16 
TAWRUA 1102 : nowe lampy tylne, pompa wody, pompa ha
mulcowa, zestaw naprawczy skrzyni biegów. - 300 zł. Wrocław, 
tel. 336-01-59
TOYOTA: sinik 1.8 diesel, uszkodzony w wypadku. Wrocław, 
teł. 071/372-87-60
O  TOYOTAAVENStS, 1998/00 r . : tylna prawa ćwiart

ka, progi, f iltr  powietrza, nadko la p lastikowe, ta
picerka, skrzyn ia  biegów, s iln ik , listw a kierowni
cza, amortyzatory, zw rotnice, wahacze, ty lne za
w ieszenie, ty lne drzwi, p lastiki, pó łosie, sprężar
ka k lim a ty z a c j i i  in n e . Ś w id n ic a , te l. 
0604/82-66-90,0607/64-52-82 87020171

TOYOTA COROLLA, 1991 r., 1600 ccm. 16V : prawa póloś, 
zwrotnica, wahacz, przekładnia kier. ze wspomaganiem, na
grzewnica, błotnie przedni lewy, klapa tylna, drzwi kierowcy, tyl
ne lewe drzwi, maska przednia, szyba drzwi pasażera. Wro
cław, tel. 0604/47-1843
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 1300 ccm : McPherson prawy, 
pompę hydrauiczną, komputer, klamki, plastiki. Wrocław, tel. 
0502/31-64-28
TOYOTA COROLLA, 1992 r., 1600 ccm, benzyna: głowica kom
pletna, z walkami rozrządu, rozrusznik, alternator, sprzęto - 500 
zł całość. Łagiewniki, teł. 071/393-92-75 
TOYOTA COROLLA, 1992/96 r . : różne częśd. Ruszów, tel. 
075/77145-56
TOYOTA COROLLA, 1992/96 r. poj. 1.4 -1.6 16Y części stoi
ka, skrzynia biegów, zawieszenie przednie i tylne, póiośki, 
przekł. kierownicy, maska, błotniki, drzwi do kombi, chłodnica 
klimatyzacji, nagrzewnica. Zielona Góra, tel. 0608/71-01-32 
TOYOTA COROLLA, 1992/98 r., 1400 ccm. benzyna : częśd 
silnika, dach do modelu 3-drzwiowego, zawieszenia, pompa 
ABS, błotniki, lampy. Świebodzice, tel. 074/854-32-01, 
0605/55-55-37
TOYOTA COROLLA, 1995 r . : szyba przednia. Wrodaw. tel. 
0601/72-56-81
TOYOTA COROLLA, 1999 r. 5-drzwiowy. konsolę z poduszką
pow. oraz kierownicę z poduszką pow., sensory kpi, do 1.300
zl. Chojnów, teł. 0602/58-06-18
TOYOTA COROLLA. 1999 r. : różne częśd. Wrodaw, tel.
0606/41-11-94
TOYOTA COROLLA : atrapa przednia, lampa przednia. Wro
cław, le i 0601/95-16-78
TOYOTA COROLLA: różne częśd. Wrodaw. tel. 0502/67-60-22 
TOYOTA COROLLA: różne częśd. Wodaw, teł. 0502/50-4446 
TOYOTA HIACE: zderzaki. Oleśnica, tel. 071/31540-51 
TOYOTA HIACE, UTEACE, CARINA E : różne częśd mecha
niczne i blacharskie, silniki Liteace 1.3 E, skrzynie biegów, szy
by, mosty, drzwi, lampy, fotele, blacharka, felgi, części zawie
szeń, częśd silnika 2.4 D, 2.4 E, mechanika, częśd od Hiace 
do 1996 r., dużo innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 
065/543-38-51, 0601/5642-29
TOYOTA LAND CRUISER, 1998 r . : różne częśd blacharskie i 
mechaniczne. Poznań, teł. 061/810-51-57, 0601/7246-69 
TOYOTA LAND CRUISER: błotniki. Oleśnica, tel 071/31540-51 
TOYOTA LEXUS : zderzak tylny. Oleśnica, tel. 071/31540-51

YOLYO 440,1700 ccm, wtrysk: głowica kpi. z aparatem zapł.
Wrocław, tel. 322-34-23, 0601/73-26-06
VOLVO 440 : błotniki tylne (prawa strona, nowe), drzwi tylne
prawe. Leszno, teł. 065/52940-72
VOLVO 440,460,1993/96 r .: lusterka, rozrusznik, kpi. siedzeń,
ukl. wydechowy, zbiornik paliwa. Ząbkowice Śląskie, tel.
0609/63-44-88
YOLYO 440, 460 : błotniki, lampy tylne i przednie, zderzaki, 
koła, felgi, wały, chłodnica i inne. Oleśnica, td. 071/31540-51 
VOLVO 440,460: maska, atrapa, lampy, zderzała, błotniki, za
wieszenie przednie i tylne, hamulce, skrzynia biegów (5), drzwi, 
kola i inne. Wrodaw, tel. 0602/62-61-53 
VOLVO 440/460,1988/93 r . : zderzaki, maska, szyby, błotniki, 
lampy, skrzynia biegów, osprzęt silnika 1.7. Bolesławiec, tel. 
0607/69-90-83
VOLVO 460,1994/96 r.: drzwi tylne lewe, uszczelka szyby drzwi 
tylnych prawych. Wrocław, td. 0602/79-31-55 
YOLYO 460,1800 ccm, benzyna: wszystkie częśd mechanicz
ne ♦ silnik. Oleśnica, woj. wrocławskie, td. 0603/0949-91 
VOLVO 460: błotnik tylny lewy i prawy (nowe), klapa tylna, drzwi 
tylne prawe. Leszno, td. 065/529-40-72 
VOLVO 740, 1986 r. : różne częśd, od 100 zł. Legnica, td. 
076/8544542, 0603/9745-70
VOLVO 740 KOMBI. 1991 r., 2300 ccm, DOHC: silnik, zbiornik 
paliwa, pompa ABS i klimatyzacji, zderzak tyłny, mechanizm 
wycieraczek, pedały, McPhersony, szczęki, sterownik kfimaty- 
zacji, zbiorniczki, zamki, zawiasy, zadski, wał. nadkola plasti
kowe, docisk, przełączniki pod kierownicę, inne. Wrocław, td. 
071/349-50-22
YOLYO 740: skrzynia biegów (5), pokrywa sinika i inne. Wro
cław, teł. 071/348-1044
YOLYO 740,850: elementy blacharki i zawieszenia. Oleśnica, 
teł. 071/31540-51
YOLYO 740,940 KOMBI, 1990/97 r., 2300 ccm, turbo: elemen
ty blacharki, dach, błotniki tylne, drzwi, częśd sinika, zawie
szenia (przednie i tylne), tapicerka skórzana i inne. Góra Śl., 
td. 0602/10-58-73
YOLYO 760,2400 ccm, turbo D : blok sinika, skrzynia biegów, 
Noki i inne. Jedlina Zdrój, woj. wałbrzyskie, teł. 0606/36-01-64 
YOLYO 850 GTL, 1993 r., 2500 ccm, benzyna : silnik. Głogów, 
td. 076/832-11-22
YOLYO 850 : poduszka powietrzna kompletna, komputery, ta
picerka do kombi. Głuchołazy, tel. 0606/55-36-11 
YOLYO 850 : skrzynia biegów, sinik, ćwiartki, zderzak tylny,
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PIERŚCIENIE PANEWKI TŁO K I  
USZCZELKI ZAWORY SIMERINGI 

H I P P H  POMPY WODNE PASKI ROZRZĄDU 
■  TEfcM 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 PE JSK IC H  I  J A P O Ń S K IC H  
O S O B O W Y C H , D O S TA W C ZYC H  I  C IĘ ŻA R O W YC H  

F ia t 2,5-2,8 P/TD - wały korbowe oraz ki

m m ®
we oraz korbowody

9 B Ó H
Dorabianie uszczelek, pierścieni, panewek, również sprzedaż wysyłkowa. 
BMETEX, MOTO-CZĘŚg, ul. Paryska 4,51-215 Wrodaw, tel S4-55-8S4,54-55-559, tel/fai 34-54-668

wahacz, elementy zawieszenia, felgi aluminiowe z  oponami. 
Wrocław, (el 0601/79-08-31
VOLVO 850: kolumny McPhersona, oryginalne, nowe. Wrocław, 
tel. 071/345-57-85
VOLVO 850,700: używane blachy, klapy, szyby, drzwi, nadko
la, pompy, komputer, ABS, wahacze, sprężyny, tarcze, zawie
szenia, cewki i inne części, od 50 zł. Wrocław, tel. 0601/71-51-54 
VOLVO 940 : chłodnica intercooiera, maska silnika, błotnik 
przedni lewy, kierunkowskaz przedni prawy. Wrocław, tel. 
0602/79-31-55
VOLVO C70, 2000 r. : drzwi kpi., lusterka. Lubin, tel. 
0605/67-41-48, 0605/67-41-43
VOLVO FH 12 : zderzak, atrapa, środa śląska, tel. 
0603/74-96-57
VOLVO S40 : nakładka zderzaka tylnego, klapa bagażnika, 
zbiornik spryskiwacza, poszycia boku lewego I prawego, przekł. 
kierownicy, zawias maski silnika, prawy, zamek klapy bagażni
ka, mechanizm el., szyby przedniej prawej, listwa środkowa 
zderzaka przedniego. Wrocław, tel. 0602/79^31-55 '
O  VOLVO S40, S80, V70, C70 : w szystk ie  częśc i 

nowe i używane, faktury VAT, wysyłka na teren 
ca łego l^aju. Woj. lubusk ie , tel. 0609/59-45-59 
87020761

VOLVO S40, V40, S70, V70 : maska. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
VOLVO S70 : drzwi tylne prawe, filtr węglowy, próg prawy, lu
sterka, błotnik lewy tylny, moduł SRS, felga aluminiowa 16*, 
przełącznik kierunkowskazów. Wrocław, tel. 0602/79-31-55 
VOLVO S80: drzwi prawe, tylne, chłodnica intercooiera, osłony 
plastikowe progów, przepływomierz. Wrocław, tel. 0602/79-31-55 
VOLVO S80: przepływomierz pow., drzwi tylne prawe. Wrocław, 
teł. 0602/79-31-55
VOLVO V40 : drzwi kpi., klapa tylna, lusterka, poduszk pow., 
filtr pow. Lubin, tel. 0605/67-41-48, 0605/67-41-43 
VOLVO V40 : różne części. Wrocław, tel. 0602/79-31-55 
VOLVO V40, S40, V70, 850 : oblachowanie, oświetlenie, za
wieszenie przednie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
VOLVO V40, V70,740,850: el. zawieszenia, silnik i inne. Trzeb
nica, tel. 0606/40-03-11
VOLVO OTO: reflektory, zderzaki, drzwi, wózek pod silnik i inne 
części. Prusice, tel. 071/312-54-64, 0606/40-03-11 
VOLVO OTO : drzwi fylne prawe, filtr węgłowy,' próg prawy, lu
sterka, błotnik lewy tylny, moduł SRS, felga aluminiowa 16", 
przełącznik kierunkowskazów. Wrocław, tel. 0602/79-31-55 
VW, 1992 r., 1800 ccm, benzyna : silnik bez osprzętu, oclony. 
Świebodzin, tel. 0601/58-30-70 
V W : silnik 1,6 diesel, - 500 zł. Strzelin, tel. 0605/65-06-71 
V W : turbosprężarka z kolektorem wydechowym i ssącym z sil
nika na dotarciu, stan b. dobry, - 1.200 zł. Wałbrzych, tel. 
0602/17-71-36
VW, 1900 ccm, d iesel: sprzęgło kompl., nowe, firmy .Luk*, • 
400 zł. Wrocław, tei. 0607/09-91-02 
VW, 1600 ccm, diesel : silnik, skrzynia biegów, oświetlenie, 
zawieszenie, oblachowanie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
VW, 1500 ccm, 1600 ccm, diesel: głowica, - 500 zł. Wrocław, 
tel. 0602/17*27-14
VW, 1600 ccm, boxer: wal, korbowody, głowice, cylindry, alter
nator, sprzęgło, tłoki, chłodnica oieju, inne. Świebodzice, tel. 
074/855-72-47 po godz. 19, 0601/15-69-85 
VW, 1600 ccm, benzyna : silnik, po szlifie, z dokumentacją. 
Wrocław, tel. 0605/07-02-36
O  VW  BORA, 1998 r., 1.6,1.9 TD i 4-drzwiowy, kom

bi: drzw i przednie, osprzęt s iln ika, skrzyn ie bie
gów, zaw ieszen ia , pó łos ie , lusterka , dach  do 
kombi, podłużnice, oś, szare pasy, konso la i inne. 
Prochow ice, tel. 0606/64-09-98 84014091

VW BORA, 1999 r., 1600 ccm, wtrysk limuzyna: podłużnica, 
ćwiartka tylna, drzwi, Idapa, osprzęt silnika, pasy, skrzynia bie
gów, zawieszenie, lampy, lusterka, fotele, tapicerki, ABS, pla
stiki, silnik, układ wydechowy i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
VW BORA, 1999 r., 1900 ccm, TDI: drzwi, zawieszenial wnę
trze, plastiki, silnik, skrzynia biegów, konsola i inne. Wrocław, 
tel. 0605/36-53-43
VW BO RA: lampy, maska. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
VW BORA, GOLF IV, 1997/01 r.,: kompletne boczne lusterko, 
el. sterowane i podgrzewane, stan idealny. Wrocław, tel. 
0604/94-65-21
VW BUS, 1982 r. : różne części z demontażu. Głuszyca, tel. 
074/845-62-98
VW BUS .ogórek*: silnik z osprzętem, stan dobry, poj. 1,6. 
tel. 075/784-54-80 po godz.15
VW CADDY, 1996 r .: lampa tylna prawa, kratka zderzaka. Wro
cław, tel. 0605/10-83-08
VW CADDY, 1999 r . : płaty boczne, dach, zawieszenia, drzwi, 
lusterka, skrzynia biegów, siedzenia przednie. Zielona Góra, 
tel. 0503/65-06-56
VW CADDY : zderzak tylny, • 70 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-47-23, 074/846-17-13
VW CADDY : pokrycie przestrzeni ładunkowej (kompletne), 
oprócz podłogi, * plastiki - 300 zł. Wrocław, tel. 0603/84-77-55 
VW CORRADO, 1991 r., 1800 ccm, G-60 : dach, podłużnice, 
zawieszenie, klapa, lampy, lusterka, drzwi, osprzęt silnika, chłod
nica, zbiorniczki, wzmocnienie zderzaka. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
VW CORRADO G60,1991 r., 1800 ccm: turbina, zderzak przed
ni, drzwi, maska, błotniki przednie, lampy przednie, lusterka, 
alternator, tapicerka skórzana, klamki. Lubin, tel. 0601/42-28-54 
VW CORRADO, 1991 r., 1800 ccm, G-60 : nakładka na grill 
Kamei, dojazdówka, klapa tylna, silniczek wycieraczki tylnej, 
lampa tylna lewa, półka tylna, blenda tylna, boczki półki tylnej, 
obudowa filtra powietrza, halogen prawy, boczki drzwi, lampa 
narożna prawa, spoiler tylny, osłona wewn. Wrocław, tel. 
071/337-19-17, 0605/66-11-92
VW CORRADO, 1993 r., 2900 ccm : kompletna głowica, części 
silnika, tarcze, pompa wspomagania, chłodnica wody i klimaty
zacji, przegub z półosią, klapa, lampy tytne, podlóżnica. Świd
nica, tel. 0503/39-51-04
VW CORRADO : zderzak tylny, - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/364-47-87, 0502/53-17-39
VW CORRADO: różne części. Jelenia Góra, tel. 0603/44-65-57, 
0609/26-96-78
VW DERBY, 1981 r . : różne części z demontażu. Młyńsko, tel. 
0601/57-22-41
VW DERBY, 1100 ccm: głowicę, zegary na diodach, dach. Bie
lawa, tel. 074/833-15-40, 0606/66-92-29 
VW DERBY : różne części. Jelenia Góra, tel. 0603/44-65-57, 
0609/26-96-78
VW GARBUS 1302,1972 r., 1300 ccm, A B : silnik z osprzętem, 
stan b. dobry -1100 zl, skizynła biegów z pólosiami - 350 zł, 
zawieszenie przednie, szyby oraz do 1200 Mexico z 85 r., mały 
przebieg: silnik z osprzętem, stan idealny -1600 zł, zawiesze
nie przednie - 400 zl, skrzynia - 500 zl inne. Świdnica, tel. 
074/640-66-88, 0607/35-30-69
VW GARBUS, 1981 r . : szyba tylna ogrzewana. Wrocław, tel. 
0601/49-10-73
VW GARBUS, 1200 ccm, benzyna : silnik lub zamienię na 
1.3-1.6 i. Lasowice, gm. Milicz, teł. 071/384-00-18 
VW GARBUS : różne częśd. Lubin, tel. 0607/35-12-66

VW GARBUS : szyby, drzwi, maski, błotniki metalowe na łapy 
leżące, łapy, głowice, bloki 1.3,1.6, lusterka, kierunkowskazy, 
koła z oponami, gażniki, zawieszenia, stopnie chromowane i 
inne. OsoDn, tel. 071/310-61-?8 
VW GARBUS, 1300 ccm : silnik na części, gażnik, docisk i tar
cza, prądnica 12V i 6V, ogrzewanie, oblachowanie. Janusz Ko
walczyk, Prochowice, ul. Rynek 10/2, po godz. 16 
VW GARBUS, 1600 ccm: tłumik z grubym ukl. wydechowyem. 
Prusice k. Trzebnicy, tel. 0604/41-22-36 
VW GARBUS 1200,1303 : lampy, błotniki, klapy, zawieszenie 
przednie i tytne, dach, bębny, głowice, tłoki, cylindry, blok, przekl. 
kierownicy, stacyjka, klamki, opony, ukł. hamulcowy, ścianka 
tylna i inne. Wałbrzych, tel. 074/842-28-58,0602/35-61-24 
VW GARBUS : reflektory przednie -100 zł, gażnik - ,1Qp ?ł, re
gulator napięcia 6V - 500 zł, aparat zapłonowy - 400 zł, pompa

oleju - 200 zl, lusterko lewe ~ 400 zł. Wałbrzych, tel. 
0607/48-04-55
VW GOLF 1,1978 r., 1100 ccm, benzyna: błotniki przednie • 50 
zł/szt., progi • 50 zł/szt., reperaturki tylne - 40 zł/szt. Kamieniec 
Ząbkowicki, tel. 074/817-45-97, 0606/73-25-15 
VW GOLF 1,1979 r., 1600 ccm, GTI: deska rozdz., środkowa 
konsola, zegary. Wrocław, tel. 071/324-12-78 .
VW GOLF, 1980 r., 1300 ccm, benzyna: silnik kompletny, skrzy
nia biegów (4) oraz wszystkie części mechaniczne z rozbiórki, 
cena od 10 zł. Bielawa, tel. 0607/44-88-17 
VW GOLF 1,1980 r, 1300 ccm, benzyna: drzwi, silnik komplet
ny, skrzynia biegów, komplet siedzeń, zawieszenie tylne, 
McPhersony. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 0607/48-86-73 
VW GOLF i, 1980 r., 1500 ccm, diesel: silnik, stan dobry • 800 
zl, możliwość sprawdzenia, dokumentacja i inne. Wałbrzych, 
tel. 0602/52-55-51, 074/846-55-34 w godz.9-17 *
VW GOLF, 1982 r . : różne części z demontażu. Głuszyca, tel. 
074/845-62-98
VW GOLF i, 1982 r., 1600 ccm, diesel: maska, pompa wtrysko
wa, drzwi, konsola, stacyjka, nagrzewnica, lampy, zderzaki, bak, 
lusterka, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 071/373-87-98, 
0606/49-34-97
VW GOLF 1,1983 r. 4-drzwiowy: drzwi • 80 zł/szt. Świdnica, tel. 
074/850-12-49
VW GOLF, 1983 r., 70 tys. km, 1100 ccm, benzyna: silnik, skrzy
nia biegów - 600 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-51-64 
VW GOLF, 1983 r., 1600 ccm, diesel: drzwi, maska, silnik, nowe 
amortyzatory, nowy ukl. wydechowy, szyby, przeguby, rozrusz
nik i inne, - 400 zł. Świebodzice, tel. 0601/07-54-00 
VW GOLF, 1984 r . : silnik 1600 ccm, na gażniku, skrzynia bie
gów (4) oraz inne części. Brzeg, tel. 0603/52-76-15 
VW GOLF, 1985 r., 1300 ccm,, 1800 ccm : silnik, skrzynia bie
gów, części karoserii, części mechaniczne i wyposażenia elek
trycznego oraz do VW 1800,88r: blok silnika. Jelenia Góra, tel. 
075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
VW GOLF i, II, 1985/91 r. poj. 1.3,1.6: silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie, lampy, chłodnica, drzwi, szyby, dach, belka, most, 
błotniki i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
VW GOLF, 1986 r .: silnik 1600 ccm, stan dobry, chłodnica, pół
osie, części zawieszenia przedniego i tylnego, drzwi, szyby, 
pokrywa silnika i bagażnika, zderzaki, wyposażenie wnętrza, 
skrzynia biegów, lampy, ćwiartki przednie, błotniki tylne. Wro
daw, tel. 322-26-42 w godz.9-16 
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, benzyna : silnik na części, 
drzwi, rozrusznik, alternator, chłodnica, lampy, lusterka. Wro
daw, tel. 071/373-87-98, 0606/49-34-97 
VW GOLF II, 1986/91 r., 120 tys. km, 1600 ccm : silnik, kom
pletna dokumentacja, stan b. dobry, • 1.350 zł. Chojnów, tel. 
0608/86-87-36
VW GOLF GTI, 1987 r., 1800 ccm oraz 1600 ccm: skrzynia bie
gów (5), nagrzewnica oraz sprężyny. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
0604/91-38-54
VW GOLF li, 1987 r., 1600 ccm, diesel: silnik na częśd, drzwi 
kpi. do modelu 3-drzwiowego, klapa, zawieszenie, błotniki i inne. 
Nysa, tel. 0600/19-93-29
VW GOLF II, 1987 r .: drzwi, lampy tytne, zderzak przedni (wą
ski), betka przednia, pompka centralnego zamka. Wrodaw, tel. 
0501/81-36-18
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, diesel: silnik kpi., kompletna 
dokumentacja, • 800 zł. Domaszowice, tel. 077/419-49-77 
VW GOLF II, 1987 r., 90 tys. km, 1600 ccm: zawieszenie, Idapa 
tylna, drzwi prawe, silnik, w całośri lub na częśd, nagrzewnica, 
szyby, różne części. Głubczyce, tel. 0608/23-94-03 
VW GOLF II, 1987 r., 1800 ccm: zawieszenie sportowe, wszyst
kie części z demontażu. Jelenia Góra, tel. 075/755-90-47, 
0608/79-71-92
VW GOLF li, 1987 r . : belka przednia, zderzaki szerokie, pom
pa hamulcowa, serwo. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 
0607/48-86-73
VW GOLF II, 1987 r . : różne częśd. Mirków, tel. 071/315-10-19 
VW GOLF II, 1987 r . : drzwi, szyby, elementy nadwozia 3D, 
wnętrze, zawieszenia, półosie, skrzynia biegów (4), lampy, zde
rzaki, hak, silnik 1.6 E, zamld i inne. Paczków, tel. 0603/36-63-27 
VW GOLF II, 1987 r. 3-drzwiowy: różne częśd z demontażu. 
Świdnica, tel. 0605/46-25-03
VW GOLF II, 1987 r., 1800 ccm. 16V: skrzynia biegów (5), stan 
b. dobry, na gwarancji • 600 zł, pompa paliwa, półosie, zawie
szenie przednie, zawieszenie tylne, klapa tylna, drzwi, nagrzew
n icy  stacyjka, przełącznik świateł i inne, przekł. kierownicy i 
wspomaganie. Wałbrzych, tel. 0603/53-31 -20 
VW GOLF, 1987 r .: atrapa (2 otwory), błotniki tylne, kierunkow
skazy, lampa tylna lewa, zderzak tylny, reflektory, zderzak przed
ni, halogen, linka hamulcowa, listwy, łożysko, koła, lusterko 
zewnętrzne, mechanizm szyby, zbiómik spryskiwaczy, inne. 
Wrocław, tel. 071/784-59-15
VW GOLF II, 1987 r . : maska, drzwi, szyby, zawieszenie tylne, 
zawieszenie przednie, zderzaki, silnik, skrzynia biegów i Inne. 
Złotoryja, teł. 076/878-22-64
VW GOLF II, 1987/90 r., 1800 ccm : dach z szyberdachem,
5-drzwiowy, drzwi, klapa bagażnika, sanie pod silnik, belka pod 
silnik, półosie, ukł. kierowniczy, pompa wspomagania, lampy 
przednie, zawiasy, czujniki, pompa wody, częśd silnika i inne. 
Jelenia Góra, tel. 0603/44-55-69 
VW GOLF II, 1988 r., 72 tys. km, 1300 ccm, benzyna : kpi. sil
nik, oclony, • 1.000 zł. Bolesławiec, tel. 0601/56-40-24 
VW GOLF II, 1988 r., 1300 ccm, benzyna: różne częśd. Jele
nia Góra, tel. 075/767-44-31 po godz. 19 
VW GOLF II, 1988 r. 5-drzwiowy: drzwi lewe, -110 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/755-12-13, 0608/62-99-54 
VW GOLF, 1988 r. 1300,1600,1800: skrzynia biegów, zawie
szenia, elementy blacharki, szyby, inne części. Lubań, tel. 
075/721-52-31, 0604/56-15-28
VW GOLF KOMBI. 1988 r, 1600 ccm, diesel odony: różne. 
Osiecznica, tel. 075/731-23-76, 0607/81-19-76 
VW GOLF II, 1988 r„ 1600 ccm, diesel: ścianka tylna, nowa • 
240 zł, zderzak tylny - 60 zł, chlapacze przednie i tylne -100 zł. 
Polanica Zdrój, tel. 074/868-20-43 
VW GOLF II, 1988 r., 1600 ccm, diesel: blok silnika z ukł. kor- 
bowotlokowym, stan b. dobry. Wałbrzych, teł. 0603/53-31-20 
VW GOLF, 1989 r., 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów, 
silnik 1300 ccm benz., zawieszenia, częśd blacharki, szyby i 
inne. Leśna, tel. 075/721-17-75 lub 0609/44-33-28 
VW GOLF II, 1989 r .: silnik 1.6 TD - 1.500 zł, silnik 1.6E • 500 
zl, skrzynia biegów do diesla, drzwi, dach, tapicerka. zawiesze
nia, błotniki, szyby i inne z demontażu, środa Śląska, tel. 
0608/70-62-07 .
VW GOLF 1,1989 r., 130 tys. km, 1300 ccm, wtrysk: silnik, stan 
b. dobry, oclone, sprowadzony, • 850 zł. Jelenia Góra, tel. 
0502/15-74-67
VW GOLF, 1989 r., 1600 ccm, diesel: silnik, z osprzetem, techn. 
sprawny, dokumentacja. Krotoszyn, tel. 0502/68-03-97 
VW GOLF II, 1989 r . : różne częśd z rozbiórki. Środa Śląska, 
tel. 071/317-53-32, 0603/82-24-69 
VW GOLF II, 1989 r . : zderzak przedni z kierunkowskazami • 
150 zi. Wrodaw, tel. 0501/44-86-13 
VW GOLF II, 1990 r., 145 tys. km, 1600 ccm, diesel: silnik kpi., 
skrzynia biegów, półosie, chłodnica, - 2.800 zl. Brenno, woj. 
leszczyńskie, tel. 0603/31-64-30 
VW GOLF II, 1990 r., 1300 ccm : silnik, klapa tylna * szyba, 
plastiki, rozrusznik, przeguby, alternator, lampy, grill, inne. Głu
chołazy, tel. 0601/19-62-25

VW GOLF, 1990 r.: głowice silnika kpi. (1600 i 1800 ccm). Wro
daw, tel. 0501/24-60-10
VW GOLF li, 1990 r .: konsola, kierownica bez klaksonu, worek 
na lewarek, zagary (diesel), spoiler dolny, konsola środkowa, 
listwa drzwi prawych tylnych, halogen do atrapy, kolumny tylne, 
listwa pod reflektory. Wrodaw, tel. 071/337-19-17,0605/66-11-92 
VW GOLF II, 1990 r., 1800 ccm : drzwi lewe tylne, lampy, zde
rzaki, nagrzewnica, deska rozdz., półki, alternator, pompa wody, 
szyberdach, tarcza ♦ dodsk sprzęgła, akumulator, szyby, wó
zek, chłodnica, nadkola, przeguby. Wrocław, tel. 339-11-35 
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., 1800 ccm : zawieszenia, szyby, silnik, 
elementy wnętrza, tapicerka. Wrodaw, tel. 0607/82-97-45

VW GOLF II, 1991 r., 110 tys. km, 1800 ccm, benzyna, DOHC: 
silnik, różne częśd! Żary, tel. 0606/34-99-77 
VW GOLF III, 1991/97 r .: drzwi, dach z szyberdachem, zawie
szenia, siedzenia, silnik 160011800 ccm, skrzynia biegów (5), 
półosie i inne. Lubań, tel. 0603/60-36-74 
VW GOLF III, 1991/97 r , : kompletne boczne lusterka lewa i 
prawa strona, ręczne lub elektryczne sterowanie i podgrzewa
nie. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
VW GOLF III, 1992 r . : pompa wspomagania kier. Prochowice, 
tel. 076/858-47-61, 0605/43-54-20 
VW GOLF III, 1992 r., 1400 ccm : różne częśd. Wrocław, tel. 
0602/68-90-83
VW GOLF, 1992 r., 2700 ccm, VR6: silnik na częśd, koła stalo
we z oponami 14*, felgi aluminiowe 5-ramienne z oponami 15*. 
Wrodaw, tel. 0600/16-89-64
VW GOLF II, 1993 r., 1800 ccm, benzyna : silnik na częśd. 
Nysa. tel. 0600/19-93-29
VW GOLF III, 1993 r., 120 tys. km, 1900 ccm, turbo D Passat: 
kpi. głowica ♦ wałek rozrządu, kpi. tłoki + korbowody, kpi. wał ♦ 
panewki kpi., turbo ♦ kolektor. Wałbrzych, tel. 074/845-26-18 
VW GOLF lii, 1993 r .: zderzak przedni i tylny, klapa tylna, błot
nik prawy, tylny lewy. Wrocław, tel. 0603/68-45-08 
VW GOLF III, 1993 r.: drzwi tylne prawe, zderzak tylny, uszczelki 
drzwiowe, linka sprzęgła, zamki ei., klapa tylna z szybą, filtr 
powietrza, silnik wyderaczek, belka tylna zawieszenia (1.9 D). 
Wrocław, tel. 0501/81-36-18
VW GOLF, 1993 r., 1900 ccm, diesel: głowica, stan dobry, • 
400 zł. „ tel. 0603/57-93-23.
VW GOLF III, 1993 r., 48 tys. km, 1800 ccm, benzyna : silnik, 
gażnik, komputer silnika, sprzęgło do automatic, łapy silnika, 
sanie, pompa wspomagania, pompa paliwa, ukł. kierowniczy, 
alternator, koła pasowe, aparat zapłonu, kpi. siedzenia, 5, ukł. 
hamulcowy, konsola I inne. Jelenia Góra, tal. 0603/44-55-69 
O  VW G O LF III, 1993 r., 1400 ccm , w trysk : s iln ik  

uszkodzony, pełna dokumentacja, zarejestrowa
ny w  kraju - 550 zł, k lapa tylna, zaw ieszenie tyl
ne, lam py. T rz e b n ic a , te l. 0601/70-59-53 
02021481

VW GOLF III, 1994 r., 1800 ccm oraz 1900 ccm, TD: drzwi, griM, 
komputery, skrzynie biegów, półosie, półki, plastiki, błotniki, kla
py, instalacja, koła, podsufitki, podłużnica I inne. Lubin, tel. 
0603/22-60-56
VW GOLF III VARIANT, 1994/95 r. 1600, 2000 ccm: błotniki, 
atrapa, lusterka elektryczne, szyby, belka, chłodnica, łapy, kla
pa tylna, próg prawy, ćwiartka tylna prawa, drzwi, el. podnośniki 
szyb, tapicerka, dach, relingi, plastiki, półosie, inne. Lwówek 
Śląski, teł. 0603/62-84-35, 0502/34-66-36 
VW GOLF III, 1995 r., 1900 ccm, TDI, 1.8 wtrysk: dach, drzwi, 
osprzęt silnika, plastiki, zawieszenia, zderzak tylny i inne. Wro
daw. tel. 0608/17-96-55
VW GOLF iii, 1995 r . : tylna, lewa półeczka • 30 zł, ręczny - 30 
zł, przedni lewy reflektor -130 zł, tylny, lewy narożnik karoserii, 
półka pod akumulator. Kłodzko, tel. 074/647-34-78 po 
godz. 15.30
VW GOLF III, 1995 r., 1800 ccm : plastiki wnętrza, kompresor 
klimatyzacji i inne mechaniczne, oprócz częśd silnika i skrzyni
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biegów • d o 1 0  zł. Łambinowice, tei. 077/431-91-73, 
0607/70-42-41
VW GOLF III, 1995 r., 1800 ccm, benzyna: zderzak tylny, lam
py tylne, zamek tylny, belka pod chłodnicę, rozrusznik, szyba 
lewa i tylna prawa (3-drzwiowy), zbiornik wspomagania, plastiki 
wnętrza, kombi: kolumny tylne, lampy tylne, atrapa tylna. Wro
daw, tel. 071/337-19-17, 0605/66-11-92 
VW GOLF, 1995 r. 1.6,1.9 TDI: maska, wzmocnienie czołowe, 
drzwi, zawieszenia, komputer, głowica, zderzak tylny, lampy, 
zbiornik paliwa, lusterko, deska rozdz., McPhersony, nagrzew
nica, fotele, tapicerka, amortyzatory. Wrocław, tel. 0504/92-42-75 
VW GOLF, 1996 r., 1900 ccm, diesel: maski, zderzaki, lampy, 
błotniki, silnik, zawieszenia I inne. Lubin, tel. 0607/85-23-13 
VW GOLF IV, 1997 r., 1900 ccm, TD i: skrzynia biegów, zawie
szenie przednie i tylne, układ kierowniczy, układ wydechowy, 
instalacja elektryczna i inne. Lubin, tel. 0600/32-06-85 
VW GOLF iii KOMBI, 1997 r . : drzwi z szybami, tapicerki, kon
sola z poduszkami, maska, błotniki, lampy, zderzaki, dimatro- 
nic, zawieszenia, tylna belka z ABS, tylne klapy, podłużnice, 
dach do kombi i do wersji 5-drzwiowej, .sanki*, silniki 1.411.61, 
skrzynie biegów i inne. Rudna k. Lubina, tel. 0607/04-26-69 
VW GOLF iii KOMBI, 1997 r., 1600 ccm : silnik, zawieszenie 
przednie, ukł. wydechowy, klamki, katalizator, poduszki silnika i 
inne. Wrocław, tel. 365-47-45
VW GOLF IV, 1998 r.: drzwi tylne kpi., tapicerka czarna, uszczel
ka do drzwi przednich. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
O  VW  G O LF IV, 1998/00 r. 1400, 1600, 1800 ccm: 

drzwi, błotniki, zderzaki, lusterka, lampy, tapicer
ka, fotele, konsola, poduszki pow., podłużn ica 
prawa, klimatyzacja, osprzęt siln ika, zawieszenie, 
skrzyn ia biegów, klapa tylna, AB S , EDS, senso
ry, k o ła  15", g ło w ic e  i in n e . L u b in , te l. 
0603/70-02-17 84014441

O  VW  G O LF  IV, 1998/00 r., 1.4, 1.6, 1.9 TD i 4 - i 
3-drzwiowy, kombi: drzwi, zaw ieszenia, oś, k la
pa, pó łosie, dach, podłużn ice, błotniki, lampy, 
welurowa tap icerka ko lo ru  siw ego, poduszk i 
pow., k limatyzacja do  115 KM, osprzęty siln ika, 
łapy, skrzyn ie b iegów i inne • wybór!!!. Procho
wice, tel. 0606/64-09-98 84014081 

VW GOLF IV, 1999 r. : częśd blacharki, szyby, zawiesźenia, 
poduszki pow., skizynia bieg., osprzęt silnika, lampy. Jelenia 
Góra, tel. 0602/69-46-80
VW GOLF IV, 1999 r . : ćwiartki, 6zyby, serwo, lampy, chodnice, 
nadkola, poduszki powietrzne, pasy, sensory, konsola, fotele, 
plastikowe elem., zawieszenie przednie, skrzynia biegów i inne., 
tel. 0604/44-16-73
VW GOLF IV, 1999 r., 1900 ccm, SDI: komputer silnika, osprzęt 
silnika, lawa, wahacze, ukł. kierowniczy, felgi stalowe 14*, pra
wa ćwiartka, klamki, elem. plastikowe, tylny zderzak, tylne lam
py, tylne prawe drzwi, piasty, zadski, tarcze, zamki, stacyjka. 
Lubin, tel. 0601/18-90-99
VW GOLF IV, 1999 r., 1900 ccm, TDI: drzwi, zawieszenia, wnę
trze, plastiki, silnik, skrzynia biegów, kosnola i inne. Wrocław, 
tel. 0605/36-53-43
VW GOLF IV, 1999/00 r., 1400 ccm, 16V: klimatyzacja, błotnik 
przedni, intercooler, poduszki pow., sensor, napinacze pasów,

konsola, półosie, sanki silnika, turbina, drzwi * szyby, nawiga
cja, felgi ♦ opony, komputer. Lubin, tel. 0605/57-87-37 
VW GOLF : turbina G60, aparat zapłonowy I inne. ., tel. 
074/837-68-82, 0600/51-62-45
VW GOLF 1,1100 ccm: głowicę, dach, zegary na diodach. Bie
lawa, tel. 074/833-15-40, 0606/66-92-29 
VW GOLF II, 124 tys. km, 1600 ccm, turbo D : kpi. silnik, spr. z 
Niemiec (odony) - 2.000 zł * skrzynia biegów (5) - 500 zł. Bole
sławiec, tel. 0601/56-40-24
VW GOLF I, 1600 ccm, G T i: różne częśd. Bolesławiec, tel. 
0606/36-44-93
VW GOLF GT III, 2000 ccm : częśd silnika. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
VW GOLF, 1600 ccm, TD : silnik, • 2.100 zl. Brzeg, tel. 
077/416-59-43, 0501/58-12-14
VW GOLF II: alternator, , pompa klimatyzacji, atrapa przednia, 
opony 185/70/13, 2 szt., 205/60/15, 2 szt., lub zamienię na 
185/65/14 VW Vento, Seat, przełączniki kierunkowskazów, kie
runkowskazy. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/644-21-48 
VW GOLF I J I : blachy, zawieszenia, szyby, ukł. kierowniczy i 
inne. Chojnów, tel. 076/877-36-55 po godz. 20 
VW GOLF II, 1600 ccm, diesel: kolumna kierownicza, waha
cze, drzwi do modelu 3-drzwiowego, błotnik lewy, klapa tylna 
kpi., deska rozdzielcza, zegary, szyberdach, zwrotnice * doci
ski, amortyzatory’ Głuszyca, teł. 0606/95-10-15 
VW GOLF 1,1500 ccm, diesel: błotniki przednie - 30 zł/szt., wał 
korbowodowy ♦ tłoki. Głuszyca, teł. 0606/95-10-15 
VW GOLF II, 1800 ccm, benzyna : silnik 1800 ccm na wtrysku 
kpi. ♦ skrzynia biegów (5) (dokumentacja), • 1.000 zl. Głuszy
ca, tel. 0606/95-10-15
VW GOLF II, 1600 ccm, diesel: lampy tylne, zbiornik paliwa, 
szyby, felgi 13*, fotele kpł., zderzak tylny, półosie, ukł. wyde
chowy, skrzynia biegów (5). Głuszyca, teł. 0606/95-10-15 
VW GOLF : zderzak tylny. Gromadka, tel. 076/817-20-73, 
0601/75-93-91
VW GOLF i ł : błotniki, ćwiartki przednie, chłodnica, lampy, dach, 
szyberdach, kołyska pod silnik, zawieszenie, tył, zbiorniki, szy
by, pompa hamulcowa. Gryfów śl., tel. 075/781-24-22 
VW GOLF : atrapa z halogenami, Toyota Camry: maska -150 
zł, drzwi prawe, przód • 100 zl, Opel Astra: maska -100 zł, lam
pa lewa - 80 zł, VW Golf H: klapa tylna • 100 zł, hak z instal.- 80 
zł, Mercedes 124 Kombi: drzwi lewe tylne -150 zł i inne. Jelcz 
Laskowice, tel. 0609/34-99-53-
VW GOLF IV : prawa lampa i lewy reflektor, przedni lewy błot
nik, drzwi lewej strony, lusterka. Jelenia Góra, tel. 
075/755-83-14, 0502/30-08-56
VW GOLF IV 3-drzwiowy: pasy bezpieczeństwa z napinacza- 

-  mi, czarne. Jelenia Góra, tel. 0604/47-41-88 
VW GOLF I : zderzak - ok. 100 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/755-66-03
VW GOLF III: drzwi przednie, lewe i prawe - ok. 100 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/755-66-03
VW GOLF I : pas tylny, dolny, nowy ♦ listwy boczne, -100 zł. 
57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 26/11/20. po godz. 16 
VW GOLF IV : drzwi lewe przedpie, kompresor klimatyzacji. 
Legnica, tel. 0602/69-16-37
VW GOLF 1300 ccm, 1600 ccm i 1600 ccm D, 1800 ccm: skrzy
nia biegów, silnik, lampy, szyby, blacharka (odone, na gwaran
cji). Legnica, tel. 076/722-95-21 do godz. 8-17.0601/78-25-72 
VW GOLF IV. TDi 90 KM: różne części. Leszno, tel. 
0603/57-31-99
VW GOLF |ll : dach do wersji 5-drzwiowej. Leszno, tel. 
0602/18-36-93
VW GOLF IL: skrzynia biegów (5), lub na częśd, • 250 zl. Lu
bin, tel. 0608/36-47-38
VW GOLF IV : poduszka pow., lusterko prawe i lewe, klapa tyl
na, obudowa, filtr pow. Lubin, tel. 0605/67-41-48,0605/67-41 -43 
VW GOLF III : maska, wzmocnienie, lampy przednie i tylne, 
błotniki przednie, atrapa, zderzak, chłodnice. Lubin, teł. 
0603/64-64-14
VW GOLF IV : maska, błotniki, wzmocnienie, zderzak, lampy, 
atrapa, drzwi lewe, chłodnice, pompa klimatyzacji, wahacze, 
wózek, zwrotnice, chłodnica intercooiera. Lubin, tel. 
0603/64-64-14
VW GOLF III: drzwi lewe (do modelu 3-drzwiowego), wahacze 
(do VR6), moduły, szyba tylna boczna prawa i lewa, belka pod 
silnik (do VR6) oraz obudowa filtra powietrza (do VR6). Namy
słów, tel. 0603/50-03-51
VW GOLF 1,1600 ccm, benzyna: różne częśd z rozbiórki. No
wogrodziec, tel. 0602/87-95-17
VW GOLF III: drzwi, lampy, błotniki, lusterka, zderzaki, sanki, 
zawieszenia, półosie, skrzynie biegów, dachy, ćwiartki, szyber
dachy, silniki (1.4,1.6,1.8,1.8 GTi, 1.9 TDi), chłodnice, wiatra
ki, tapicerki, Mapy (do kombi i sedana) oraz inne. Obora k. Lu
bina, tel. 0607/04-26-96
VW GOLF i 3-drzwiowy: szyby przednie i boczne. Oborniki ślą
skie, tel. 071/310-26-88, 0607/65-47-30 
VW GOLF II CABRIO : szyba przednia. Oleśnica, tel. 
0601/72-56-81
VW GOLF III: różne części. Opole, tel. 0503/63-40-76 
VW GOLF II GTI: maska silnika, felgi stalowe, rozdzielacz pa
liwa do silnika 1.8 GTI i inne. Opole, tel. 0600/15-27-87 
VW GOLF I : blok silnika (1500 ccm, diesel), pompa wtryskowa, 
koła 155R13, pompa wody, inne części. Parzyce, gm. Nowo
grodziec, tel. 075/736-32-26
VW GOLF, 70 tys. km, 1300 ccm : silnik kompletny (gażnik, 
pompa wodna, alternator, aparat zapłonowy), skrzynia biegów, 
- 550 zł. Podgórzyn, tel. 075/761-02-15, 0604/95-31-34 
VW GOLF III: kierownica kpi., poduszka pow. + sensor, mało 
używana, • 380 zi. Prochowice, tel. 076/858-41-58 
VW GOLF III: fotele kompletne • 270 zł, maska - 80 zł. Rawicz, 
tel. 0502/54-55-05
VW GOLF I : maski przednie, 2 sztuki - 20 zl, drzwi prawe tylne 
• 20 zł, drzwi lewe tylne do modelu 2-drzwiowego - 20 zł, skizy
nia biegów (4), benzyna do poj. 1.6 -100 zł, skrzynia biegów 

'  (4), diesel • 100 zł, rozrusznik do poj. 1.6 benzyna - 50 zł, fotele 
przednie - 40 zl. Siekierczyn 132, tel. 075/724-42-52 
VW GOLF I : drzwi lewe i prawe, maska, skrzynia biegów (4), 
kolumna kierownicza, stacyjka, inst. elektryczna, siedzenia i inne 
także do VW Passata I. Sieniawka, gm. Łagiewniki, tel. 
071/393-81-13
VW GOLF IV : klap?, tylna. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
314-38-54
VW GOLF III VR6 : wahacze, półosie, kolumny McPhersona, 
listwa kierownicza, stabilizator, zwrotnice. Smardzów, tel. 
071/398-33-51, 314-38-54
VW GOLF III, 1900 ccm, turbo D i : hak, korbowody, głowica, 
blok, tłoki, turbosprężarka, pompa wtryskowa, sprzęgło, tylny 
zderzak, oś tylna, drzwi prawe, konsola, teleskopy tylne, alter
nator, poduszki silnika i inne. Strzelin, teł. 0605/65-06-71 
VW GOLF II, 1600 ccm, diesel: pompa wtryskowa, belka pod 
silnik, pompa vacum, sprzęgło (automatic), silnik oclony, skrzy
nia biegów (5), silnik oclony skrzynia biegów (5), belka pod 
silnik, sprzęgło (automatic). Środa Śląska, tel. 0601/87-45-09 
VW GOLF : pompy paliwa el. Świdnica, tel. 074/845-32-80, 
0608/83-17-13
VW GOLF II: zderzak tylny z hakiem, • 120 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-91-28

VW GOLF III VARIANT: roleta bagażnika, prowadnice. Trzeb
nica, teł. Q71/312*32-91 - ,
VW GOLF IV : lusterko przednie prawe el. reg., klamka drzwi 
przednich prawych. Wałbrzych, tel. 074/664-84-31 po godz. 18 
VW GOLF III: zawieszenie przednie, stalowe felgi, iampy przed
nie, lusterka, obudowa filtra do turbo D. Wałbrzych, tel. 
074/842-28-58, 0602/35-61-24
VW GOLF II: felgi stalowe 13* z oponami - od 20 zl. Wałbrzych, 
tel. 074/665-17-53, 0607/42-81-09 
VW GOLF : silniki, skrzynia biegów, zawieszenie i inne. Wilko
wice, tel. 065/534-11-53
VW GOLF I, II : szyba tylna, lampy, reflektor. Wrodaw, tel. 
071/372-22-86
VW GOLF : pompa paliwa, nowa G-1100, - 40 zl. Wrodaw, tel. 
372-82-83, 0601/26-52-70
VW GOLF III, i y : lampy, klimatyzacja, zderzaki, pompy, błotni
ki, maski,, tapicerki, szyby i inne. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
VW GOLF II, 89 tys. km, 1800 ccm, 16V, DOHC: silnik z doku
mentacją. Wrocław, tel. 322-34-23, 0601/73-26-06 
VW GOLF I : drzwi, maska, błotnik, klapa tylna, zawieszenie, 
głowica 1600 E, układ kierowniczy, elementy nadwozła, sprzę
gło, fotele, tapicerka, belka tylna, wzmocnienie czołowe, dach. 
Wrodaw, tel. 0603/21-24-72
VW GOLF III: bok prawy, drzwi prawe, silnik 1400, skrzynia 
biegów 1900 TDi, zawieszenia i inne. Wrocław, tel. 
0503/74-80-58
VW GOLF IV : koła kompletne, * kołpaki, nowe. Wrocław, tel. 
0601/57-02-76
VW GOLF I11.6 TD, 1.8 E, 1.3 E: przekładnia kier., felgi alumi
niowe i stalowe z oponami, skrzynia biegów, częśd silnika, za
wieszenie, maska, wahacze, komputer, ja p /, półosie, poduszki 
pow., wzmocnienie czołowe, belki. Wrodaw, tel. 0602/26-76-79 
VW GOLF III 1.9 TDI, VR6, 1.9 TD, 2.0 E, 1.8 E: podnośniki 
elektryczne, częśd silnika, skrzynia biegów (VR6), halogeny, 
wzmocnienie czołowe, chłodnica z wentylatorami, zderzaki, felgi 
aluminiowe i stalowe z oponami, wspomaganie, Japy*, pompa 
paliwa. Wrodaw, tel. 0602/26-76-79 
VW GOLF IV : lampy, błotniki, nadkola. Wrocław, tel. 
0602/26-76-79
VW GOLF II: McPherson, rozrusznik, wzmocnienie zderzaka 
przedniego, listewka pod lampy, listewka na lampy. Wrodaw, 
tel. 0601/73-20-98
VW GOLF III: linka sprzęgła (z samoregułacją). Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
VW GOLF l i i : halogen prawy, dywaniki, grill, lampy. Wrodaw, 
tel. 0605/10-83-08
VW GOLF III : maska przednia, dach do wersji 3-drzwiowej, 
klapa tylna kpi. do kombi, błotnik lewy i prawy, drzwi. Wrocław, 
tel. 0602/80-01-02
VW GOLF II, 1600 ccm, benzyna: różne części. Zgorzelec, tel. 
075/778-73-73, 0603/80-66-58
VW GOLF II: szyby boczne, serwo, elem. plastikowe, dywanik, 
ćwiartki przednie i tylne, klapa tylna z szybą, silnik 1,6 benzyna 
1987 r. - 500 zł, zderzak tylny, siedzenia, dach i inne. Żarów, 
tel. 0604/95-49-26
VW GOLF II: alternator, pompa klimatyzacji, atrapa przednia, 
opony 185 x 70 x 13 (2 szt.), 205 x 60 x 15 (2 szt.) lub zamienię 
na opony 185 x 65 x 14. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/644-21-48 
VW GOLF I, II, III : drzwi, maski, klapy, zwrotnice, tapicerki, 
liczniki, komputery, skrzynie biegów, silniki, dachy, wzmocnie
nie, półki, fe lg i, fotele, półosie, gażniki. Dzierżoniów, tel. 
0604/44-07-09
VW GOLF II: siedzenia, belka pod silnik, chłodnice, drzwi, przód, 
deska rozdzielcza, pompa wtrysku, wtryski, rozruszniki, pokry
wa silnika i inne. Jelenia Góra, tel. 075/752-23-16 
VW GOLF I : różne częśd. Jelenia Góra, tel. 0603/44-65-57, 
0609/26-96-78
VW GOLF II: różne częśd. Jelenia Góra, teł. 0603/44-65-57, 
0609/26-96-78
VW GOLF III: różne częśd. Jelenia Góra, tel. 0603/44-65-57, 
0609/26-96-78
VW GOLF, 1800 ccm, wtrysk: silnik. Kłodzko, teł. 0607/11-88-18 
VW GOLF I : różne częśd. Kowary, tel. 0603/61-40-97 
VW GOLF 1.4,1.6,1.8, 2.0,1.9 D, TD: pompa wspomagania, 
głowica silnika 1.9 D, TD, 1.6 D, TD, 1.6 E, części silnika, skrzy
nia biegów. Wrodaw, tel. 0501/22-24-85 
VW GOLF II : wszystkie części z demontażu. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
VW GOLF I : silnik uzbrojony ♦ skrzynia biegów • 150 zł, drzwi 
prawe, maska, zegary, grill, kanapa z półką. Wrocław, tel. 
0601/21-44-25
VW GOLF GTI II, 16V : silnik i inne częśd. Wrocław, teł, 
071/372-87-60
VW GOLF II, 1989 r.: lampy tylne, lampy tyle I reflektory do VW 
Polo. Bierutów, tel. 071/314-67-72 
VW GOLF, PASSAT, 1993 r., 1900 ccm, turbo D : silnik 50 kW 
(75 KM), uszkodzona głowica. Brzeg, tet 077/416-54-92, 
0503/31-66-21
VWJEJTA, 1982 r.: reflekotry przednie (prostokątne). Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
VW JETTA, 1983 r. : przednie lampy, zderzak przedni i tylny, 
drzwi prawe i lewe (do wersji 3-drzwiowej), maska przednia i 
tylna, lampy tylne. Paczków, tel. 077/431-76-78,0607/70-02-96 
VW JETTA I, II, 1985/91 r. poj. 1.3,1.6: silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie, lampy, chłodnica, drzwi, szyby, dach, belka, most, 
błotniki i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
VW JETTA II, 1986 r., 1800 ccm : silnik, skrzynia biegów, auto
matic, szyby do drzwi, hak, belka pod silnik. Jelenia Góra, tel. 
075/752-45-07
VW JETTA, 1987 r., 1600 ccm, turbo D ^zawieszenia, skrzynia 
biegów, półośki, zwrotnice, wahacze, ukł. kierowniczy, szyby i 
inne. Chojnów, tel. 076/817-21-15,0606/47-11-90 
VW JETTA, 1987 r. : drzwi tylne prawe. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
VW JETTA II, 1988 r., 130 tys. km, 1800 ccm, wtrysk : silnik, 
odony, stan dobry, • 850 zl. Jelenia Góra, tei. 0502/15-74-67 
VW JETTA II, 1988 r , 1800 ccm, wtrysk : silnik, skrzynia bie
gów (5 i 4), drzwi, maska, błotnik, atrapa, zderzak, szyby, felgi 
aluminiowe i stalowe, deska rozdzielcza, konsola, pasy, belka 
tylna, kolumny McPhersona, bębny, przekładnia, drążki, filtry, 
chłodnica, półośki, nagrzewnica, pompa. Wrocław, tel. 
071/357-50-70
VW JETTA II: różne częśd. Jelenia Góra. tel. 0603/44-65-57, 
0609/26-96-78
VW LT, 1983 r., 2400 ccm, diesel: różne części silnika. Wro
daw, tel. 0602/68-90-83
VW LT, 1995 r., 2400 ccm, turbo D : silnik odony,jnały prze
bieg. Dzierżoniów, tel. 0604/21-17-42 
VW LT, 1998 r . : wał pędny, długi. Wrodaw, tei. 0602/68-90-83 
VW LT : oblachowanie (do LT 28-45), podszybie, stopnie, błot
niki przednie i tylne, poszyda drzwi, narożniki przednie i tylne 
oraz pas tylny (częśd nowe). Wrodaw, tel. 071/333-70-92, 
0601/56-17-22
VW LT : różne częśd. Opole, tel. 0608/65-55-76 
VW LT 28,1981 r. poj. 2.0, 2 .41: silnik, po remonde, skrzynia 
biegów, zawieszenie, koła, osprzęt silnika i inne. Wałbrzych, 
tel. 074/846-49-57
VW LT 28,1992 r., 2400 ccm, diesel: wszystkie częśd z de
montażu. Bolesławiec, tel. 0502/29-11-45, 0603/10-29-47 
VW LT 28,1997 r .: drzwi tylne. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
.314-38-54
VW LT 28 : szyba. Bolesławiec, tel. 0604/75-81-96 
VW LT 28,2400 ccm, diesel: silnik, z kpł. dokumentacją. Lesz
no, tel. 0601/75-56-60
VW LT 28,2400 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów, głowice i 
inne. Pastuszyn, tel. 068/388-42-70 
VW LT 28: zadski hamulcowe, hak, wał, konsola, piasty, drzwi, 
pompa wtryskowa i inne. Wrodaw, tel. 0600/62-75-31 
VW LT 28*45: silniki, skrzynia biegów, zawieszenia, drzwi, ukł. 
kierowniczy, wały pędne i inne. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
VW LT 35, 1986 r., 2400 ccm, diesel: silnik kpi., most i inne. 
Modlą, woj. legnickie, tel. 0600/35-98-92, 0604/78-33-32 
VW LT 35,1994 r .: siedzenie kierowcy i pasażera, hak. Legni
ca, tel. 076/854-45-42, 0603/97-45-70 
VW LT 35: zadski hamulcowe z piastą, tarczą i zwrotnicą. Wro
daw. tel. 0600/62-75-31
VW NEW BEETLE, 1999 r., 2000 ccm, wtrysk : dach. drzwi, 
zawieszenia, konsola, tapicerka i inne. Wrocław, tel. 
0608/17-96-55
VW NEW BEETLE, 2000 r .: drzwi lewe, lampa lewa tylna, zde
rzak tylny kpi., od 200 zl. Legnica, tel. 076/854-45-42, 
0603/97-45-70
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Skup uszkodzonych : Audi, VW, Opel, Ford, BMW, Seat, Skoda Octavia i inne 
sprzedaż orginainych uszczelnień do w/w przekładni,

Mechanika Pojazdowa, naprawy bieżące i główne zawieszeń, wymiana olejów  
________ W - w .  uli. L e c  h i t ó w  7 .  t e l / f a x  0 7 1 / 3 4 5  6 8  4 1 _______

Warsztat Części Klufc> X/W Galeria Zloty

Garbus S erwis Kolczyk
Pon.- P t  w  godz. 9*10

w w w .K o lczyk .co m .p l

Klub VW 
“JflOtMLKŁKuBA-! 
Sobota w godz. 10 -1 8

H A M U L C E
klocki, tarcze, do wszystkich
szczek i bebnv ^  typów samochodów szczęKi, pęony ZACH0DH|eH, japońskich
O P E L -K R U K  W r o c ła w  u l .  L it o m s k a  2 5  
tel. 071/355-82-18,0602 66 95 41. fax 071/373-52-34

VW PASSAT, 1979 r. : kolumny McPhersona, szyby, pompa 
hamulcowa, klapa tylna, zderzak i lampy, ukl. kierowniczy, 
zbiornik paliwa, konsola ogrzewania i inne. Jugowice, gm. 
Walim, tei. 074/845-32-10
VW PASSAT, 1979 r .: ćwiartka tylna prawa • 40 zl, fotele przed
nie i tylne - 40 zl, głowica do poj. 1.6 benzyna - 50 zl, szyby do 
wersji 2/4-drzwiowej • 10 zł/sztuka, silnik wycieraczek -10  zl, 
przełączniki świateł i wyderaczek -1 0  zł, wahacze przednie 
ze stabilizatorem, wahacze przednie ze stabilizatorem • 25 zl, 
nagrzewnica - 20 zl. Siekierczyn 132, tel. 075/724-42-52 
VW PASSAT, 1980 r .: zderzak przedni, tylne prawe drzwi, klapa 
bagażnika, kierunkowskaz lewy tylny, zbiornik paliwa, rozrusz
nik, belka pod silnik, belka tylna i inne. Jelenia Góra, tel. 
075/752-23-16
VW PASSAT KOMBI, 1980 r. : lampy tylne. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
VW PASSAT KOMBI, 1981/87 r., diesel, benzyna: maski, błot
niki, lampy, halogeny, atrapa, hak, pas przedni, chłodnica, roz
rusznik, alternator, sprzęgło, pompa wtryskowa, przekl. kie
rownicy, zawieszenia, półosie, skrzynia biegów (4 i 5), relingi, 
pulpit, zegary, fotele, tłumik, podsufitka, szyberdach. Wrodaw, 
tel. 071/355-51-86, 0601/92-97-24 
VW PASSAT KOMBI. 1982 r., 1600 ccm. diesel: różne częśd 
mechaniczne i elementy blacharki. Bierutów, woj. wrodawskie, 
tei. 0609/48-26-74
VW PASSAT, 1982 r., 1600 ccm : rozrusznik, alternator, miska 
olejowa. Złotoryja, tel. 076/878-37-54. 0604/53-18-57 
VW PASSAT, 1983 r., 1600 ccm, benzyna 5-drzwiowy: drzwi 
kpi., s iln ik na częśd , zawieszenie, inne. Nysa, tel. 
0600/19-93-29
VW PASSAT KOMBI. 1983 r., 1600 ccm. benzyna : 4 drzwi, 
klapa tylna, maska, zderzak przedni, wzmocnienie przednie, 
błotnik, przekl. kierownicy, pompa wody i inne. Odolanów, tel. 
062/733-18-01
YWPASSAT, 1983 r , 1600 ccm, diesel: silnik i inne. Polkowi
ce. tei. 0603/41-78-87
YW PASSAT. 1983/87 r.. 1600 ccm, benzyna : silnik z osprzę
tem, stan b. dobry • 200 zł, skrzynia biegów (5) do diesla - 250 
zł, chłodnica do modelu 1.8 • 100 zł, sanki pod silnik - 40 zl, 
ukl. wydechowy, inst. elektryczna i inne. Wińsko, tel. 
071/389-84-13
VW PASSAT. 1983/93 r. 1.9 TD. VR6, 1.8. 1.6. 2.0: maska, 
błotniki, lampy, gril, belki, poduszld pow., Japy*, półosie, zwrot
nice, relingi, częśd silnika, felgi aluminiowe i stalowe, drzwi, 
zawieszenia, wspomaganie, podnośniki elektryczne, lustarka, 
wahacze, halogeny. Wrodaw, tel. 0602/26-76-79 
VW PASSAT, 1983/93 r. 1.9 TD, VR 6 ,1.8,1,6. 2.0: nadkoła.

. skrzynia b.. oś tylna, zadski, klamki, sprężyny, wahacze, pom
pa paliwa. Wrodaw, tel. 0602/26-76-79 
VW PASSAT, 1985 r . : szyba tylna - 30 zł, instalacja elektrycz
na - 50 zł, lampa tylna prawa • 10 zl, zbiornik paliwa • 25 zl,

S P R Z Ę G Ł A
DO W SZYSTK ICH  TYPÓW  SAM OCHODÓW  

ZACHODN ICH  I JA PO Ń SK IC H  
OP010046 niskie ceny #
O P E L -K R U K  W ro c ła w  u l.  L it o m s k a  2 5  
tel. 071/355-82-18,0602 66 95 41, fax 071/373-52-34

silnika, napinacze pasów, skrzynia biegów, poduszki pow. 
Lubin, tel. 0605/57-87-37 >:
VW PASSAT, 1988/99 r.: blacharka, części mechaniczne, świa
tła, szyby, filtry, chłodnice, skrzynie biegów, listwy, poduszki 
pow., deski, lusterka, zegary, pompy, plastiki. Oleśnica, tel. 
0602/15-35-30
VW PASSAT, 1989/93 r . : felgi stalowe, nowe. 5 szt, -100 zl. 
Kalisz, tel. 062/764-88-77, 0602/75-81-15 po godz. 19 
VW PASSAT SEDAN, KOMBI, 1990 r . : błotnik lewy przedni, 
drzwi tylne prawe, atrapa przednia. Lubin, tel. 0601/42-28-54 
VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm : drzwi, tylna klapa do wersji 
sedan, zderzak tylny, tylna szyba, wnętrze, hak, lampy tylne, 
stacyjka z  kluczykiem i inne. Oleśnica, tel. 0604/28-12-13 
VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm: skrzynia biegów (5), alterna
tor, rozrusznik, monowtrysk, przeguby, zaciski, amortyzatory, 
listwa kierownicza, tylna belka i inne. Oleśnica, tel. 
0605/44-92-58 po godz. 20
VW PASSAT. 1990 r.. 170 tys. km. 2000 ccm. 16V, DOHC : 
kpi. silnik, z kpi. dokumentacją + drugi na częśd, zderzak tyl
ny, komputer, katalizator, inst. elektr. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-29-03, 074/867-50-14 wieczorem 
VW PASSAT, 1990 r . : drzwi, zbiornik wyrównawczy i spryski- 
wacza, kierownica, zegary, konsda, listwy progowe, kiesze
nie. dojazdówka, silniczekspryskiwacza, blenda tylna do kom
bi, lusterko lewe ręczne, dekiel kda zapasowego, kierunkow
skazy, obudowa filtra powietrza 2000e i inne. Wrodaw, tel. 
071/337-19-17, 0605/66-11-92 
VW PASSAT KOMBI. 1990 r .: klapa tylna szybą • 250 zł. Wro
cław. teł. 071/327-41-74 po godz. 22. 0607/17-99-33 
VW PASSAT, 1990 r . : kierunkowskaz lewy - 25 zł i inne czę
śd. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
VW PASSAT KOMBI. 1990/93 r . : maska, zderzaki, chłodnica, 
lampy, wzmocnienia, atrapa przednia, błotniki, klapa tylna, felgi 
aluminiowe z oponami 14”, pompa paliwa, kokpit. Wrocław, 
tel. 0600/16-89-64
VW PASSAT, 1991 r., 2000 ccm, benzyna : sonda Lambda 
oryginalna • 100 zl, łożyska piast, przednie kpi., fabrycznie 
nowe • 130 zl. Brzeg. tel. 0501/72-38-17 
VW PASSAT KOMBI. 1991 r . : lampy tylne. Jelenia Góra, tel. 
075/755-95-64, 0607/11-57-62 
VW PASSAT, 1991 r., 2000 ccm: błotnik prawy przedni - 50 zł, 
kołyska pod silnik z wahaczami i stabilizatorem -150 zł. Jele
nia Góra. tel. 075/755-02-75
VW PASSAT KOMBI. 1991 r.. 1800 ccm 2000 ccm: drzwi, lu
sterka, szyby, chłodnice, skrzynia biegów, osprzęt silnika, ser
wo, nagrzewnica, zawieszenie, plastiki, lampy. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
VW PASSAT, 1991 r.: zderzak, reflektor, relingi dachowe, dźwi
gnia biegów z  linkami. Marcinkowice, woj. wrocławskie, tel. 
0602/88-49-71
VW PASSAT, 1991 r., Synchro: napęd, wał, półosie, most tyl
ny. Wrodaw. tel. 0608/37-99-64 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, benzyna : skrzynia

SZLIFIERNIA WAŁÓW, CYLINDRÓW, DORABIAM PANEWKI, NAPRAWA GŁOWIC.
Mirków, tel. 071/315-10-42 0P006691

drzwi prawe tylne • 25 zl. skrzynia biegów (5). diesel - 350 zl. 
Siekierczyn 132. tel. 075/724-42-52 
VW PASSAT, 1985 r., .1800 ccm, benzyna : głowica kpi., licz
nik oraz lusterko lewe. Wrodaw, tel. 0605/32-11-46 
VW PASSAT, 1985 r.. 1800 ccm : silnik z  osprzętem, skrzynia 
biegów (5). częśd zawieszenia, drzwi, szyby, zderzaki, lam
py, inst. gazowa i inne. Wrodaw, tel. 0601/07-78-03 
VW PASSAT, 1986 r. poj. 1.6, 1.8 I: silnik, skrzynia biegów, 
szyby, błotniki, dach. osprzęt, zawieszenia. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
VW PASSAT, 1986 r . : silniki o poj. 1.6 diesel, 1.8 benzyna, 
blokada silnika do poj. 1.6 diesel, pompa wtryskowa, skrzynia 
biegów (4 i 5) i inne. Wrocław, teł. 071/355-51-86. 
0601/92-97-24
VW PASSAT KOMBI, 1986 r.. 1800 ccm : szyby, nagrzewnica, 
alternator, kierownica, drzwi tylne, rozrusznik, pompa wody, 
chłodnica, pompa wtryskowa do diesla, tarcza * dodsk sprzę
gła, wentylator, wiatrak, zegary, amortyzatory tylne. Wrodaw, 
tel. 339-11-35
VW PASSAT KOMBI, 1986 r.. 1600 ccm. benzyna : silnik i 
osprzęt na częśd, dach, silniczki. szyby boczne, serwo, pom
pa, oś tylna, układ kierowniczy i inne. Kotowice, tel. 
071/310-75-84
VW PASSAT KOMBI. 1986 r.. benzyna : silnik 1.8 E. 1.8 i, 
skrzynia biegów, maska, drzwi, zderzaki, lampy, rozrusznik, 
alternator, fotele, półosie, stacyjka, bak, nagrzewnica, konso
la, lusterka, inne. Wrodaw, tel. 071/373-87-98.0606/49-34-97 
VW PASSAT, 1987 r., 120 tys. km. 1600 ccm, turbo D : silnik 
kpi. oclony, skrzynia biegów (5). półośki, stan idealny, McPher
sony, tarcze i zadski hamulcowe, zawieszenie tylne, reflekto
ry z halogenami, grill, lampy tylne, chłodnica, ukł. kierowni
czy, zbiorniczki wyrównawcze, linki, lusterka i inne. Chojnów, 
tel. 076/817-21-15, 0606/47-11-90 
VW PASSAT, 1987 r .: bębny I zaciski hamulcowe, silnik o poj. 
1.8 benzyna • 350 zł, skrzynia biegów (5) - 350 zł. Siekierczyn 
132, tel. 075/724-42-52
VW PASSAT KOMBI, 1988 r., 1600 ccm, diesel odony: różne. 
Osiecznica, tel. 075/731-23-76, 0607/81-19-76 
VW PASSAT. 1988/00 r. 1.4.1.6,1.8, 2.0,1.9 D, TD: pompa 
wspomagania, przekładnia kierownicza ze wspomaganiem 
(model B 5). głowica silnika 1.9 D, TD, 1.6 D, TD, 1.6 E, częśd 
silnika, skrzynia biegów. Wrodaw, td. 0501/22-24-85 
VW PASSAT KOMBI. 1988/96 r . : roleta bagażnika. Wrodaw, 
tel. 0603/30-61-42
VW PASSAT KOMBI. 1988/97 r . : drzwi, relingi, błotniki tylne, 
zawieszenie od VR6, klimatyzacja, silnik 1800,180016V i 2000 
ccm, skrzynia biegów (5), dach z szyberdachem i inne. Lu
bań, tel. 0608/25-36-94
VW PASSAT. 1988/99 r.. 1800 ccm 1900 ccm TDi, 110 KM: 
błotniki przednie, drzwi, Idapa tylna (sedan), nagrzewnica, rurki 
♦ agregat, osprzęt silnika, kolumny McPhersona, półosie, sanki

/  "AUTO - CZĘŚCI" \  
Pastuszyn  k. M iłakowa 

na trasie  Lub in  - Z ie lona Góra 
warsztat, tel. 06M8M2-70,M01773134 
Nowa Sdl, tel. 068/35-62-358,0-602 36 3594 

czynne w godz. 8-16 
w ciągłej sprzedaży: %

- s iln ik i diesel VW, AUDI i
- skrzynie 4- i 5-biegowe VW, AU Dl

SERWIS . VW BUS
- naprawa skrzyń biegów
- skup s iln ików  i skrzyń 

CENY KONKURENCYJNE
Zapraszamy codziennie 

. od godz. 8“  do 15“  .
V  w każdą sobotę Giełda Lubin /

lewa zwrotnica, rozrusznik, aparat zapłonu, prawa Iamp2,'pom
pa ham., poszycie tapicerki foteli, konsola, schowek deski, lewy 
błotnik, poduszka pow. do B5r kierownica skórzana, interco
oler, maska, drzwi, błotnik. Polanica Zdrój, tel. 0502/40*91-08 
VW PASSAT SEDAN, 1993 r . : błotnik tylny lewy, z nadkolem i 
podlużnicą, tylne amortyzatory kpi. „  tel. 0608/47-28-23 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 1800 ccm, benzyna: silnik, skrzy
nia biegów, maska, reflektory, zderzak przedni, błotniki przed
nie, wzmocnienie przednie, chłodnica, zawieszenie przednie, 
szyberdach, drzwi i inne. Lubin, tel. 0602/88-75-75 
VW PASSAT VR6,1994 r., 2000 ccm : skrzynia biegów, - 500 
zł. Nowa Sól, tel. 0609/27-11-65 
VW PASSAT, 1994 r . : pompa wspomagania, bębny hamulco
we, linka hamulca ręcznego. Jawor, tel. 076/870-37-13 
VW PASSAT, 1994 r., 2000 ccm : skrzynia biegów VR6 • 500 
zł. Nowa Sól, tel. 0609/27-11-65 
VW PASSAT, 1994 r. 1.9 TDI. VR6, 2.0 E: skrzynia biegów 
(VR6), drzwi, poduszki pow., podnośniki elektryczne, felgi, lam
py, błotniki, halogeny, .łapy*, wspomaganie, nadkola, części 
silnika, przepływomierz, zaciski, oś tylna, lusterka, belki, cen
tralny zamek, felgi aluminiow sprężyny, wahacze, pompa pali
wa. Wrodaw, 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, 1995 r. model przejściowy: drzwi tylne, prawe i 
lewe -150 zl/szt., zderzak tylny -150 zł, silnik 2.0, zawiesze
nie przednie i tylne. Wrodaw, tei. 0602/80-01-02 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 2000 ccm 1800 ccm: podłużni-

Wrocław, ul. Źródlana 31 (przed Leśnicą), tel./fax (071) 354-36-62,0603/ 04-94-73

O  VW  PASSAT  B5, 1999 r., 2500 ccm , TD i, V5, 
T ip -Tronic kom bi, sedan: s iln ik  lub  osprzęt, 
skrzyn ia  b iegów  Tip-Tronic, kom pletne w zm oc
n ien ie  z  ch łodn icam i, intercooler, k limatyzacja, 
kompletne zaw ieszenie i dużo innych. Lubin, tel. 
0603/71-89-90 84014251

VW PASSAT B5 KOMBI, 1999 r., 2800 ccm, V6, synchro : sil
nik kpi., skrzynia biegów Tip-Tronic, lawa, wahacze, kolumny 
McPhersona, ukl. wydechowy, katalizator, pólosie, tylne za
wieszenie, wal, tylne lampy, kurtyny dachowe, instalaqa, kom
putery, kolo zapasowe 16", zbiorniczki, elem. plastikowe, 
chłodnica klimatyzacji, wybierak, kierunkowskazy. Lubin, tel. 
0601/18-90-99
VW PASSAT B5 ,1999 r., 1900 ccm, TD i: zawieszenia, układ 
kierowniczy, chłodnica, Wzmocnienie przednie, lampy, inter- 
coolery, turbina, skrzynia biegów, drzwi, zderzaki, konsole, ele
menty tapicerki, ABS, tylne klapy, komputery i inne. Lubin, td. 
0605/13-32-44
VW PASSAT, 1999 r . : reflektory zwykłe, światła halogenowe, 
kierunkowskazy. Opole, tel. 0600/10-11-66 
VW PASSAT KOMBI, 1999 r. : tapicerka welurowa (czarna), 
ćwiartki tylne, tylna belka, ABS, zawieszenia przednie, tylna 
klapa, skrzynia biegów do 1.9 TDi, turbina do 1.9 TDi, tylne 
szyby, plastikowe elem. wnętrza, .maglownica* i inne. Rudna 
k. Lubina, tel. 0607/04-26-69

TURBOSPRĘŻARKI 
SPRĘŻARKI POWIETRZA

naprawa - sprzedaż - skup - gwarancja 
wszystkie typy pojazdów 

P P H U  " A K A R A " ,  R aków  1 k. W ro c ła w ia , gm . D ługołęka  
tel./fax 071/314-81-12,0-601719 768, e-mail: tturbo@poczta.onet.pl

biegów, półosie, zawieszenie, drzwi, fotde, komputer, licznik, 
osprzęt silnika, fdgi, nagrzewnica, klapa tylna, hak i inne. Wro
cław, td. 0502/93-97-27
VW PASSAT, 1991 rl, 2800 ccm, VR6 : silnik kpi. • 1.000 zl. 
instalacja elektryczna + komputer, filtr powietrza z przepływo
mierzem, chłodnice, skrzynia biegów (5), automatic, tył po
jazdu do Kombi - 200 zl, lampy na klapę • 30 zł/szt. Wrocław, 
tel. 071/364-21-96, 0501/04-98-57 
VW PASSAT KOMBI. 1991 r.. 1900 ccm. diesel: elementy za
wieszeń, dach, tapicerka, fotele i inne. Wrocław, tel. 365-47-45 
VW PASSAT SEDAN, 1992 r . : lampy, wzmocnienie przednie, 
belka, drzwi, klapa tylna, spoiler tylny, półosie, błotniki i inne. 
Dzierżoniów, teł. 074/831-91-38
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1900 ccm, d iesel: drzwi tylne, 
belka, błotniki, maska i inne. Legnica, tel. 0603/21-94-12 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r . : zawieszenie tylne, drzwi tylne 
lewe, ćwiartka tylna lewa, deska rozdzielcza. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
VW PASSAT, 1992 r., 2000 ccm, benzyna: silnik • 650 zl. Bo
lesławiec, tel. 0501/62-43-19
VW PASSAT, 1992 r., 100 tys. km, 1800 ccm, benzyna: dach 
z szyberdachem. drzwi kompletne, silnik, skrzynia biegów au
tomatyczna, tylna klapa, tylny zderzak. Jawor, tel. 
0607/39-08-51
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1800 ccm, benzyna : elementy 
karoserii, klapa tylna, drzwi (4 szt.), osprzęt silnika, pulpit, pla
stiki wnętrza. Krosno Odrzańskie, tel. 0503/77-57-25 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1800 ccm : skrzynia biegów (5) 
- 380 zl, McPhersony przednie kpi. - 240 zł, sanki pod silnik z 
wahaczami i stabilizatorem -160 zł, belka tylna • 100 zł, pla
stiki na dupki i nadkda wewnątrz bagażnika - 80 zl. Legnica, 
tel. 0503/85-74-89
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1800 ccm, benzyna : klapa tyl
na, błotniki przednie, lampy tylne, szyby, zawieszenie tylne, 
układ wydechowy, tapicerka, roleta, relingi dachowe i inne. 
Lubin. td. 0600/34-00-82
VW PASSAT KOMBI, 1992 r. 1600, 2000 ccm: drzwi • 100 
zl/szt., lampy tylne - 50 zl/szt., sanki -100 zl, wahacze - 80 
zł/szt., konsola - 80 zl, zbiornik • 50 zł, plastiki, wykładzina • 
80 zł, półosie, amortyzatory, silniki • 400 zł/szt., inne. Lwówek 
Śląski, tel. 0603/62-84-35, 0502/34-66-38 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r . : roleta bagażnika, lampa na tyl
ną Mapę. Przyłęk, tel. 074/817-00-93, 0600/37-00-06 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r . : różne części. Świdnica, tel. 
074/851-95-23, 074/851-91-08 
VW PASSAT, 1992 r., 1800 ccm : kpi. silnik, tarcza sprzęgła z 
dociskiem, nowa, • 1.500 zl. Warmątowice, gm. Krotoszyce, 
tel. 076/862-84-66
VW PASSAT, 1992 r . : ćwiartki, dach, błotnik tylny prawy do 
kombi, drzwi, błotniki, chłodnica. ABS, kola, głowica, skrzynia 
biegów, zawieszenie przednie i tylne, lusterka, szyby, kompu
ter, wahacze, belka silnika i inne. Wrocław, tel. 0504/92-42-75 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r. zderzak tylny • 50 zl. Siekierczyn 
132, tel. 075/724-42-52
VW PASSAT, 1992 r . : skrzynia biegów, chłodnica do 1.9 TD, 
lampy, grill, drzwi, tapicerka welurowa, dach, zawieszenia i 
inne. Zielona Góra, td. 0503/65-06-56 
VW PASSAT, 1992/96 r . : drzwi lewe przednie, silnik 1,8 ben
zyna, kpi., sprawny, drzwi prawe tylne, zaciski ham., fotele, 
kanapy i inne. 96 r., drzwi lewe i prawe przednie, zderzak tyl
ny kombi, 00 r . : maska, drzwi lewe przednie. Ząbkowice ślą
skie, tel. 074/641-15-75
VW PASSAT B3, B5 ,1992/98 r., 1800 ccm, benzyna : prawa i

ce, ćwiartki tylne, drzwi, szyby, lusterka, klapa, serwo, ABS, 
zawieszenie, zegary, nagrzewnica, lampy, skrzynia biegów, 
plastiki. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
VW PASSAT. 1995 r. : maska silnika. Ostrów Wlkp.. tel. 
062/739-61-30. 0604/64-12-47 
VW PASSAT, 1995 r., 1900 ccm, TD i: różne części blachar
skie i mechaniczne. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
VW PASSAT KOMBI. 1995 r., 2000 ccm : silnik, klimatyzacja, 
poduszki pow., grill, dach, tapicerka, zawiesz., szyby, plastiki 
i inne. Wrocław, tel. 0605/11-26-18, 0607/53-43-23 
VW PASSAT, 1995 r .: dach do kombi, pasy tylne, plastiki wnę
trza, sensor poduszek (1900 TDi), relingi, układ wydechowy, 
konsola środkowa, dekiel kda zapasowego, silnik TD i TDI 
(model prżejśdowy kombi). Wrocław, tel. 0606/88-60-95 
VW PASSAT, 1995 r . : skrzynia biegów, półoś, ćwiartka, drzwi 
tylne prawe. Wrociaw, tel. 0601/79-08-31 
VW PASSAT KOMBI, 1997 r., 1900 ccm, TD i: błotniki tylne, 
dach, silnik, skrzynia biegów, podlużnice przednie i inne. Lu
bin, tel. 0602/88-75-75
VW PASSAT, 1998 r . : lusterko lewe i prawe, poduszka pow. 
kierowcy i pasażera, lampa prawa i lewa. Lubin, tel. 
0605/67-41-48, 0605/67-41-43 
VW PASSAT B5 ,1998 r .: reflektory ksenonowe - 2.000 zl/kpi. 
Niemodlin, woj. opolskie, tel. 0604/82-52-39 
VW PASSAT B 5 ,1998 r., 1600 ccm : głowica silnika, alterna
tor, rozrusznik, komputer, wał korbowy, osprzęt silnika, ser
wo, pompa hamulcowa, pompa ABS, łapy silnika, obudowa 
paska rozrządu. Wrocław, tel. 0503/68-45-21 
VW PASSAT B-5,1998 r .: dach, ćwiartki tylne, podsufitki, szy
by, szyberdach, drzwi, lusterka, inne. Dzierżoniów, tel. 
0604/43-07-16
VW PASSAT, 1998 r. : maska, lampy, tapicerka w czarnym 
kolorze, przednie zawieszenie, klapa tylna (wersja sedan). 
Dzierżoniów, tel. 0604/21-17-42 
VW PASSAT, 1998 r . : oryg. zaczep z inst. elektryczną oraz 
wyczepiana końcówka ♦ 2 kluczyki, - 500 zł. Góra, tel. 
0503/02-18-14, 065/543-49-60 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 1900 ccm, turbo D : lampy kse
nonowe, tył nadwozia, części silnika, skrzynia biegów (5) au
tomatic, felgi aluminiowe 16*. Jelenia Góra, tel. 0607/34-30-13 
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: c zęśc i s iln ików , skrzyn ie  biegów, 
klimatyzacje, podłużn ice, poduszki pow., maski, 
błotn ik i, reflekto ry ksenonowe, ty lne błotn iki, 
uk łady k ie row n icze , d rzw i i inne . Lub in , tel. 
0603/71-89-90 84014241

O  VW  PASSAT B 5 ,1998 r., 2500 ccm , TDi, V5 se
dan, kom bi: osprzę t s iln ik a , sk rzyn ia  b iegów  
T ip-Tronic, zaw ieszen ie  przednie i tylne, drzwi, 
dachy, ty lne  błotniki, pom py A B S  i ESR  i dużo 
innych. Lub in, tel. 0603/71-89-90 84014261

VW PASSAT B5, 1998 r., 2500 ccm, TDi : skrzynia biegów 
Tip-Tronic, półosie, części do silnika, turbina, plastikowe elem. 
silnika, zawieszenia, drzwi, tylne klapy, komputery, lampy, ele
menty tapicerek, podsufitki. zderzaki i inne. Lubin, tel. 
0605/13-32-44
VW PASSAT B5 ,1998 r., 1900 ccm, TDI: wnęterze kompletne 
Qasny welur), konsda, mechanizmy elektryczne podnoszenia 
szyb, zawieszenie tylne, alternator, silnik TDi. Wrocław, tel. 
0606/88-60-95
VW PASSAT B5 KOMBI, 1998 r .: zawieszenie lewe przednie i 
tylne, drzwi lewe tylne, sanki pod silnik. Wrocław, tel. 
0601/93-35-25
VW PASSAT B5 ,1998/00 r., 1900 ccm, TDI: części mecha
niczne, elementy blacharki, zawieszenia, drążki, silnik, skrzy
nia biegów, poduszki powietrzne, deski i inne. ., tel. 
0605/51-85-05
VW PASSAT, 1999 r.: roleta bagażnika, siatkę bagażnika, próg 
chrom do kombi. Głogów, tel. 0501/62-29-25 
VW PASSAT B5,1999 r .: poduszka pow. kierowcy, taśma pod 
kierownicę, kompresor klimatyzacji, wentylator chłodnicy. Le
gnica, tel. 076/878-64-36
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VW PASSAT KOMBI, 1999 r. : klapa tylna. Smardzów, tel. 
071/398-33-51, 314-38-54
VW PASSAT B 5 ,1999 r., 1800 ccm, benzyna : silnik + skrzy
nia biegów. Wrodaw, tel. 0602/68-90-83 
VW PASSAT, 1999 r .: klapa tylna -130 zl, zderzak tylny -100 
zl. Wrocław, tel. 071/302-72-09 
VW PASSAT, 1999 r., 1900 ccm, TDI: turbina, pompa wody, 
pompa olejowa, kolektor ssący, kdo pasowe, miska olejowa, 
kółko napinacza. Wrodaw, tel. 0501/81-36-18
0  VW PASSAT  B 5 ,1999/00 r., 1.8 TB , 1.8 20V kom

bi, sedan: osp rzę t s iln ików , skrzyn ia  biegów, 
maska, błotniki, drzw i, c zęśc i tapicerki, konso
le, poduszki pow., zderzaki, podłużn ice , pom py 
A B S , ty ln e  b ło tn ik i i in n e . L u b in ,  te l. 
0603/71-89-90 84014231

VW PASSAT, 1600 ccm i 1800 ccm: skrzynia biegów, silnik, 
lampy, szyby, blacharka, oclone, gwarancja. Legnica, tel. 
076/722-95-21 do godz. 8-17, 0601/78-25-72 
VW PASSAT: maska, lampy, wzmocnienie, błotniki, zderzaki, 
atrapa, kolumny McPhersona, kpi. kiimatronić, intercooler. Lu
bin, tel. 0603/64-64-14
VW PASSAT SEDAN, 1800 ccm: osprzęt silnika, skrzynia bie
gów, szyba tylna, zderzak tylny, klapa tylna, lampy, hak i inne. 
Oleśnica, woj. wrocławskie, tel. 0604/28-12-13 
VW PASSAT, 1800 ccm : pompa paliwa, belka pod silnik, roz
rusznik, sprzęgło (automatic). środa Śląska, tel. 0601/87-45-09 
VW PASSAT : wzmocnienie przednie, reflektory, rozrusznik, 
alternator, lusterka, drzwi przednie i tylne, filtr powietrza, kla
pa bagażnika (do sedana kombi, stary model). Wrodaw, tel. 
071/352-42-70 po godz. 18
VW PASSAT, turbo D : różne częśd . Wrocław, tel. 
071/359-56-04, 0501/85-33-26
VW PASSAT: katalizator, lampy, błotnik tylny, zderzaki, drzwi, 
siedzenia, pompy, zbiorniki paliwa i inne. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
VW PASSAT 1.6 D. 1.6 TD, 1.9 D, 1.9 TD: głowice, różne typy
1 roczniki, wszystkie szczelne, z zaworami dotartymi lub sam 
korpus głowicy, duży wybór. 20 szt. Wrocław, tel. 
071/324-81-08 do godź. 18. 0601/70-22-78 po godz. 19 
VW PASSAT B5: oblachowanie, poduszka pow., tapicerka we
lurowa, żawieszenia, chłodnice, skrzynie biegów i inne. Wro
cław, tel. 0608/17-96-55
VW PASSAT, 1600 ccm. d iese l: wal do szlifu, korbowody i 
tłoki -100 zł, głowica kpi. z wałkiem rozrządu, stan b. dobry • 
500 zł, pompa wtryskowa • 100 zl, uszczelki do drzwi, stan 
dobry • 10 zl/szt., felgi 13” - 10 zł/szt. Wrocław, tel. 
0605/39-54-71
VW PASSAT, 1900 ccm, TDI: głowica • 1.100 zł, rozrusznik • 
300 zł. Wrocław, tel. 322-34-23, 0601/73-26-06 
VW PASSAT : serwo. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
VW PASSAT, 1600 ccm, benzyna : silnik, sprowadzony z Nie
miec, oclony, stan b. dobry, - 750 zł. Jelenia Góra, tel. 
0502/15-74-67
VW PASSAT KOMBI, 1800 ccm : wszystkie części. Jelenia 
Góra, tel. 075/755-90-47. 0608/79-71-92 
VW PASSAT: silnik 1600 ccm benz., stan dobry, skrzynia bie
gów (5). pólosie, chłodnica, części zawieszenia przedniego i 
tylnego, szyby, pokrywa silnika i bagażnika, wyposażenie wnę
trza, lampy, drzwi, zderzaki, wzmocnienie przednie, błotniki 
tylne. Wrocław, tel. 322-26-42 w godz.9-16 
VW PASSAT, 2000 r., 1900 ccm, TDI, 115 KM : skrzynia bie
gów (5), zawieszenie przednie i tylne, zderzak tylny. Wrocław, 
tel. 0602/80-01-02
VW POLO, 1978 r., 1100 ccm : wszystkie części. Namysłów, 
tel. 0602/46-27-30
VW POLO 1,1981 r. poj. 0.91 i 1.11: gażnik Solex 31 PICT 7 + 
drugi na części, kolektor ssący, obudowa filtra pow. (czerwo
na), tylne amortyzatory, tylne sprężyny, tylny i przedni zde
rzak (bez belek), przednie fotele. Wrodaw, tel. 071/329-66-90 
VW POLO, 1984 r., 1300 ccm, benzyna: półosie z przeguba
mi, stan b. dobry -100 zł/szt., ukł. wydechowy, lampy tylne - 
50 zł/szt. i inne części. Złotoryja, tel. 0606/11-91-95

VW POLO GT, 1984/94 r., 1300 ccm : wszystkie części f  de
montażu. Gołostowice, woj. wrocławskie, tei. 0608/86-27-66 
VW POLO, 1985 r. : maska przednia, klapa tylna. Wrociaw. 
tel. 0501/81-36-18
VW POLO, 1985 r., 1100 ccm, benzyna ; silnik, skrzynia bie
gów (4), bez dokumentacji. Trzebnica, tel. 071/387-24-20. 
090/27-80-51
VW POLO, 1987 r. biały, 3-drzwiowy: drzwi, zawieszenie, ma
ski, zderzaki i inne. Nysa, tel. 0600/19-93-29 
VW POLO KOMBI, 1988 r., 1100 ccm, benzyna: błotnik przedni 
prawy • 20 zi, drzwi prawe kpi. -100 zł, sprężyny, alternator • 
150 zł, rozrusznik -150 zł, konsola + schowek, wahacze przed
nie - 30 zł/szt., lampy tylne i przednie, okrągłe, dach ze słup
kami - 100 zi, nagrzewnica, aparat zapłonu. Wrodaw, tel. 
071/353-80-95
VW POLO, 1988 r . : silnik 1000 ccm, stan dobry, chłodnica, 
półosie, części zawieszenia przedniego i tylnego, drzwi, szy
by, pokrywa silnika i bagażnika, zderzaki, wyposażenie wnę
trza, lampy, wzmocnienie przednie. Wrodaw, tel. 322-26-42 w 
godz.9-16
VW POLO, 1989 r., 1300 ccm : silnik, odony, skrzynia bie
gów, zawieszenia, lampy, lusterka, elementy blacharki, inne 
części. Lubań, tel. 075/721-52-31, 0604/56-15-28 
VW POLO, 1991 r. : reflektor lewy i prawy. Wrocław, tel. 
071/337-19-17, 0605/66-11-92 
VW POLO, 1992 r. : lampy, rozrusznik, licznik, konsda, ko
lektor ssący, przdącznik zespolony. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-23-08 po godz. 16
VW POLO, 1993 r.. 100 tys. km. 1400 ccm, diese l: silnik • 
1.500 zl * cło ok. 300 zi. Lubin, tel. 0608/49-10-23 
VW POLO FOX, 1993 r.. 1043 ccm kombi: monowtrysk, skrzy
nia biegów, szyby, drzwi, komputer, lampy, zderzak, półosie, 
przeguby, felgi * opony, błotnik prawy przedni, lewe lusterko, 
tylne oś, wahacze i inne. Oleśnica, tel. 071/314-33-73. 
0603/23-45-49
VW POLO, 1993 r., 1400 ccm, diesel : pompa wtryskowa, - 
300 zł. Pieńsk, td. 075/778-62-81. 0606/43-36-31 
VW POLO CLASSIC, 1994 r . : częśd mechaniczne. Wrodaw, 
tel. 0602/26-76-79
VW POLO KOMBI, 1994 r .: lampy tylne, zderzak, drzwi prawe 
kpi. Krosno Odrzańskie, tel. 0503/77-57-25 
VW POLO, 1996 r., 40 tys. km, 1400 ccm, benzyna : silnik z 
osprzętem, sprowadzony z Francji, odony, stan b. dobry. Wro
daw, 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, 1997 r . : konsola, - 300 zł. Góra. woj. leszczyń
skie, tel. 0.605/52-67-53
VW POLO, 1997 r., 58, tys. km, 1400 ccm : silnik, skrzynia 
biegów, bdka pod silnikiem, wahacze, przekładnia kierowni
cy, oś tylna, nagrzewnica, zbiornik paliwa, alternator, zawie
szenie sportowe, pasy pirotechniczne. Jelenia Góra, tel. 
0606/97-58-11
VW POLO B KOMBI. 1997 r.. 2500 ccm, TD S: poduszki pow., 
konsola, silnik, skrzynia biegów, lampy, szyby, zderzaki, za
wieszenia, tapicerka, lusterka, chłodnice, ława, tylna klapa, 
drzwi, kda, ramki, elem. plasitkowe, szyberdach, wzmocnie
nie przednie i inne. Lubin, tel. 0601/18-90-99 
VW POLO, 1997 r., 1100 ccm : głowica, sprzęgła, drążki kie
rownicze. Wrocław, tel. 071/360-11-08 
VW POLO, 1998 r., 1400 ccm : inst. el., komputer, regulator 
wolnych obrotów, rozrusznik, alternator, mechanizm drzwi, 
wtryski i inne. Wrodaw, tel. 0603/30-69-72 
VW PO LO : silnik -100 zł, skrzynia biegów - 80 zł, McPherso
ny - 80 zl, chłodnica, różne części, całość, • 200 zl. .. gm. 
Żmigród, lei. 0606/62-40-34
VW POLO. 1100 ccm: głowicę, dach, zegary na diodach. Bie
lawa, tel. 074/833-15-40, 0606/66-92-29 
VW POLO KOMBI od 1983 r. do 1989 r . : drzwi, maska przed
nia, błotniki, szyby, kpi. siedzeń, stan b. dobry, lampy, serwo, 
pompa, felgi, deska rozdzielcza, wykładzina podłogowa. Brzeg, 
teł. 0502/52-09-54 ~
VW POLO, 1300 ccm: aparat zapłonowy Bosch. Wrodaw, td. 
071/372-22-86
VW POLO, 1100 ccm, benzyna : różne części. Zgorzelec, tel. 
075/778-73-73, 0603/80-66-58
VW POLO : różne części. Jelenia Góra, tel. 0603/44-65-57, 
0609/26-96-78
VW POLO, 1100 ccm : silnik, głowica. Kłodzko, tel. 
0607/11-88-18
VW POLO : zderzak tylny, środkowa konsola, pompa wodna 
(diesel), kierunkowskazy. Wilkowice, tel. 065/534-13-37 
VW PUNTO II: lampy przednie. Wrocław, tel. 0603/68-45-08 
VW SANTANA, 1987 r., 120 tys. km, 1600 ccm, turbo D : silnik 
kpi. odony, skrzynia biegów (5), półośki, stan idealny, McPher
sony, tarcze i zaciski hamulcowe, zawieszenie tylne, reflekto
ry z  halogenami, grill, lampy tylne, chłodnica, ukl. kierowni
czy, zbiorniczki wyrównawcze, linki, lusterka i inne. Chojnów, 
tel. 076/817-21-15, 0606/47-11-90 
VW SCIROCCO 1,1978 r . : szyby, lampy, elementy tapicerki, 
kierunkowskaz tylny lewy. Złotoryja, tel. 076/878-55-32 
VW SCIROCCO II, 1984 r., 1800 ccm, wtrysk: silnik, skrzynia 
biegów (5), maska silnika, reflektory, drzwi, klapa tylna, lam
pa tylna lewa, chłodnica wody i oleju, licznik, zawieszenia, 
półosie, szyberdach i inne części. Byczyna, tel. 077/413-44-57 
VW SCIROCCO GTI. 1986 r. : karoseria bez maski, stan b. 
dobry, osprzęt wtrysku, przepływomierz, zbiornik z pompą, 
szyby boczne i tylne spoilery, lusterka, w całości lub na czę
ści - 400 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-24-59 
VW SCIROCCO, 1986 r, G TI: blacharka, bez korozji, ospo
ilerowany, progi, zderzak tylny, • 300 zl. Jelenia Góra, tel. 
0608/32-36-20
VW SCIROCCO. 1987 r. 1600,1800: silniki, oclone, drzwi, lam
py, zderzaki, inne części. Lubań, tel. 075/721-52-31, 
0604/56-15-28
VW SCIROCCO I : różne częśd z rozbiórki, akcesoria do tu
ningu. Wałbrzych, tel. 074/665-17-53, 0607/42-81-09 
VW SCIROCCO II : różne części. Jelenia Góra, tel. 
0603/44-65-57, 0609/26-96-78 
VW SHARAN, 1998 r., 2000 ccm : przedni pas i lampy, zbior
niki. serwo, ABS, licznik, wahacze, rozrusznik, teleskopy, wó
zek, kolumna kierownicy, błotnik tylny prawy, zderzak tylny, 
wahacze tylne, tłumiki, plastiki, skrzynia biegów, filtr powie
trza i inne. Ostrów Wlkp., 1el. 0502/08-55-04 
VW SHARAN, 1900 ccm, T D i: osprzęt silnika, zawieszenia

HAMULCE od A do Z
(klocki, szczęki, tarcze, bębny, akcesoria...)

AMORTYZATORY KAYABA
HURT - DETAL - MONTAŻ 
ATRAKCYJNE RABATY!

W rocław , ul. Powstańców Śl. 210 
„ B E R T M A N ” (Zespół Szkól Energetycznych) 

tel. 071/ 338-46-28,361-70-61 do 62 wew. 27
tel. kom. 0-605 948 947 OP984792

11.05.2001 sp is treści - patrz strona 61 (rozkładowa) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 59

http://www.Kolczyk.com.pl
mailto:tturbo@poczta.onet.pl


TANIE C Z Ę Ś C I0P010624 
HAMULCA I ZAWIESZEŃ

D O  SA M O C H O D Ó W  NIEM IECKICH  
W rocław , ul. Ł ę c zy cka  9, te l. 355-27-54 

D O  A U T  JA P O Ń S K IC H  I K O R E A Ń S K IC H  
W rocław , ul. Ł ę c zy cka  20, tel. 3^3-47-87

NAPRAWA SAMOCHODÓW
AMERYKAŃSKICH - EUROPEJSKICH - JAPOŃSKICH

Remonty kapitalne silników benzynowych i Diesla (gwarancja), naprawy głowic silnikowych 
Lubin, ul. B ud z iszyń ska  10, tel. kom. 0-601 42 28 18, tel. 076/841-21-56 

tel. do  warsztatu 0-602 53 50 32, 0-607 20 93 83 opcosrs3

tylne, ukl. wydechowy, progi, konsola, pompa ABS-u, kompu
ter, tapicerka, plastiki i inne. Lubin, tei. 0601/27-11-31 
VW SHARAN VR6, 2000 ccm : szyby, plastiki, lampy, drzwi, 
klapa tylna, maska, wentylatory, skrzynie biegów, półosie, wa
hacze, zawieszenie tylne, błotniki tylne, nagrzewnica, osprzęt 
silnika, wzmocnienie czołowe, chłodnice, zderzak tylny, Alach 
i inne. Lubin, tel. 0609/35-39-31 
VW SHARAN : atrapa przednia. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
VWTRANSPORTER, 1980 r.: rozrusznik, pompa paliwa. Wro
cław, tel. 0603/51-41-19
VW TRANSPORTER T2,1980/91 r., 1600 ccm : lampy przed
nie (H4), kierunkowskazy, atrapy (grill), pompa hamulcowa, 
pompa wody (diesel), lusterka, felgi 14", zamki, klamki,'korki, 
zagłówki, licznik (D), znaczki, napisy ozdobne, zderzaki chro
mowane, inne. Dzierżoniów, tel. 074/831-94-69 
VW TRANSPORTER, 1985 r .: atrapa przednia, skrzynia bie
gów (4), głowica i Inne części z demontażu. Jawor, tel. 
076/870-37-13
VW TRANSPORTER T2,1986 r., 150 tys. km, 1600 ccm, die
sel : silnik ♦ skrzynia biegów i osprzęt, • 1.500 zl. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 074/811-31-27, 0601/31-89-74 
VW TRANSPORTER T2,1986 r.: drzwi przednie (prawe i lewe), 
lusterka, tapicerka, szyby, chłodnica, grill, felgi aluminiowe, 
inne części. Bielawa, woj. wałbrzyskie, tel. 0603/22-55-40 
VW TRANSPORTER, 1986 r .: różne używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
VW TRANSPORTER. 1987 r., 1600 ccm, turbo D : zawiesze
nia, skrzynia biegów, póiośki, zwrotnice, wahacze, ukł. kie
rowniczy, szyby i inne. Chojnów, tel. 076/817-21-15, 
0606/47-11-90
VW TRANSPORTER, 1987 r., 1600 ccm, diesel: nadwozie na 
kołach, blaszak, stan dobry, bez prawa rejestracji, - 700 zl. 
Strzelin, tel. 071/392-31-91, 0601/55-30-45 
VW TRANSPORTER, 1989 r., 1600 ccm, diesel: skrzynia bie
gów, rozrusznik, chłodnica, nagrzewnica, ukl. kierowniczy, licz
nik, zbiornik paliwa, części zawieszenia i inne. Pęgów, gm. 
Oborniki śląskie, tel. 0602/47-02-35 
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 30 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna : zawieszenia tylne i przednie, szyby boczne, drzwi tyl

ne, drzwi suwane, zbiornik paliwa. Dalków, woj. piotrkowskie, 
tel. 0603/46-66-29
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 1900 ccm, 2400, diesel: za
wieszenie kpi., chłodnica, drążki skrętne, wzmocnienie czoło
we, zderzak przedni, błotnik lewy, drzwi, ławka 2-osobowa (ła
mana) i Inne. Nysa, tel. 0607/35-95-52 
VW TRANSPORTER T4,1991 r .: ćwiartka tylna prawa, bęb
ny, cylinderkl, pompa hamulcowa, klamki, zamki, podnośniki 
ręczne do szyb, zbiornik paliwa, drążki skrętne, węże gumo
we, zawieszenie tylne (prawa strona). Wrocław, tel. 
071/349-50-22
VW TRANSPORTER T4,1992 r.: przekl. kierownicy z drążka
mi. Dzierżoniów, tel. 074/831-91-38 
VW TRANSPORTER T4,1992 r .: przekładnia kier. ze wspo
maganiem, lusterka do izotermy. Prochowice, tel. 
076/858-47-61, 0605/43-54-20 
VW TRANSPORTER T4,1992 r.: szyba przednia, koła stalo
we z oponami, tarcze z zaciskami, drzwi przednie. Wrocław, 
tel. 0600/16-89-64
VW TRANSPORTER T4,1992/98 r.: różne części mechanicz
ne, blacharskie, elementy wnętrza, zawieszenia, kokpit, ele
menty silnika 2.5 TDI, inst. el., skrzynia biegów, pólosie. Opo
le, tel. 0602/87-61-45
VW TRANSPORTER T4,1993 r .: drzwi, klapa tylna, plastiki, 
dmuchawa, części zawieszenia, amortyzatory, prawy bok i 
inne. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57

VW TRANSPORTER, 1994 r. : pompa vacum (2.4 D, nowa), 
pólosio, kierownica z poduszką, sensor, licznik, elementy 
wspomagania (do 1.9 D), hak, drzwi przednie i rozsuwane, 
maska, rozrusznik, łapy i poduszki silnika, filtr powietrza, we
basto, klamki, nagrzewnica tylna, szyby boczne , ukl. wyde
chowy kpi. i Inne. Wrocław, tel. 0601/73-45-35 
VW TRANSPORTER, 1994 r .: wózek kompletny z wahacza
mi, belka przednia, maska. Góra, tel. 0503/02-18-14, 
065/543-49-60
VW TRANSPORTER T4, 1994 r., 1900 ccm, turbo D : drzwi, 
zawieszenie, skrzynia biegów, chłodnica, zbiorniczki, szyby, 
podłużnice, półosie, układ kierowniczy. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
VW TRANSPORTER T4, 1994 r. : reflektory, zagłówek, kie
runkowskaz przedni lewy. Wrocław, tel. 071/337-19-17, 
0605/66-11-92
VW TRANSPORTER T4, 1994 r., 2400 ccm, diesel : pompa 
wspomagania, zbiorniczek wspomagania, chłodnica, wspoma
ganie, pompa oleju, głowica silnika 2.4 D, 1.9 D, TD, części 
silnika, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0501/22-24-85 
VW TRANSPORTER T4, 1996 r. : maski, drzwi, lampy, zde
rzaki, konsole, tylne klapy, zawieszenia, półosie, chłodnice, 
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 T5,1997 r„ 2500 ccm, TDI: pompa wtry
skowa, turbina, pompa vacum, pompa wspomagania, kolek

tory, lampy, kierunkowskazy, komputery, skrzynia biegów, lawa, 
wahacze, piasty, Zaciski, tylne zawieszenie, licznik, drzwi (tak
że rozsuwane), tylna klapa, tylny zderzak, przednia szyba, kola 
letnie i inne. Lubin, tel. 0601/18-90-99 
VW TRANSPORTER T5,1997 r .: drzwi, piaty boczne, chłód- 
nica, lampy, tapicerka welurowa <J.o. wersji długłej;'zawieśze- 
nia, szyby, opony,*zderzaki i inne. Zielona Góra, tel. 
0503/65-06-56 . .
VW TRANSPORTER T4, T5,1999 r.: reflektory, lusterka, ma
ski, wzmocnienia, błotniki, drzwi, szyby, zawieszenia, wózki, 
nagrzewnice, zbiorniki, płaty, dachy, skrzynie biegów, i inne. 
Opole, tel. 0600/10-11-66
VW TRANSPORTER T5, 1999 r. : tapicerka welurowa drzwi 
przednich, z el. sterowaniem do szyb i lusterek, stopnie pla- 
stikowe do drzwi, rozsuwane, stan idealny. Wołczyn, tel. 
0603/03-49-57
VW TRANSPORTER T4, 1999 r. : fotel kierowcy, ławka po
dwójna z przedziału pasażerskiego, stan b. dobry, • 800 zl. 
Wrocław, tel. 322-59-97, 0601/73-82-75 
VW TRANSPORTER T4,1900 ccm : maska silnika, drzwi, kla
pa tylna, zderzaki, zawieszenie przednie, zawieszenie tylne, 
ukł. wydechowy i inne. Chojnów, tel. 0600/34-40-71 
VW TRANSPORTER T4: drzwi przednie, chłodnica, grill, zde
rzak, hak, szyba rozsuwana, drzwi, kabina, ćwiartki tylne, bok 
lewy, długi I inne, tapicerka. Lubin, tel. 0607/75-76-76 
VW TRANSPORTER : silnik 2500 TDi i 1900 TDI, montaż. 
Nowa Sól, tel. 068/388-42-70
VW TRANSPORTER T4 : póiośki, 4 szt., amortyzatory, prze
łączniki świateł. Nysa, tel. 077/433-56-31 
VW TRANSPORTER T2 : silnik 1600 ccm, diesel, 1900 ccm, 
benzyna, lampy, pokrywy, zawiesenia i inne. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
VW TRANSPORTER : siedzenie oryginalne, składane z za
pięciem pasów • 200 zł. Oława, tel. 0502/31-62-09 
VW TRANSPORTER T4,1900 ccm, turbo D : rozrusznik, stan 
b. dobry, • 250 zl. Pęgów, gm. Oborniki Śląskie, tel. 
0602/47-02-35
VW TRANSPORTER T2,2000 ccm, benzyna : silnik, skrzynia 
biegów, części zawieszenia I inne. Trzebnica, tel. 
071/387-08-68, 0600/17-70-09

VW TRANSPORTER T2, 1600 ccm, benzyna : skrzynia bie
gów, układ kier., zawieszenie przednie, piasty tylne, szyby, 
hak, drzwi, części silnika i inne. Trzebnica, tel. 071/387-08-68, 
0600/17-70-09
VW TRANSPORTER T4,1900 ccm : skrzynia biegów, lampy, 
maski, drzwi, chłodnice, zawieszenia, ukl. kierowniczy ze 
wspomaganiem, nagrzewnice, przełączniki, alternator, osprzęt 
silnika, sprężyny, pompa wspomagania, wykładzina gumowa, 
hak, plastiki, różne części. Trzebnica, tel. 0602/63-19-13 
VW TRANSPORTER T4: błotnik tyłny lewy z nadkolem i słup
kiem tylnym. Wałbrzych, tel. 074/664-84-31 po godz. 18 
VW TRANSPORTER T4 2.4 D, 1.9 TD: felgi aluminiowe, czę
ści silnika, osłona pod silnik, chłodnica z wentylatorami, lam-
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py tylne, felgi stalowe z oponami 195/70/15, stacyjka z klu
czykiem. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
VW TRANSPORTER T2, 1600 ccm, turbo D : części silnika, 
głowica i inne. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
VW TRANSPORTER T4: przekładnia kler. ze wspomaganiem. 
Wrocław, tel. 0601/73-20-98
VW TRANSPORTER T4 : zderzak tylny lewy. Wrocław, tel. 
0605/10-83-08
VW TRANSPORTER T2 : karoseria. Kłodzko, tel. 
0607/11-88-18 .
VW TRANSRORTER T2. T3 i skrzynia biegów (4). Kłodzko, 
teł. 0607/11-88-18
O  VW TRANSPORTER, CARAVELLE, MULT!VAN, 

1997/00 r., 2500 ccm, TDI, 102 PS, 150 PS : s il
nik 2.5 TDI, w całości lub 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, tel. 
0601/34-41-73 84014081

VW VENTO, 1985 r., 1900 ccm, turbo D : drzwi, podnośniki 
szyb, elektryka, belki, półosie, sanki, maska, grill, szyby, pla
stiki, lampy, zderzaki i inne. Lubin, teł. 0603/22-60-56 
VW VENTO GT, 1993 r., 2000 ccm : konsola', inst. elekbycz- 
na, Hcznik, drzwi tylne prawe, części silnika, zbiornik paliwa i 
Inne. Bolesławiec, teł. 0601/57-13-39 
VW VENTO, 1993 r., 1900 ccm, TDI: blenda tylna, lampa we
wnętrzna lewa, szyba tylna, hokeje zderzaka, silnik TDi, lam
pa narożna prawa. Wrocław, tel. 071/337-19-17,0605/66-11-92 
VW VENTO, 1994 r., 1900 ccm, turbo D : skrzynia biegów (5), 
reflektory, maska, zderzak pizedni, błotniki, zawieszenie przed
nie, 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 welur, zawieszenie tylne, 
instalacja elektryczna, osprzęt silnika, układ wydechowy I Inne. 
Lubin. tel. 0600/34-00-82
VW VENTO : przełączniki kierunkowskazów, kierunkowskazy. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/644-21-48 
WARTBURG 353: drzwi nowe • 50 zł/szt., klapa tylna, ścian
ka grodziowa - 30 zl/szt., zderzak tylny, nowy, różne części. 
Kłodzko, tel. 074/867-69-72, 868-77-53 
WARTBURG : wszystkie części mechaniczne i blacharskie. 
Prochowice, tel. 0603/46-96-89 
WARTBURG 353 : gażnik 2-gardzielowy z kolektorem, roz
rusznik, alternator, chłodnica, klamki z zamkami, tylne lampy. 
Wrocław, tel. 0502/05-12-46
WARTBURG 353: wal (po remonde w Niemczech). Wrocław, 
tel. 071/337-24-19
WARTBURG 353: silnik na nowym wale, stan idealny. Opole, 
tel. 077/456-71-62
WARTBURG 353: bębny hamulcowe żebrowane (nowe) kpi. - 
50 zł. Wałbrzych, teł- 074/664-70-40 
WARTBURG GO li, 1991 r., 1300 ccm : tylna ścianka, lampy, 
reflektory, zderzaki, błotniki tylne, klapy i inne drobne. Legni
ca, tel. 0604/88-91-82, 0608/40-20-73 
WARTBURG GOLF, 1300 ccm : klapa silnika, ścianka przed
nia, błotniki przednie i tylne, poszycie błotników (nowe), chłód-' 
nica, głowica, skrzynia biegów, rozrusznik, alternator, waha
cze tylne oraz lampy przednie i tylne. Wrocław, tel. 
071/337-24-19
WARTBURG GOLF: chłodnica, reflektory, maska, atrapa, ma: 
ska, błotnik, ścianka tylna, zderzak, skrzynia biegów, pólosie, 
rozrusznik, alternator, gażnik, aparat zapłonowy, wahacz, 
przekł. kierownicy, przełączniki, od 5 zł. Wrocław, tel. 
071/345-77-31 po godz. 18, 0601/71-61-38 
WARTBURG GOLF, 1300 ccm : różne części, - 1.000 zi. Pia
ski, woj. leszczyńskie, tel. 0601/73-92-95 
WÓZEK WIDŁOWY: widły o dl. 1.8 m, - 500 d. Kożuchów, lei. 
068/355-44-80. 0602/57-66-59 
WÓZEK WIDŁOWY EV, OV, RAK, GPW : ogumienie pełne i 
pneumatyczne oraz części mechaniczne, nowe i używane. Lu
bin. tel. 076/846-90-30, 0601/84-44-81 
ZASTAWA 1100,1984 r.: wszystkie części oprócz skrzyni bie
gów. Wrocław, teł. 0503/85-14-74 
ŻUK, 1977 r . : rama, przednie zawieszenie, 4 opony z felga
mi. Wrocław, tel. 0603/51-41-19 
ŻUK, 1990 r., 2120 ccm: skrzynia biegów 4-biegoWa - 250 zł, 
3-biegowa • 85 zł, kpi. silnik na części • 150 zł, rozrusznik • 50 
zł, burty metalowe (solidnie wykonane) • 350 zł, most tyłny • 
140 zł, 4 kpi. opony Dębica • 85 zl/szt., inst. gazowa Lovato • 
400 zł, nowa plandeka, - 200 zł I inne. Świdnica, tel. 
074/853-66-08, 0608/73-89-11
ŻUK: skrzynia lad., skrzynie biegów, resory, kolumna kierow
nicy, rozrusznik, alternator, chłodnice, drzwi kabiny, opony i - 
inne. Jarocin, tel. 062/505-41*58 
ŻUK : chłodnica i inne części, • 150 zl. Kluczbork, tel. 
077/418-24-58
ŻUK : most z półośkami - 250 zl, głowica Uzbrojona • 500 zl. 
Oława, tel. 071/301-54-58
ŻUK: izoterma, • 800 zł. Sobótka, tel. 0607/66-04-91 
ŻUK : silnik, stan b. dobry, możliwość sprawdzenia • 700 zl,

- most napędowy • 250 zl, skrzynia biegów (4) • 300 zł, kpi. 
kabina, po remoncie w 2000 r, - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/311-98-33
ŻUK: alternator, prądnica, półoś, mechanizm różnicowy z ko
łem i wałkiem, docisk sprzęgła, gażnik. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
ŻUK: głowica, wal korbowy po szlifie, tarcza + docisk sprzę
gła, obudowa sprzęgła, wałek kolumny, gażnik Webera i Iko- 
wa, skrzynia biegów (3), alternator, półosie, opony, rozrusz
nik, pompa wody, chłodnica i inne. Wrocław, tel. 071/784-69-45 
ŻUK: opony, felga, stan dobry. Zawonia, tel. 071/312-90-73 
ŻUK: głowica • 400 zł, docisk sprzęgła • 100 zł, gażnik • 150 
zł. Ziębice, tel. 074/810-52-06
ŻUK : rozrusznik • 40 zł, silnik z pompą wodną, kolektorem
ssącym i wydechem • 150 zł, szyby • 30 zl, skrzynia biegów
/3/ • 70 zł. Bolków, tel. 0609/25-96-29
ŻUK, NYSA: mosty, skrzynia biegów, części silnika, karoserii
- 50 gr, 1 zł/kg. Gniechowice, tel. 071/316-87-97,
0601/70-14-89
ŻUK, NYSA: silnik, zawieszenia, koła, lusterka, alternator, roz
rusznik, pompa i inne. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
ŻUK, NYSA : skrzynia biegów, kolumna kierownicza, pokrow
ce na maskę, wał napędowy, rozrusznik. Wałbrzych, tel. 
074/841-60-42
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następny numer 
gazety 

25.05.2001 r.

DRODZY C ZY TELN IC Y !
Informujemy, że 24 kwietnia 2001 r. ukazał się pierwszy numer międzynarodowej gazety ogłoszeniowej pod nazwą Euroregion. Jest to miesięcznik wychodzący 
równocześnie w 3 krajach: Polsce, Czechach, Niemczech i w trzech wersjach językowych: polskiej, czeskiej i niemieckiej.
Ogłoszenia drobne w gazecie drukować będziemy bezpłatnie. Wszystkich Państwa, którzy mają do zaoferowania produkty i oferty współpracy interesujące czytelników 
z Czech i Niemiec, prosimy o wypełnienie zamieszczonego powyżej kuponu.
W gazecie będą następujące działy:
100 TURYSTYKA
110 SPRZĘT SPORTOWO-TURYSTYCZNY
120 MEBLE I WYPOSAŻENIE MIESZKAŃ
130 ANTYKI i SZTUKA WSPÓŁCZESNA
140 DLA DZIECI
150 ELEKTRONIKA I FOTO
160 HOBBY (kolekcjonerstwo i majsterkowanie)

170 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 
180 OGRODNICTWO 
190 ODZIEŻ 
200 BIZNES
300 AUTA USZKODZONE I NA CZĘŚCI 
310 CIĄGNIKI i MASZYNY ROLNICZE 
320 MASZYNY BUDOWLANE 
330 CZĘŚCI

340 OLDTIMERS 
350 PRZYCZEPY KEMPINGOWE 
400 NIERUCHOMOŚCI 
500 PRACA
600 ZDROWIE I URODA 
700 POZNAJMY SIĘ 
800 ZWIERZĘTA 
900 RÓŻNE

UWAGA I Nie zamieszczamy ogłoszeń dotyczących sprzedaży, kupna i zamiany samochodów, z wyjątkiem aut z pozycji 300 i 340.

informacja dotycząca ogłoszeń drobnych: tel. 071/342-70-70, zgłoszenia telefoniczne: 342-18-14, fax 372-56-54 

Zapraszam y do reklam ow ania s ię  w Euroregionie
łych z Państwa, którzy są zainteresowani zamieszczeniem reklam w Euroregionie, prosimy o kontakt z Działem Reklamy, tel. 342-67-27, fax 342-57-90

Ceny reklam: 1. strona.................   2,50 EUR za 1 cm2, pozostałe strony   2 EUR za 1 cm2

M I Ę D Z Y N A R O D O W A  G A Z E T A  O G Ł O S Z E N I O W A

I I I I  RUBRYKA KRAJE I I kupię I I sp rzed a m  □  za m ien ię  .W ŁAŚC IW Ą KRATKĘ ZAZNACZYĆ SYMBOLEM X

C z ę ś ć  w y tłu sz c zo n a  o g ło s ze n ia

(d rug ie s łow o)
] [

(trzepie s łow o)

P o je m n o ś ć !R o c z n ik ] | P r z e b ie g i

Wypełniać tylko dla ogłoszeń dotyczących pojazdów
S ł ln ik L K o lo r

treść ogłoszenia (wypełniać w Języku polskim):.

Cena Zamienię na[

Imię 1 nazwiskoj 1 Miejscowość | li Kod 1 ' ' i!

Gmina.! Powiat | Ulicaj
f ta n a  o z n a c z o n a  ko lo rem  w v fa czn ie  d o  w ia d o m o śc i redakcji * * .... .. ™  .......~.............. " '——-------— ------ -------------------:--------------------------------

Kierunkowy Q Tel.l 1 Uwagi język koriw ers acj

Kierunkowy | Tel. | 1 Uwagi c z F

Kierunkowy T Tel.l 1 Uwagi i D RUS

Nie zamieszczamy ogłoszeń bez ceny! Kupon prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literamil
Adres redakcji: Euroregion - Redakcja polska, ul. Kościuszki 135, 50-440 Wrocław
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SAMOCHODY 
NA CZĘŚCI

Punkty przyjmowania 
reklam płatnych:

AUD1100,1981 r., 1800 ccm, wtrysk 5-biegowy, alum. felgi,
-1.400 zł. Domaszkowice, tel. 077/410-49-10,0602/43-09-41 
AUD1100 CC, 1984/85 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
biały, w całości lub na części, bez prawa rejestracji, na bia
łych tablicach - 1000 DEM. Ostrów Wlkp., tel. 0502/08-55-04 
AUDI 80,1981 r., 180 tys. km, 1600 ccm, zielony metalic, w 
całości lub na części, szyberdach, alum. felgi, spoiler tylny, 
kpi. polska dokumentacja, stan dobry, - 1.800 zł. Bogatynia, 
tel. 0605/39-94-80
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, benzyna uszkodzone nadwo
zie, nie do naprawy, z dokumentacją, -1.100 zł. Nowa Sól 
tel. 0607/74-71-21
AUDI 80, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, biały, szyberdach 
stan dobry, .na chodzie', w całości lub na części, • 1.600 zl 
Wrocław, tel. 329-72-47,0603/88-20-82 
AUDI 80 B3,1991 r., 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, radio, bez prawa rejestracji, zadbany, - 6.500 zł. Opo
le, tel. 0608/78-61-93
AUDI 90 COUPE, 1990 r., 2300 ccm, benzyna, czarny me
talic, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek, 
wspomaganie, szyberdach, 4500 DM, Niemcy, tel. 00491728 
139927
AUDI COUPE OUATTRO, 1987 r.', 2200 ccm, granatowy, 
szyberdach, el. reg. lusterka, czerwona, skórzana tapicer
ka, bez prawa rejestracji, w całości lub na części, stan do-; 
bry, - 2.700 zł. Oleśnica, tel. 0606/93-14-85 
AUSTIN MAESTRO, 1984 r., 150 tys. km, 1500 ccm, czer
wony, w całości lub na części, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/
341-53-88,0605/63-72-70
BMW 316, 1978 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, .na cho
dzie", w całości lub na części, - 1.800 zł. Jelenia Góra, tel. 
0503/65-77-28
BMW 318,1978 r. w całości lub na części. z kpi. dokumen
tacją, - 700 zł lub zamienię na telewizor. Grodziec, tel. 076/
877-41-19
BMW 318 i E-30,1985 r., 1800 ccm, wtrysk instalacja gazo- . 
wa, bez prawa rejestracji, - 3.000 zł. Oława, tel. 0607/
49-44-47
BMW 318 i, 1985 r., 175 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy mejalic, 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 i, 1988 r., 180 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, stalowy 
metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, el. reg. lusterka, szyberdach, 
zadbany, stan idealny, na białych tablicach, bez prawa reje
stracji, - 3.800 zł. Pleszew, tel. 0501/48-36-77,062/742-43-28 
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 324,1986 r., 2400 ccm, diesel, ciemnozielony meta
lic, otwierany dach, centralny zamek, el. reg. lusterka, alum. 
felgi, RM, na białych tablicach, stan idealny, - 5.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/843-68-74
BMW 524 TD, 1987/88 r.. 200 tys. km, 2400 ccm, turbo D, 
perłówogranatowy metalic, stan idealny, serwisowany, wspo
maganie, el. reg. lusterka, centralny zamek, szyberdach, 
skórzana kierownica, podłokietnik, obrotomierz, RM + gło
śniki, hak, alum. felgi, zadbany, bez prawa rejestracji, 1900 
DM.., tel. 0601/17-50-59
BMW 525 TDS, 1994 r., czarny metalic, automatic, pełne 
wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki - 7.000 DEM * cło. 
Leszno, tel. 0605/22-53-65
BMW 728,1981 r. w całości lub na części ♦ dodatkowo czę
ści, -1.800 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-00,071/315-04-42, 
0502/66-62-27

•  REGENERACJA GŁOWIC DO SAMOCHODOW o p o io s 45 
CIĄGNIKÓW I CZĘŚCI MASZYN

•  SPAWANIE GŁOWIC, ALUMINIUM I ŻELIWA 
SKUP, SPRZEDAŻ, WYMIANA

•  SZLIFOWANIE WAŁÓW KORBOWYCH I CYLINDRÓW  
55-012 Żern ik i W rocławskie, ul. Orla 12, tel./fax 071/311-33-60

(500 m za granicą Wrocławia w kierunku na Strzelin, 50 m za tablicą drogową "Żemiki Wrocławskie* w prawo)

U W A G A
Informujemy, ż e  sp o śró d  kuponów  og ło 
szen iow ych  zb ie ra n y ch  na  giełdach sa
mochodowych, pierwszeństwo druku 
będą miały ogłoszenia złożóne na ku
ponach wyciętych z dwóch ostatnich 
numerów gazet (wtorkowego i piątkowego); 
Inne o g ło s zen ia  (na  k upo na ch  z e  sta r
szy ch  gaze t) d ru kow ać  b ęd z iem y  w  m ia
rę  w o lnego  m iejsca .

C h c ie lib y śm y  ta kże  p rze s trze c  P ań s tw a  
przed  kupow an iem  na  g ie łdach  sam o cho 
do w ych  sa m y c h  ku p o n ó w  o g ło s ze n io 
w ych, o fe row anych  po n iż sze j ce n ie  i rze 
kom o w yc ię tych  w cze śn ie j z  gazety. Z d e 
cydow ana  w ię k s zo ś ć  z  n ich  to "podrób 
ki", d ru kow ane  poką tn ie  i n ie  m a ją ce  n ic  
w spó lnego  z  Au to  G ie łdą . Takich og łoszeń  
pub likow ać n ie  będziem y, pow ęd ru ją  one  
d o  ko sza .

Informujemy, że kierujemy się

przy kwalifikowaniu ogłoszeń rio rfnikir 

✓ w  p ie rw s ze j k o le jn o ś c i d ru ku jem y  
og ło szen ia  bezp łatne, z ło żo n e  na  ku
ponach w yciętych  z dwóch 
ostatnich numerów gazet,

✓ og ło szen ia  bezp ła tne  o  tej sam e j tre
śc i drukujem y dw a razy  w  tygodniu wy
łącznie wtedy, je że li o b a  og ło s zen ia  
z ło żo n e  s ą  na  kuponach  w yc ię ty ch  z  
dw óch  osta tn ich  num erów  g a ze t

✓ n ie  zam ie sz c zam y  og łoszeń  be z  ceny, 
a  w  przypadku sam ochodów , b e z  ceny  
i roku  produkcji,

✓ n ie  z a m ie s z c z a m y  bezp ła tn ie  og ło 
sze ń , których tre ść  w skazu je , ż e  s ą  
one  rek lam ą  firm, o só b  p row adzących  
d z ia ła ln o ść  g o spoda rczą ,

✓ n ie  za m ie s z c z a m y  bezp ła tn ie  d rob 
nych o g ło s zeń  au tokom isów , firm  za j
m u jących s ię  hand lem  sam ochodam i, 
c zę śc iam i sam ochodow ym i, ofert biur 
n ie ru chom ośc i itp.

Redakcja

BMW 728,1984 r., 2800 ccm techn. sprawny, nie rejestro
wany, - 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, bez prawa rejestracji, pełne wyposażenie oprócz skóry, 
stan b. dobry, - 8.000 zł. Prudnik, tel. 077/436-09-73 
CITROEN BX, 1988 r., 1600 ccm, wtrysk, biały, stan dobry, 
bez prawa rejestracji, wspomaganie kier., el. otwierane szy
by, 5-biegowy. • 1.500 zł lub zamienię na przyczepę kempin
gową, na białych tabl.. Legnica, tel. 076/722-74-41, 0609/
28-32-87

wypadku, na części, alternator - 200 zł, chłodnica -100 zł, 
skrzynia biegów - 250 zł i inne. Karpacz, tel. 0501/61-37-62 
FIAT 850 SPORT, 1971 r., 900 ccm, benzyna, czerwony, 
bez przeglądu i akumulatora, - 600 zł. Wrocław, tel. j071/ 
373-25-89 po 19
FIAT CROMA, 1989 r., 2000 ccm, turkusowy metalic, cen
tralny zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, komputer, stan 
b. dobry, na białych tablicach - 1.400 DEM. Wrocław, tel. 
0608/66-22-21
FIAT DUCATO, 1991 r., 160 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, maks. długi i wysoki, przegroda celna, 3-osobowy, w ca
łości lub na części, - 5.000 zł. Strzegom, tel. 0600/82-55-22

I POMOC DROGOWA - CAŁODOBOWA]
t e l .  0 - 6 0 4  7 8  6 9  3 9 ,  0 7 1 /3 1 8 -5 3 -2 2

CITROEN CX-25,1987 r., 2500 ccm, diesel, kolor wiśniowy, 
uszkodzony, na części, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
336-48-29
CITROEN ZX, 1992 r., 108 tys. km, 1400 ccm, REFLEX,S 
czerwony, po dachowaniu, silnik sprawny, zarejestrowany, 
.twardy* dowód, - 4.600 zł. Wrocław, tel. 0601/21-75-42,071/ 
348-34-78
DACIA, 1983 r., 1300 ccm, benzyna, żółty, w całości lub na 
części, - 550 zł. Wschowa, tel. 065/540-18-09 
DAIHATSU CUORE. 1988 r., 850 ccm, benzyna, biały,
2-drzwiowy, 5-biegowy, tylne szyby uchylane, w całości lub 
na części, - 600 zł. Podgórzyn, tel. 075/761-04-57 po godz. 18 
FIAT 125p, 1983 r., 45 tys. km, 1500 ccm, pomarańczowy, 
rozrusznik i alternator po regeneracji, nowa chłodnica, nowy 
akumulator (gwarancja), fotele stan idealny, do remontu sil
nika, od roku nie używany, w całości lub na części, - 350 zi. 
Wrocław, tel. 071/355-27-87
FIAT 125p, 1984 r. silnik i skrzynia biegów od Poloneza, w 
całości lub na części, • 500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/

. 762-17-53
FIAT 125p, 1987 r., 80 tys. km, 1500 ccm, czerwony, insta
lacja gazowa, w całości łub na części, * 700 zł. Leszno, tel. 
0607/54-94-46
FIAT 126p, 1980 r., czerwony, w całości lub na części, • 350 

■ zł. Złotoryja, tel. 0606/11-70-65 
FIAT 126p, 1981 r., 650 ccm, czerwony, zdekompletowany.
2 silniki, 2 skrzynie biegów, dokumentacja na 2 Fiaty 126p, - 
400 zł. Polanica Zdrój. tel. 0606/57-86-93 
FIAT 126p, 1983 r., • 800 zł. Mirków, tel. 071/315-13-09 
FIAT 126p, 1985 r., zielony, techn. sprawny, skorodowany, 
w całości łub na części ♦ różne części, - 600 zł. Świdnica, 
tel. 0604/83-71-09
FIAT 126p BIS, 1988 r., 72 tys. km, 704 ccm, czerwony, po

FIAT RITMO, 1981 r., 1740 ccm, diesel, biały, w całości lub 
na części, - 1.300 zL Kłodzko, tel. 074/867-50-08 
FIAT TIPO, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, szary 
metalic, w całości lub na części, stan dobry • 1.500 DEM. 
Jasień, tel. 068/371-05-70
FIAT TIPO S, 1994 r., 41 tys. km, 1400 ccm, gażnik, grana
towy metalic, I właściciel, alarm, kupiony w salonie w kraju, 
pełna dokumentacja, faktura zakupu, uszkodzona dolna 
część przodu (mocno), w całości lub na części, zadbany, - 
5.650 zł. Wrodaw, tel. 0601/49-98-12 
FORD CARGO, 1981 r. kabina r  ramą, na kołach, zareje
strowany w kraju, bez silnika, • 4.000 zl. Wrocław, tel. 071/ 
349-27-14
FORD ESCORT, 1985 r.. 95 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czarny, sprawny, szyberdach, alum. felgi, uszkodzone drzwi, 
pęknięta szyba przednia, do wymiany uszczelki pod głowi
cą, 5-biegowy, w całości lub na części, • 2.600 zł lub zamie
nię na dokumentację. Kędzierzyn-Koźle. tel. 077/483-12-84 
FORD ESCORT, 1986 r., 1900 ccm kpi. dokumentacja, na 
części, • 1.800 zł. Wrocław, tel. 071/344-32-81, 0609/ 
53-39-39
FORD ESCÓRT, 1987 r.. 140 tys. km, 1600 ccm, diesel,

ELEKTRONIKA
SAMOCHODOWA

OP010169
wtrysk paliwa, ABS, liczniki, A/T 

Wrocław, tel. 0-602 318-411

W Y P A D E K ! ! !
KO M U N IKACY JN Y  W POLSCE LUB ZA  GRAN ICĄ  

PO M O ŻEM Y Cl W O DZYSKAN IU  JAK  NAJW IĘKSZEGO  
ODSZKODOW ANIA

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

katalog_www

AUTO GIEŁDA W INTERNECIE
www.ogloszenia.pop.pl

Informujemy, ż e  po cząw szy  od 25.03.1999 r za  pośrednictwem  Auto  G ie łdy Dolnośląskiej m oż
na  u m ie szcza ć  w  internecie zd jęcia  sam ochodów , dom ów  i innych obiektów, które og łaszac ie  
P ań stw o  w  nasze j gazec ie . O g ło szen ia  bezpłatne osób, które w ykup ią  opcję "og łoszen ie  ze  
zd jęciam i w  internecie" otrzym ają specja lny num er katalogowy. B ęd zie  on drukowany na końcu 
og łoszen ia . N um er ten o zna cza ł będzie, ż e  sam ochód , dom  c z y  inny obiekt, którego og łosze 
nie dotyczy m ożna obejrzeć w  internecie na stronie: Wirtualny Katalog Zdjęć, www.sattech.com.pl/ 
katalog. D o  ka żdego  og łoszen ia  z  num erem  do łączać  będziem y w  internecie 3 ko lorowe zd ję
c ia  obiektu, z  trzech różnych ujęć. Zd jęc ia  te m ożna  będzie  obejrzeć po  w p isan iu  numeru 
z  og łoszen ia  w  p rzeg lądarce  internetowej.
Koszt publikacji zdjęć wynosi 14 zł (z VAT) za 28 dni ekspozyq i na serw erze internetowym. 
D oda tkow ych  inform acji ud z ie lam y  pod nr te lefonów: 071/781-71-22,781-71-23

Adresy firm wykonujących zdjęcia do katalogu zdjęć w internecie: 
Wrocław:
S A T T E C H  Com puters, ul. T ęczow a  57, tel./fax 071 781-71-22, 781-71-23 
Au to  G ie łda  D olnośląska , ul. K ośc iu szk i 135, tei. 071 372-56-54, 341-54-02 
Agenęja  Rek lam ow a W O JT A S , ul. Z ie lińsk iego  20, tel./fax 071/362-39-13 
Lubin:
A IN F O -P R E S S ,  G ie łda  Sam ochodow a, tel. 0604 48-21-07, tel. 076 84-69-034 
o ra z  firm a Korbut, tel. 0-601 56-94-92
K om is Auto  Centrum  M A Z U R , ul. M . Curie -Skłodow skie j 97, tel. 076  844-39-32
Leszno 
Jelenia Góra: 
F irm a Rek lam ow a "3D effects", ul. O krze i 13, tel. 075  76 -71-600 ,0603 92-74-64 
Bolesławiec: 
ZH IU  "LOKIS", ul. Sob iesk iego  20, tel. 075  732-37-33 
Świdnica:
"ROD W IL", ul. Saperów  3b, tel. 074/853-57-39,0602 70-43-46, e-mail: u2@ box.pop.p l 
Zatrudnimy współpracowników do wirtualnego katalogu zcjjęć z Wałbrzycha, Opola i Zielonej Góry.

W R O C ŁA W :
A G EN CJA  RE K LA M O W A  "Echo" 
ul. Świdnicka 19 (wejście od K. Wielkiego, 
przy przejściu podziemnym, 
lei. 341 -06-28, lei./fax 341 -06-25 
lei. kom. 0-502 09 37 27 
e-mail: ccho@lelbank.pl 
A G E N C JA  R EK LAM O W A  "Wojtas" 
ul. Zielińskiego 20 (wjazd od ul. Gwiaździstej) 
icl./fax 071/362-39-13 
tel. kom. 0-601 07 77 13 
e-mail: wojtas@wojlas.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 io tr" 
lei. 071/372-07-3J, 0-501 03 65 53 
A G E N C JA  RE K LA M O W A  "Akard " 
ul. Komandorska 147 (pawilon - 1 p.) 
lei, 07l/783-30-(33+34)
"D AM -W ID"
50-349 Wrocław 
teiyfax 071/372-28-34,0-601 154 997, damwid@hot.pl 
LU B IN , L E G N IC A :
"A  Info - Press", Janusz Czajka, 
tcl./fax 076/846-90-34, 0-604 48 21 07 
BIURO. tcl./fax 076/841-52-30, 841-52-15 
59-300 Lubin, ul. Kolejowa 6, Dworzec PKP, I p. 
pn.-pl. w godz. 900-1700 i na terenie giełdy, 
samochodowej Lubin (kasa nr 3) 
sob. w godz. ć^-M^nicdz. w godz. 900-12M
H. KuplAskl
tel. 0-605 359 428, 076/844-75-88 
"K E N T E C H ”
Legnica, ul. Libana 12, pok. 17 
tel. 076/722-39-74, 0-603 472 258 
K ŁO D Z K O :
G. Święcicki, teren giełdy samochodowej
D ZIERŻON IÓW :
os. Złote 5A/6,
tcl./fax 074/31-27-5I (7® - 21 *)
JE L E N IA  G Ó ftA :
J. Majski, tel. 075/76-78-707,9“°-14°"
"ECÓ-POL" R. Kiljan, teł. Ó-603 50 52 81 
O PO LE :
A. Picczonka, tel. 0-601 70 46 78, kom.
"M AH Opole, ul. Ozimska 40, pok. 33, 
tel. 071/361-49-48, 077/442-72-40 
LES ZN O :
L. Brctsznajder, teł.065/529-99-36,
0-606 234 258, 0-605 828 424 
T R Z E B N IC A :
ul. Kościelna 7, tel. 071/312-02-06 
BRZEG :
E. Truss, ler. 077/46-37-06, 
pon.-sob. w godz. l9nB-22a0 
Ś R O D A  Ś L Ą S K A :
"H-D-POL", ul. Malczycka 4, tel. 071/317-48-27 
"MART-MARK", Biuro Ogłoszeń, ul. Legnicka 16, 
tel! 071/317-66-12 
ŚW ID N ICA :
Biuro Usług Gospodarczych,
ul. Konopnickiej 13, tel 074/853-82-12,851 -21-33
e-mail: bugJj@wb.onet.pl
O ŁA W A :
"KĄ-KAW ", TEL. 071/313-23-22, 0-602 46 72 32 
Z IE LO N A  G Ó R A :
Biuro Usług Gospodarczych "Koraz", ul. Miła 9 
tcl./fax 068/327-02-75 

■mail: koraz@go2.pl 
ŻA R Y :
MARDO, 68-200, ul. Ryjick 8/94 
tcł./lax 068/375-99-93 
pon.-pl w godz. lO^-ló0"
Firma Handlowa, Żary, ul. Mieszka I 13 (budynek
Inkubatora), tel. 068/374r37-87 w. 406
B O LE SŁA W IEC :
ul. Widok 23, tel. 0-601 88 45 65
W A ŁB R Z Y C H :
Agencja Reklamowa DESSART
Dariusz Stachurski, tel. 0-602 781 868,0-501 615 511
W O ŁÓ W : .
Firma Handlowo-Usługowa KLIK  
56-160 Wińsko-Wolów, pl. Wolności 2 
tel. 389-80-80 (wt., czw., pt.) w godz. ^ “ - ló 00 
JA W O R : -
Biuro Reklam i Ogłoszeń Prasowych 
ul. Strzegomska 6/3, pon.-pl. 10-18 
tel. 076/870-72-43, tel./fax 076/870-72-44 
K A L IS Z :
CENTRUM OGŁOSZENIOWE "ARGUS" 
teiyrax 062/764^90-46 pón.-pt. 8-16 
oraz na terenie giełdy samochodowej (kiosk) 
RAW ICZ:
PHU "TOSKA"
ul. Piłsudskiego I, tel. 065/546-11-02 
S Z A M O T U ŁY :
B.H.U. "Marians"
ul. Kapłańska 3, tel. 061/29-25-266 

godz. 8°°-l8“
P O Z N A Ń :
GUERICA - R. Paszkiewicz 
tel. 0-501 590 007 
tel./fax 061/867-72-07 
O L E Ś N IC A :
MarMac
ul. 3 Maja 12, tel. 071/398-33-47 
N A M Y S Ł Ó W :
Rynek Ratusz pok. i ł  
tel. 077/410-02-96

P rzy jm ow an ie  ogłoszeń bezpłatnych 
poza redakcją

Z IE L O N A  G Ó R A :
lei. 068/327-02-75 (pn.-pl. 10"“-18*. sob.
T R ZE B N IC A :
biuro współpracujące z Aulo Giełdą: 
tcl./fax 071/312-02-06 
(pn.-pl. 900-l800, sob. 900-13no) 

a także  nasi a kw izy to rzy  
na g ie łdach sam ochodowych.
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szary metalic, 5-drzwiowy, -̂biegowy, szyberdach, hak, stan 
dobry, bez prawa rejestracji, na białych tablicach, - 2.200 zl. 
Rawicz, tel. 0608/19-06-33
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, diesel, czerwony,
5-drzwiowy, bez prawa rejestracji • 800 OEM. Kędzie-
rzyn-Koźle, tel. 0503/64-67-38
FORD ESCORT, 1989 r., 1900 ccm, czerwony, na części,
wersja amerykańska, stan dobry, -1.150 ̂ ł. Wrocław, tel.
071/344-32-81, 0609/53-39-39
FORD ESCORT, 1990 r., 90 tys. km, 1900 ccm, benzyna,
ciemnoniebieski, wersja amerykańska, w całości lub na
Części, - 3.500 zł. Kozów, woj. legnickie, tel. 0606/
16-95-59
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel, biały, 3-drzwio
wy, na zachodnich tablicach, nowy model - 2.100 DEM. 
Świdnica, lei. 0606/12-99-22 
FORD FIESTA, 1987 r., 195 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
niebieski metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, 5-biegowy, 
alum. felgi, nowe opony, stan b. dobry, bez prawa reje
stracji, - 2.000 zł. Bielawa, tel. 074/646-42-34 
FORD FIESTA, 1991 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 
5-biegowy, na białych tablicach - 1.400 DEM. Zgorzelec, 
tel. 075/775-61-13
FORD GRANADA, 1980 r., 2300 ccm, diesel, srebrny, 
.na chodzie”, do remontu, silnik Forda Sierry, -1.100 zł. 
Wrocław, tel. 0601/77-87-40
FORD SIERRA KOMBI, 1985 r., 2300 ccm, diesel, biały, 
szyberdach, centralny zamek, 5-biegowy, zarejestrowa
ny, opłacony, po wymianie głowicy, w całości lub na czę
ści. - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
FORD SIERRA, 1985 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, kawowy, bez prawa rejestracji, w całości lub na czę
ści, -1.100 zł. Żmigród, tel. 0605/40-93-89 
FORD SIERRA, 1988 r., 2000 ccm, biały, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, szyberdach, stan b. dobry, na białych tabli
cach - 1.300 DEM. Wrocław, tel. 0608/66-22-21 
FORD SIERRA, 1990 r., 1600 ccm, benzyna, biały, stan 
b. dobry, 4-drzwiowy, na białych tablicach, bez prawa re
jestracji, - 2.500 z ł. ., gm. Sulików, tel. 075/778-73-41 
FORD SIERRA GLX, 1990 r., 130 tys. km, 1600 ccm. 
wtrysk, szary metalic, 5-drzwiowy, stan b. dobry, centr. 
zamek, szyberdach, RO, wspomaganie, bez prawa rej., 
na zachodnich tablicach, • 2.800 zł. Wrocław, Kielce, tel. 
0601/71-51-51 '
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 1800 ccm, wtrysk, CLX, 
biały, w całości łub na części, mocno uszkodzony przód, 
zarejestrowany przód, • 4.500 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
70-17-36
FORD TAUNUS, 1978 r,, 1600 ccm, benzyna, niebieski, 
model 4-drzwiowy, welurowa tapicerka, hak, stan dobry • 
1.400 zł lub zamienię na Forda G/anadę, bez prąwa.reje- 
stracji, lub na Tarpana, plastikowa nadbudowa. Wrocław, 
tel. 071/351-82-08 w. 17/21. 0501777-96-90 
FORD TRANSIT. 1978 r:.‘ 1600 ccm, benzyna krótki, 
oszklony, w całości lub ną części, + (frugi silnik, - 1.100 
zł. Legnica, tel. 0606/98-73-60 
HONDA CONCERTO. 1995 r., 1800 ccm, TDI, srebrny 
metalic, w całości lub części, mocno uszkodzony przód, 
pełna dokumentacja, zarejestrowany, - 6.200 zł. Wrocław, 
tel. 0601/70-17-36
HONDA CRX ED-9,1991 r., 1600 ccm, benzyna, czarny, 
obniżony, ospoilerowany, sportowa kierownica, sportowe 
pasy, w środku rury wzmacniające, alum. felgi, na białych 
tablicach • 2.600 DEM. Bogatynia, tel. 0602/81-23-32 
JELCZ, 1982 r., 80 tys. km w całości lub na części, - 6.000 
zł lub zamienię na dostawczy. Wrocław, tel. 0604/42-03-28 
JELCZ 317 D, 1989 r., 70 tys. km na części, ciągnik sio
dłowy, z dokumentami, bez silnika, - 4.000 zł. Żarów, tel. 
074/858-92-17, 0603/38-58-33 
JELCZ 325, 1984 r., 40 tys. km, diesel, czerwony, silnik
40.000 po remoncie, w całości lub na części, - 5.000 żł. 
Pleszew, tel. 062/742-75-78,0604/81-22-65
JELCZ 415, 1989 r. bez silnika, dł. 6.30 m, kabina do 
poprawek i malowania, - 5.000 zł. Wołów, tel. 071/ 
389-05-87
KAMAZ 5511,1980 r. oryginalna wywrotka, w całości Jub 
na części, bez silnika, - 3.500 zł. Bolesławiec, tei. 075/ 
734-66-71
LANCIA THEMA, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk, szary meta
lic, wszystkie el. dodatki, na części, - 7.600 zł. Wrocław, 
teł. 0604/46-22-25
MAZDA 323, 1980/84 r., 1500 ccm, srebrny metalic, w 
całości lub na części. Wrocław, tel. 071/363-23-61, 
788-14-04
MAZDA 323, 1986 r., 1700 ccm, diesel, biały, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, stan b. dobry, na białych tablicach -1.300 
DEM. Wrocław, tel. 0608/66-22-21 
MAZDA 323, 1987 r., 1300 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, 
5-biegowy, stan b. dobry, na białych tablicach • 1.100 
DEM. Wrocław, tel. 0608/66-22-21 
MAZDA 626, 1980 r., 160 tys. km, 1600 ccm, DOHC, 
srebrny metalic, techn. sprawny, stan dobry, w całości lub 
na części, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/315-00-62 
MAZDA 626 COUPE, 1981 r.. 1500 ccm, czerwony, peł
ne wyposażenie el., uszkodzony silnik, bez prawa reje
stracji, - 500 zł. Oława, tel. 0608/57-47-18 
MERCEDES 190,1983 r., 2000 ccm, benzyna, biały, au
tomatic, centralny zamek, na białych tablicach - 1.600 
DEM. Bogatynia, tel. 0602/81-23-32 
MERCEDES 190, 1985 r.. 2000 ccm, diesel, biały, w ca
łości lub na części, .na chodzie', - 2.600 zł. Rybnica, tel. 
075/751-45-85
MERCEDES 190 E, 1988 r., 176 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, zielony metalic, kpi. dokumentacja, na zachodnich 
tablicach, silnik oclony, zarejestrowany w Polsce, uszko
dzona lewa przednia ćwiartka, w całości lub na części, -
3.000 zł. Brzeg, teł. 077/404-61-61 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w intemecie pod numerem - A00506 
www.autogielda.com.pl)
MERCEDES 200, 1976 r„ 1971 ccm w trakcie remontu, 
w całości lub na części, kpi. dokumentacja polska i nie
miecka, - 1.200 z i . ., gm. Domaniów, tel.‘ 0605/15-15-27 
MERCEDES 200123,1978 r., 2000 ccm, diesel, brązowy 
metalic, zarejestrowany, aktualny przegląd, całkowicie 
zniszczony, w całości lub na części, -1.500 zł. Wschowa, 
tel. 0607/21-76-44
MERCEDES 200 123,1979 r., diesel, biały, w całości lub 
na części, po wypadku, zarejestrowany, .twardy’ dowód 
rejestracyjny, - 1.750 zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
MERCEDES 200 124 D, 1989 r., 160 tys. km, zielony, 
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, stan b. dobry, 
bez prawa rej. • 5.900 DEM. Opole, tel. 0503/33-04-65 
MERCEDES 207, 1977/78 r. kompl. dokumentacja pol
ska, - 2.100 zł. Legnica, tel. 076/857-57-15,0603/45-74-42 
MERCEDES 207, 1980 r., 3000 ccm. diesel, biały, beż

prawa rejestracji, długi, wysoki, cały oszklony, stan śred
ni, wyciągnięty silnik (do złożenia), razem lub osobno, -
2.500 żł. Legnica, tel. 076/722-74-41, 0609/28-32-87 
MERCEDES 220 115 W. 1974 r. lekko zdekompletowany, 
pełna dokumentacja, duży odzysk dobrych części, -1.100 
zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40
MERCEDES 300 123 D, 1979 r„ 3000 ccm, diesel, biały, 
techn. sprawny, w ciągłej eksploatacji, - 3.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/840-81-56. 0602/18-44-54 
MERCEDES 307,1986 r., 2400 ccm .na chodzie’ , 5-bie
gowy, długi, wysoki, stan b. dobry, bez prawa rejestracji, 
- 8.900 zł. Kościan, woj. leszczyńskie, tel. 0607/19-65-64 
MERCEDES 509, 1983 r., 2800 ccm, diesel kabina, dł. 
skrzyni 4,5 m, stant. dobry, na białych tablicach • 3.300 
DEM- Zgorzelec, tel. 075/775-61-13 
MITSUBISHI COLT, 1987 r., 133 tys. km, 1200 ccm, ben
zyna, biały, na białych tablicach, - 1.500 zł. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-25-44
MULTICAR M-22, - 2.200 zł. Borowiec, tel. 062/734-13-27 
NISSAN 910,1984 r., 2000 ccm, diesel, metalic, w cało
ści lub na części, -1.100 zł. Wrocław, teł. 071/346-21-06 
NISSAN CHERRY, 1983/84 r., 200 tys. km. 1700 ccm, 
diesel, zielony metalic, 2 szt., zarejestrowane, w całości 
lub na części, • 2.200 zł. Skęczniew, tel. 0604/93-55-89 
NISSAN MICRA, 1987 r., 1100 ccm, benzyna, złoty me
talic, 3-drzwiowy, na białych tablicach - 350 DEM. Zgo
rzelec, tel. 075/775-61-13
NISSAN MICRA K-10,1987 r., 1000 ccm, benzyna, biały, 
2-drzwiowy, 5-biegowy, na białych tablicach - 600 DEM. 
Bogatynia, tel. 0602/81-23-32 
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 STANZA, 1983 r., 1600 ccm, biały, w całości lub 
na części, • 1.300 zl. Wrocław, tel. 0604/23-79-04 
NISSAN SUNNY B-11, 1983 r., 1400 ccm 2-drzwiowy, 
techn. sprawny, -1.000 zł. Dobrzeń, tel. 0605/57-29-00 
NISSAN SUNNY, 1988 r., 1300 cćm, biały, 3-drzwiowy, 
stan b. dobry, na białych tablicach • 1.200 DEM. Wro
cław, tel. 0608/66-22-21
NISSAN SUNNY B 12,1990 x.\ 1600 ccm, benzyna, bia
ły, 2-drzwiowy, 5-biegowy, na białych tablicach - 1.100 
DEM. Bogatynia, tel. 0602/81-23-32 
NISSAN SUNNY N14, 1991 r., 1400. ccm. czerwony, w 
całości lub na części, na białych tablicach, - 6.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/30-24-73. 0502/99-48-57 
NYSA 522 T, 1990 r., 20 tys. km, 2120 ccm, niebieski, w 
całości lub na części, silnik sprawny, brak chłodnicy, al
ternatora i rozrusznika, kabina do poprawek blacharskich, 
stan podzespołów dobry, - 400 zł. Strzegom, tel. 074/ 
855-68-65
NYSA TOWOS, 1990 r.. 2200 ccm w całości lub na czę
ści, - 500 zł. Wrocław, tel, 071/344-32-81,0609/53-39-39 
OLTCIT CLUB, 1991 r., -1.000 zl. Żary. tel. 068/470-38-97 
OPELASCONA, 1983 r., 160 tys. km. 1600 ccm. benzy
na, brązowy, szyberdach, 5-drzwiowy, blacharka do ma
łych poprawek lakierniczych, w całości lub na części, -
1.500 zl. Wrocław, tel. 354-58-34
OPEL CORSA, 1988 r., 1200 .ccm, benzyna, czarny,
3-drzwiowy, szyberdach, na białych tablicach • 500 DEM. 
Bogatynia, tel. 0602/81-23-32
OPEL CORSA, 1990 r., 1400 ccm, wtrysk, biały, 3-drzwio
wy, białe tablice, udokumentowane pochodzenie - 350 
DEM. Gubin Lubuski, tel. 0606/80-49-73 
OPEL KADETT, 1969 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 
w całości lub na części ♦ silnik kpi. oraz w częściach, 
skrzynia biegów, • 1.000 zł. Tarnów Opolski, tel. 077/ 
464-44-81,0502/87-11-62
OPEL KADETT, 1980 r., 1300 ccm, czerwony, 5-drzwio- 
wy, w całości lub na części, - 1.300 zl. Nysa, tel. 077/ 
433-72-37
OPEL KADETT, 1983 r., 50 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
niebieski, bez prawa rejestracji, stan b. dobry, • 1.600 zł. 
Kłodzko, tel. 074/868-96-34
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, granatowy, w całości 
lub na części, dokumentacja polska, - 2.500 zł. Bogaty
nia 3, tel. 0605/39-94-80
OPEL KADETT, 1988/89 r„ 1300 ccm z kpi. dokumenta
cją, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0501/80-45-39 
OPEL KADETT, 1989 r„ 105 tys. km, 1700 ccm, diesel 
rozbity przód, bez prawa rejestracji, na części, - 980 zł. 
Wrocław, tel. 357-15-12
OPEL KADETT SEDAN, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, bor
dowy, stan dobry, na białych tablicach - 800 DEM. Zgo
rzelec, tel. 075/775-61-13
OPEL KADETT, 1989 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, złoty metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, stan dobry, bez 
prawa rejestracji, - 1.750 zł. Wrocław, tel. 0604/36-35-30 
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r., 1600 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, szy
berdach, 5-biegowy, kubełkowe fotele, bez prawa reje
stracji, • 2.300 zł. Krotoszyn, tel. 0609/24-69-66 
OPEL KADETT, 1990/91 r., 1400 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, stan dobry, na białych tablicach - • 950 DEM. 
Zgorzelec, Niemcy, tel. 075/775-71-43, 0049/ 
17-18-22-56-48
OPEL OMEGA, 1978/11 r., 110 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, zielony, 2-drzwiowy, na części blacharskie, szyby 
boczne i tylna, • 200 zł. Kałużna, tel. 075/722r15-89 
OPEL VECTRA, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, kolor wi
śniowy, uszkodzony przód, na zachodnich tablicach, - 
2.300 zl. Środa Śląska, lei. 0606/12-99-22 
PEUGEOT 205, 1986 r., 1100 ccm, czerwony, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, szyberdach, stan b. dobry, na białych ta
blicach - 900 DEM. Wrocław, tel. 0608/66-22-21 
PEUGEOT 205,1990/91 r., 1200 ccm, benzyna, srebrny,
4-drzwiowy, stan b. dobry, na białych tablicach -1.400 
DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-61-13
PEUGEOT 205, diesel 5-drzwiowy, mocno uszkodzony 
przód, zarejestrowany w kraju, pełna dokumentacja, •
2.500 zł. Polanica Zdrój, tel. 0602/38-23-78 
PEUGEOT 305 KOMBI, 1985 r., 1900 ccm, diesel, biały, 
w całości lub na części, - 1.500 z ł. ., gm. Warta Boi., tel. 
076/818-02-28
PEUGEOT J5 ,1989 r., 2500 ccm, diesel, biały, oszklony, 
podwyższony, przesuwane boczne drzwi • 2.300 DEM. 
Kluczbork, tel. 0606/99-44-44 
POLONEZ, 1980 r., 1500 ccm w całości lub na części, 
ważny przegląd, -.300 zł. Świdnica, tel. 074/853-54-93 
POLONEZ, 1984 r. po remoncie silnika, nowa blacharka, 
w całości lub na części, • 500 zł. Oława, tel. 071/ 
313-72-82,0502/93-06-27

POLONEZ, 1989 r. w całości lub na części. Nowa Sól, 
tel. 0502/65-55-77-
RENAULT .19, ,1989 r., 150 tys’ km, 1900 'CGffl, diesel 
3-drzwioWy,"uszkodzone drzwi i próg, - 2.400 zł. Widzów, 
tel. 0602/82-09-70
RENAULT 19, 1989 r., 189 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
bł̂ Wtny metalic, 5-drzwiowy, stan blacharki b. dobry, na bia
łych tablicach, - 2.200 zł. Wschowa, tel. 0605/06-95-15 
RENAULT 19,1989 r., 1400 ccm, benzyna, błękitny metalic, 
5-drzwiowy, na białych tablicach -1.100 DEM. 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 5,1981 r., 1100 ccm bez prawa rejestracji, • 400 
zl. Środa Śląska, lei. 071/317-21-72 
RENAULT 5.1988 r, 1700 ccm cena 600 DEM. Jelenia Góra, 
tel. 075/767-23-41
RENAULT 5 w całości lub na części, po wypadku, - 800 zł. 
Duszniki Zdrój, tel. 074/866-81-41 
RENAULT TRAFIĆ, 1986 r., 2100 ccm, diesel, biały, niski, 
krótki, blaszak, w całości lub na części, rejestrowany w Pol
sce, - 3.800 zł. Świdnica, tel. 0602/28-44-77 
RENAULT TRAFIĆ MIKROBUS, 1993 r., 2500 ccm, diesel 
przedłużony, oszklony, 9-osobowy • 3.800 DEM. Opole, tel. 
077/466-45-56
SAAB 9000,1988 r. w całości lub na części, - 2.000 zł. Mar
cinkowice, tel. 071/302-84-44,0501/49-84-09 
SEAT IBIZA, 1989 r., 1700 ccm, diesel, czarny, 3-drzwiowy, 
mocno uszkodzony, zarejestrowany, - 1.800 zł. Nysa, tel. 
0602/52-03-38
SEAT IBIZA, 1993 r.. 1200 ccm, srebrny metalic, mocno 
uszkodzony lewy przód, silnik nie uszkodzony, system Po
rsche, zarejestrowany, .twardy* dowód rejestracyjny, • 4.500 
zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36,071/348-34-78 
SEAT MALAGA, 1988 r., 1450 ccm, szary metalic, stan do
bry, el. otwierane szyby, centralny zamek, na białych tabli
cach • 700 DEM lub na części. Wrocław, tel. 071/354-34-57, 
0600/34-18-09
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1800 ccm, wtrysk, granatowy, 
uszkodzony lewy bok, silnik sprawny, kpi. dokumentacja, 
zarejestrowany, .twardy’, dowód rejestracyjny, przegląd do 
11.2001 r, - 6.600 zł, do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/70-76-45 
SKODA FAVORIT135 L PICK-UP, 1991 r., 77 tys. km. 1300 
ccm, benzyna, zielony, plastikowa nadbudowa oszklona, 
podwyższony tył, stan b. dobry, stan b. dobry, na białych 
tablicach - 1.500 DEM. Wrocław, tel. 0608/66-22-21 
SKODA FORMAN, 1992 r., 103 tys. km. 1300 ccm, biały, 
5-drzwiowy, bez prawa rejestracji, - 2.500 zł. Opole, tel. 0602/ 
70-26-34
STAR 25,1970 r., 40 tys. km, 4600 ccm, benzyna, czerwo
ny, strażacki, w całości lub na części, po remoncie silnika, 
bez kół, - 1.200 zł. Dzierżoniów, tel. 0604/05-24-65 
STAR 28, 1984 r. na podzespołach Stara 200 - 4.500 zł. 
Zgorzelec, tel. 075/771-80-20 
STAR 29,1980 r.' w całości lub na części, bez silnika, wspo
maganie, -1.100 zł. Jawor, tel. 076/870-60-70 po godz. 19 
STAR 660,1975 r.. benzyna mało używany, w całości lub na 
części lub zamienię na ciągnik. Roztocznik, gm. Dzierżoniów, 
tel. 074/830-17-38
STAR 660 w całości lub na części, wywrotka, 101 - 4.000 zł, 
Star 28, w całości lub na części - 700 zł... tel. 0601/31-92-61 
SUZUKI SWIFT. 1991 r„ 32 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, 3-drzwiowy -1.300 DEM. Zgorzelec, tel. 0602/29-31-71 
TALBOT HORIZON, 1977 r.. 1300 ccm w całości lub na czę
ści, uszkodzony silnik, dużo części zamiennych, stan bla
charki b. dobry, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/367-92-30 
TALBOT SAMBA, 1983 r. na części - 1.000 zł. Rokietnica, 
tel. 076/878-67-01 ■
TOYOTA COROLLA GL. 1986 r., 100 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, czerwony, bez prawa rejestracji, stan dobry, spraw
ny, 5-drzwiowy, • 1.500 zł. Zagórzyce, tel. 071/389-74-43 
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 111 tys. km. 1800 ccm, die
sel, zielony metalic, bez prawa rejestracji, stan blacharki, 
zawieszenia i wnętrza b. dobry - 2.000 DEM. Chojnów, tel. 
0608/86-87-36
TRABANT 601,1986 r., 70 tys. km, benzyna, niebieski, w 
całości lub na części, stan dobry, • 700 zł. Kostrzyca, tel. 
075/718-32-13,0605/23-78-60 '■
TRABANT 601 w całości lub na części. - 250 zł. Sulechów, 
tel. 068/385-54-00
VOLVO 340,1984 r., 1500 ccm, zielony metalic, zarejestro
wany w kraju, bez przeglądu, do małego remontu lub na czę
ści, 5-biegowy, -1.500 zi. Zielona Góra, tei. 068/327-44-08 
VOLVO 340 GLT, 1986 r„ 2000 ccm, biały, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, alum. felgi, na białych tablicach -1.100 DEM. Wro
cław, tel. 0608/66-22-21
VOLVO 345 L, 1982 r., 1400 ccm w całości lub na części, -
1.200 zł. Wtórek, tel. 062/734-79-17
VOLVO 66 DL, 1979 r. odpowiednik DAF 66, automatic, kpi.
- bez silnika, - 290 zł. Wrocław, tel. 0607/63-23-05 
VOLVO 740,1986 r. w całości lub na części, - 4.000 zł. Jaś- 
kowice, tel. 0605/22-00-82
VOLVO 740,1986 r., 2300 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
nadwozie ocynkowane, bez prawa rejestracji, stan b. dobry,
- 3.500 zł. Prudnik, tel. 077/436-09-73
VW CADDY, biały, ład. 600 ka, bez wypadku, w całości lub 
na części, -1.100 zł. Gryfów SI., tel. 075/781-24-22 
VW DERBY, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
w całości lub na części, automat, ssanie -1.000 DEM. Wro
cław, tel. 0501/47-34-81
VW GARBUS, 1971 r.. 1300 ccm, biały z planetami, zareje
strowany, w całości lub na części, - 300 zł. Wrocław, tel. 
325-52-54
VW GOLF 1,1979 r., 170 tys. km, 1100 ccm, benzyna, nie
bieski, w całości lub na części, kpi. dokumentacja, przegląd 
do 03.2002 r., sprawny, stan dobry, • 1.700 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-26-37,0601/21-71-56 
VW GOLF 1,1980 r., 80 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zielo
ny, welurowa tapicerka (zielona), szyberdach, 3-drzwiowy, 
opony zimowe, nie eksploatowany przez 5 lat, silnik w ideal
nym stanie, dodatkowa półka, bez możliwości rejestracji. 
Boleścin, gm. Świdnica, tel. 0607/10-67-84,0603/56-54-46 
VW GOLF 1,1981 r., 180 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebrny 
metalic, 4-drzwiowy, halogeny, zadbany, bez prawa rejestra
cji, - 2.200 zł. Kamienna Góra, tel. 0607/21-85-26 
VW GOLF 1,1983 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 4-drzwio
wy, RO, szyberdach, alum. felgi, w całości lub na części, na 
białych tablicach -1,500 DEM. Kluczbork, tel. 0607/19-07-88 
VW GOLF II, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, brązowy metalic, 
automatic, 3-drzwiowy, stan idealny, na białych tablicact) - 
1.000 DEM. Bogatynia, tel. 0602/81-23-32 \
VW GOLF II, GTI, 1984 r„ 1800 ccm, wtrysk, 120 KM, czer
wony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, tylne hamulce tarczowe, amor
tyzatory żółte, alum. felgi, szyberdach, kubełkowe fotele, na 
zachodnich tablicach, - 2.150 zł. Świebodzice, tel. 0606/ 
12-99-22
VW GOLF II, 1985 r., 1600 ccm, diesel, granatowy metalic, 
sprawny, 3-drzwiowy, kpi. dokumentacja, w całości lub na 
części, z urzędu celnego, - 2.900 zł. Oleśnica, tel. 0601/ 
89-14-34
VW GOLF II, 1985 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy, 5-drzwiowy, oryg. lakier, zadbany, stan techniczny 
b. dobry, bez prawa rejestracji, - 2.300 zł lub zamienię. Wro
cław, tel. 0603/77-90-48
VW GOLF II. .1986 r., 1600 ccm, diesel,, granatowy,

3-drzwiowy, szyberdach, stan silnika i skrzyni biegów b. 
"dobry;- 2:200 zł. Wrocław, tel. 0604/36-35-30"" - 
VW GOLE=ll;>1987 T.,-140*1*3. lOTrieOfl-com.pa biąiych 
l̂aWiftjich-, - 2.000 zł. Grodków, teJ. 0600/34-65-75 ^

. VWGOLF,-1987 r., 1600ccm, czerwony, 5-drzwiowy,stan 
dobry, na białych tablicach - 800 DEM. ZgorZelec, Niem
cy, tel. 075/775-71-43, 0049/17-18-22-56-48 
VW GOLF II, 1988 r., 1600 ccm, diesel.'Zielony, 3-drzwio
wy, na białych tablicach - 1.350 DEM. Zgorzelec, tel. 075/ 
775-61-13
VW GOLF, 1989 r.. 1600 ccm, benzyna, bordowy metalic; 
3-<Jrzwiowy, serwo, podgrzewane fotele, 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 techn. sprawny, zarejestrować 
ny, w całości lub na części, - 3.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/ 
360-62-97,0602/83-81-67
VW PASSAT, 1981 r., 75 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, w całości lub na części, - 850 zł. Kostrzyca, tel. 075/ 
718-32-13,0605/25-78-80
VW PASSAT KOMBI, 1984 r., 1600 ccm, benzyna. -1.700 
zł. Żagań, tel. 0600/85-20-69
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm. benzyna, kolor wi
śniowy, hak, na białych tablicach, stan b. dobry, • 2.100 zl. 
Lubin, tel. 076/846-08-63,0502/36-19-81 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 160 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, platynowy metalic, 5-biegowy, hak, nowy akumulator, 
bez prawa rejestracji, • 1.300 zl. Rawicz, tel. 0608/19-06-33 
VW PASSAT, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, na bia
łych tablicach - 800 DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-61 3 
VW POLO FOX KOMBI, 1984 r., 1100 ccm. benzyna, czer
wony, stan blacharki i silnika b. dobry, • 1.350 zł. Wrocław, 
tel. 0604/36-35-30
VW POLO, 1985 r., 1300 ccm, zielony metalic, stan b. do
bry, na białych tablicach - 900 DEM. Wrocław, tel. 0608/ 
66-22-21
VW POLO KOMBI, 1985/86 r., 1300 ccm, benzyna, czerwo
ny, stan idealny, na zachodnich tablicach - 1.500 zł. Choj
nów, tel. 0606/47-11-90
VW POLO COUPE, 1988 r., 1100 ccm, benzyna, czarny, na 
białych tablicach - 700 DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-61-13 
VW SCIROCCO, 1984 r., 110 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
automatic, szyberdach, stan dobry, na zachodnich tablicach 
• 500 DEM. Zielona Góra. tel. 068/323-54-05.0604/58-60-12 
WARTBURG 353 W. 1983 r., 992 ccm, kolor groszkowy, w 
całości lub na części, • 588 zł. Jelenia Góra. tel. 0601/ 
22-05-66
WARTBURG, 1989 r., 55 tys. km,-1300 ccm, benzyna, sza
ry, limuzyna, atrakcyjny wygląd, bez prawa rejestracji, -1.000 
zl. Sulechów, tel. 0607/76-17-09 
WARTBURG GOLF KOMBI. 1990 r.. 1300 ccm, benzyna na 
białych tablicach • 1.400 DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-61-13 
ŻUK, 1987 r.. pomarańczowy, blaszak, - 250 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-40-44
ŻUK A-03 w całości lub na części, po remoncie kapitalnym 
silnika, - 800 zł. Koźminek, tel. 062/763-77-37

STAROCIE
CZĘŚCI DO MIKRUSA MR 300 : silnik kompl, - 1.500 zł’ 
Wrocław, tel. 071/341-91-48
CZĘŚCI DO SKODY 110R 2-drzwiowej: drzwi z szybą. Wro
cław. tel. 071/398-84-76
CZĘŚCI DO SKODY OCTAVII, 1963 r .: 3 nowe drążki kie
rownicze z końcówkami - 95 zł, lampy tylne. Wrocław, tel. 
071/398-84-76
CZĘŚCI DO WARSZAWY M-20. 1955 r. : nowe ramki re- 
flektorów, szklane kierunkowskazy, pozycyjne, .stopu*, lu
sterko wew.. lampka z kabiny, lampka tylna od tablicy reje
stracyjnej, lampy przednie i tylne z lat 30-70 - od 10 zł/szt. 
lub zamienię. Wrocław, tel. 0604/73-65-24 
CZĘŚCI DO WARSZAWY SEDAN : błotniki, klapy, atrapa, 
drzwi, zderzaki, szyby, opona. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
CZĘŚCI DO CITROENA BL-11,1949 r„ 1910 ccm. benzy- 
na,: części silnika, skrzyni biegów, sprzęgła, zawieszenia, 
przeniesienia napędu, półosie, amortyzatory, zestawy na
prawcze (tłok + cylinder), felgi, nowe i używane, w całości 
420 kg lub detalicznie, • 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/352-76-94 
FIAT 850 SPORT, 1967 r., 850 ccm po remoncie w 97 r., 
alum. felgi, szyberdach, el. otw. szyby, halogeny, nowa tapi
cerka, nadwozie coupe, - 3.000 zł. Prochowice, tel. 076/ 
858-56-33
.FIAT MILETRECENTO, 1964 r.. 1300 ccm, oryginalny la
kier włoski, po remoncie blacharki, silnika, części zapaso
we, szyby, - 2.991 zł. Prochowice, tel. 076/858-43-77,0603/ 
27-70-77
FIAT TOPOLINO 500, 1936 r. oryginalna karoseria, na ko
lach, udokumentowane pochodzenie, brak przedniej szyby, 
- 4.200 zł. Opole, tel. 077/456-72-95 
FORD TAUNUS 17M, 1965 r., 1500 ccm, benzyna, V4 nie
bieski, oryginalny w 100% - lakier, tapicerka i silnik bez re
montu. stan karoserii idealny, bez rdzy, tapicerka bez uszko
dzeń, wygląd i stan jak z salonu, rej. do 08.2001 r, • 17.000 
zł. Wrocław, lei. 071/350-74-17 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w intemecie pod numerem - A00493 www.auto- 
gielda.com.pl)
MERCEDES 111,1962 r., wersja USA, zarejestrowany, .na 
chodzie’ , szyberdach, - 9.500 zł. Milicz, tel. 071/383-07-18 
PABIEDA M-20,1951 r., 2120 ccm, oryginalna, .na chodzie’ , 
w ciągłej eksploatacji, hak, - 3.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/ 
752-66-19
SEAT 850,1970 r., 850 ccm techn. sprawny. Smolno Wlk., 
tel. 0502/62-88-95
SKODA OCTAVIA, 1962 r., 1000 ccm, benzyna po remon
cie kapitalnym, do lakierowania i złożenia, -1.200 zł lub za
mienię na 4 opony letnie, nowe, 195 x 65 x “R14. Roman 
Welc, 59-817 Zaręba, gm. Siekierczyn, woj. jeleniogórskie, 
ul. Słowackiego 11
O  SKODA OKTAVIA, 1959 r., 1100 ccm po remon

cie kapitalnym silnika, w 100% sprawny (podło
ga do małego remontu), • 1.000 zł. Sworowo 14 
(koło Rawicza) 01025291

WARSZAWA M-20,1962 r., 2120 ccm, benzyna, stan techn. 
b. dobry, silnik dolnozaworowy nominalny, zarejestrowany, - 
7.200 zł. Głogów, tel. 076/834-15-20,0607/15-85-24

PO JAZD Y
SP EC JA LN E

ASENIZACYJNY JELCZ poj. beczki 1.1001. stan dobry, w 
ciągłej eksploatacji, - 22.000 zł. Poznań, tel. 061/879-37-79 
ASENIZACYJNY MERCEDES 1619, 1980 r.. 200 tys. km. 
5600 ccm, diesel, stan. idealny, 2 pompy, przegrody, nowe 
opony, gotowy do pracy, -35.000 zl. Jelenia Góra, tel. 0501/ 
05-29-60,0605/30-86-21
ASENIZACYJNY SKODA LIAZ MTS 27, 1982/91 r. pój. 
beczki 8.3001, -18.500 zł. Świdnica, tel. 074/852-17-28 
ASENIZACYJNY STAR 28,1987 r. nowy typ kabiny, silnik 
Leyland, po remoncie, nówe akumulatory, • 10.500 zl. Klucz
bork, tel. 077/418-24-58
AUTOBUS IKARUS 256, 1985 r.. 701ys. km. 10359 ccm. 
wer. turystyczna, opony bezdętkowe, 45+1 miejsc + części 
zamiennne i Ikarus, resorak na części, zradiofonizowany. - 
26.500 zł. Nysa. tel. 077/433-91-12 
AUTOKEMPING FIAT 238B, 1976 r„ 1400 ccm zielony, in
stalacja gazowa, oryginalny wygląd, 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. die
sel do sprowadzenia z Niemiec, zadbany - 14.000 DEM. 
Chojnów, tel. 076/818-71-35,0604/24-54-22 
AUTOKEMPING MERCEDES 209 FURGON. 1983 r.. 280 
tys. km, 3000 ccm. diesel podwyższony, przedłużony, okna 
otwierane, kuchenka gazowa, umywalka, ogrzewanie gazo
we, przejście z kabiny na tył, łatwy demontaż miejsc do spa
nia. może być dostawczy dla małego biznesu, - 16.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/843-85-60 
AUTOKEMPING VW TRANSPORTER BUS. 1984 r., 1600 
ccm, diesel Caravella, z wyposażeniem, kuchenka, umywal
ka. do tego kpi. 9 siedzeń w tym samym kolorze, -13.500 zł 
lub zamienię na mały samochód. Wrodaw, tel. 0606/81-03-48 
AUTOKEMPING VW TRANSPORTER T2.1984 r., 220 tys. 
km, 1600 ccm, diesel, podwyższony, dwa łóżka 120x200 cm, 
meble, lodówka, kuchenka, zlewozmywak, zarejestrowany 
na 8 osób, kpi. opon zimowych, stan b. dobry, • 14.500 zi. 
Wrocław, tel. 071/781-45-82
AUTOLAWETA FIAT DUCATO. 1987 r., 2500 ccm. diesel 
uszkodzony - 6.000 zł. Barwinek, tel. 0601/05-48-93 
AUTOLAWETA FIAT DUCATO. 1988 r.. 2500 ccm, zareje
strowany jako pojazd specjalny, na kat. B. -18.500 zł. Świe
bodzice, tel. 0607/57-80-43
AUTOLAWETA MERCEDES 207, 1980 r.. 2400 ccm, die
sel, po remoncie kapitalnym silnika, możliwość przerobienia

WÓZKI WIDŁOWE - UŻYWANE
SPRZEDAŻ - SERWIS

F.K.U. KOŁCIO 
 ̂ Wojciech Kołcio 

59-700 Bolesławiec, ul. Tysiąclecia 48 
fef. 075/735-15-23,0402669110, 

telJtot 075H32-80-15

na skrzyniowy, stan b. dobry, -10.600 zł. Dębno. woj. wro
cławskie, teł. 0602/51 -82-90
BETONOMIESZARKA TATRA 148,1983 r. stan techn. i wi
zualny b. dobry, -15.000 zł+VAT. Kłodzko, tel. 0605/26-85-00 
BETONOMIESZARKA TATRA 815, 1988 r. stan techn. b. 
dobry, gotowa do pracy, - 35.000 zł + VAT. Kudowa Zdrój, 
tel. 0602/69-90-51
BETONOMIESZARKA TATRA 815,1990 r.. stan b. dobry, 
po remoncie, stan opon dobry, - 34.000 zł + VAT. Nowa Ruda, 
teł. 0607/42-45-35
CIĄGNIK DT-75,1985 r. gąsienicowy, kwadratowa kabina, 
łyżka do kątowego zasypywania, - 4.500 zł. Jawor, tel. 076/ 
872-82-47
CIĄGNIK LEŚNY KIRÓW T 150K. 1981 r, 9500 ccm. turtw 
D, 165 KM, po remoncie silnika, przedni lemiesz, wyciągar
ka hydrauliczna, tylna ściana podnoszona, łamany w pół, 16 
biegów, opony - stan b. dobry, webasto, w ciągłej eksploata
cji, -10.000 zł. Przesieka, tel. 075/762-14-47 
DŹWIG na podwoziu samochodowym, 101,161,401,631, 
801, ważny dozór techniczny, stan b. dobry, • 32.000 zł. Szy- 
manowo, tel. 065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
DŹWIG COLES L3000,1974 r.. deutz H2I413 podn. Hano- 
mag GR1112-562, udźwig 801. sterowanie hydrauliczne, stan 
b. dobry, prod. Coles Krane GMBH DUIS34RG, 12V, wys. 
podnoszenia 65 m, sprawny technicznie. Nysa, tel. 0604/ 
06-04-37
DŹWIG GR0VE TM-650, 1974 r., dźwig jest do remontu, 
brakuje sjlnika trakcyjnego i skrzyni biegów, udźwig 65 ton, 
5 osi, • 31.000 zl. Mietków, tel. 071/316-91-98 do godz. 15. 
0602/78-02-08
DŹWIG HYDROS, 1980 r. udźwig 40 ton, wysięg 27 m, stan 
dobry. -100.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 0602/69-90-51 
DŹWIG LIAZ BUMAR, 1987 r. udźwig 10 ton, stan b. dobry, 
dozór, - 34.000 zł ♦ VAT lub zamienię na osobowy. Kłodzko, 
tel. 0602/69-90-51
DŹWIG POLAN ŻK-162,1988 r. samojezdny, I właściciel, 
stan b. dobry, - 32.000 zł. Szymanowo, tel. 065/546-44-751 
fax, 0601/56-39-28
DŹWIG PRAGA AD080', 1984 r., diesel techn. sprawny, po 
remoncie silnika, 3 napędy, ziełono-żółty - 16.000 zł. Złoto
ryja, tel. 0603/70-80-01,0603/70-80-03 
DŹWIG ROMAN 18 DS-0105R, 1987 r.. udźwig 181. żuraw 
hydrauliczny z rozsuwanym wysięgnikiem, stan b. dobry. - 
40.000 zl. Jelenia Góra. tel. 075/752-16-62

WÓZKI WIDŁOWE I PALETOWE
sprzedaż, części, serwis 

remonty, dzierżawa wózków.

KONKURENCYJNE CENY!
WROCŁAW, Pułaskiego 48/50 
tel./fax (071) 344-40-26 w. 313 
k o m .  0 6 0 6  2 1 - 4 3 - 4 0 IechmA. WAŁBRZYCH, Wrocławska 60 

tel./fax (074) 846-73-61, 
050261-50-31, 0604 43-72-66
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Cenłrym Wózków 
Podnośnikowych
Wrocław, ul. Swajczycka 21, tcITfu 348-04-94 di 96
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serwis gwarancyjny, remonty 

SPRZEDAŻ WÓZKÓW, CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
BATERII TRAKCYJNYCH I AKUMULATORÓW, 

lOCUHIENIA ■ WCISKANIE OPON NA PRASIE^

DŹWIG STAR 28 ŻS-4,1975 r. stan dobry, techn. sprawny, 
- 3.000 zł. Trzebnica, tel. 071/387-09-52, 0502/39-12-61 
DŹWIG STAR 660, 1973 r. 6.3 t, wysięg 13 m, - 4.500 zł 
oraz STAR 660,1975 r. 6.31, wysięg 13 m, - 6.200 zł. Opo
le, tel. 077/464-62-80 w godz. 18-21 
DŹWIG STAR 66M R-061 udźwig 6 1, - 8.000 zł. Polkowice, 
tel. 076/847-92-77 wewn. 115
DŹWIG TATRA 148 AD16,1982 r., stan b. dobry, udźwig 16 
ton, czeskie dozory, do sprowadzenia, • 35.000 zł + VAT. 
Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
DŹWIG TATRA 148 AD 20, 1983 r. 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 28 
ton, czeskie dozory, do sprowadzenia z Czech, -110.000 zł
♦ VAT oraz TATRA 815 AD 20,1990 r., stan b. dobry, udźwig 
20 ton, czeskie dozory, do sprowadzenia z Czech, • 90.000 
zł ♦ VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
FREZARKA DO ASFALTU MARKS, 1988 r. szer. frezu 50 
cm, prowadzana, samojezdna, 855 kg, silnik Hatz Diesel,

FORTSCHRITT 
IFA • NOBAS 

AGREGATY (DDR)

A U T O - B O S l
C ZĘ Ś C I D O  S ILN IKÓ W  

Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 48 
tel. 071/311-27*00,0-601 569 266, S00-^ 00

• 17.000 zl. Wądroże Wielkie, woj. legnickie, tel. 0602/ 
30-50-52
KOPARKA NOBAS UB 632,1990 r. gąsienicowa, stan techn. 
b. dobry, podwozie dobre w 80%, łyżka podsiębierna o poj. 
0,6 m3, brak zębów, • 19.800 zl. Wrocław, tel. 0501/36-23-28 
KOPARKA NOBAS UB 632,1990 r. gąsienicowa, poj. łyżki 

j 0,6 m3, stan b. dobry, -19.800 zł. Wrocław, tel. 071/373-51-36 
po godz.19
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 RH4,1985 r. gąsienicowa, łyżka 0,7 m3, 
uszkodzona, - 23.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077b 
483-82-82,0602/15-96-90
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 O&K MH CITY, - 39.000 zł. Pokój. tel. 077/ 
469-81-57
KOPARKA PELIKAN, 1983 r. techn. sprawny, - 12.000 zł. 
Góra, tel. 065/543-21-95,0607/65-54-25 
KOPARKA SCHAEFF, 1981 r., 2400 ccm, diesel silnik Mer
cedesa, gąsienice stalowe, waga 6.5 tony, 2 łyżki, w ciągłej 
eksploatacji, stan b. dobry, - 18.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 
071/345-58-47,0501/32-70-93 
KOPARKA STAR 660 K-407B, 1979 r., 41 tys. km, przed- 
siębiorna, podsięrzutna, wciągarka, napęd na 3 osie, głęb. 
kopania 4 m, nowe siłowniki, nowy silnik koparki, kpi. no
wych kół, b. dużo części zamiennych, przegląd do 15.11.2001 
r, - 20.000 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/814-60-35

FINLAY • POW ERSCREEN  • EXTEC • FURUKAWA • SENNBOGEN • ATLAS 1 
O&K • KOMATSU • HANOMAG • MF • NOBAS • KRAMER • KAELBLE • LIEBHERR

MASZYNY I URZĄDZENIA BUDOWLANE
_________________ ŹRÓDŁA 66, 55-330 Miękinia, tel. 071/317-81-97

teł, kom. 0-603 134 628. 0-601 872 629. 0-502 433 939 
MASZYNY BUDOWLANE, CZĘŚCI ZAMIENNE, NAPRAWY - REMONTY

masa podgrzewana gazem. • 12.500 zł + VAT, lub do wyna
jęcia. Głogów, tel. 076/834-98-33,0503/00-43-80 
GASTRONOMICZNY ŹUK A-06, 2120 ccm, benzyna żół- 
to-brązowy, przystosowany do pieczenia kurczaków (wsad 
25 sztuk), kiełbasy i szaszłyków, - 5.000 zł lub zamienię na 
motocykl chopper. Zgorzelec, tel. 075/773-03-20, 075/ 
773-27-65
GASTRONOMICZNY ŻUK A-06M, 1974 r., benzyna, rożen 
na 24 kurczaki, 2 butle, lodówka, umywalka, szafa, regały, 
podgrzewacz wody, panele wewnątrz, otwierany bok, prze
gląd do 2002 r. ♦ części zamienne, • 6.500 zł. Gryfów Śl., 
teł. 075/781-42-63
KARETKA POGOTOWIA MERCEDES 510 DB, 1997 r., 138 
tys. km, 2298 ccm kpi. wyposażenie (bez osprzętu medycz
nego) i oświetlenie, łóżko wielofunkcyjne, kpi. system alar
mowy, stan idealny, wnętrze wykonane -przez firmę Binz - 
18.500 DEM. Wrocław, tel. 342-21-88 po godz. 20, 0605/ 
09-46-26
KOPARKA, 1987 r.. prod. rosyjskiej, stan b. dobry, po re
moncie, łyżka 1.2 m, na kołach, z przodu lemiesz do równa-

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy, ul. 3 Maja 48, 
tel. 314-32-33, podaje do publicznej wiadomości, że w  dniu 21.05.2001 r., o godz 11 
w miejscowości Brzeźnik 130 odbędzie się licytacja koparkoładowarki typ 
HANOMAG, poj. łyżki 2,25 m3, rok prod. 1978. Suma oszacowania 60.000 zł. 
Suma wywołania 45..000 zł. Ruchomośc można oglądać w dniu licytacji pod wyżej 
wymienionym adresem.____________________________________________ 0 P011873

nia, - 21.000 zl ♦ VAT. Ratno Dolne, lei. 0603/71-67-11, woj. 
wałbrzyskie
KOPARKA ATLAS 1202, 1983 r. kołowa, łyżka 0.5 m3, •
30.000 zł. Wądroże Wielkie, woj. legnickie, tel. 0602/30-50-52 
KOPARKA ATLAS 1602, 1J986 r. gąsienicowa, 17 t, łyżka' 
0.9 m3, - 39.000 zł. Wrocław, tel. 0601/71-37-00 
KOPARKA ATLAS 1604, 1990 r. stan b. dobry, kołowa, -
40.000 zł. Grodków, tel. 0606/63-35-67, woj. opolskie 
KOPARKA DH-101,1986 r. łyżka 1.3 i 1.6 kubika, silnik Lia- 
za, stan b. dobry (tanie części), - 37.000 zł + VAT. Kudowa 
Zdrój, tel. 0602/69-90-51
KOPARKA EDER 805, 1985 r. silnik Deutz, poj. łyżki 0.6 . 
m3, stan b. dobry, w ciągłej eksploatacji, - 35.000 zł. Wro
cław, tel. 071/789-97-22,0601/92-72-44 
KOPARKA FORTSCHRITT samojezdna, kołowa, uszkodzo
ny silnik, - 10.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-49-74, 0604/ 
80-28-42
KOPARKA KM 251 na Starze 66, długi wysięgnik, części, •
15.000 zł. Borowiec, tel. 062/734-13-27
KOPARKA KM 251. diesel żóito-siwa, techn. sprawny, 2 szt.,
♦ części, * 20.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0607/08-26-76 
KOPARKA KOMATSU PC-180,1990 r. gąsienicowa, prze
bieg 5800 mtg, 2 łyżki, waga 191, stan idealny, • 82.000 zł + 
VAT. Szymanowo, tel. 065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
KOPARKA LIEBHERR 921,1982 r. gąsienicowa, łyżka 0.8 
m3, - 29.000 zł, 912,1988 r. gąsienicowa, łyżka 1.2 m3, -
52.000 zl. Wądroże Wielkie, woj. legnickie, tel. 0602/30-50-52 
KOPARKA NOBAS 632,1987 r. gąsienicowa, łyżka 0.6 m3,

remoncie, na gąsienicach, łyżka 0.8 m3, - 25.000 zł + VAT. 
Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
KOPARKA WARYŃSKI K-611,1989 r. stan b. dobry, - 49.000 
zł. Pokój, tel. 077/469-81-57
KOPARKA WARYŃSKI K-611, 1990 r., stań b. dobry, po 
remoncie, na gąsienicach, łyżka 0.8 m3, - 42.000 zł * VAT. 
Ratno Dolne, tel. 0603/71-67-11 
KOPARKA WARYŃSKI K-612,1992 r. stan idealny, orygi
nalny lakier, przebieg 2.000 mtg, • 62.000 zł + VAT. Szyma
nowo, tel. 065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
O  KOPARKI NOBAS 631, 632,1986 r. naczepa nl- 

skopodwozlowa DT 75, ład. 16 ton; ciągnik sio
dłowy Jelcz; przystawka do DT-75, do kopania 

'  rowów; przyczepa niskopodwoziowa o ład. 40 
t; naczepa do Stara 200, ze zbiornikiem kwaso- 
odpornym o poj. 10 tys. I; nadwozie chłodnicze 
do Stara i Jelcza; zbiorniki kwasoodporne i sta
lowe., tel. 062/785-65-75 80006961

KOPARKOŁADOWARKA BIAŁORUŚ, 1985 r„ typ rolniczy, 
po remoncie kapitalnym, pełny osprzęt, stan b. dobry, - 
12.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-17-82,0601/56-02-56 
KOPARKOŁADOWARKA FORTSCHRITT 174/2, 1982. r., 
diesel, kołowa, samojezdna, udźwig 2.5 1, - 8.500 zł. Cho
cianów, tel. 076/818-58-19,0608/37-28-66 
KOPARKOŁADOWARKA JCB, 1988 r. stan b. dobry, goto
wa do pracy, nie eksploatowany w kraju, łyżka otwierana z

P U P H  "B A U M 1
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1. Wózek widłowy TAKRAF DFG, diesel, udźwig 2 1, silnik Multicara,
4 cylindry, wspomaganie.................-....... -.....   8.500*VAT

2. Wózek widłowy elektryczny, udźwig 11. nowe baterie, ładowarka.
dużo zapasowych częśd ...............-----------------  5.500*VAT

3. Wózek widłowy IRION. 1983 r . udźwig 2.51. diesel.
silnik Mercedesa, przesuwny maszt  ........ —  13.000*VAT

4. Wózek widłowy terenowy LWÓW. benzyna, udźwig 51. dod. na części
pompa, skrzynia biegów, przekładnia, duże bliźniacze kola 10.000+VAT

5. Wózek widłowy TAKRAF, 2 1. diesel. 2 szt.. wspomaganie....  6.500*VAT
6. Ładowarka kołowa FORTSCHRITT T-174-1, bez podpór.

napęd 4x4. chwytak do rozładunku..................»— 8.000*VAT
7. Autobus JELCZ A-80, odbudowa w 1997 r. —  ------------- 8.000
8. Przyczepa samowyładowcza, rolnicza   ...... —  2.100*VAT
9. Wózek widowy HERKULIFT. udźwig 25 1 1994 r.  21 000*VAT
10. Wózek widłowy boczny TRANSPORTA. udźwig 51 ...... 21.000*VAT

11. Wózek widłowy TAKRAF. udźwig 6.3 L 1988 r. ..........  20.000*VAT
12. Koparka gąsienicowa FUCHS 714.1986 r., hydraulika 

na młot. waga 201. silnik 6 cylindrów DEUTZ.
prądnica na elektromagnes...............45.000 * VAT

13. takwata czckwa L-34,1906 r., po remoncie ♦ dug zmiennk,
stan b. dobry  ......          68.000*VAT

14. Pia do dęcia betonu STIHL  ............,... ............   1.500 zł
15. Koparka kołowa E04321.20 ton, pług, podpory ........... . 19.000 ♦ VAT
16. Naczepa niskopodwoziowa langendorf 1988 r.

przegląd międzynarodowy ......-- -— -.... -̂----- 48.000 ♦ VAT
17. Równiaika drogowa O SK, waga 9 1.   ----- -----  27.000 ♦ VAT '
18. Walec wibracyjny Amman. 1990 r. ______ 10.000 + VAT
19. Zmiennik napędu do ładowarki L-34. po regeneracji

z pompą jazdy  ___ — .... ..— .— .......... 2.500 ♦ VAT
20. Koparka-spycharka BIAŁORUŚ  ..... .........’.......6.500 zł

KĘMOLsc WÓZKI 
W I D Ł O W E

TOYOTA I INNE 
KOMIS, SERWIS, CZĘŚCI

Wrodaw 
ul. Karmelkowa 66 
tel. 071/33-702-44 
fax 071/33-702-46

KOPARKA STAR 660M K-407,1978 r. stan koparki i samo
chodu b. dobry, gotowa do pracy, • 15.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/75-20-85
KOPARKA WARYŃSKI K-406,1980 r. kołowa, po remoncie 
kapitalnym' gotowa do pracy, - 18.000 zł. Polanica Zdrój, 
tel. 0602/38-23-78
KOPARKA WARYŃSKI K-406, 1980 r. na gumowych ko
łach, stan dobry, - 14.500 zł. Wińsko, tel. 071/389-84-84 
KOPARKA WARYŃSKI H-406,1981 r. kołowa, - 16.500 zł. 
Wińsko, tel. 071/389-84-84
KOPARKA WARYŃSKI K-407B, 1981 r. hydrauliczna, techn. 
sprawna, przygotowana do pracy, stan dobry, • 8.000 zł. 
Wołów,-teł. 071/389-29-91
KOPARKA WARYŃSKI K-606,1983 r., • 19.500 zł. Świdni
ca, tel. 074/852-96-10
KOPARKA WARYŃSKI K-408,1987 r. stan b. dobry, gąsie
nicowa, gotowa do pracy, - 25.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/ 
752-15-31
KOPARKA WARYŃSKI K-408, 1988 r., stan b. dobry, po

przodu, teleskop z tyłu ♦ 2 łyżki do kopania, - 39.000 zł. 
Grodków, tel. 0502/65-01-09, woj. opolskie 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK, 1982 r. techn. 
sprawny, -14.000 zl. Góra, tel. 065/543-21-95,0607/65-54-25 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K 162,1986 r. stan 
b. dobry, • 28.500 zł. Świdnica, tel. 074/852-09-18 wieczo
rem
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK KT 162, 1987 r., 
nowe opony, stan dobry, • 21.000 zł. Wińsko, tel. 0604/ 
83-14-71, woj. wrocławskie
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK, 1997 r. stan b. do- 
bry, • 23.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641 -64-66 po 19 
KOPARKOSPYCHARKA, 1983 r. typ budowlany, po remon
cie kapitalnym, - 8.500 zł lub zamienię na prasę do słomy, 
wysokiego zgniotu, ew. samochód os. diesel, Ostrzeszów, 
tel. 062/732-76-64
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1982 r. po remoncie 
silnika w 1998 r., części zapasowe, • 5.500 zł. Głębowice, 
tel. 071/389-06-35
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1987 r. stan dobry, - 
14.000 zł. Czernica, tel. 0609/45-54-46 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1988 r„ stan b. do- 
bry, kwadratowa kabina, typ budowlany, stan opon dobry, 
stan techn. idealny, -15.000 zł * VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/ 
42-45-35
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ BX 30. 1988 r„ typ 
budowlany, duża, kwadratowa kabina, wspomaganie kier., 
kpi. łyżek + widły i części zapasowe, przygotowana do pra
cy, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, • 16.500 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/738-18-83
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1989 r. typ budowla- 
ny, 2 łyżki do kopania, nowe akumulatory, zapasowe części, 
siłowniki, rozdzielacze, pompy, - 13.500 zł. Nowa Ruda, tel. 
0602/47-32-78
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ EO 2601,1990 r. prze- 
bieg 12?0 mtg, typ budowlany, nowy rozrusznik, nowy aku-

WÓZKI 
PODNOŚNIKOWE
widłowe i paletowe
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Ceny konkurencyjne!!!

TEMER Sp. z o. o. 
ul. Grabiszyńska 241, 53-234 WROCŁAW 

tel. 33 48 610; 0-501 276 203 fax. 33 48 408 
http://www.temer.pl e-mail: temer@temer.pl

KOPARKOŁADOWARKA 
CASSE CK 580 B f

1989 rM stan  dobryr ce n a  37 .000  z ł g  
tel. 0-605 304 901 O

mulator, sprzęgło, 2 łyżki do kopania, lemiesz, stan b. dobry, 
-15.500 zł. Lubin, tel. 076/846-90-30, 0601/84-44-81 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ typ budowalny, - 5.000 
zł lub zamienię na osobowy. Sobótka, tel. 071/390-35-14 
KOPARKOSPYCHARKA OSTRÓWEK K-161, 1974/94 r., 
3600 ccm kolor żółty, po remoncie silnika i skrzyni biegów 
(gwarancja), stan opon i akumulatorów dobry, w ciągłej eks
ploatacji + części zamienne, • 8.000 zł + VAT. Wałbrzych, 
tel. 074/666-27-72,0503/03-96-51 
KOPARKOSPYCHARKA OSTRÓWEK KSH 45A, 1975 r. po 
remoncie, -12.000 zł ♦ VAT. Strzelin, tel. 071/392-15-80 
KOPARKOSPYCHARKA OSTRÓWEK, 1984 r. 2 łyżki, stan 
dobry, - 9.000 zł. Świeradów Zdr., tel. 075/781-65-98,05021 
36-18-09
KOPARKOSPYCHARKA OSTRÓWEK nowy silnik, w cią
głej eksploatacji, - 9.000 zł. Głuszyca, tel. 0604/86-61-23

KUPIĘ AUTOKEMPING 3-4 osobowy, zarejestrowany, w b. 
dobrym stanie. Brwinów, tel. 0604/24-20-07 
KUPIĘ KOPARKĘ linową, .wędkę*, na gąsienicach, spraw
ną lub do małego remontu. Trzciel, woj. wrocławskie, tel. 
0603/42-11-15
KUPIĘ KOPARKOSPYCHARKĘ BIAŁORUŚ. Jelenia Góra, 
tel. 075/713-01-23
KUPIĘ ŁADOWARKĘ FADROMA L-2, L-200, L-201 Stalo
wa Wola, L-34 i inny sprzęt budowlany. Szymanowo, tel. 065/ 
546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
KUPIĘ PODNOŚNIK KOSZOWY P-183, P-184 oraz dźwig 
na podwoziu samochodowym od 16-40 t, mogą być do re
montu. Szymanowo, tel. 065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
KUPIĘ PODNOŚNIK KOSZOWY STAR 200. Wrocław, tel. 
346-66-52
KUPIĘ POMOC DROGOWĄ do 7 lat, ład. 2.51, zarejestro
waną w kraju, chętnie z hydrauliką. Wrocław, tel. 0501/ 
56-49-33
KUPIĘ WÓZEK WIDŁOWY RAK Bułgar, GPW - do 4.000 zł. 
Kąty Wr., tel. 0600/63-30-62
ŁADOWARKA CLARK 125B, 1979 r., diesel pomarańczo
wa, czołowa, silnik Perkinsa, w eksploatacji od 1984 r., spraw
na w 100%, faktura VAT, - 53.000 zł ♦ VAI. Przemków, tel. 
076/831-03-17,0605/08-38*29 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć, w internecie pod numerem - A00502 www.auto- 
gielda.com.pl)
ŁADOWARKA FADROMA L-200,1980 r., SW400, silnik po 
remoncie kapitalnym, sprawna techniecznie, - 39.000 zł. 
Mietków, tel. 071/316-91-98 do godz. 15,0602/78-02-08 
ŁADOWARKA FADROMA L-200, 1984 r. żółta, czołowa, 
techn. sprawna, stan b. dobry, - 42.000 zł 4 VAT. Lubin, tel. 
076/842-62-02,0604/14-75-93 
ŁADOWARKA FADROMA LK-1,1986 r. poj. łyżki 2,5 m3, 
po remoncie kapitalnym, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 090/ 
38-70-04
ŁADOWARKA FADROMA L 201,1990 r. zarejestrowana, w 
ciągłej eksploatacji, techn. sprawna, • 51.000 zł. Wrocław, 
tel. 0607/58-42-93
ŁADOWARKA FADROMA Ł-2A, po remoncie kapitalnym 
silnika, skrzyni biegów i zmiennika, nowe siłowniki i inne czę
ści, • 35.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 0608/04-38-21 
ŁADOWARKA KNB 250,1984 r., stan b. dobry, łyżka 4.5 
m3, sterowanie dżojstikiem, stan opon dobry, - 45.000 zł + 
VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
ŁADOWARKA SENEBOGEN, 1980 r., do złomu, sprawny 
technicznie, posiada dwa chwytaki pięciopalczaste, po zmia
nie osprzętu, może pracować jako koparka, - 39.000 zł. Miet
ków, tel. 071/316-91-98 do godz. 15,0602/78-02-08

ŁADOWARKA STALOWA WOLA L-34,1987/92 r. po remon
cie, stan techniczny b. dobry, - 75.000 zl + VAT. Szymano
wo, tel. 065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
ŁADOWARKA UN 053.1,1988 r., stan b. dobry, nowe opo
ny, gotowa do pracy, - 20.000 zł ♦ VAT. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29,0603/71-67-11 
ŁADOWARKA UN 50, - 10.500 zł. Nowa Wieś. tel. 062/ 
722-22-46
ŁADOWARKA UNC 200,1988 r., stan b. dobry, z kleszcza
mi do' drewna, stan opon dobry, napęd 4x4, • 32.000 zł + 
VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35 
ŁADOWARKA WIR 08, 1989 r. na 4 łapach, odpowiednik 
UNHZ 700, podnoszona kabina, mało używany, 2 pompy, 
poj. łyżki 0,4 m3, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 071/310-72-22 
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, tel. 0602/30-50-52

WÓZKI WIDŁOWE I PALETOWE 
sprzedaż, części, serwis i 

remonty, dzierżawa wózków.

KO N KUR EN CYJN E CEN Y!

WROCŁAW, Pułaskiego 48/50 
telifax (071) 344-40-26 w. 313 
k o m . 0 6 0 6  2 1 -4 3 -4 0

WAŁBRZYCH, Wrocławska 60 
te l./fax (074) 846-73-61, 
050261-50-31, 0604 43-72-66 IECHMA.

MINIKOPARKA COBELCO, 1995 r. waga 4 1, przodu pług, 
na gumowych gąsienicach, nie eksploatowana w kraju, wyj
ście na młot, łyżka skarpowa, skosowana, - 37.000 zł. Grod
ków, tel. 0502/65-01-09
MINIKOPARKA GEHL-MAX MB 138,1994 r., 980 ccm, Isu- 
zu, prod. niemieckiej, kabina ogrzewana, RO, gumowe gą
sienice, lemiesz, 3 łyżki, stan tech. b. dobry, po gruntownej 
obsłudze, - 24.500 zł. Mysłakowice, tel. 075/643-94-44,0502/ 
55-90-51
PASZOWÓZ IFA, 1981 r. techn. sprawny, ciągnik siodłowy, 
-12.000 zł. Bystrzyca, tel. 071/303-04-78,0605/15-14-76 
PODNOŚNIK KOSZOWY PM 0160,1988 r„ diesel stan tech. 
b. dobry, aktualny przegląd i dozór tech., wysięg 16 m, ste-
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Betonomieszarka Tatra T 148, napęd łańcuchowy, poj. 6 m3, 1980 r.. 
1979 r„ 1977 r.
Ciągnik siodłowy MERCEOES1948, relarder, poduszki, webasto. wyjście 
do przystawki
Ciągnik siodłowy MAN. 372 KM. poduszki, duża kabina, webasto. 1991 r. 
Ciągnik siodłowy RENAULT 340,1987 r„ Globetroiter. resor paraboliczny, 
webasto
Gruszka do betonu, kompletna, 6 m. 1981 r.
Kompresor Atlas COPCO, 1991, 4 wyjścia, ciśnienie 5,2 bar, wydajność 
4,8m3/min
Kompresor OICO, wydajność 240m3/h, 2 wyjścia
Kompresor ECO-AIR F30, 1992, wydajność 3m3/min. ciśnienie 4.8bar,
920mth
Koparka gąsienicowa O&K, 121, odp. K 408,0.5 m3, łyżka chwyt, do zło
mu 5-ramienna, 1979 r.
Koparka gąsienicowa LIEBHERR 921,1982 r. łyżka 1 m3. silnik DEUTZ, 
4 cylindry t
Koparka gąsienicowa O&K RH6,181,1978 r.
Koparka gąsienicowa OH 101. silnik Liaza. głębokość kopania 9 m. 1981 r. 
Koparka gąsienicowa WARYŃSKI K606,1985 r.. błotniak 
Koparka gąsienicowa O&K. 1979 r„ 121. silnik DEUTZ,
3 cylindry
Koparka gąsienicowa LIEBHERR 921,1982 r.. silnik DEUTZ, 4-cylindro- 
wy, łyżka 1m3
Minikoparka gąsienicowa SCHAEFF HR02,1992, masa 1370kg, stan dobry 
Minikoparka gąsienicowa O&K RH1.1,1993, masa 1540kg, stan dobry 
Minikoparka gąsienicowa PEL JOB EB224,1993, masa 2324kg. stan dobry 
Koparka-ładowarka SCHAEFF SKB 906.1984 
Koparka-ładowarka JOHN DEERE 410-4.2 szt.. 1984 
Koparka-ładowarka chwytakowa T188, podpory hydrauliczne i pług do pracy 
z łyżką podsiębierną 0,5 m3.1990 r. '
Koparka-ładowarka OSTRÓWEK K 161. K  162, szt. 12. rok prod. 1976- 
1985
Koparka-ładowarka FAI595 TORBO. 1992 r., silnik Perkins, 4 cylindry 
Koparka-ładowarka MECALAC 11 CX. 1991 r., dodat. osprzęt 
Koparka-ładowarka MECALAC 11CX. 1985 r.. w komplecie 2 łyżki ♦ widły 
Koparka kołowa WEIMAR M1000, 1990 r.,'2 podpory, pług. wyjście na 
miot lub chwytak, łyżka
Koparka kołowa LIEBHERR 921,1980 r., 2 podpory hydrauliczne, łyżka 
0,8 m3
Koparka kołowa ZEPPELIN 214,980r.. młot hydrauliczny 
Koparka kołowa ATLAS 1004,1991 r. silnik Deutz. 4-cylmdrowy. łyżka 0.6 m3 
Laweta NIEWIADÓW A2001A. 1996 r.. ład. 1400 kg. dopuszczalna masa 
całkowita 2000 kg. dwie osie

Ładowarka czołowa L K 1. górnicza, poj. łyż. 2,5 m 3,1986 r.
Ładowarka czołowa ZETTELMAYER ZL 401, łamana w połowie, łyżka kombi 
1 m3
Ładowarka czołowa FAUN, łamana w połowie, 2.5 m, 1979 r.
Ładowarka czołowa HANOMAG 55C, 1985 r., łyżka 2,5 m3. łamana w po
łowie
■Ładowarka czołowa UN 053,1987 r., po remoncie 
Ładowarka czołowaZETTELMAYER 4000,1979 r., poj. łyżki 4 m3. łama
na w połowie
Ład owa rica czołowa ZETTELMAYER 2001.1984 r.. poj. łyżki 2.5 m3. ła
mana w połowie
Miniiadowarka BOBCAT 443,1989, stan dobry, masa 1050kg. łyżka 0.2m3 
Miniladowarka CASE 1840. 1992, stan b. dobry, 700mth, masa 2476kg. 
łyżka 0,4m3, widły.
Ładowarki czołowe Ł-200, L220
Maszyna do układania kostki brukowej OPTIMAS. 1990 r .
Miot VIBRARAM vrh100. masa 650 kg 
Młot hydrauliczny MPK, masa 1200 kg, do koparki 16-201 
Naczepa wywrotka KASSBOHRER. 1981 r.. stal/alum., 3 osie, 
obj. 19.8 m3. ład. 27,51, poduszki. 3-stronny wywrót 
Naczepa wywrotka KASSBOHRER. 1991, rama stalowa, góra 
aluminium, 3 osie. ład. 27.81. obj. 19,75 m3, poduszki, centralne smaro
wanie, podnoszona oś
Naczepa wywrotka BLUMHARDT, 1978, stal. 3 osie, obj.
17,7 m3, ład. 28,51. resor
Naczepa wywrotka BLUMHARDT, 1989,3 osie. obj. 21,4 m3. ład. 26,91,
3-stronny wywrót, poduszki, podnoszona oś
Naczepa wywrotka TRAILOR, 1992 r., 35 m3. podnoszona oś
Naczepa skrzyniowa, plandeka, VAN HOOL, 1992 r„ 3 osie, obj. 82,4 m3.
ład. 28,321, ABS, centralne smarowanie, poduszki
Naczepa skrzyniowa KRONE. 1992 r., stal/alum., burty dzielone. 3 osie, 2
osie podn., obj. 35m3, ład. 28,21. poduszki
Naczepa wywrotka TRAILOR 1991, stal/aluminium, 3 osie, obj. 61,5 m3.
ład. 26.5 Ł ABS, poduszki
Naczepa wywrotka TRAILOR, 1991 r.. góra i rama aluminiowa. 3 osie, obj. 
32,75 m3, ład. 28,91, resor. ABS, centralne smarowanie, plandeka 
Naczepa niskopodwoziowa KOEGEL.1967 r.. rama stalowa, 2 osie, ład. 
22.31. resor
Naczepa niskopodwoziowa GULIANE, 1991. rama stalowa. 3 osie, tylna 
oś skrętna, ład. 27,821
Nożyce do cięcia betonu i stali VIBRA • RAM AS 40000, do zamontowania 
na koparce
Nożyce do cięcia betonu, typ DR060 
Pługi do śniegu i piasku

Płyta wibracyjna. 500 kg 
Płyta wibracyjna DYNAPAC, 1991 r„ masa 450 kg, szerokość płyty 75 cm 
Pompa do betonu PUTZMEISTER typ BSA 1002D-VW, masa 2000 kg, 
1982 r. '
Przecinarka do asfaltu, średnica tarczy 800 mm, przód-tył, podnoszenie, 
pompa schładzająca
Przyczepka NIEWIADÓW B1400,1996 r.. lad. 1000 kg. dwie osie 
Przyczepa niskopodwoziowa 3 osie. najazdy, stan dobry 
Przyczepa wywrotka HL 161.11/D. lad. 121,2 osie, bfiżniacze kola, skrzy
nia 7 m, 1989 r.
Przyczepy-wywrotki BRANDYS, ład. 12 1, 2 osie, bezdętkowe. skrzynia 
ład. 5.20 m. ABS. 1992 r.. 1987 r.
Przyczepa skrzyniowa HL61.02. ład. 6.51.1986r, burty dzielone ocynkowane 
Przyczepa jednoosiowa, przedłużka do dłużycy z obrotnicą na samochód 
Rozścielacz masy asfaltowej BAUKEMA 750 ♦ drugi na części, 1983 r. 
Równiarka drogowa FRISZ F 75.1979 r., 3 osie. małe kola. 2 osie pędne, 
zrywak hydr.
Równiarka drogowa SHM 3 BAUKEMA, małe koła. 2 osie pędne, 1978 r. 
Równiarka MBU G3, napęd na jedną oś. silnik DEUTZ. 3 cylindry 
Równiarka drogowa SHM 5 BAUKEMA. 1986 r.. dwie osie pędne, zrywak 
Silnik SW 266. mały. LEYLAND, fabrycznie nowy 
Skoczki, benzyna
Skoczki do zagęszczania gruntu. 2 szt.
Sprężarka powietrzna DIKO. 240 ml h 
Spycharka-ladowarka HANOMAG, 1983 r.. gąsienice, łyżka, zrywak 
Walec stalowy STAVOSTROJ, samojezdny, masa 4 (. 2 bębny, szer. rob. 
1,8 m. 1985 r.
Walec ogumiony GRW 20 HAMM, 5 kół gumowych z przodu i z tyłu
Walec drogowy wibracyjny, masa 11L  typ VSH 100 STAVOSTROJ, 1986 r.
Walec wibracyjny ciągany, masa 8 1
Walec wibracyjny prowadzany, BOMAG BW 75. masa 1050 kg
Wózek widłowy TARKAF, silnik IFA 4,4 cyl., udźwig 6.31
Wózek widłowy 'BUŁGAR*. 1987 r., udźwig 3.51
Wózek widłowy RAK udźwig 1 1
Zagęszczarka DYNAPAC. masa 450 kg. silnik HATZ. 1-cyłindrowy 
Używane części do samochodu IFA L 60, mosty, skrzynie biegów, silniki, 
bloki, głowice
Używane części zamienne do maszyn budowlanych, rolniczych, przyczep, 
naczep
Łyżki chwytakowe, rotory, chwytaki, łyżki, siłowniki, części do gąsienic, 
opony do koparek i ładowarek

N O W E  C Z Ę Ś C I  D O  M A S Z Y N  B U D O W L A N Y C H  I S IL N IK Ó W . K R Ó T K I  T E R M I N  R E A L I Z A C J I .  
M I Ę D Z Y N A R O D O W Y  T R A N S P O R T  N IS K O P O D W O Z IO W Y . G A B A R Y T Y .  P I L O T A Ż E .  Z E Z W O L E N IA .  

W Y N A J E M  S P R Z Ę T U  B U D O W L A N E G O  W R A Z  Z  O B S Ł U G Ą  O P E R A T O R S K Ą .

ZADZWOŃ ■ CENY DO UZGODNIENIAMI Na życzenie klienta przesyłamy szczegółową ofertę ze zdjęciamilll 
Lokalizacja: Jadwisin 24 - tuż przy autostradzie A-4, zjazd Jadwisin - Witkówek k. Chojnowa. 
Całodobowo: parking strzeżony i niestrzeżony dla TIR-ów oraz restauracja.

'K R ED YT  

• LEASING  

> UBEZPIECZENIAPRZESIECZANY (przy basie A-4 Zgorzelec-Bolesławlec). Maszyny sprowadzane z Niemiec, 
nie pracowały w kra|u, tel. 075/771-83-93 0-601 71 94 96, 0-607 2S5 941

11.05.2001 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 63

http://www.temer.pl
mailto:temer@temer.pl
mailto:jwengrzyn@kki.net.pl


» K W A - P IO «  0P9*3204
53-324 W ro cław , ul. H a lle ra  40a  

teU fax  332-45-51, tel. 071/338-24-03, pn.-pt. 9“  -1 6 ”  
oferuje części zamienne 

LUBLIN - U AZ 469B ■ NYSA - ŻUK  
TARPAN HONKER - LADA NIVA
USŁUGA TRANSPORTOWA 1.5 TONY

S P R ZE D A M :
1. Wózek widłowy RAK, 3.300 zł + VAT 

tel. 074/843-83-22
2. Wózek widłowy GPW, 8.600 zł + VAT 

tel. 071/342-74-52 OP012036

rowanie z kosza i platformy, ładowarka L-34, siłowniki skrę
tu nowe, • 42.000 zł. Stronie śląskie, tel. 074/814-16-80 
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 + VAT. Radków, 
tel. 0605/26-85-00
PODNOŚNIK WIDŁOWY HEDEN. 1990 r. udźwig 2.5 I. -
17.000 zł. Wądroże Wielkie, woj. legnickie, tel. 0602/30-50-52 
POMOC DROGOWA AVIAA31,1984 r. po remoncie kapi
talnym 99 r., wciągarka elektr., wspomaganie kier., prawo 
jazdy kat. B, - 10.000 zł. Góra, woj. leszczyńskie, tel. 0603/ 
77-50-41
POMOC DROGOWA HANOMAG F-65.1979 r„ 2800 ccm, 
diesel, kompletna dokumentacja, wciągarka ręczna, do re
montu, - 2.800 zł. Bogatynia, tel. 075/773-83-81, 075/ 
773-13-51
POMOC DROGOWA IYECO MAGIRUS, 1978 r., 3800 ccm, 
diesel do przewozu samochodów osobowych i busów, hak, 
halogeny z przodu i z tyłu, 2 .koguty’ , pełna platforma, dł. 6 
m, el. wciągarka prod. USA, z pilotem, oznakowany, zadba
ny, techn. sprawny, -14.000 zł. Ozimek, tel. 077/465-38-72, 
0606/76-15-01
POMOC DROGOWA KRAZ 255B, 1987 r., 3 tys. km, 15000 
ccm, pełna zabudowa, rolety, stan idealny, mato eksploato
wany, - 38.000 zł. Kępno, tel. 062/782-32-75,0601/78-44-52 
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 
transport. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
POMOC DROGOWA MERCEDES 207 D, 1980 r., 2400 ccm, 
diesel pełna aluminiowa platforma, elektryczna wciągarka, 
most tylny z 92 r, • 11.900 zł. Radwanice, tel. 0502/50-39-28 
POMOC DROGOWA MERCEDES 207 D, 1981 r„ 160 tys. 
km, 2400 ccm, diesel zielony metalic, stan idealny, po re
moncie kapitalnym, nowe opony, platforma 480x200 cm, ład. 
1500 kg, -14.900 zł. Bolesławiec, tel. 0604/08-89-94 
POMOC DROGOWA MERCEDES 307,1980 r., 2400 ccm, 
diesel najazdowy, z wciągarką 5,3 m, - 26.000 zł lub zamieć 
nię. Kłodzko, tel. 0603/86-72-00 
POMOC DROGOWA MERCEDES 307 D, 1984 r., 200 tys. 
km, 2400 ccm, diesel żółty, oryginalna platforma, wciągarka 
z 1992 r., stan b. dobry, dodatkowo drugi silnik, skrzynia bie
gów i most, możliwość przerobienia na skrzyniowy, faktura 
VAT, - 19.800 zł (brutto). Oleśnica, tel. 0601/79-58-30 
POMOC DROGOWA MERCEDES 608 LP, 1969 r , 80 tys. 
km, 3800 ćcm, oryg., sprowadzony z Niemiec, po remoncie 
blacharki i silnika, el. wyciągarka, możliwość montażu plan
deki, prawo jazdy kat. B, -11.000 zł lub zamienię na osobo
wy. Wałbrzych, tel. 074/842-69-69 
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 608 D, 1976 r., 3800 ccm 
po remoncie w 99 r., pełna platforma o wym. 5.50 x 2.15 m, 
wyciągarka elektr., mało eksploatowany, stan b. dobry, - 
16.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-50-93,0601/56-08-59 
POMOC DROGOWA MERCEDES 608 D, 1977 r„ 320 tys. 
km, 3800 ccm, diesel żółta, całość po remoncie kapitalnym' 
(nowe części), dł. 5.20 m, pełna hydraulika, wciągarka .Ram- 
sey’ , pełne oświetlenie, długi .kogut*, stan b. dobry, zareje
strowany jako specjalistyczny, • 26.000 zł lub zamienię. Wą
droże Wielkie, tel. 076/887-44-86,0600/30-22-22 
POMOC DROGOWA MERCEDES 709,1990 r., 250 tys. km, 
4000 ccm, diesel wspomaganie kier., dodatkowe ogrzewa
nie kabiny, 6-osobowy, wciągarka 8 t, platforma 220 x 590 
cm. zadbany, - 42.000 zl. Jelcz-Laskowice, tel. 071/ 
318-83-86,0601/45-99-84
POMOC DROGOWA MERCEDES 813,1974 r., 3900 ccm, 
diesel czerwono-żółty, kabina 3-osobowa, ład. 3.51, el. wcią
garka, 5-biegowy, po remoncie w 1999 r„ stan b. dobry, -
19.000 zł lub zamienię na osobowy. Lubin, tel. 0601/70-55-12 
POMOC DROGOWA MERCEDES 813, 1980 r. wciągarka, 
inne, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 325-18-48,0502/61-10-53 
POMOC DROGOWA RENAULT MASENGER, 1994 r„ 2500 
ccm, diesel, wciągarka elektr., na kat. B, nowy akumulator, -
19.000 zl. Wrocław, tel. 0601/06-29-94
POMOC DROGOWA RENAULT RV-1,1981 r., 130 tys. km, 
3500 ccm, diesel. - 7.500 z ł.., tel. 0603/16-88-52 
POMPA DO BETONU SB 171-1 na samochodzie Kamaz, 
1995 r., przekrój rury 125 mm, 65 m3/h, wysokość 23 m + 
wąż. stan techniczny b.dobry, -160.000 zł ♦ VAT. Szymano- 
wo, tel. 065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
SPYCHARKA DT, 1988 r., diesel czerwona, techn. spraw
na, silnik 90 KM, 2 szt., + części, -14.000 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 0607/08-26-76
SPYCHARKA DT 75,1986 r. kabina kwadratowa, - 8.000 zł. 
Głuszyca, tel. 074/845-66-46
SPYCHARKA DT 75,1989 r. nastawny lemiesz, z tyłu roz- 
rywak, - 20.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-96-10 
SPYCHARKA DT 75,1990 r., turbo, stan idealny, stan gą
sienic bardzo dobry, - 13.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 
0603/71-67-11 '
SPYCHARKA STALINIEC S-100 gotowa do pracy, części 
zamienne, -10.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-72 81 
SPYCHARKA STALOWA WOLA TD 25C, 1980/82 r. stan b. 
dobry, waga 361, 320 KM, - 85.000 zł ♦ VAT. Szymanowo, 
tel. 065/546-44-75/fax, 0601/56-39-28 
SPYCHARKA STALOWA WOLA TD 20 E, 1986 r. podwo
zie, zmiennik momentu, skrzynia biegów po remoncie kapi
talnym, waga 221,220 KM, -160.000 zł + VAT. Szymanowo, 
tel. 065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
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
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 
WALEC DROGOWY DUOMAT wibracyjny, prowadzony, 
masa własna 1 1, stan tech. idealny, nie eksploatowany w 
kraju, - 8.000 zł. Zmyślona, tel. 043/841-74-48, 0603/ 
58-95-08
WALEC DROGOWY MĄDRO. 1986 r. 10 t, stan dobry, -
18.000 zł. Świeradów Zdr., tel. 075/781-65-98,0502/36-18-09 
WALEC DROGOWY STAVOSTROJ W -3403 wibracyjny, 
sprowadzony, - 5.500 zł. Wolibórz, tel. 074/872-12-68 
WÓZEK AKUMULATOROWY, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
393-31-63
WÓZEK AKUMULATOROWY ES 3012, 1986 r. platforma, 
wywrotka, ład. 2 1, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 0601/08-44-59 
WÓZEK WIDŁOWY, 1988 r„ diesel prod. niemieckiej, udźwig 
3.5t, stan tech. b. dobry, nie eksploatowany w kraju, -10.000 
zł. Zmyślona, tel. 043/841-74-48,0603/58-95-08 
WÓZEK WIDŁOWY udźwig 1 1, techn. sprawny, - 4.500 zł. 
Głubczyce, tel. 077/485-09-31,0604/77-32-48

WÓZEK WIDŁOWY udźwig 1.5 t, stan dobry, - 10.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-05-58
WÓZEK WIDŁOWY ATLAS 4x4, udźwig 31. diesel. -12.000
zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21
WÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR EV717-33-72, 1982 r.,
akumulatorowy, udźwig 2000 kg, wys. 320 cm, nowa bateria
+ prostownik, całość po przeglądzie, stan idealny, w kraju
od 04.2001 r., sprowadzony z Niemiec, - 6.500 zł. Żary, tel.
0602/69-21-86
WÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR DV-1661,1989 r., silnik 
Perkins, spalinowy, 3-cylindrowy, wspomaganie kier., udźwig 
1.61, wys. podnoszenia 3.2 m, -11.000 zł. Jawor, tel. 076/ 
870-82-23
WÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR akumulatorowy, udźwig 
3.5 t, stan b. dobry, • 2.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0602/ 
83-17-03 w godz. 8-18
WÓZEK WIDŁOWY CATERPILLAR gazowy, udźwig 3.500 
kg, wys. podnoszenia 3300 mm, techn. sprawny, serwis gwa
rancyjny i pogwarancyjny, automat, - 25.500 zł ♦ VAT. Ka
lisz. tel. 062/766-43-46.0604/43-47-88 
WÓZEK WIDŁOWY CLARK, 1980 r. udźwig 2.5 t. - 7.500 
zł. Tuplice, woj. zielonogórskie, tel. 0604/85-94-28 
WÓZEK WIDŁOWY DESTA, 1985 r., benzyna prod. cze
skiej, udźwig 1.61, wys. podnoszenia. 3.2 m, - 6.500 zł. Mo
dła. tel. 076/817-22-16.0604/91-37-08 
WÓZEK WIDŁOWY DESTA. 1988 r.. 1100 ccm, po remon
cie, udźwig 1.61, stan dobry lub zamienię na wózek widłowy, 
na bliźniaczych kołach. Zawonia, tel. 0607/71-06-91 
WÓZEK WIDŁOWY DESTA udźwig 1600 kg, wys. 3.4 m, 
nowe opony, wspomaganie, - 5.900 zł. Zduny, tel. 0602/ 
83-17-03
WÓZEK WIDŁOWY DV 1792, 1992 r., 3900 ccm, udźwig
3.51, wys. podnoszenia 3,3 m, stan techn. dobry, okazyjnie,
- 13.000 zł. Wałbrzych, tel. 674/846-73-61,0502/61-50-31 
WÓZEK WIDŁOWY DV1792,1988 r. silnik Perkins 4-cylin- 
drowy, udźwig 3,51 - 10.600 zł oraz GPW-2007,87 r., bliź
niacze koła, udźwig 2,51, silnik Perkins 3-cylindrowy, stan b. 
dobry - 9.800 zł. Wrocław, tel. 071/351-02-88
WÓZEK WIDŁOWY GPW. 1984 r. udźwig 1.250 kg. - 7.000 
zl. Wołczyn, tel. 077/469-81-57 
WÓZEK WIDŁOWY GPW, 1988 r. udźwig 2.51, stan b. do
bry. - 10.000 zl. Wołczyn, tel. 077/469-81-57 
WÓZEK WIDŁOWY GPW w ciągłej eksploatacji, -10.700 
zl. Wrodaw, tel. 0602/49-43-59 
WÓZEK WIDŁOWY GPW 2007, 1986 r„ - 7.000 zl. Wro
cław, lei. 071/343-83-55
WÓZEK WIDŁOWY GPW 2007, 1987 r. udźwig 2 t. koła 
bliźniacze, - 10.500 zł. Oława, tel. 071/301-54-78, 0602/ 
48-54-40
WÓZEK WIDŁOWY GPW 2009 UZ. 1997 r„ silnik Perkins. 
kabina kierowcy, bliźniacze koła, sten b. dobry, • 35.500 zł. 
Jawor, tel. 076/870-82-23
WÓZEK WIDŁOWY GPW 2010E, 1996 r. instal. gazowa, 
udźwig 2 1. maszt panoramiczny, • 31.000 zł. Oława, tel. 071/- 
301-54-78,0602/48-54-40
WÓZEK WIDŁOWY HYSTER, 2500 ccm. diesel wspoma
ganie, silnik Transit, udźwig 2.5 t, wys. udźwigu 5 m, hy
draulika po uszczelnieniu, faktura VAT od rachunku, • 11.000 
zł. Trzebnica, tel. 071/387-19-57,0602/30-11-80 
WÓZEK WIDŁOWY IFA prod. niemieckiej, udźwig 2 t, •

. 10.000 zł. Złotoryja, teł. 076/877-39-63 po godz. 20 
WÓZEK WIDŁOWY LINDE H-35,1989 r„ diesel czerwony, 
aktualny przegląd, stan techn. b. dobry, udźwig 3,51, długie 
widły, wys. podnoszenia 4 m, proponujemy serwis sprzeda
nego wózka, - 29.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-73-61,0502/ 
61-50-31
WÓZEK WIDŁOWY LWÓW udźwig 5 1 i drugi, udźwig 101. 
Oława, tel. 071/301-54-78, 0602/48-54-40 
WÓZEK WIDŁOWY RAK 3A, 1983 r. niski maszt, udźwig 
1250 kg, wys. podnoszenia 3 m, • 6.000 zl. Jawor, tel. 076/ 
870-82-23
WÓZEK WIDŁOWY RAK, 1985 r. udźwig 1250 kg. wys. pod
noszenia 3 m, - 7.000 zł. Nowa Wieś, tel. 062/722-22-46 
WÓZEK WIDŁOWY RAK 4A, 1987 r. po remoncie kapitał- 
nym, - 9.000 zl. Wołów, tel. 071/389-36-95 po godz. 15 
WÓZEK WIDŁOWY RAK 7A. 1995 r., silnik C-330, niski 
maszt, spalinowy, wspomaganie kier., długie widły, udźwig
1.51, wys. podnoszenia 3 m, techn. sprawny, stan b. dobry,
• 11.500 zł. Jawor. tel. 076/870-82-23
WÓZEK WIDŁOWY RAK udźwig 1.25, stan b. dobry, - 5.200 
zł. Oława, tel. 071/301-54-78.0602/48-54-40 
WÓZEK WIDŁOWY RAK 7A. diesel, po remoncie kapital
nym, faktura VAT, - 8.000 zł. Szymiszów, tel. 077/461 -77-51, 
0602/26-37-61
WÓZEK WIDŁOWY RAK C-330 spalinowy, po remoncie, stan 
b. dobry, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 0502/97-90-20 
WÓZEK WIDŁOWY RAK udźwig 1250 kg, wys. 2.3 m, nowy 
akumulator i alternator, - 5.300 zł. Zduny, tel. 0602/83-17-03, 
woj. kaliskie
WÓZEK WIDŁOWY STEINBECK BOSS, 1997 r. udźwig 5 
t, wys. podnoszenia 4 m, silnik Perkins (diesel), boczny, - 
65.000 zł ♦ VAT, (do uzgodnienia)., tel. 0606/45-67-19 
WÓZEK WIDŁOWY SUCHEDNIÓW elektryczny, * prostow- 
nik, udźwig 1.250 kg, wys. 3.5 m, stan b. dobry, - 3.300 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 0602/83-17-03 w godz. 8-18 
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 JDFG 2002, 1984 r., diesel, 
4-cylindrowy silnik, 3900 mtg, udźwig 2250 kg, wys. 320 cm, 
wspomaganie kier., oświetlenie, klatka, po przeglądzie, stan 
b. dobry, w kraju od 04.2001 r., sprowadzony z Niemiec, ory
ginalny przebieg, prześwit 18 cm, - 7.300 zł. Żary, tel. 0602/ 
69-21-86
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF, diesel udźwig 1 1, wys. pod
noszenia 3.20 m, wspomaganie ukł. kierowniczego, stan b. 
dobry, - 6.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-18-45, 0606/ 
31-30-37
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF, diesel udźwig 6.31. wys. pod
noszenia 3.20 m. krótkie i długie widły + urządzenie dźwigo
we. wspomaganie ukł. kierowniczego, stan b. dobry, • 17.000 
zł lub zamienię na koparkę-ładowarkę. Parowa, tel. 075/ 
732-18-45,0606/31-30-37
WÓZEK WIDŁOWY TOYOTA FD 25U udźwig 3500 kg. ogu
mienie pneumatyczne, przesuw boczny, stan idealny, - 23.500 
zł (netto). Kalisz, tel. 062/766-43-46,0604/43-47-88 
O  WÓZKI WIDŁOWE RAK, GPW elektryczne I spa

linowe oraz części i maszty o udźwigu 12-2.5t, 
do remontu i po remoncie - od 4.000 do 14.000 
zł. Wrodaw, tel. 071/352-42-92, 0602/60-72-32 
01022011

TERENOW E
O  ABSOLUTNIE AKTUALNIE AUTA CAŁE I PO 

WYPADKU KUPIĘ: lekko lub mocno rozbite, rów
nież uszkodzone mechanicznie i do remontu 
blacharki, po pożarze, kradzieży i całkowicie 
rozbite - osobowe, terenowe, dostawcze, cięża
rowe i vany. Jeżeli posiadasz takie auto dzwoń 
U! Załatwiamy wszystkie formalności i dojeżdża
my wszędzie, odbieramy auto własnym trans

portem. Gratis III NAJLEPSZE CENY, III GOTÓW
KA NATYCHMIAST, 24 H III Wrocław, tel. 0601/ 
21-75-42 (non-stop), 0601/77-61-54 81009531

O  ABSOLUTNIE AKTUALNIE AUTA KUPIĘ CAŁE I 
PO WYPADKU lekko lub mocno rozbite, również 
uszkodzone mechanicz. i do remontu blachar
ki, po pożarze i całkowicie rozbite, osobowe, 
terenowe, dostawcze, ciężarowe i vany. Jeżeli 
posiadasz takie auto • dzwonili Zero formalno
ści, dojeżdżamy wszędzie, odbieramy auto wła
snym transportem gratis!!! NAJLEPSZE CENY!!! 
Fachowa i. dyskretna obsługa,, GOTÓWKA NA
TYCHMIAST, ZAWSZE AKTUALNE!!!, tel. 0601/ 
70-76-45,0601/78-82-84 (non stop) 81009281

ARO 243 D, 1987 r., diesel, - 1.200 zł. Iwanowice, tel. 062/ 
762-67-18
CHEYROLET LUMINA, 1994 r., 65 tys. km, 3100 ccm, V6, 
wtrysk, ABS, klimatyzacja, wspomaganie kier., regulowana 
kierownica, centralny zamek, poduszka pow., el. reguł, lu

sterka, udokumentowane pochodzenie, aluminiowe felgi, 
katalizator, 7 miejsc, garażowany, - 32.500 zł lub zamienię 
na tańszy, do 10.000 zł, w nowej kaście. Xx, tel. 067/ 
284-65-26
DAEWOO MUSSO, 1999 r„ 80 tys. km, 2900 ccm, TDI, peł
ne wyposażenie, 4 WD, ABS, ASD, TCD, klimatyzacja, po
duszka pow., el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, roleta, 
centralny zamek, alarm, aluminiowe felgi, hak, bagażnik da
chowy. na gwarancji, I właściciel, bez wypadku, - 57.000 zł. 
Wrocław, tel. 0603/37-77-54
DAEWOO MUSSO VAN, 2000 r.. 12 tys. km, 2900 ccm. TDI. 
4 WD elektronik, ABS, ADS, TSC, klimatyzacja, centralny 
zamek, poduszka powietrzna, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, aluminiowe felgi, drewniane dodatki, wspomaganie kie
rownicy, immobilizer, RM, 3 lata gwarancji, ekonom, silnik 
Mercedesa, stan idealny, - 48.000 zł ♦ leasing w EFL. Wał
brzych, tel. 074/832-38-88,0602/62-00-93 
DAIHATSU ROCKYII, CABRIO. 1986 r., 2800 ccm, diesel, 
5-biegowy, 4x4, zdejmowany dach, po tuningu, atrakcyjny 
wygląd, -15.000 zł lub zamienię. Prusice, tel. 071/312-53-41, 
071/312-63-41
DAIHATSU ROCKY, 1992 r., 2800 ccm, TDi wspomaganie

kier., el. reguł, lusterka, welur, zadbany, stan b. dobry, - 
19.500 zł. Legnica, tel. 0601/99-31-09 
FORD EXPLORER, 1996 r., 170 tys. km, 4000 ccm kupiony 
w Niemczech, bez wypadku, pełny serwis (udokumentowa
ny przez ASO Ford), wersja europejska, pełne wyposaże
nie, stan idealny, • 62.000 zł. Wrocław, tel. 0600/24-00-24, 
071/348-61-55 wieczorem (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w intemecie pod numerem • A00494 www.autogiel- 
da.com.pl)
GAZ 69,1964 r., 1500 ccm, inst. gazowa, po remoncie kapi
talnym blacharki, nowa inst. el, - 4.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0605/06-73-07
GAZ 69,1969 r., 6 tys. km, 2120 ccm, benzyna 4x4, nowe 
opony, silnik i felgi, orurowana kabina, kierownica Suzuki, 
fotele VW, przegląd do 04.2002 r., + części, - 5.700 zł. Choj
nów, tel. 0603/43-36-98
ISUZU AMIGO CABRIO. 1990 r.. 2000 ccm. przebieg 26 
mil, ABS, klimatyzacja, wspomaganie kier., regulowana kie
rownica, centralny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, lu
sterka, alarm, udokumentowane pochodzenie, aluminiowe 
felgi, szyberdach, RO, garażowany, - 15.000 zl. tel. 095/ 
761-51-83 po godz. 20
ISUZU CAMPO PICK-UP, 1989/90 r„ 236 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, napęd 4x4,4-osobowy, inst. gazowa, stan dobry, • 
16.900 zł lub zamienię na motocykl. Bolesławiec, tel. 0601/ 
58-81-33
ISUZU TROOPER, 1989 r., 250 tys. km, 2200 ccm. diesel, 
orurowany, RO Kenwood, centralny zamek, zadbany, • 16.000 
zł. Opole, tel. 077/456-43-79
ISUZU TROOPER. 1991 r., 2800 ccm, TDi 5-drzwiowy, cen
tralny zamek, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., relin
gi dachowe, aluminiowe felgi, spoilery, - 26.500 zł lub za
mienię na tańszy. Lubin, tel. 0601/70-55-12 
JEEP CHEROKEE. 1992 r.. 142 tys. km, 4000 ccm, pełne 
wyposażenie, - 33.000 zł lub zamienię na Mercedesa 124 
(diesel). Wałbrzych, tel. 074/847-68-78,0602/62-19-18 
JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED, 1990 r., 160 tys. km, 
4000 ccm, benzyna, dół samochodu i zderzaki popielate, 
pełne wyposażenie, klimatyzacja, ABS, skórzana tapicerka, 
4WD, nowe opony, aluminiowe felgi, stopnie progowe, przed
nia rura, duży bagażnik, kupiony w salonie, sprowadzony w 
całości (bez wypadku), • 27.000 zł lub zamienię na osobowy 
bądź meblowóz, do 3,5 t. uszkodz.. Wrocław, tel. 0607/ 
04-21-23
JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED, 1993 r., 118 tys. km, 
4000 ccm, - 38.000 zł. Wrocław, tel. 071/347-89-41 
JEEP GRAND CHEROKEE, 1997 r., 120 tys. km, 5200 ccm 
zielony metalic, automatic, inst. gazowa, ABS, centralny za
mek, hak, aluminiowe felgi, el. reguł, lusterka, el. otwierane 
szyby, komputer pokł., klimatyzacja, poduszka pow., spro
wadzony w całości. I właściciel, kompletna dokumentacja, 
skórzana tapicerka immobilizer - 82.000 zł lub zamienię na 
tańszy. Świeradów Zdrój, tel. 075/784-52-54,0605/41-08-03 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod nu
merem -AG0198 www.autogielda.com.pl)

JEEP WRANGLER, 1991 r., 2500 ccm, benzyna, • 27.000 
zł lub zamienię na Jeepa CJ7. Brzeg, tel. 0606/69-16-83 
MITSUBISHI PAJERO, 1983 r., 2600 ccm, benzyna, cen
tralny zamek, immobilizer, szyberdach, szerokie koła, oru
rowany, - 9.800 zł lub zamienię na Tarpana Honkera. Wro
cław, tel. 0605/62-60-91
MITSUBISHI PAJERO LONG, 1986 r., 2300 ccm, turbo D 
5-drzwiowy, długi, podwyższony, wspomaganie kier., regu
lowana kierownica, centralny zamek, el. szyberdach, oruro
wany, 4WD, hak, drewno, welur, RO z pilotem, po remoncie, 
atrakcyjny wygląd, sprowadzony w całości, kompletna doku
mentacja, -19.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-80-10,0600/ 
50-27-49
MITSUBISHI PAJERO. 1986/95 r., 75 tys. km, 2300 ccm. 
turbo D, 7-osobowe lub 680 kg, zarejestrowany jako cięża
rowy, kompletna dokumentacja, dużo nowych części, -15.000 
zł lub zamienię na inny, do 3.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/ 
713-72-14,0601/88-12-62
O  MITSUBISHI PAJERO, 1989 r., 3000 ccm, V6, błę

kitny metalic, przedłuzony, inst. gazowa, wspo
maganie kier., centralny zamek, pełne wyposa

żenie elektr, • 19.800 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87020641

MITSUBISHI PAJERO, 1992 r., 3000 ccm, V6, długi, 
5-drzwiowy, orurowany, ozdoby, felgi aluminiowe, centralny 
zamek, kupiony w Polsce, klimatyzacja, • 35.000 zł lub za
mienię. Poznań, tel. 0601/71 -76-67 
MITSUBISHI PAJERO, 1993 r., 2500 ccm, turbo D, krótki, 
zadbany, szyberdach, orurowany, aluminiowe felgi, el. otwie
rane szyby, nowe opony i akumulator, ABS, relingi dachowe, 
atrakcyjny wygląd, - 38.000 zł. Wałbrzych, tel. 0601/88-82-24 
O  MITSUBISHI PAJERO, 1997 r., 41 tys. km, 3500 

ccm, V6, 24V, ciemnozielony metalic, moc 280 
KM, klimatyzacja, el. otwierane szyby, central
ny zamek, ABS, I właściciel, kompletna doku
mentacja lub zamienię na kombi albo dostaw
czy TD. Jawor, tel. 076/870-66-19,0601/74-06-19 
84013101

NISSAN KING CAB PICK-UP, 1991 r., 138 tys. km. 2500

ccm, diesel, Terrano, 4 osoby ♦ 1.100 kg, centralny zamek, 
serwo, el. otwierane szyby, welur, orurowany, ospoilerowa
ny, aluminiowe felgi, alarm, atrakcyjny wygląd, zadbany, - 
27.500 zl lub zamienię. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
NISSAN PATROL. 1983 r.. 3300 ccm, • 12.500 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0605/29-70-01 lub 075/752-32-79 
NISSAN PATROL. 1989/95 r., 3300 ccm. stan dobry, po re
moncie silnika i zawieszeń, krótki, 3-drzwiowy, orurowany, - 
14.000 zł. Wrocław,-tel. 071/352-65-88 po godz. 20, 0501/ 
32:69-09
NISSAN PATROL GR. 1991 r.. 250 tys. km, 2800 ccm, tur
bo D długi, I właściciel w kraju, sprowadzony w całości, bez 
wypadku, el. otwierane szyby, centralny zamek, zadbany, 
atrakcyjny wygląd, kompletna dokumentacja, - 32.900 zł. 
Wrocław, tel. 398-83-30, 0502/65-19-66 
NISSAN PATROL, 1998 r.. 120 tys. km. 2800 ccm.TD, na 7 
osób, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, centralny za
mek, orurowany, wysokie koła, - 56.000 zł lub zamienię na 
tańszy. Gorzów Wlkp., tel. 0603/94-93-44 
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 intemecie pod numerem 
-AG0187 www.autogielda.com.pl)
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 intemecie pod numerem 
- A00428 www.autogielda.com.pl)
OPEL FRONTERA, 1992 r.. 110 tys. km, 2400 ccm. benzy
na, 4x4, wsp. kierownicy, centr. zamek, el. reg. lusterka i 
szyby, orurowany, hak, relingi dachowe, atrakcyjny wygląd, 
v- 26.000 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/734-27-28 do 
18 lub 075/644-03-95
OPEL FRONTERA. 1993 r.. 2300 ccm, turbo D, szyberdach, 
alarm, centralny zamek, orurowany, aluminiowe felgi - 29.000 
zł lub zamienię. Jedlina Zdrój, tel. 0601/97-45-45 
OPEL FRONTERA, 1993 r., 176 tys. km. 2300 ccm, turbo

Wrocław, tel. 0-603 393 9S6,071/315-12-97

D, 5-drzwiowy, aluminiowe felgi, wspomaganie kier., centralny 
zamek, relingi dachowe, intercooler, progi, kompletna doku
mentacja, możliwe raty przez komis, kupujący nie płaci po
datku, faktura, - 35.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/94-08-71 
OPEL FRONTERA SPORT, 1994 r., 143 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, zdejmowany dach, aluminiowe felgi, el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, centralny zamek, orurowany, hak, 
ciemne szyby, inst. gazowa, stan idealny, blokada skrzyni 
biegów, - 49.000 zl. Jelenia Góra, tel. 0601/71-40-64 
OPEL FRONTERA, 1994 r., 130 tys. km. 2300 ccm, TDI, 
aiesel centralny zamek, wspomaganie kier., aluminiowe fel
gi, napęd 4x4, orurowany, szyberdach, relingi, hak, radio, 
stan b. dobry, • 34.000 zł. Zbąszynek, tei. 068/384-97-39, 
0602/36-81-48
OPEL FRONTERA, 1997 r., 43 tys. km, 2200 ccm, 16V Eco-v 
tec, klimatyzacja, 2 poduszki pow., pełne wyposażenie elektr., 
szyberdach, aluminiowe felgi, podgrz. siedzenia, hak, oru
rowany, - 58.000 zł. Wrocław, tel. 071/789-46-95, 0603/ 
68-62-78
OPEL MONTEREY, 1992 r.. 180 tys. km. 3200 ccm. benzy
na, inst. gazowa, 2-drzwiowy, - 26.000 zł. Pisarzowice, tel. 
0502/06-19-87
RANGĘ ROVER, 1990 r., 165 tys. km, 3900 ccm, V8, auto
matic, 4-drzwiowy, długa wersja, orurowany, klimatyzacja, 
drewniane dodatki, 4 x 4, na białych tablicach -, - 15.000 zł 
lub zamienię na busa. Kotowice, tęl. 071/302-93-01

SUZUKI GRAND VITARA, 1999 r., 2000 ccm, turbo D srebr
ny metalic, 5-biegowy, wspomaganie kier., 4WD, ABS, cen
tralny zamek, aluminiowe felgi, el. reguł, lusterka, poduszka 
pow., sprowadzony w całości, kompletna dokumentacja, 
atrakcyjny wygląd, - 68.000 zł. Wrocław, tel. 0602/48-10-55, 
071/311-52-97 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in
temecie pod numerem • AG0193 www.autogielda.com.pl) 
SUZUKI SAMURAI, 2000 r., 9 tys. km, 1300 ccm, 4WD, 
kupiony w salonie, I właściciel, garażowany, orurowany, 
alarm, halogeny, bez wypadku, głośniki, - 46.000 zł. Jugowi- 
ce, tel. 074/845-31-03
SUZUKI VITARA, 1989 r., 168 tys. km, 1600 ccm, benzyna 
miękki dach, -12.800 zł. Sosnówka 23, gm. Niemodlin, tel. 
077/460-79-83
SUZUKI VITARA CABRIO, 1989 r., 160 tys. km. 1600 ccm. 
wtrysk, wspomaganie kier., centralny zamek, aluminiowe 
felgi, hak, ściągany dach, orurowany przód * halogeny, stan 
bŁ dobry, bez prawa rejestracji - 4.000 DEM. Oborniki Ślą
skie, tel. 0604/77-52-42
O  SUZUKI VITARA, 1991 r., kolor 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 87020591

SUZUKI VITARA, 1994 r., 100 tys. km, 1590 ccm. wersja 
USA • Geo Tracker, automatic, cabrio, insL gazowa, atrak
cyjny wygląd, - 24.000 zł lub zamienię na tańszy., woj. ślą
skie, tel. 0502/09-20-96
TOYOTA 4RUNNER, 1992 r„ 190 tys. km, 2400 ccm, TD, 
wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwierane szyby, 
klimatyzacja, aluminiowe felgi, progi, dodatk. nadkola, po 
tuningu, podwyższony, poszerzony, stan b. dobry, • 37.000 
zł. Świdnica, tel. 074/853-13-68 
TOYOTA RAV4,1994 r.. 96 tys. km, 2000 ccm. katalizator, 
bez wypadku, RO, immobilizer, poduszka pow., wspomaga
nie kier., regulowana kierownica, 4x4, szyberdach, rozkła
dane siedzenia, zadbany, - 43.000 zl lub zamienię na tań
szy, kombi, bus, van. Radłów, tel. 062/735-63-13 
TOYOTA RAV4,1996 r.. 36 tys. km. 2000 ccm, 16V, 3-drzwio
wy, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, centralny zamek. 
2 szyberdachy, wspomaganie kier., regulowana kierownica, 
immobilizer, 4x4, rozkł. siedzenia, kompletna dokumentacja, 
- 42.000 zł. Opole, tel. 077/456-21-40 
TOYOTA RAV4,1996/97 r., 65 tys. km, 2000 ccm, 16V zie
lony metalic, el. otwierane szyby i reguł. lusterka, immobili
zer, orurowany, nakładka na tylne koło, ABS, klimatyzacja, 
RO, komputer, hak, zabezpieczenie, automatic, stan b. do
bry, - 47.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-23-35,0608/59-73-52 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod nu
merem - A00276 www.autogielda.com.pl)
UAZ 469 B, 1976 r., 2300 ccm, silnik Mercedesa, po remon
cie kapitalnym, oryg. opony, stan b. dobry, kompletna doku
mentacja, - 3.900 zł. Gryfów śl., tel. 075/781-31-38 
UAZ 469 B, 1989 r., 2400 ccm, 4 WD, bez wypadku, - 7.000 
zł. tel. 061/438-24-17

UAZ 469 B, 1991 r. plastikowa nadbudowa, w ciągłej eks
ploatacji, techn. sprawny, - 6.300 zł. Wrocław, tel. 071/ 
362-14-10,0601/56-23-64

USZKODZONE
O  ABSOLUTNIE AKTUALNIE AUTA CAŁE  I PO 

WYPADKU KUPIĘ: lekko lub mocno rozbite, rów
nież uszkodzone mechanicznie i do remontu 
blacharki, po pożarze, kradzieży i całkowicie 
rozbite - osobowe, terenowe, dostawcze, cięża
rowe i vany. Jeżeli posiadasz takie auto dzwoń 
Ul Załatwiamy wszystkie formalności i dojeżdża
my wszędzie, odbieramy auto własnym trans- 
portem. Gratis III NAJLEPSZE CENY, Ul GOTÓW-
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PŁATNE GOTÓWKĄ 
tel. 0-603 502 452 ___
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T R A N S P O R T  G R A T IS  !!! 
O T Ó W K A  n a t y c h m i a s t !

jsprzedaż-części używanych!

NAJLEPIEJ PŁACIMY!
0 60177 61 54 '

I V 0 601 21 7 5 4 2  
24hl tel./fax 071/348-34-78

I e-mail:palcars@wp.pl j
POMOC DROGOWA 24h- PARKING

AUTOHOLOWANIE 1 zł/km
•W yjazdy na  p la ce , tab jice  eksportow e 

fo rm a lno śc i z a  g ra n icą  i w  kraju
Jelenia Góra o p o h 747 

tel. 075/751-53-48, 0-601 94 08 71

KA NATYCHMIAST, 24 H !!! Wrocław, tel. 0601/
78-82-84 (non-stop), 0601/70-76-45 . 81009541

O  ABSOLUTNIE AUTO -  HANDEL „PALCARS”: 
sprzedaż-skup aut powypadkowych, uszkodzo
nych i całych. W ofercie na placu zawsze po
nad 50 aut uszkodzonych. CENY KONKUREN
CYJNE III Kupujący nie płaci podatku od kup
na. Zapewniamy tani transport na terenie całe
go kraju. Prowadzimy również SPRZEDAŻ CZĘ- 
ŚCI UŻYWANYCH, CAŁODOBOW Ą POMOC 
DROGOWĄ I SKUP AUT, czynne. 8-17.30, Wro- 
cław, kier., Jelcz, 500 m za CPN, przy przej. ko
lejowym, ul. Swojczycka 99, tel. 071/348-34-78 
(fax), 0601/21-75-42, 0601/70-17-36 non-stop 
81009561

O  ABSOLUTNIE, AKTUALNIE, ATRAKCYJNIE, 
CAŁE I POWYPADKOWE KUPIĘ po wypadku, 
całkowicie rozbite, spalone, płacę gotówką na
tychmiast, własny transport, fachowe doradz
two, auta osobowe, dostawcze, jeepy, vany, naj
lepsze ceny, aktualne non-stop. Wrocław, tel. 
0605/38-04-78 81009911

O  0601/71-69-78, 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 
81009931

O  „UNIWER AUTO” kupi zdecydowanie każdego 
Fiata Cinquecento, w b. dobrym stanie lub znisz
czonego, rozbitego. Posiadamy własny trans
port. Wypłata gotówki w 20 minut. Czynne całą 
dobę. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 01023781

O  ABSOLUTNIE AKTUALNIE „UNIWER AUTO" 
kupi każdego Fiata 126p, rok i stan techniczny 
obojętne, b. chętnie auto po wypadku. Wydaje
my zaświadczenia potrzebne do wyrejestrowa
nia pojazdu. Posiadamy własny transport. Uwa
ga • wypłata gotówki w 20 minut! Zadzwoń i 
sprawdź! Czynne całą dobę. Wrocław, tel. 071/
342-62-64 (i fax), 0501/40-31-35 01023751

WYJAZDY Z KLIENTEM 
PO SAMOCHODY -

BEZ POŚREDNIKÓW, BELGIA-HOLANDIA §  
duży wybór, formalności celne ' £ 

tel. 076/834-48-38,0-604 41 15 15 °

ALFA ROMEO 145, 2000 r„ 11 tys. km, 1400 ccm, TS, 16V, 
czerwony, lekko uszkodzony, kupiony w kraju, książka gwa
rancyjna, karta pojazdu, bogate wyposażenie, pakiet spor
towy, 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 ROMEO 155 TS, 1997 r.. 80 tys. km. 2000 ccm, 16V, 
zielony metalic, uszkodzony prawy bok, drzwi przednie i tyl
ne prawe, prawy słupek środkowy, -17.000 zł. 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, - 7.500 z ł . 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, kiimatronić, ABS, „trikolor”, 4 poduszki 
pow., centr. zamek + alarm i pilot, wszystkie elektryczne 
dodatki, alum. felgi, RO * CD, kpmputer pokładowy, wykoń
czenia skórzane i chromowe, nawigacja, lekko uszkodzony, 
jeżdżący. - 59.000 zł. Lubin, tel. 076/842-72-85, 0601/
75-72-01 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie 
pod numerem - AG0186 www.autogielda.com.pl)
AUD1100, 1984 r.. 1800 ccm, srebrny, instalacja gazowa, 
uszkodzona lewa strona (zawieszenie, lampa, błotnik, zde
rzak), geometria zachowana, welur, szyberdach, hak, RO, 
bez korozji, zadbane wnętrze, kpi. dokumentacja, • 4.000 zł 
lub bez inst. gazowej - 3.300 zł. Wrocław, tel. 071/348-26-11, 
0601/21-75-42
AUD1100,1987 r., 390 tys. km, 2000 ccm, diesel, niebieski 
metalic, 5-biegowy, szyberdach, welurowa tapicerka, RM 
Sony ♦ 5 głośników, ocynkowany w całości, centralny za
mek, roleta na szybę tylną, pęknięty blok silnika, maska i 
błotnik lewy, przegląd do 06.2001 r, - 5.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 0608/41-87-69
AUD1100,1987/95 r., 149 tys. km, 2200 ccm, wtrysk, czer
wony, el. otw. szyby, centralny zamek, wspomaganie, szy
berdach, alum. felgi, hak, klimatyzacja, uszkodzone drzwi 
przednie i tylne prawe, - 6.900 zł. Wrocław, tel. 0503/99-55-55 
AUD1100,1989 r.. 207 tys. km, 2000 ccm. benzyna, niebie
ski, centr. zamek, wspomaganie, 4 zagłówki, welurowa tapi
cerka, hak, oznakowany, automatic, lekko uszkodzona tylna 
klapa bagażnika, dużo nowych części, - 8.400 zł. Nowa Sól, 
tel. 0501/70-05-52
AUD1100 AVANT, 1989 r., 2200 ccm 4 x 4, mocno uszko
dzony przód lewy, sprowadzony w całości, silnik [ skrzynia . 
biegów nieuszkodzone, - 5.500 zl. Wrocławr tel. 0601/
79-30-14
AUDI 100 C4, 1991 r., 2300 ccm, wtrysk, pertowoczarny. 
centralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka' do wymia
ny wnętrze i wyposażenie komory silnika, -13.500 zl. Legni
ca, tel. 076/7-22-48-68,0601/84-47-11 
AUD1100 C4, AVANT, 1991/92 r.. 170 tys. km, 2300 ccm, 
wtrysk, kombi, czerwony, do lakierowania przedni zderzak, 
w pełni sprawny, sprowadzony w całości, II właściciel, ABS, 
RO, centralny zamek, el. reguł, szyby, welur, wspomaganie, 
szyberdach, oznakowany, udokumentowane pochodzenie, -
16.900 zł , do neg.. Wrocław, tel. 0601/70-76-45, 071/ 
348-26-11
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, benzyna uszkodzone nadwo
zie, nie do naprawy, z dokumentacją, • 1.100 zł. Nowa Sól, 
tel. 0607/74-71-21
AUDI 80,1987 rM 1800 ccm, benzyna, kolor wiśniowy, moc
no rozbity przód, sprowadzony w całości, kpi. dokumenta
cja, - 4.000 zł: Unisław śląski, gm. Mieroszów, tel. 074/
845-15-59,0608/49-04-58
AUDI 80, 1987 r., 1800 ccm, benzyna, biały, uszkodzony -' 
lewy przód i lewy tył, - 4.900 zl. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
AUDI 80,1990 r.. 130 tys. km, 1800 ccm, czerwony, wersja, 
podstawowa, gażnik, uszkodzony tył. klapa, lewy i prawy błot
nik, podłoga, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 0603/08-21-76 
AUDI 80 B4,1993 r.. 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały,

nie eksploatowany w kraju, książka serwisowa, centralny 
ząmekrel. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, drew
no, do. lakierowania błotnik i klapa tylna, stan b. dobry, -
19.500 zł. Wrocław, tel. 071/354-01-77 .
AUDI 80 B4,AVANT, 1994 r., 114 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, czarny metalic, ABS, wspomaganie, alarm, centralny 
zamek, el. szyberdach, relingi dachowe, roleta bagażnika, 
alum. felgi, hak, lekko uszkodzony, sprowadzony w całości, 
techn. sprawny, - 21.500 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/
664-26-53,0603/55-83-41
AUDI 90 CABRIO, 1992 r., 2300 ccm, wtrysk, czarny, ABS, 
wszystkie el. dodatki • 10.000 DEM + clo i transport. Gło
gów, tel. 076/833-40-96
AUDI A3 ,1998/99 r., 38 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czarny 
metalic, uszkodzony, po remoncie blacharki, do lakierowa
nia, 4 poduszki powietrzne, klimatyzacja elektron., central
ny zamek z pilotem, ABS, el. otw. szyby, alum. felgi, RO, 
kpi. dokumentacja, • 44.200 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/ 
815-43-36,0606/41-31-80
AUDI A6 ,1995/96 r., 140 tys. km, 2600 ccm, wtrysk, śnież
nobiały, model 1996 r., lekko uszkodzony (wgnieciony błot
nik lewy przedni i urwana końcówka drążka kierowniczego), 
niski koszt naprawy (maksymalnie 1.500 zł), 2 poduszki pow., 
kiimatronić, komputer, ABS, el. reg. lusterka i światła, el. 
otw. szyby, wspomaganie centralny zamek - 32.500 zł. Wro
cław, tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 w godz. 8-18 
AUDI A8 OUATTRO, 1994/95 r.. 85 tys. km, 4200 ccm I 
właściciel, ABS, pełne wyposażenie, Tiptronic, RM Bose + 
zmieniacz, alum. felgi, - 62.000 zł. Oleśnica, tel. 071/
398-22-84,0601/93-44-53
O  AUTA POWYPADKOWE, USZKODZONE, ROZBI

TE zdecydowanie kuplę,bobrze zapłacę, trans
port gratis. Pleszew, tel. 062/742-51-25, 0502/
24-52-28 01024951

BMW 316,1992 r., czarny, uszkodzony przód, • 15.000 zł. 
Zgorzelec, tel. 0600/19-66-55 
BMW 316 i, 1993 r., 1600 ccm, wtrysk, zielony metalic, ABS, 
centralny zamek, wspomaganie kier., el. szyberdach, klima
tyzacja, braki w osprzęcie, uszkodzony, techn. sprawny, -
25.000 zł lub zamienię. Leszno, tel. 0605/08-92-81 
BMW 316,1997 r., 70 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czarny 
metalic, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektryczne, moc
no uszkodzony tył, sprawny, • 22.000 zl. Wrocław, tel. 071/
327-96-98
BMW 318,1981 r., 1800 ccm mocno uszkodzony, -1.400 zł. 
Wrocław, tel. 071/330-03-81,0606/70-96-54 
BMW 318,1991 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, instala
cja gazowa, 4-drzwiowy, nowy modeJ, uszkodzony przód, -
9.800 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
BMW 318 TDS, 1995 r„ 95 tys. km. 1800 ccm, zielony me
talic, 2 poduszki powietrzne, ABS, c. zamek, el. otw. szyby, 
el. otw. szyberdach, lekko uszkodzony, .na chodzie*, 3 dni w 
kraju, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 34.000 zł.

. Kuczków, tel. 0603/07-95-52,0501/52-89-95,062/741-86-77 
BMW 325 E-34,1993/94 r., 60 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
ciemny metalic, mocno uszkodzony przód, poduszka pow. 
.wystrzelona*, klimatyzacja, tempomat, ABS, el. reg. luster
ka, el. otw. szyby, sprowadzony w całości, kpi. dokumenta
cja, - 16.500 zł li)b zamienię, z  dopłatą. Legnica, tel. 076/ 
856-11-49
BMW 518 KOMBI, 1995r., 1800 ccm, benzyna, biały. 2 po
duszki pow., wspomaganie kier., ABS, centralny zamek, alu
miniowe felgi, el. reguł, lusterka, pełna dokumentacja, I wła
ściciel w Polsce, po dachowaniu, przód i tył całe, -16.200 zł. 
Wrocław, tel. 0601/71-69-78
BMW 520,1983 r., złoty metalic, el.szyby i lusterka, wspo
maganie, przyciemniane szyby, po wymianie głowicy, prze
gubów sprężyn, wahacze, nowe klocki hamulcowe, lekko 
uszkodzony przód,.maska, grill, zderzak, dodatkowo 4 opo
ny, stan b. dobry, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 0502/39-99-02
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BMW 523 E-39,1998 r., benzyna pełne wyposażenie oprócz 
skóry, 8 poduszek pow. (2 boczne wystrzelone), tiptronic, j 
właściciel, lampy ksenonowe, kupiony w Polsce, po moc
nym dachowaniu, pełna dokumentacja, - 38.500 zł. Wrocław, 
tel. 0601/77-87-40
BMW 525 i, 1992 r., 153 tys/km, 24V, czarny metalic, lekko 
uszkodzony dach, poobijny, geometria kół prawidłowa, auto
matic (5-biegowy), ABS, drewno, alum. felgi, szyberdach, 
el. otw. szyby, centralny zamek, alarm, welur, - 15.600 z ł , 
do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 
BMW 525, 1997 r., 100 tys. km, 2500 ccm, TDS, czarny, 
Touring, ABS, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, klimatyzacja, napinacze pasów, 
CD, uszkodzone prawe drzwu, klapa tylna, - 25.000 zł. Wro
cław, tel. 0609/28-37-21
BMW 528 i, 1983 r.~, 385 tys. km, 2769 ccm, benzyna, srebr
ny, techn. sprawny, przegląd do 07.2001 r„ centr. zamek, 
ABS, otwierany dach, alum. felgi, komputer, el. reg. luster
ka, uszkodzone drzwi tylne, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 071/
361-53-69
O  BMW 730,1992 r., V8, szary metalic, pełne wy

posażenie elektr., skóra czarna, telefon, na sze
rokim grillu, brak przedniej szyby, obudowy fil
tra powietrza, przewodów paliwowych I hamul
cowych, • 23.000 zł lub zamienię na Inny. Lubin, 
tel. 0608/81-94-54 8401440 91

BMW 735,1989 r., 3500 ccm, benzyna, czarny metalic, inst. 
gazowa, pełne wyposażenie el., klimatyzacja, hak, czarna 
skóra, ABS, uszkodzona skrzynia biegów i lewy wahacz, -
17.800 zł. Lubań, tel. 075/722-28-65:0607/45-56-71 
BMW 850 CSI, 1992 r., 5000 ccm, bordowy metalic, pełne 
wyposażenie, climatronic, 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. 071/348-42-16 
CITROEN AX, 1995 r., biały, 3-drzwiowy, tylne szyby uchy
lane, lekko uszkodzony, jeżdżący, • 9.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/43-50-25
CITROEN AX, 1996 r., 40 tys. km, 1000 ccm, benzyna, me
talic, 3-drzwiowy, sprowadzony w całości, w kraju od 2 lat, 
uszkodzone drzwi i tylny błotnik, .na chodzie*, • 7.500 zł. 
Kłodzko, tel. 0607/35-35-70
CITROEN BERLINGO, 1998 r., 1900 ccm, diesel bardzo 
mocno rozbity, kupiony w salonie, • 6.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/45-99-70 po godz. 15
CITROEN BERLINGO, 2000 r., 13 tys. km, 1900 ccm, die
sel 2-osobowy, częściowo przeszklony, boczne drzwi, uszko
dzony, faktura VAT, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej,
- 23.800 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0603/ 
60-78-74
CITROEN BERLINGO, 2000 r., 2000 ccm, zielony, po spa
leniu, doby przód auta. udokum. pochodzenie, z salonu, -
12.000 zł. Złotoryja, tel. 0607/43-13-13,0607/83-70-97 
CITROEN JUMPY, 1999 r.. 1900 ccm, diesel, biały, 9-oso
bowy, lekko uszkodzony dach, sprawny technicznie, • 31.500 
zł. Jarocin, tel. 062/747-62-27,0601/14-32-69 
CITROEN XANTIA, T994 r., 1800 ccm, wtrysk, zielony me
talic, kpi. dokumentacja, klimatyzacja, el. otw. szyby, wspo
maganie, centralny zamek, lekko uszkodzony przód, podłuż
nica nienaruszona, • 14.200 zł. Wrocław, tel. 0606/60-13-92 
CITROEN XANTIA, 1994 r., 116 tys. km, 1900 cćm, turbo 
D, bordowy metalic, książka serwisowa, lekko uszkodzony, -
16.000 f i , na gotowo 18.000 zł. Kalisz, tel. 0605/33-88-53 
CITROEN XM. 1990 r., 170 tys. km, 2100 ccm, turbo D, srebr
ny metalic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, uszkodzona 
uszczelka pod głowicą, • 12.000 zł lub zamienię na inny sa
mochód. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/74-62-81 
CITROEN XM, 1991 r., 3000 ccm, V6, 24V. niebieski meta
lic, pełne wyposażenie elektr., skóra, klimatyzacja, wspoma
ganie, uszkodzona panewka, kpi. dokumentów, - 8.400 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-15-81,0606/98-14-11 
CITROEN XM. 1991 r., 2000 ccm, benzyna po pożarze, za
rejestrowany, .twardy* dowód rejestracyjny, numery nadwo
zia nabijane przez stację diagnostyczną (zaświadczenie), -
4.600 z ł , do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/78-82-84 
CITROEN XSARA COMBI, 1999 r., 1600 ccm aluminiowe 
felgi, el. szyby, 2 poduszki powietrzne, kupiony w kraju, kpi. 
dokumentacja, po dachowaniu, • 17.900 zi. Wrocław, tel. 071/ 
348-42-16
CITROEN XSARAII KOMBI, 2000 r., 60 tys. km, 1900 ccm. 
diesel, zielony, uszkodzony przód, techn. sprawny, peine 
wyposażenie oprócz skóry. Opole, tel. 0502/65-33-58 
CITROEN ZX, 1992 r., 108 tys. km. 1400 ccm, REFLEX, 
czerwony, po dachowaniu, silnik sprawny, zarejestrowany, 
.twardy* dowód, kpi. dokumentacja, - 4.600 zł. Wrocław, tel. 
0601/21-75-42.0601/70-17-36 
DAEWOO ESPERO GLX, 1997 r„ 49 tys. km. 1500 ccm, 
wtrysk, DOHC, 16V, zielony metalic, uszkodzony dach. zbi
te 2 szyby, poobijane boki, sprawny, oryg. przebieg. I wła
ściciel. klimatyzacja, el. otw. szyby (4). el. reg. lusterka, cen
tralny zamek, wspomaganie, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, kupiony w kraju, książka serwisowa, aktualny prze
gląd. .twardy* dowód rejestr. - 8.400 zł. Wrocław, tel. 0601/
70-17-36.071/348-26-11
DAEWOO LANOS, 1999 60 tys. km, 1500 ccm, biały,
hatchbaęk, 3-drzwiowy, uszkodzony lewy bok, silnik spraw
ny, zarejestrowany jako ciężarowo - osobowy, możl. faktura 
VAT, kpi. dokumentacja, • 11.100 z ł , brutto. Wrocław, tei. 
071/348-34-78.0601/70-17-36 
DAEWOO LANOS, 2000 r., zielony metalic, 5 drzwi, po da
chowaniu, . jeżdżący., geometria zachowana, na gwaran
cji, I właściciel w kraju, - 11.200 zł. Wrocław, tel. 0607/
20-79-37
DAEWOO NEXIA, 1997 r. bardzo mocno uszkodzony, - 3.200 
zł. Trzebnica, tel. 071/387-08-10,0602/68-90-83 
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1997 r., 1500 ccm, benzyna, bia
ły, centralny zamek, el. lusterka, el. szyby, uszkodzone: pra
wy bok, próg, jeżdżąca, • 6.400 zł. Wrocław, tel. 071/ 
348-42-16
DAIHATSU CHARADE, 1984 r., 1000 ccm. diesel lekko 
uszkodzony, kpi. dokumentacja, -1.200 zł. Prudnik, tel. 077/ 
437-61-30
DAIHATSU CHARADE G-11/30.1984/85 r.. 993 ccm, ben
zyna, diesel 3-drzwiowy i 5-drzwiowy, do poprawek mecha- 
niczno-blacharskich + części, cena od 3.000-4.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/87-25-65
FIAT 125p, 1984 r., zielony, hak, stan dobry, brak 4 biegu, - 
500 zł. Legnica, tel. 0603/27-34-54 
FIAT 125p, 1986 r.. 120 tys. km, 1500 ccm, siwy, po wypad
ku, .na chodzie*, - 420 zl. Zbaków Górny, tel. 065/543-08-17 
po godz.18
FIAT 126p, 1979 r. do remontu silnik, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
FIAT 126p, 1983 rr, 650 ccm, pomarańczowy, po przeglą
dzie, uszkodzone drzwi lewe, stan techn. b. dobry, • 500 zł. 
Wrocław, tel. 0501/40̂ 31-54
FIAT 126p, 1984 r.. 650 ccm, zielony, uszkodzony wahacz 
przedni prawy (uszkodzona blacha), stan techniczny średni, 

~ 350 zł. Kryniczno, tel. 071/387-81-43 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, stan ogól
ny dobry, lekko uszkodzony bok, sprawny, - 600 zł. Wro
cław, tel. 0604/39-55-66
FIAT 126p, 1988 r., 97 tys. km, 650 ccm, benzyna, zielony, 
uszkodzone drzwi kierowcy, rozrusznik, nowe.opony, zwrot- 

■ nice, resor, amortyzatory przednie i tylne, lotnicze fotele, gło
śniki, - 850 zł. Jelenia Góra, tel. 0503/07-55-20 
FIAT 126p, 1989 r., 72 tys. km, 650 ccm, groszkowy, rozbi- • 
ty. twardy dowód rej., ważny przegląd, - 550 zl. Wrocław, tel. 
0501/40-31-35
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FIAT 126p, 1989/90 r., niebieski, uszkodzony rozrusznik, 
pełny lifting, -1.200 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-11-32 - 
FIAT 126p, 1990 r., 41 tys. km, 650 ccm, czerwony, po czo
łowym zderzeniu, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/350-52-57 
FIAT 126p BIS, 1991 r. zdekompletowany, bez podzespo
łów, pełna dokumentacja, - 400 zł. Wrocław, tel. 0601/
71-69-78
FIAT 126p, 1993 r., 650 ccm, czerwony, nowe siedzenia, 
RM, tylna szyba ogrzewana, kołpaki, aktualny przegląd, do 
drobnych poprawek, - 2.400 zł. Strachów, tel. 071/346-10-16 
FIAT 126p el, 1996 r.. 650 ccm, czerwony, uszkodzony pra
wy przód, .na chodzie*, - 4.300 zł. Wrocław, tel. 0503/ 
78-11-99

FIAT SIENA EL, 1998 r„ 31 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
ciemnozielony metalic, wspomaganie, centralny zamek, im
mobilizer, blokada skrzyni biegów, el. otw. szyby, alarm * 
pilot, kupiony w salonie, uszkodzony przód, zarejestrowany 
w kraju, - 10.700 zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
FIAT TEMPRA, 1991 r., 1600 ccm całkowicie zniszczony, -
3.000 zł: Wrocław,-tel. 0604/92-37-03 
RAT TIPO, 1990 r., 90 tys. km. 1800 ccm, 16V, DOHC, bia
ły, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, uszkodzony wał korbowy, • 7.500 zł lub zamienię. 
Leszno, tel. 065/526-25-43
FIAT TIPO, 1994 r„ 101 tys. km, 1600 ccm, czarny, ABS, 
poduszka pow., el. otw. szyby, szyberdach. wspomaganie, 
kpi. dokumentacja, lekko uszkodzony, .na chodzie*, - 9.900

O P012024

DIAGNOSTYKA ELEKTRONICZNA, ELEKTROMECHANIKA, 
MECHANIKA, BLACHARSTWO, LAKIERNICTWO 
52-232 Wrocław, ul. Grota-Roweckiego 91, tel./fax 364-88-98

FIAT 126p ELX, 1998 r., 12 tys. km, zielonoturkusowy, I wła
ściciel, oryg. przebieg (udokumentowany), książka serwiso
wa, faktura zakupu, alarm, katalizator, zarejestrowany, waż-, 
ny przegląd, .twardy* dowód rejestracyjny, poobijany lewy 
bok i uszkodzony lekko dach z lewej strony, sprawny, - 4 .650 
zł. Wrocław, tel. 0601/21-75-42,071/348-34-78 
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 wspo
maganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny'Zamek, 
poduszka powietrzna, radioodtwarzacz, uszkodzony, kupu
jący zwolniony z opłaty skarbowej, • 20.500 zł. Odolanów, 
tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0603/60-78-74 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r„ 700 ccm, zielony metalic,
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lekko uszkodzony tyl i przód, - 4.300 zł. Gostyń, tel. 0603/
97-31-96, woj. leszczyńskie
FIAT CINOUECENTO. 19$3 r., 900 ccm, zielony, uszkodzo
ny przód, - 4.300 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
FIAT CINOUECENTO SX, 1996 r.. 84 tys. km. 899 ccm. 
wtrysk, bordowy metalic, katalizator, RM, centr. zamek, el. 
otw. szyby, zegar, tylne szyby uchylane, 4 zagłówki, immo
bilizer, wersja eksportowa, atrakc. wygląd, pęknięty zderzak, 
-12.300 zł lub zamienię na Fiata Punto, Citroena Saxo, Opla 
Corsę. Wrocław, tel. 071/35.1-95-53 po godz. 14, 0603/ 
77-91-46
FIAT CROMA. 1990 r., 2000 ccm, wtrysk, kolor grafitowy, 
el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, wspomaganie, 
uszkodzone drzwi i silnik, .na chodzie*, na białych tablicach, 
- 2.100 zł. Wrocław, tel. 0605/40-30-03 
FIAT DUCATO MAXI, 1992 r., 2500 ccm, diesel, biały, chłod
nia, uszkodzony silnik, • 9.000 zł. Chorzów, tel, 0607/25-21-53 
FIAT MAREA, 1997 r., 64 tys. km, 1600 ccm. 16V, srebrny

zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Uników, tel. 043/820-28-82, 
0601/32-36-46
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. do 1300 ccm. Świebodzin, tel. 0602/ 
53-70-88
FIAT UNO, 1991 r.. 90 tys. km, 900 ccm, srebrny metalic, 
3-drzwiowy, kpi. dokumentacja, po naprawie blachar- 
sko-lakierniczej, - 8.000 zł. Opole, tel. 0608/70-56-71 
FIAT UNO, 1992 r., 111 tys. km, 1000 ccm, benzyna, szary, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, II właściciel, uszkodzony lewy bok, 
kupiony w salonie, zarejestrowany, - 4.700 zł. 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

PO  W YPA D K U
PO 1990 R O K U  
P ŁA T N E  G O TÓ W K Ą

tel. 0-602 310 057, 0-602 311 303

FIAT UNO, 1995 r., 1000 ccm, benzyna, turkusowy, 5-drzwio- 
wy, pełna dokumentacja, silnik cały. mocno uszkodzona stro
na kierowcy, - 5.900 zł. Wrocłrw, tel. 0601/71-69-78 
FIAT UNO VAN, 1998 r„ 1400 ccm, benzyna mocno rozbity 
przód, - 6.900 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50 
FIAT UNO VAN, 1998 r., biały, uszkodzony przód, - 6.300 zł. 
Wrocław, tel. 071/348-42-16
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, 
zderzaki w kolorze nadwozia, kpi. dokumentacja, • 7.800 z ł. 
do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/21-75-42, 071/348-34-78 
FIAT UNO, 2000 r., 8 tys. km, 900 ccm, bordowy metalic, 
blokada skrzyni biegów, po wypadku, 5-drzwiowy, .na cho
dzie’ , - 12.000 zł. Wrocław, tel. 321-46-49 w godz. 17-19 
FORD CARGO, 1981 r. kabina z ramą, na kołach, zareje
strowany w kraju, bez silnika, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 071/
349-27-14

C A Ł O D O B O W A  P O M O C  D R O G O W A  • T R A N S P O R T  S A M O C H O D O W
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metalic, uszkodzony przód, kupiony w salonie, alarm, centr. 
zamek, ABS, techn. sprawny, koszt naprawy 3.500 zł, -
27.500 zł. Opole, tel. 0604/65-15-75 
FIAT MAREA WEEKEND. 1999 r.. 19 tys. km. 1600 cćm, B 
16V i  instalacja gazowa, model z grudnia, ABS, wspomaga
nie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek + pilot, 
2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, uszkodzony, kupujący 
zwolniony z opłaty skarbowej, • 27.000 zł. Odolanów, tel. 
062/733-30-51 w godz. 9-17,0603/60-78-74 
FIAT PALIO WEEKEND, 1999 r., 1600 ccm, niebieski meta
lic, po stłuczce, poduszka powietrzna cała, uszkodzony przód, 
podłużnice i błotniki cale, - 16.800 zł. Wrocław, tel. 071/
348-42-16
FIAT PUNTO CABRIO, 1996 r., 16V, niebieski, uszkodzone 
drzwi i błotnik, .na chodzie* - 6.500TDEM + cło i transport. 
Głogów, tel. 076/833-40-96
FIAT PUNTO, 1999/00 r., 14 tys. km, 1200 ccm, srebrny, 
ABS, poduszka pow., wspomaganie, centr. zamek, uszko
dzony, - 22.000 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Uników, tel. 

. 043/820-28-82,0601/32-36-46 
FIAT REGATA, 1985 r., 170 tys. km, 1700 ccm, diesel, czer
wony, ekonomiczny, zarejestrowany, stan blacharki b. do
bry, uszkodzona głowica, -1.200 zł. Żemiki Wrocł.. tel. 071/
316-48-57
FIAT RITMO, 1985 r., 150 tys. km, 1700 ccm po remoncie 
kapitalnym blacharki, do lakierowania, nowy ukiad hamulco
wy, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/322-74-48 po godz. 18 
FIAT RITMO, 1989 r., 1700 ccm, diesel, czerwony, składak, 
blacharka i zawieszenie po remoncie ♦ kompletna karose
ria, uszkodzony silnik, - 2.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/734-73-00,062/734-73-23 
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 SEICENTO, 1999 r. uszkodzona prawa strona, - 9.800 
zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
FIAT SEICENTO, 2000/01 r., 2 tys. km, 900 ccm, benzyna, 
niebieski; lekko uszkodzony, sprawny technicznie, .na cho
dzie", - 14.500 zł. Bielawa, tel. 0603/22-55-40

B L A C H A R S T W O  - L A K I E R N I C T W O
-  M E C H A N I K A  -  OP011897

(ciężarow e, osobow e, autobusy, dostaw cze)

PRZEWOZY NA LAWECIE 
TRANSPORT CIĘŻAROWY

O P012000

FORD ESCORT, 1987 r„ 1300 ccm mocno uszkodzony, -
3.200 zl. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
FORD ESCORT XR3i, 1988 r., 1600 ccm po remoncie, uszko
dzony tylny lewy bok i prawy przód, - 5.000 zł lub zamienię 
na Mercedesa 300123 D, na białych tablicach. Nowa Ruda, 
tel. 0607/12-90-51
FORD ESCORT, 1988 r., 140 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
czerwony, uszkodzona głowica, pęknięty wałek rozrządu, 
przegląd do 02.12.2001 r.. OC do 09.2001 r, - 3.000 zł, Wał
brzych, tel. 0606/28-77-27
FORD ESCORT, 1989 r., 1100 ccm uszkodzony przód i sil
nik, - 3.800 zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03 
FORD ESCORT, 1990 r., 1400 ccm, srebrny metalic, po da
chowaniu, kpi. dokumentacja, model przejściowy, - 3.500 zi. 
Wałbrzych, tel. 0602/52-55-51,074/846-55-34 w godz.9-17 
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel mocno uszko
dzony, po dachowaniu, centralny zamek, wspomaganie, kpi. 
dokumentacja, zarejestrowany, .twardy* dowód rejestracyj
ny. przegląd do 02.2002 r. - 5.000 z ł . do uzgod.. Wrocław, 
tel. 0601/70-17-36,071/348-34-78

UNIWEX - AUTO 
KUPI ZDECYDOWANIE 
KAŻDEGO ROZBITEGO

FIATA
1 2 6 p

OP001554

•  wypłata gotówki natychm iast •  
•  posiadam y swój transport •  

W r o c ła w  
te l. 071/342-62-64  
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TRANSPORT SAMOCHODÓW  
1-2  sztuki, od 0,90 gr/km

JI W rocław , tel. 0-603 89 89 46, 071/ 363-15-34|

Formalności celne
P O M O C  D R O G O W A

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 RS, 1992 r., 2000 ccm, czerwony, 3-drzwio
wy, alum. felgi, centralny zamek, wspomaganie, el. otw. szy
by, fotele Recaro, do poprawek tech, • 11.500 zł lub zamie
nię. Leszno, tel. 0605/08-92-81 
FORD ESCORT, 1992 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
spalona komora silnika, - 5.400 zł. Wrocław, tel. 071/ 
372-87-60

/

PROSTOWANIE RAM
s a ir i.  c ię ż a ro w y c h ,  te re n o w y c h  
n a c z e p  s ta lo w y c h  i,a lu m in iu m . 

d o k ła d n y  p o m ia r  
tel. 071/318-16-01, 0-602 59 55 43

J.L . =  A U T O  F U L L  =
IMPORT H AN D EL 

BLACH ARSTW O  LAK1ERN1CTWO 
B Y S T R Z Y C A  D O L N A  ]F, k. Ś W ID N IC Y  

T e L / fu  (074) 8S1 63 67, (074) 8S1 63 87 
0605 53 60 91, 0604 93 87 75 

w  godz. 7.00 20.00
• POSIADAMY DO SPRZEDAŻY SAMOCHODY 
UŻYWANE SPROWADZONE Z NIEMIEC.
OCLONE, Z PEŁNĄ DOKUMENTACJĄ 
OSOBOWE I DOSTAWCZE

• SPROWADZIMY KAŻDY SAMOCHÓD 
OSOBOWY I DOSTAWCZY
NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE 
ZGODNIE Z NOWYMI ZASADAMI IMPORTU g 
SAMOCHODÓW UŻYWANYCH *

• PRZY ZAKUPIE W ROZLICZENIU MOŻE O 
BYĆ "STARY" SAMOCHÓD

• ZAWSZE NA PLACU KILKANAŚCIE AUT 
DO NATYCHMIASTOWEGO ODBIORU

SPRZED AŻ Z A  GOTÓW KĘ, RATY, LEAS ING  
FAK TU R Y  VAT, B EZ  OPŁATY SKARBOW EJ 

C E N Y  K O N K U R E N C Y J N E !  .

duszki pow., klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, welur, centralny zamek, kpi. dokumentacja, karta 
pojazdu. - 11.000 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 071/
348-26-11 w godz. 8-18
FORD MONDEO, 1993/97 r.. 93 tys. km, 1600 ccm, Zetec, 
16V, granatowy metalic, uszk. przód, .na chodzie’ , bogate 
wyposażenie, pełna elektryka, dokumentacja, - 11.500 zł. 
Skęczniew, tel. 0604/93-55-89 
FORD MONDEO, 1995 r., 1800 ccm, 16V, wiśniowy metalic, 
5-drzwiowy, ABS, szyberdach, centralny zamek, el. reg. lu
sterka, welurowa tapicerka, twardy dowód, uszkodzony 
przód, silnik i układ jezdny cały, kupuj ący zwolniony z po
datku lub zamienię na mniejszy, w tej cenie. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/739-61-30
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r., 33 tys. km, 2000 ccm, 
czerwony, rozbita lekko prawa strona, ABS, klimatyzacja, 
welurowa tapicerka, drewniane dodatki, wszystkie el. dodat
ki, - 21.500 zł. Lubin, tel. 0605/23-88-16 
FORD MONDEO, 1997/98 r., 1800 ccm, TDi, enduro klima
tyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek, 
poduszka pow., do malowania 4 elementy, • 28.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 0603/93-45-72
FORD MONDEO, 1998 r., 35 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
16V, zielony metalic, automatic, drewniana kierownica, kli
matyzacja, poduszka pow., welurowa tapicerka, zderzak i

W Y J A Z D Y  P O  T A N I E  A U T A  
N I E M C Y  - H O L A N D I A  

T R A N S P O R T  N A  L A W E C I E  
ZAŁATWIANIE FORMALNOŚCI CELNYCH 

P o lk o w ic e ,  te l. 076/845-35-67
0-601 67  22  09  OP99127

FORD TRANSIT, 1986 r., 2500 ccm, diesel przedłużony, po 
wypadku, kpi. uszkodzony, • 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/
349-27-14,0608/07-97-34
FORD TRANSIT, 1988 r., 2000 ccm, biały, bez przeglądu, -
9.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-60-66 
FORD TRANSIT, 1993 r , 2500 ccm, diesel uszkodz., 8-oso
bowy, zarej. -15.000 zł lub zamienię na osobowy. Wrocław, 
tel. 0604/82-56-45
FORD TRANSIT, 1996 r., 116 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
żółty, podwyższony, poduszka pow., wspomaganie, komplet
na dokumentacj, sprowadzony na nowych zasadach, lekko 
uszkodzona blacharka, • 22.000 zł + VAT od faktury. Uni
ków, tel. 043/820-28-82,0601/32-36-46 
FORD TRANSIT, 1998 r., 52 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, uszkodzony, maxi, poduszka pow, ABS, radio, wspo
maganie, udokumentowane pochodzenie, książka serwiso
wa • 34.000 zł lub po naprawie 38.000 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
77-27-92,0601/71-84-70
HONDA ACCORD, 1990 r.. 2000 ccm, 16V, grafit metalic, 
pełna elektryka, po dachowaniu, środek , silnik i skrzynia 
biegów nieuszkodzone, składak, twardy dowód, - 4.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-87-60'
HONDA ACCORD, 1990 r., 2200 ccm, wtrysk, srebrny me
talic, po dachowaniu, uszkodzony lekko przód, lewy tył i dach, 
silnik „na chodzie',, alum. felgi, bogate wyposażenie, spro
wadzony w całości, zarejestrowany, kpi. dokumentacja, -

AUTORZECZOZNAWCA i■ ■ .■ . 1 2
•  w yceny  - U rzędy  ce ln e , ska rb ow e  i
•  kosztorysy, nap raw y A ud a te x  c
•  roszczenia w obec firm ubezpieczeniowych 
tel. 0-601 55 47 55, fax 071/364-50-84

KUPIE AUTO
za 60% ceny giełdowej - po 1990 r-oro^Ł/ 0-601 82 22 34

FORD ESCORT, 1995 r., 1800 ccm, diesel el. otw. szyby, 
wspomaganie, centralny zamek, poduszka powietrzna, 
uszkodzony przód, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -
16.500 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0603/ 
60-78-74
FORD ESCORT COMBI, 1995 r., 1300 ccm Bolero, po moc
nym dachowaniu, - 7.400 zł. Wrocław/teł. 071/372-87-60 
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 EXPRESS, 1996 r.. 52 tys. km. 1800 ccm, 
diesel, granatowy, poduszka pow., wspomaganie, uszkodzo
ny przód, kpi. dokumentacja, faktura VAT, -12.900 zł. Uni
ków, tel. 043/820-28-82,0601/32-36-46 
FORD ESCORT VAN, 1996 r., 40 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, 2 osobowy, uszkodzony łewy róg, stan b. dobry, odbiór 
przy granicy lub w kraju, cena 9000 zł * cło i transport (4500 
zł). Nowogrodziec, tel. 0608/23-52-71 
FORD ESCORT, 1997 r., 60 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, kupiony w salonie, 5-drzwiowy, lekko uszkodzony przód, 
-14.200 zł. Wrocław, tel. 0606/60-13-92

błotnik przedni do lakierowania - 20.000 zł + cło i transport. 
Syców, tel. 062/785-24-64,0603/10-06-86 
FORD MONDEO. 1999 r.. 37 tys. km. 1800 ccm, TDI, gra
natowy metalic, po wypadku, klimatyzacja, pod. powietrzna 
(cała), centr. zamek, blokada skrzyni biegów, oznakowany, 
el. otw. szyby, el. ster. fotel kierowcy, - 25.000 zł. Obora k. 
Lubina, tel. 076/846-72-83
FORD MONDEO, 1999/00 r., 30 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
ZETEC, złoty metalic, wszystkie el. dodatki, 4 poduszki pow., 
klimatronic, ABS, serwo, szyberdach, ważny TUV, wgniecio
ny błotnik lewy przedni, cena na po ocleniu, • 31.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/843-66-49,0608/47-18-88 
FORD ORION, 1985 r., 1600 ccm, diesel, granatowy, uszko
dzony przód, koszt naprawy ok. 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. 071/387-08-10, 
0602/68-90-83 ,
FORD ORION CLX, 1991 r., 129 tys. km, 1600 ccm. EFi, 
niebieski metalic, 105 KM, szyberdach, alarm + pilot, welu
rowa tapicerka, uszk. przód prawy, .na chodzie', nowy re
flektor, kierunkowskaz, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 347-92-35, 
0600/26-29-75
FORD ORION, 1992 r., 123 tys. km, 1400 ccm. czarny, uszko
dzony przód, - 7.500 zł. Niemodlin, tel. 0604/34-08-28 
FORD SCORPIO, 1989/90 r., 140 tys. km, 2900 ccm, ben
zyna, błękitny metalic, klimatyzacja, skórzana tapicerka, ABS, 
wspomaganie, sprawny, zarejestrowany w Polsce, kpi. do
kumentacja, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/349-23-05, 0502/
55-96-64

4.500 z ł , do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/70-76-45, 071/ 
348-26-11
HONDA ACCORD, 1994 r., 123 tys. km, 2000 ccm, kolor 
grafitowy metalic, kpi. dokumentacja, szyberdach, centralny 
zamek, el. otw. szyby, alarm * pilot, wspomaganie, ABS, 
blokada skrzyni biegów, nowy model, do lakierowania bok i 
maska, -19.000 zł. Kamienica, tel. 0604/94-51 -32. woj. opol
skie
HONDA CIVIC, 1991 r., 1500 ccm, 16V, srebrny metalic, 
uszkodzony przód prawa strona, silnik sprawny, 3-drzwio- 
wy, 5-biegowy, zarejestrowany, aktualny przegląd, - 4.950 zł 
, do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/21-75-42,071/348-34-78 
HONDA CIVIC VTI. SEDAN, 1992 r., 1600 ccm uszkodzony 
tył i prawe drzwi,pełne wyposażenie el., RO, sprawny, zare
jestrowany, -10.000 zł. Twardogóra, tel. 071/315-00-77 
HONDA CIVIC, 1995 r., 90 tys. km, 1600 ccm, 16V, biały, 
automatic, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, pełne wy
posażenie el., szyberdach, drewno. ABS, uszkodzony przód, 
techn. sprawny, - 22.900 zł. Nysa, tel. 0606/34-28-02 
HONDA CM C  3D, 1999/00 r., 27 tys. km, 1400 ccm. benzy
na, srebrny, klimatyzacja, wspomaganie kier., centralny za
mek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, uszkodzony przód (koszt 
naprawy 5.000 zł), - 27.200 zł. Wrocław, tel. 0601/71 -43-95 
HONDA CONCERTO, 1994 r., 70 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, granatowy metalic, lekko uszkodzony przód, centr. 
zamek, wspomaganie, na białych tablicach - 3.300 DEM. 
Sulików, tel. 075/775-58-22
HONDA CONCERTO. 1995 r.. 96 tys. km. 1800 ccm. TDI. 
srebrny metalic, mocno uszkodzony przód i lekko tył, spro-

kup w 2000 r., karta pojazdu, .twardy* dowód rejestr, - 7.200 
zł. Wrocław, tel. 0601/21-75-42,071/348-26-11 w godz. 8-18 
KIA SEPHIA, 1994 r., 130 tys. km, 1600 ccm, czarny, centr. 
zamek, wspomaganie kier., el. otw. szyby, stan b. dobry, 
maska do malowania, na zachodnich tablicach - 2.300 DEM. 
Bolków, tel. 0605/20-67-71
LADA 2105,1985 r., 93 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czer
wony, po wymianie kolumny kierownicze}, stan dobry, do lek
kiej naprawy lewy przedni błotnik, RO, hak, szyberdach + 
zapasowe części, -1.200 zł. Trzebień, tel. 075/736-53-44 
LADA 2105, 1987 r. stan dobry, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
LADA 2107,1991 r. lekko uszkodzony przód, do naprawy, -
1.300 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78
LIAZ MAXI, 1992 r. uszkodzona kabina, na poduszkach, -
7.500 zł. Miłkowice, tel. 076/887-14-49,0604/45-12-16
O  MAZDA 323 F, 1991 r., 1800 ccm, 16V, niebieski 

metalic, po dachowaniu, • 4.500 zł (do uzgod
nienia). Wrocław, tel. 071/333-20-43, 071/
327-79-39,0607/38-53-88 02021221 

MAZDA 323 F, 1996 r., 50 tys. km, 1500 ccm, zielony meta
lic, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, centralny zamek, lek
ko uszkodzony prawy przód, koszt naprawy - 1.400 zł, -
21.000 zł. Brzeg, tel. 0604/20-69-34

BLACHARSTWO 
LAKIERNICTWO so

szy b k o  i tan io  §
rów nież b ezgotów kow o  

warsztat, tel. 071/315-71-24,0-606 58 57 40

MAZDA 323 F. 1996/97 r„ 50 tys. km, 1500 ccm, zielony 
metalic, ABS, klimatyzacja, centralny zamek, el. otwierane 
szyby, lekko uszkodzony prawy przód, • 21.500 zł. Brzeg, 
tel. 0604/20-69-34
MAZDA 626, 1984 r., 2000 ccm, diesel, niebieski metalic, 
uszkodzony prawy błotnik, maska silnika, techn. sprawny, •
2.500 zł. Przemków, tel. 076/818-32-84
MAZDA 626 COUPE, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, czerwo
ny, lekko uszkodzony przód, bez dokumentacji, - 1.500 zł. 
Zagrodno, tel. 076/877-30-75
MERCEDES 123,1979 r. bez silnika, • 1.500 zł. Trzebnica, 
tel. 071/387-08-10,0602/68-90-83 
O  MERCEDES - skup modeli 123, 124, 201, 210, 

140 i innych (całe lub po wypadku), natychmia
stowa wypłata gotówki, transport gratis, satys
fakcja gwarantowana. Wrocław, te l. 0601/
77-87-40,0605/62-00-14 81009381

MERCEDES 190, 1983 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, 
silnik do remontu (dymi), oryginalny lakier, bez wypadku, 
5-biegowy, wspomaganie, el. reguł, światła, drewniana kie
rownica, RO Blaupunkt, hak, sprowadzony w całości, kpi. 
dokumentacja, .na chodzie’ , - 6.900 zł. Wrocław, tel. 071/ 
348-34-78,0601/70-76-45
MERCEDES 190,1983 r., 2000 ccm, benzyna, zielony me
talic, alum. felgi, centralny zamek, wspomaganie, szyber-

~ A  W T O  N  OP0.118S4

Sprowadzamy całe 
i lekko uszkodzone samochody.
Oferta (ok. 800 aut) i zdjęcia w internecie:

C o  tydzień wyjazd do Belgii. KHka tysięcy aut 
do obejrzenia. Fachowa pomoc. 

Informacja, tel. 071/353-26-37,0-60170 67 46.

MERCEDES 300 124 D, 1985 r., 3000 ccm, diesel uszko
dzony przód, - 10.000 zł. Opole, tel. 077/464-33-52, 0503/
50-17-42
MERCEDES 300 126,1985 r., 260 tys. km, 3000 ccm, złoty 
metalic, skóra, wszystkie el. dodatki, alum. felgi, uszkodzo
ny błotnik, -12.500 zł lub zamienię na motocykl prod. japoń
skiej, sportowy. Wrocław, tel. 0502/99-19-29,0502/35-24-97 
MERCEDES 320 210 W, 1997 r„ 28 tys. km, 3200 ccm, ben
zyna lampy ksenonowe, el. fotele, regulowana kierownica, 
el. roleta tylna, klimatyzacja, aluminiowe felgi, szyberdach, 
skóra, nawigacja, tempomat, 4 poduszki pow., centralny za
mek, ćzujniki zbliżeniowe i inne, bez silnika i skrzyni biegów, 
- 56.000 zl. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 1 
MERCEDES 500 126 SE, 1986 r., 140 tys. km, 5000 ccm, 
srebrny metalic, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapi-
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Wrocław, ul. Adam czew skich 8A  
tel. 071/349 26 61,0-502 269 444 

tel/fax 071/349 51 11

cerki, koła 17", szeroki rant, uszkodzony lekko przód, -13.000 
zł. Krotoszyn, tel. 0604/5344-58 
MERCEDES 508,1973 r., 250 tys. km, 3800 ccm uszkodzo
ny, po wypadku, w całości lub na części, zarejestrowany, •
3.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-62-64 do godz. 14,0607/
34-29-68
MERCEDES SPRINTER 312, 1996 r„ 160 tys. km, 2900 
ccm, turbo D, biały, średni, ABS, ABD, EDC, wspomaganie 
kier., alarm ♦ pilot, tachograf, lekko uszkodzony przód, .na 
chodzie’ , - 42.000 zł. Niemodlin, tel. 0602/64-61-72 
MERCEDES SPRINTER 312,1998 r„ 160 tys. km. diesel, 
kremowy, uszkodzony przód, stoi w Niemczech, .na chodzie* 
-11.000 DEM. Bogatynia, tel. 075/648-00-64 
MERCEDES SPRINTER 312.1998 r„ diesel bez wypadku •
22.000 DEM ♦ clo i transport. Głogów, tel. 076/833-40-96 
MERCEDES SPRINTER, 2000 r., 22 tys. km, 2200 ccm, nie-

0-601 77 87 40
FORD ESCORT, 1998 r., 1600 ccm, 16V, srebrny, uszko
dzona lewa strona,, klimatyzacja, ABS, serwo, el. otw. szyby, 
welurowa tapicerka, techn. sprawny, cena - 6.000 DEM + 
cło. Wrocław, tel. 071/364-21-96,0501/04-98-57 
FORD FIESTA, 1979/91 r., czerwony, I rej. w 91 r.. nie skła
dak, całkowicie zniszczony, kpi. dokumentacja, b. pilne, - 
750 zł. Bielawa, tel. 074/645-36-87,0603/81-53-63 
FORD FIESTA, 1991 r., 82 tys. km, 1400 ccm, czerwony,
3-drzwiowy, - 8.000 zł. Piechowice, tel. 075/761-13-00 
FORD FIESTA, 1993 r., 1800 ccm, 16V, wiśniowy metalic, 
ospojlerowany, uszkodzony lewy i prawy bok; jeżdżący, •
7.800 zł. Wrocław, tel. 071/34842-16 
FORD FIESTA, 1995 r.. 1100 ccm, benzyna, perłowociem- 
nowrzosowy, welurowa tapicerka, stan b. dobry, w kraju od 
roku, lekko uszkodzony tył i prawy przód, - 8.900 zł. -Wro
cław, tel. 0601/71-69-78

FORD SCORPIO Ghia, 1990 r„ 180 tys. kmr2900 ccm, EFI, 
srebrny metalic, klimatyzacja, skóra, pełne wyposażenie elek
tryczne, uszkodzona lewa strona, .na chodzie’ , - 9.900 zł. 
Wrocław, tel. 315-14-58
FORD SCORPIO, 1993 r., 2000 ccm, granatowy, klimatyza
cja, automatic, skóra, lekko uszkodzony przód, na chodzie, 
- 8.800 zł. Wrocław, tel. 071/34842-16 
FORD SIERRA, 1984 r., biały, zdekompletowany, na kołach, 
pełna dokumentacja, -1.000 zł. Wrocław, tel. 0601/77-8740 
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, is, srebrny metalic, bla
charka do poprawek,.zniszczona tapicerka, fotele kubełko
we, 3-drzwiowy, zarejestrowany, .na chodzie’ , spoiler, spor
towa kierownicza, obrotomierz, - 2.350 zł. Wrocław, tel. 0601/
21-7542,071/348-26-11
FORD SIERRA, 1987/88 r., 2000 ccm, benzyna szyberdach,

N IE M IE C K I P R Z Y S IĘ G ŁY  
D O K U M E N T Y  SA M O CH O D O W E

P o lte g o r, ul. Pow st. Śl. 95, 22 p ię tro  
opo^ ss te l. 360-50-60 , 363-38-00

FORD FIESTA. 1996 r., 1400 ccm, 16V, niebieski, 3-drzwio- 
wy - 7.000 DEM + cło i transport. Głogów, tel. 076/833-40-96 
FORD FIESTA, 1997 r., 1800 ccm, diesel, biały, wspomaga
nie, el. otw. szyby, centralny zamek, klimatyzacja, uszko
dzony 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 ZETEC, 1998 r., 25 tys. km, 1250 ccm, 16V, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, el. otw. szyby, 
centralny zamek, lekko uszkodzony przód, kupujący zwol
niony z opłaty skarbowej, - 18.000 zł. Odolanów, tel. 062/
733-30:51 w godz. 9-17,0603/60-78-74 
FORD FIESTA, 1999 r„ 15 tys. km, 1250 ccm, Ztec, grana
towy metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, pełne wyposa
żenie el., alum. felgi, uszkodzony przód, kupujący zwolnio-

ABS, RO, centr. zamek, alarm + pilot, uszkodzony przedni 
zderzak - 4.000 zł. Wrocław, tel. 0606/97-28-73 
FORD SIERRA, 1988 r., 2000 ccm, czerwony, wspomaga- 

■ nie, szyberdach, centralny zamek, uszkodzony przód, zare
jestrowany w kraju, - 3.700 zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
FORD SIERRA, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk, zielony metalic, 
uszk. przód i tył, kpi. polska dokumentacja, - 3.600 zł. Wał
brzych, tel. 0602/52-55-51,074/846-55-34 w godz,9-17 
FORD SIERRA, 1989 r., 2000 ccm, benzyna, kolor grafito
wy metalic, RM, centralny zamek, hak, uszkodzony lewy bok, 
zarejestrowany w kraju, przegląd do 01.2002 r., .na chodzie*,' 
- 4.200 zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
FORD SIERRA KOMBI. 1992 r., 1800 ccm, wtrysk, CLX, 
mocno uszkodzony przód (bardziej prawa strona), aluminio-

IKUPIĘSAMOCHODPO WYPADKU LUB DO REMONTU

ny z opłaty skabowej, - 14.000 zł. Krotoszyn, tel. 0604/ 
53-44-58
FORD FOCUS KOMBI. 1999 r., 37 tys. km, 1800 ccm, srebr
ny metalic, TDi, centr. zamek, klimatyzacja, wspomaganie, 
el. otw. szyby, ABS, radio, • 33.500 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Ostrzeszów, tel. 062/730-17-12 w godz. 10-18,0603/
69-19-24
FORD GRANADA, 1980/., 2300 ccm, diesel, srebrny, .na 
chodzie", do remontu, silnik Forda Sierry, -1.100 zł. Wro
cław, tel. 0601/77-8740
FORD MAVERICK, 1997 r., 2700 ccm, TDi, granatowy me
talic, długi, 5-drzwiowy, klimatyzacja, poduszka powietrzna, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, centralny za
mek + pilot, alarm, alum. felgi, lekko uszkodzony 100% 
sprawny, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 47.000 
zl. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/592-Q3-79,0601/88-28-89 
FORD MONDEO. 1993 r., 1800 ccm, DOHC, 16V, kolor gra
fitowy metalic, uszkodzony lewy przód, 5-drzwiowy, 2 po-
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we felgi z szerokim rantem, poszerzony tył, ciemne szyby, 
relingi dachowe, szyberdach, zarejestrowany, 2 silniki z do
kumentacją gratis, • 4.500 z ł, do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/
78-82-84,071/348-26-11
FORD TAUNUS KOMBI, 1978 r., 1600 ccm, benzyna kom
pletnie zniszczony, ważny przegląd, • 700 zł lub zamienię na 
Tarpana z plasikową nadbudówką. Wrocław, tel. 071/
351-82-08 w godz.17-21,0501/77-96-90 
FORD TAUNUS, 1979 r.. 2000 ccm, V6, bordowy, alum. fel
gi, 4-drzwiowy, lekko uszkodzone zawieszenie przednie, do 
małych poprawek, zarejestrowany, - 650 zł. Wrocław, tel. 071/ 
357-7645
FORD TRANSIT. 1982 r., 1600 ccm, benzyna inst. gazowa, 
biaszak, niski, krótki, uszkodzone kierunkowskazy przednie 
i tylne, brak lusterka bocznego, do drobnych poprawek bla- 
charsko-lakierniczych, stan silnika, zawieszenia oraz ogu
mienia b. dobry, bez przeglądu, - 2.800 zł. Wrocław, tel.
343-76-17 po godz. 17.....

wadzony w całości, w Polsce 3 lata, ABS, welur, wspomaga
nie, el. reguł, szyby, lusterka, szyberdach, centralny zamek, 
udokumentowane pochodzenie, zarejestrowany, - 6.200 z ł , 
do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/78-82-84.071/348-26-11 
HONDA PRELUDE, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony,
2-drzwiowy, ABS, el. szyberdach, aluminiowe felgi, kompu
ter, pełne wyposażenie elektryczne, uszkodzony silnik, na 
białych tablicach, - 3.250 zł. Podgórzyn, tel. 075/761-04-57 
po godz. 18
HYUNDAI PONY, 1984 r. kompl. zniszczony, kompl. doku
mentacja, -1.100 zł. Nowa Ruda. tel. 074/873-33-65 
HYUNDAI SONATA. 1996 r., 2000 ccm, 16V. srebrny meta
lic, kpi. dokumentacja, pełne wyposażenie, nowy model, 

'  uszkodzone drzwi, -15.200 zł. Wrocław, tel. 071/310-71-38 
HYUNDAI STAREX VAN H1,1998 r„ 44 tys. km, 2300 ccm, 
srebrny metalic, po dachowaniu, wszystkie el. dodatki, 2 
poduszki pow., klimatyzacja, 7-osobowy, obrotowe fotele, -
25.000 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431 -30-67

AUTO - NAPRAWA 
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IVECO 35-8,1996 r., 2500 ccm, diesel, fioletowy, nowy typ, 
długi, niski, centralny zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, 
lekko uszkodzony przód ♦ części, • 32.000 zł. Leszno, tel. 
065/527-12-86
IVECO 79-10,1984 r., 4500 ccm uszkodzony silnik (pęknię
ty wał), alum. burty, 610x235 cm, stan dobry, - 6.000 zł. 
Strzelce Opolskie, tel. 077/461-07-24,0604/26-15-94 
JAGUAR XJ6,1996 r. uszkodzony, oclony, • 35.000 zl. Gło
gów, 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. Leszno, tel. 
065/529-73-06,0601/78-72-75 
JELCZ 317 D, 1977 r., 11100 ccm, czerwony, techn. spraw
ny, uszkodzona skrzynia biegów, ♦ naczepa Zremb, - 4.000 
zł. Kiełczów, tel. 0717398-82-92 
JELCZ 325 DH, 1987 r., diesel, biały, techn. sprawny, przy
stosowany do transportu zboża, uszkodzony silnik, • 5.000 
zł. Kąty Wr., tel. 071/316-65-33,0604/28-30-12 
KIA CERES, 1997 r. pełna dokumentacja, zniszczony, • 3.500 
zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
KIA PRIDE~ 1999/00 % 44 tys. km, 1300 ccm. benzyna, gra
natowy, po dachowaniu, silnik, zawieszenie i płyta podłogo
wa nie uszkodzone, kupiony w salonie w Polsce, I rej. i za-
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dach, spoilery, hak, uszkodzona membrana pompy w silni
ku. - 6.700 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 
MERCEDES 190,1985 r., 2000 ccm, wtrysk, srebrny meta
lic, instal. gazowa, lekko uszkodzony błotnik, koło lewe tyl
ne, automatic, centralny zamek, przyciemniane tylne lampy, 
el. reguł, światła, wspomaganie, kpł. dokumentacja, spraw
ny + nowy błotnik i lakier na całe auto gratis, • 7.700 zł. 
Wrocław, tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 w godz. 8-17 
MERCEDES 190,1986 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny me
talic, sprowadzony w całości, bez wypadku, uszkodzony sil
nik, - 7.500 zł. Leszno, tel. 0502/61-39-54 
MERCEDES 190 E, 1988 r., 180 tys. km, 2300 ccm, El, czar
ny metalic, instal. gazowa, ASD, alum. felgi, alarm * pilot, 
centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, el. reg. lusterka 
podgrzewane, RO Pioneer, obrotomierz, uszkodzona skrzy
nia biegów. -10.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-70-38.0502/ 
40-98-60
MERCEDES 190,1989/90 r., 120 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
bordowy metalic, do poprawek lakierniczych, wspomaganie 
kier., centralny zamek, • 11.900 zł lub zamienię na uszko
dzony. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50 
MERCEDES 200123 D, 1975 r., 2000 ccm, diesel, brązowy, 
zarejestrowany, kpi., bez silnika, tylko w całości, - 1.600 zł. 
Nowa Ruda, tel. 074/872-77-12 
MERCEDES 200123,1979/80 r., biały, mocno uszkodzony 
lewy przód, silnik nie uszkodzony, zapłon w stacyjce, zare-

bieski, podwójna kabina, skrzynia ład, masa całk. 3.51, po
duszka pow., ABS, ASR, lekko uszkodzony, koszt naprawy 
do 3.000 zł, techn. sprawny, - 54.000 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, 
kontener 5,60 x 2,20 x 2,20 m, stan b. dobry, • 23.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/788-60-95,0601/7046-16 
MITSUBISHI CARISMA, 1996 r.. 60 tys. km, 1600 ccm, gra
fitowy metalic, 2 poduszki powietrzne, ABS, pełne wyposa
żenie elektryczne, centralny zamek, radio Kenwood, lekko 
uszkodzony prawy przód, - 21.000 zł. Brzeg, tel. 0604/
20-69-34
MITSUBISHI COLT. 1982 r. stan średni, pełna dokumenta
cja, do naprawy, - 900 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
MITSUBISHI LANCER SEDAN, 1991 r., 160 tys. km, 1800 
ccm, diesel, bordowy metalic, po dachowaniu, .na chodzie*, 
zarejestrowany, przegląd do 01.2002 r, - 5.200 zł. Wrocław, 
tel. 0602/12-51-35
MITSUBISHI PAJERO, 1983 r., 2300 ccm, turbo D, niebie
ski metalic, krótki, 3-drzwiowy, nowę opony, sprzęgło, za
wieszenia, tarcze hamulcowe, uszkodzony silnik, orurowa- 
ny, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 071/352-65-88 po godz. 20,0501/ 
32-69-09
MITSUBISHI SPACE WAGON. 1991 r.. 2000 ccm. benzy-

POMOC DROGOWA - TRANSPORT SAM0CH0D0W
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jestrowany w kraju, ważny przegląd, .twardy* dowód reje
stracyjny, - 1.650 zł. Wrocław, tel. 0601/21-7542, 0601/ 
77-61-54
MERCEDES 200 123, 1981 r., diesel, biały, blacharka do 
remontu, zarejestrowany, udokumentowane pochodzenie, .na 
chodzie*. - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84. 071/ 
348-26-11
MERCEDES 210 D. 1992 r., 2400 ccm, diesel, biały, pod
wyższony, przedłużony, uszkodzony silnik, stoi w Niemczech, 
stan dobry - 3000 DEM. Bogatynia, tel. 075/648-00-64 
MERCEDES 220 115 W, 1974 r. lekko zdekompletowany, 
dokumentacja, duży odzysk dobrych części, -1.100 zł. Wro
cław. tel. 0601/77-8740
MERCEDES 240 123 D, 1976 r., 2400 ccm, diesel, zielony, 
uszkodzony, bez silnika, kpi. dokumentacja, - 1.000 zł. Lu
bin, tel. 0601/72-26-75
MERCEDES 290 210,1996 r., 124 tys. km, 2900 ccm. TD, 
antracyt, Avangarde, E klasa, ksenony, pełne wyposażenie, 
skórzana tapicerka, mocno uszkodzony tył, silnik i przód nie
uszkodzony, - 36.800 zł. Wrocław, teł. 071/34842-16 
MERCEDES 300 123 W, 1981 r., 3000 ccm, diesel uszko
dzony silnik (panewka), szyberdach, centralny zamek, kwa
dratowe lampy, 4 zagłówki, pełna dokumentacja, nowe tabli
ce, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40

na, srebrny metalic, 7-osobowy, automatic, klimatyzacja, RM, 
-10.000 zł. Wrocław, tel. 0501/60-84-94 
MITSUBISHI TREDIA, 1982 r.. 1600 ccm. benzyna, srebr
ny, w ciągłej eksploatacji, skorodowany, - 1.500 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/767-14-55,0502/36-14-26 
NISSAN 200 SX. 1990 r., 1800 ccm, turbo E, 16V, szary 
metalic, pełne wyposażenie, 180kW, bez silnika, - 6.900 zł. 
Głogów, tel. 0602/32-20-31
NISSAN 200 SX, 1990 r., 150 tys. km, 1800 ccm, turbo, 
czerwony, uszkodzona turbina, • 7.000 zł. Głuchołazy, tei. 
0604/08-58-98
NISSAN 200 SX, 1991 r., 130 tys. km, 1800 ccm, turbo, 
16V, bordowy, uszkodzony, do wymiany prawe drzwi z szy
bą, tylna prawa szyba, tylny prawy błotnik i próg, - 6.500 zl. 
Głogów, teł. 076/834-61-37,0600/15-06-81 
NISSAN 300 ZX, 1992 r.. 131 tys. km, 3000 ccm, Twin Tur
bo, srebrny, klimatyzacja, dach targa, el. reg. lusterka i fote
le, el. otw. szyby, skórzana tapicerka, tempomat, wersja eu
ropejska, 4-osobowy, alum. felgi, lotka tylna, lekko uszko
dzony prawy bok, sprawny, - 29.000 zł. Wrocław, tel. 0503/
86-72-68
NISSAN ALMERA. 2000 r., 8 tys. km. 2200 ccm. DiD 110 
KM, zielony metalic, klimatyzacja, 4 poduszki powietrzne, 
welur, 4 el. otw szyby, radioodtwarzacz oryginalny, lekko
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BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO
KABINA LAKIERNICZA, RAMA, WYSOKA JAKOŚĆ, GWARANCJA NA WYKONANĄUSŁUGE
BARDZO ATRAKCYJNE CENY -  ZADZWOŃ I SPRAWDŹ 
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| K w pię  k o z d e  ciwlo p o  u iy p o c ik ii |
PŁATNE GOTÓWKĄ

| Lubin, teł. 0-601 881 192, 0-607 102 501 |

KU PIĘ  każdego  Opla Astrę ,
F ia ta  Punto OP012032 

m o że  b yć  m ocno  uszkodzony, 
go tów ka  natychm iast, w ła sny  transport 

tel. 0-604 942 450 
065/547-48-11 (po 20.00)

uszkodzony, „na chodzie', - 36.000 zł. Ostrów Wielkopolski, 
tel.,062/593-03-95*0607/57-63-66 
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1991 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, 16V po dachowaniu, geometria prawidłowa, alum. 
felgi, ospoilerowany, silnik sprawny, el. otw. szyby (4), el. 
reg. lusterka i szyberdach, welur, zarejestrowany, kpi. doku
mentacja, - 6.900 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 071/ 
348-26-11
NISSAN PRIMERA KOMBI, 1992 r., 2000 ccm, 16V, brązo
wy metalic, pełne wyposażenie, wspomaganie, kpi. opon zi
mowych, centr. zamek, alarm, immobilizer, lekko uszkodzo
ny przód, silnik sprawny, • 9.200 zł. Lubin, tel. 0609/29-03-49 
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 prawy przód, 
.na chodzie*, zarejestrowany, - 22.700 zł. Lubin, tel. 076/ 
846-73-14
NISSAN STANZA, 1991 r., 2400 ccm, wtrysk automatic, źle 
przeprowadzona naprawa blacharska, stan silnika i skrzyni 
biegów idealny (pasuje do innych modeli), pełna dokumen
tacja, - 4.500 zl. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
NISSAN SUNNY SEDAN, 1984 r., 1700 ccm, diesel, srebr
ny metalic, uszkodzony silnik, blacha do poprawek, - 2.500 
zł. Torzym, gm. Sulęcin, tel. 068/341-41-33,0604/30-29-41 
NISSAN SUNNY N14,1991 r, 1600 ccm, benzyna po wy
padku, w całości lub na części • 5.000 zł, ewentualnie kupię 
całego na białych tablicach. Bielsko Biała, teł. 0501/39-83-34 
NISSAN SUNNY SLX, 1993/94 r., 1600 ccm, 16V, wtrysk, 
biały, uszkodzony dach i lekko przód, geometria prawidło
wa, silnik „na chodzie*, I rejestracja w 1994 r., ABS, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, wspomaganie, el. otw. szyby (4), el. reg. lu
sterka, centralny zamek, alarm, II właściciel, kpi. dokumen
tacja. - 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. bordo
wy metalic. pełne wyposażenie, I właściciel, - 63.000 zł. Ole
śnica, tel. 071/398-22-84,0601/93-44-53 
OPEL AGILLA, 2000 r., 1 tys. km, 1200 ccm, niebieski me
talic, wspomaganie, centralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, centralny zamek, halogeny, alum. felgi, lekko uszko
dzony przód, „na chodzie*, kupujący zwolniony z opłaty skar
bowej, - 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, - 2.200 zł /do uzgod
nienia. Wrocław, tel. 071/348-34-78,0601/77-61-54 
OPELASCONA SKŁADAK, 1984 r„ 1800 ccm, El kpi. znisz
czony, zarejestrowany, - 1.600 zł. „ tel. 0503/06-69-30 
OPELASTRA KOMBI, 1995 r., 180 tys. km. 1800 ccm. 16V 
pełne wyposażenie oprócz skóry, uszkodzona uszczelka pod 
głowicą - 5.900 DEM. Bolesławiec, tel. 0603/97-56-96 lub 
Niemcy, 0049/17-46-66-67-69
OPELASTRA, 1995 r., 1600 ccm całkowicie zniszczony, -
5.800 zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03 
OPEL ASTRA CLASSIC, 1995 r., benzyna mocno uszko
dzony, po dachowaniu, - 7.800 zł. Wrocław, tel. 071/
372-87-60
OPELASTRA KOMBI, 1996 r., 1700 ccm, TDi, niebieski

metalic, centralny zamek, wspomaganie, poduszka pow., 
relingi dachowe, do malowania błotnik i drzwi, • 23.000 zł 
lub zamienię. Leszno, tel. 0605/08-92-81 
OPELASTRA KOMBI, 1997 r., 1800 ccm, 16V, czarny me
talic, pełne wyposażenie oprócz skóry, do sprowadzenia z 
Niemiec, lekko uszkodzona lewa strona - 7.600 DEM. No
wogrodziec, tel. 0603/97-56-96 
OPELASTRA II, 1998 r., 2000 ccm, turbo D całkowicie znisz
czony, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03 
OPELASTRA KOMBI, 1999 r., 41 tys. km, 1600 ccm. biały, 
uszkodzony, 4 pod. powietrzne, ABS, pełne wyposażenie el.,. 
roleta, relingi dachowe, centr. zamek, obity, - 26.500 zł. 
Brzeg, tel. 077/416-59-43,0501/58-12-14 '
OPELASTRA KOMBI, 2000 rl( 20 tys. km, 2000 ccm, DTK 
16V, czarny metalic, ABS, relingi dachowe, pełne wyposa
żenie el., 4 poduszki powietrzne, welurowa tapicerka, lekko 
uszkodzony lewy przód, • 45.000 zł. Wrocław* tel. 0601/
56-61-28
OPELASTRA KOMBI, CLASSIC, 2000 r., 43 tys. km, 1600 
ccm, wtrysk; czerwony, lekko uszkodzony, homologacja na 
ciężarowy, kupiony w salonie, wspomaganie, blokada skrzy
ni biegów, centr. zamek, el. reguł, szyby, światła, relingi da
chowe, roleta bagażnika, RO Blaupunkt, możl. faktura VAT,
- 23.800 zł , brutto. Wrocław, tel.. 0601/70'-76-45, 071/
348-26-11
OPEL CALIBRA, 1992 r., 2000 ccm, czerwony, całkowicie 
zniszczony, silnik cały, - 5.100 zł. Milicz, tel. 0605/60-33-12 
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. kli
matyzacja, . el. szyby, wspomaganie, el. lusterka, aluminio
we felgi, kubełkowe fotele, uszkodzony przód, • 8.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/348-42-16
OPEL CORSA, 1997 r., 53 tys. km, 1700 ccm, diesel, kolor 
wiśniowy, 5-drzwiowy, - 18.800 zł + ok. 2.000 zł naprawa, 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Ostrzeszów, tel*. 062/730-17-12 
w godz. 10-18,0603/69-19-24 
OPEL CORSA, 1998 r., 30 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, automatic, 3-drzwiowy, alum. felgi, ABS, 
centralny zamek, immobilizer * pilot, wspomaganie kier., 
szyberdach, przerysowany błotnik tylny, -18.500 zł. Zielona 
Góra. tel. 068/321-21-39
OPEL CORSA, 1998/99 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, hak, centralny zamek, zarejestrowany, mocno 
uszkodzony przód (centralnie), • 12.800 zł. Oleśnica, tel. 071/
314-33-73.0603/23-45-49
OPEL CORSA, 1999 r„ 1000 ccm, srebrny metalic, 5-drzwio
wy, 4 poduszki pow., szyberdach, ABS, serwo, centralny

zamek, alum. felgi, wersja limitowana, welurowa tapicerka, 
uszkodzony ukł. jezdny, cena • 6.500 DEM + cło. Wrocław, 
tel. 071/364-21-96,0501/04-98-57 
OPEL FRONTERA, 1992 r., 2300 ccm, turbo D, srebrny, 
lekko uszkodzonyley bok, „na chodzie* - 8.500 DEM + cło i 
transport. Głogów, tel. 076/833-40-96 
OPEL FRONTERA, 1994 r., 150 tys. km, 2300 ccm, turbo 
D, ciemny metalic, uszkodzona skrzynia biegów, - 28.000 zł. 
Świebodzice, lei. 074/854-38-63 po godz. 20,0604/53-31-46 
OPEL FRONTERA, 1998 r., 51 tys. km, 2500 ccm, diesel 

- zielony metalic, 3-drzwiowy, uszkodzony silnik, do sprowa
dzenia z Niemiec -12.000 DEM. Jasień, tel. 068/371-08-70 
OPEL KADETT, 1983 r., 1200 ccm, czerwony, 5-biegowy, 
5-drzwiowy, uszkodzony silnik, kpi. dokumentacja, • 1.000 
zl. Oleśnica, tel. 071/398-58-64 
OPEL KADETT, 1984 r., 1300 ccm, zielony metalic, techn. 
sprawny, uszkodz. silnik - 1.800 zł. Kluczbork, tel. 0501/
51-82-08 •
OPEL KADETT SEDAN, 1986/87 r., 1600 ccm, diesel, czer
wony, po dachowaniu, .kpi. dokumentacja, „twardy* dowód 
rejestracyjny, sprawny, - 3.650 zł. Wrocław, tel, 0601/
77-61-54,071/348-26-11
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, diesel mocno uszko
dzony, - 3.700 zł. Wrocław, tel. 0600/34-49-06 
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 
dokumentacji, - 5.500 zł. Lubin. tel. 076/749-51-98, 0600/ 
38-49-43
OPEL KADETT KOMBI, 1989 r., 1300 ccm, benzyna
4-drzwiowy, uszkodzona przednia prawa lampa i zderzak, 
stan techn. b. dobry, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-65-23, 
090/39-96-60
OPEL OMEGA, 1987 r., 3000 ccm, wtrysk, srebrny metalic, 
sprowadzony w całości, wszystkie el. dodatki, szyberdach, 
alum. felgi, alarm, zderzaki w kolorze nadwozia, skórzane 
dodatki, uszkodzony silnik na panewce, - 4.000 zł. Wrocław, 
tel. 0606/60-13-92
OPEL OMEGA, 1987 r., 2000 ccm, złoty, do drobnych po
prawek, el. lusterka, wspomaganie kierownicy, - 6.300 zł. 
Wrocław, tel. 0607/20-79-37
OPEL OMEGA, 1988/89 r., 160 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, automatic, ABS, wspomaganie, kom
puter, welur, tylny spoiler, hak, nowe opony, halogeny, spro
wadzony w całości, zadbane wnętrze, - 6.600 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- 
bodiesel intercooler,, centralny zamek, el. lusterka, wspo
maganie, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, ABS, zadbane 
wnętrze, hak, relingi, stuki w silniku, • 8.600 zł. Wrocław, tel. 
071/372-87-60
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r„ 2000 ccm, wtrysk, bordo
wy, uszkodzony lekko przód, sprawny, koszt naprawy ok.
2.000 zł, - 7.9Ó0 zł. Legnica, tel. 0601/84-47-45 
OPEL OMEGA, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, alufelgi, nie składak, zarejestrowany, ważny przegląd, po 
dachowaniu, - 7.800 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 2000 ccm, niebieski, uszkodzony 
przód, prawa strona, koszt naprawy ok. 3.000 zł, alum. felgi,

szyberdach, welurowa tapicerka, radio, - 18.000 zł. Bolesła
wiec, tel. 0603/51-97-06, 0604/97-06-97 
OPEL OMEGA B, 1996 r„ 167 tys km, 3000 ccm, MV6, 
srebrny metalic, klimatronic, drewno, skóra, poduszki pow., 
system TC, pełne wyposażenie el., alum. felgi, lekko uszko
dzony przód, sprawny, pomoc przy ocleniu -3.300 DEM. 
Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 lub Niemcy, 0049/
17-46-66-67-69 f
OPEL REKORD, 1986 r., 2300 ccm, diesel uszkodzony, bez 
silnika i skrzyni biegów, pełna dokumentacja, -1.100 zł. Wro
cław, teL 0601/71 -69-78
OPEL VECTRA, 1989 r., 180 tys. km, 1998 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, uszkodzony przód, silnik sprawny, wspo
maganie, el. otw. szyby, szyberdach, inst. gazowa, zadbane 
wnętrze, - 5.700 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/56-62-98 
OPEL VECTRA CD, 1991 r., 2000 ccm, śliwkowy metalic, 
do lakierowania przód i tył, ABS, centralny zamek, szyber
dach, wspomaganie kier, - 7.800 zł. Lewin Brzeski, woj. opol
skie, tel. 0501/07-34-57
OPEL VECTRA, 1997 r.,1600 ccm, 16V, kakaowy, wersja* 
CD, klimatyzacja, ABS, centralny zamek, oclony, uszkodzo
ny prawy przód, - 23.000 zł. Środa śląska, tel. 071/317-43-64, 
0601/79-84-77
OPEL VECTRA B KOMBI, 1997/98 r„ 80 tys. km. 2000 ccm, 
TDI, 16V, ciemnozielony metalic, wersja CD, uszkodzona 
głowica, maks. koszt naprawy 3000 zł, 2 poduszki pow., alum. 
felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reflektory, welur, spo
ilery, roleta, RÓ, halogeny, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, kpi. dokumentacja, • 28.500 zł. Wrocław, tel. 0601/
70-76-45,071/348-34-78
OPEL VECTRA, 1998 r., 129 tys. km, 1800 ccm, 16V, czar
ny metalic, 5-drzwiowy, 4 poduszki powietrzne, klimatyza
cja, alum. felgi, przetarty prawy bok, - 28.000. zł. Bolesła
wiec, tel. 0603/18-64-56
OPEL VECTRA KOMBI, 1998 r., TDi bez wypadku • 13.000 
DEM ♦ cło i transport. Głogów, tel. 076/833-40-96 
PEUGEOT 306, 1993/97 r., 85 tys. km, 1600 cctn, wtrysk, 
zielony metalic, wspomagacie, centralny zamek, el. otw. szy
by, 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 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, wersja Signature, po lekkim dachowaniu, 
„na chodzie”, I właściciel, 3-drzwiowy, alum. felgi z szerokim 
rantem, ciemne lampy, sportowy układ wydechowy, zderza
ki i lusterka w kolorze nadwozia, el. reguł, szyby, lusterica, 
RO, alarm, klimatyzacja zarejestr. w Polsce, atrakcyjny wy
gląd -13.900 zł. Wrocław, tel. 0601/70-76-45,071/348-34-78 
PEUGEOT 405 GRD, 1989 r., 1900 ccm, diesel mocno uszko

dzony lewy przód, silnik i skrzynia biegów nie uszkodzone, 
zarejestrowany, - 3.700 zł. Wrocław, tel. 0601/77-61-54 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1990/91 r., 1600 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, relingi dachowe, stan techn. dobry, kpi. 
dokumentacja, zarejestrowany, do drobnych poprawek (zbi
ty kierunkowskaz, pęknięty spoiler przedniego zderzaka), 
technicznie sprawny, - 7.200 z ł , do uzgod.. Wrocław, tel. 
0601/78-82-84,071/348-34-78 
PEUGEOT 405, 1991 r., 1600 ccm mocno uszkodzony, -
4.000 zł. Wrocław, tel. 0600/34-49-06 
PEUGEOT 406 KOMBI, 1997 r„ 2000 ccm, benzyna rozbity,
- 5.500 zł. Wschowa, tel. 0608/65-74-69 
PEUGEOT 406 KOMBI, 1998 r., 1900 ccm, TDi, bordowy 
metalic, pełne wyposażenie, relingi dachowe, lekko uszko
dzony, pokrowce, cena 13.800 DEM + cło i transport. Pro
chowice, tel. 076/858-44-51
PEUGEOT 406 KOMBI, 1999 r., 2000 ccm, HDi, czarny, 110 
KM, bogate wyposażenie, 4 pod. powietrzne, klimatronik, 
uszk. lewy bok, „na chodzie*, - 40.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
0600/70-36-76
PEUGEOT 406 KOMBI, 1999 r„ 2000 ccm. HDi 110 KM. 
klimatyzacja, pełne wyposażenie, • 44.000 zł. Wieruszów, 
tel. 062/784-25-73,0601/72-08-77 
PEUGEOT 505,1983 r., 2300 ccm, turbo D, niebieski, cen
tralny zamek, hak, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, wspo
maganie kierownicy, uszkodzony silnik (obrócona panewka 
w korbowodzie), • 1.700 zł. Wałbrzych, tel. 0606/31-07-43 
PEUGEOT 605,1990 r., 2000 ccm, benzyna po spaleniu, z 
pełną dokumentacją, aktualny przegląd, - 5.000 zł. Syców, 
tel. 062/785-23-37
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, 
centralny zamek, uszkodzony, faktura VAT, kupujący zwol
niony z opłaty skarbowej, • 28.500 zł. Odolanów, tel. 062/
733-30-51 w godz. 9-17,0603/60-78-74 
PEUGEOT PARTNER, 1999 r., 60 tys. km, 1900 ccm, die
sel 2-osobowy, częściowo przeszklony, uszkodzony, faktura 
VAT, kupujący zwolniony z opłaty; skarbowej, • 19.800 zł. 
Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0603/60-78-74 
POLONEZ, 1986 r. uszkodzony dach i silnik, po remoncie, 
5-biegowy, - 500 zł. Ujazd Górny, gm. Udanin, tel. 076/ 
871-91-75 po godz. 20
POLONEZ, 1989 r.. 1500 ccm, czerwony, pełna dokumenta
cja, zdekompletowany, zniszczony, • 400 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
POLONEZ SLE SKŁADAK, 1991 r., 1500 ccm. benzyna, bia
ły, aktualny przegląd i ubezp. OC, model przejściowy, 4-bie- 
gowy, stan dobry, • 900 zł. Bolków, tel. 075/741-30-19 po 
godz. 16,0605/93-65-20
POLONEZ CARO, 1992 r. kompl. zniszczony, dokumenta
cja, - 350 zł. Wrocław, tel. 0605/82-49-57 
POLONEZ CARO, 1994 r., 1600 ccm, niebieski, po wypad
ku, sprawny, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 0501/93-91-76 
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, 1994 r. po wypadku, całkowicie znisz
czony, kpi. dokumentacja, - 500 zł. Wrocław, tel. 0605/ 
82-49-57
POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 44 tys. km, 1600 ccm, bor
dowy metalic, po wypadku, silnik sprawny, oryginalny prze
bieg, I właściciel, Mul-T-Lock, aktualny przegląd, oryginalny 
przebieg, zarejestrowany, udokumentowane pochodzenie, -
2.400 zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
POLONEZ TRUCK, 1989 r., 1600 ccm, czerwony, techn. 
sprawny, silnik + podzespoły, do spawania podłużnica, nad
budowa plastikowa, -1.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-76-72 
PONTIAC FIREBIRD, 1991 r., 3100 ccm po wypadku, - 6.500 
zł. Wrocław, tel. 0600/34-49-06 
PONTIAC LE MANS SKŁADAK, 1991/96 r., 1600 ccm, 
wtrysk, czarny, sportowe zawieszenie, atrakc. wygląd, lekko 
uszkodzony przód, kpi. dokumentacja, po tuningu, 2 koń
cówki wydechu, - 5.700 zł. Rawicz, tel. 0602/43-60-18 
RENAULT 18,1981 r., diesel pełna dokumentacja, doszczęt
nie zniszczony, - 400 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69̂ 78 
RENAULT 19 GTS, 1992 r., 1700 ccm, biały, 3-drzwiowy,
5-biegowy, sprow. w całości, w kraju od 10 mies., remont ok .. 
2500 zł, kpi. dokumentacja, - 6.300 zł. Głogów, tel. 0502/
04-86-43,076/833-44-28
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 145 tys. km, 1900 ccm, 
diesel sprowądzony w całości, wspomaganie, centralny za
mek, el. otw. szyby,.lekko uszkodzony prawy bok, - 8.000 zł. 
Oleśnica, tel. 071/398-22-96

RENAULT 19,1993 r., biały, uszkodzone lewe drzwi i błot
nik, sprawny, klimatyzacja, pełne wyposażenie el., wspoma
ganie, automatic, - 7.800 zł. Nysa, tel. 0606/37-81-43 
RENAULT 19,1994 r., 98 tys. km, 1700 ccm. zielony meta
lic, rozbity w kraju, tylna część samochodu, ścianka tylna, 
klapa, błotnik lewy, - 8.000 zł. Lubin, tel. 0607/25-33-34 
RENAULT 21,1989/94 r., 160 tys. km, 1700 ccm, benzyna, 
czerwony, uszkodzony przód, po remoncie silnika, - 3.000 
zł. Lubin, tel. 076/749-06-88,0606/10-98-35 
RENAULT 25,1984 r., 2100 ccm, diesel, złoty metalic, moc
no uszkodz. przód, polska dokum. - 1.600 zł lub zamienię. 
Bolesławiec, tel. 075/734-74-36 
RENAULT 5,1982 r., 1100 ccm do remontu blacharki, -1.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-69-72,868-77-53 
RENAULT CLIO, 1999 r., 24 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
niebieski, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, szyber
dach, wspomaganie, ABS, immobilizer, RO, 4 pod. powietrz.- 
ne, uszkodzone drzwi, • 22.000 zł. Sapieżyn, tel. 0604/ 
87-39-08
RENAULT ESPACE, 1994 r., 2100 ccm, TDi, srebrny meta
lic, uszkodzony przód, „na chodzie*, -13.800 zł. Gostyń, tel. 
0605/72-56-22
RENAULT MASTER. 1994 r., 2500 ccm, diesel blaszak, 
uszkodzony silnik • 3.500 DEM. Niemcy, tel. 0049/
17-28-13-99-27
RENAULT MEGANE, 1997 r., 1400 ccm, niebieski metalic, 
kupiony w salonie, uszkodzony prawy przód i tył, silnik spraw
ny, -12.800 zł. Gostyń, tel. 0605/72-56-22 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997/98 r., 116 tys. km, 1400 
ccm, benzyna, grafitowy metalic, kupiony w salonie, II wła
ściciel, fcentr. zamek, wspomaganie kier., immobilizer, po
duszka pow., welurowa tapicerka, reg. kierownica, książka 
serwisowa, serwisowany, wymieniony rozrząd w ASO, prze
rysowany, stan idealny, - 20.500 zł. Wrocław, tel. 0503/
76-77-80
RENAULT MEGANE RT, 1998 r., 31 tys. km, 1600 ccm, szary 
metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne (OK), centr. 
zamek ♦ pilot, welurowa tapicerka, książka serwisowa, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, sprawny, - 22.000 zł (zwolnie
nie z opłaty skarb.). Ostrów Wlkp., tel. 0502/52-73-19 
RENAULT MEGANE SCENIC, 1998 r., 1600 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, fabryczna instalacja gazowa, ABS, 2 po
duszki powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny 
zamek * pilot, wspomaganie, radioodtwarzacz, lekko uszko
dzony, 100% sprawny, kupujący zwolniony z opłaty skarbo
wej, • 27.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/592-03-79, 
0601/88-28-89
RENAULT MEGANE COUPE, 1999 r., 1600 ccm. i 16V. gra
natowy metalic, nowy model, model z grudnia, ABS, 4 po
duszki powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny 
zamek + pilot, alum. felgi, radioodtwarzacz, wspomaganie, 
uszkodzone prawe drzwi, 100% sprawny, kupujący zwolnio
ny z opłaty skarbowej, - 27.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/592-03-79,0601/88-28-89 
O  RENAULT R 310 T, 1989 r. po wypadku, -14.300 

zł * VAT (cena do uzgodnienia). Zielona Góra, 
tel. 068/372-16-11, 372-06-58 80005971

RENAULT SAFRANE, 1998 r„ 90 tys. km, 2200 ccm, TDi, 
granatowy metalic, ks. serwisowa, wspomaganie, ABS, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek + pilot, 4 po
duszki powietrzne, klimatronic, welur, alum. felgi, halogeny, 
lekko uszkodzony, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -
36.000 zl. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0603/ 
60-78-74
RENAULT SCENIC, 1998 r., 1400 ccm, benzyna, granato
wy, poduszka pow., ABS, centralny zamek, uszkodzone drzwi 
przednie lewe, oclony, - 26.000 zł. środa Śląska, tel. 071/
317-43-64,0601/79-84-77
RENAULT TRAFIĆ, 1994 r., 2500 ccm, diesel maxi, po po
żarze, zarejestrowany, sprowadzony w całości, karta pojaz
du, „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, przedłużony, podwyższony, częściowo prze
szklony, lekko uszkodzony, faktura VAT, kupujący zwolniony 
z opłaty skarbowej, - 22.000 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 
W godz. 9-17,0603/60-78-74
ROVER 216 IS, 1997 r., 37 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
kolor morski metalic, stan b. dobry, bez wypadku, oryg. la
kier, centralny zamek, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, 
ABS, 2 poduszki powietrzne, 5-drzwiowy, RO, automatic, 
uszkodzone sprzęgło lub hydraulika, • 17.500 zł. Zawadz
kie, tel. 077/463-42-02,0608/81-33-25 
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 r., 120 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
ciemnogranatowy, wspomaganie kier., el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, uszkodzony lekko przód, do sprowadzenia - 4.000 
DEM + cło i transport lub na gotowo 16.600 zł. Góra, tel. 
065/544-16-20,0501/22-21-17 
SEAT CORDOBA, 1995 r., 72 tys. km; 1600 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, serwo, nowe opony, centralny zamek, 
ekonomiczny, 2 poduszki powietrzne, immobilizer, lekko 
uszkodzony lewy bok, w kraju od 2 mies, -17.000 zł. Twar- 
docice, tel. 076/877-51-22,0501/60-77-43 
SEAT CORDOBA, 1998 r„ 48 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebr
ny metalic, 110 PS, poduszka pow., szyberdach, centralny 
zamek, alum. felgi, wspomaganie, el. otw. szyby, w kraju, •
24.500 zł + koszt naprawy. Kalisz, tel. 0605/34-56-31,0502/
44-51-56
SEAT IBIZA, 1989 r., biały, uszkodzony przód, - 3.000 zł. 
Długołęka, tel. 071/314-94-37 
SEAT IBIZA, 1989 r., 1700 ccm, diesel całkowicie zniszczo
ny, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
SEAT IBIZA, 1989 r„ 1700 ccm, diesel, niebieski metalic, 
uszkodzona prawa lampa i prawy błotnik, jeżdżący, - 5.200 
zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
SEAT IBIZA, 1993 r., 1200 ccm, srebrny metalic, mocno 
uszkodzony lewy przód, silnik nie uszkodzony, system Po
rsche, zarejestrowany, „twardy* dowód rejestracyjny, • 4.500 
z ł , do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/70-17-36,071/348-34-78 
SEAT IBIZA, 1995/96 r., 130 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, 3-drzwiowy, wspomaganie, immobilizer, RM z CD, el. 
reg. reflektory, zarejestrowany, karta pojazdu, przegląd do
03.02., lekko uszkodzony prawy bok, stan techn. b. dobry, -
19.500 zł. Wrocław, tel. 0603/36-80-89
SEAT IBIZA, 1998/99 r., 70 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
zielony, centralny zamek, wspomaganie kier., el. reg. reflek
tory, Mul-T-Lock, immobilizer, książka serwisowa, kupiony 
w salonie w kraju, 5-drzwiowy, uszkodzony, „na chodzie*, 
koszt naprawy ok. 3.500 zł, cena, • 13.900 zł. Lubin, tel. 
076/842-72-85,0601/75-72-01 
SEAT MARBELLA, 1992 r., 1000 ccm, benzyna pełna do
kumentacja, twardy dowód, mocno uszkodzony, - 3.200 zł. 
Wrocław, tel. 0601/77-87-40
SEAT TOLEDO, 1992 r., benzyna, niebieski, uszkodzony 
przód, - 6.400 zł. Wrocław, tel. 0607/20-79-37 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1800 ccm, wtrysk, granatowy, 
uszkodzony lewy bok, silnik sprawny, kpi. dokumentacja, 
zarejestrowany, „twardy* dowód rejestracyjny, przegląd do
11.2001 r, - 6.600 z ł, do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/70-76-45, 
071/348-26-11
SEAT TOLEDO, 1994 r., 96 tys. km, 1900 ccm, diesel, czar
ny, wspomaganie kier., el. otw. szyby, b. mocno rozbity przód 
i dach, sprawny silnik, • 8.900 zł. Złotoryja, tel. 0606/14-02-43 
SEAT TOLEDO, 1996 r., 1600 ccm, E, biały, lekko uszko
dzony przód, el. szyby, centralny zamek, alarm, kupiony w 
salonie, I właściciel, -14.600 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
SEAT TOLEDO, 1997 r., 56 tys. km, 19Q0 ccm, TDi pełne 
wyposażenie el., 2 poduszki powietrzne, RO, uszkodzone 
tylne prawe drzwi - 7.400 DEM * cło. Leszno, tel. 065/
572-37-69
SEAT TOLEDO. 1997 r.. 56 tys. km, 1900 ccm, TDi el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, poduszka pow., centr. zamek, uszko
dzone tylne prawe drzwi - 7.400 DEM + cło. Leszno, tel. 
0605/22-53-65
SEAT TOLEDO, 2000 r., 2000 ccm pełne wyposażenie -
15.000 DEM + cło i transport. Głogów, tel. 076/833-40-96 
SKODA 120, 1986 r. po wypadku, stan silnika dobry,
4-drzwiowy, uszkodzony tył i przód, - 700 zl. Piechowice, 
tel. 075/761-23-46
SKODA FELICIA KOMBI LXI. 1997 r.. 53 tys. km. 1300 ccm, 
MPI, srebrny metalic, relingi dachowe, oryginalny szyber
dach, dzielona tylna kanapa, kupiony w salonie, 1 właści
ciel, lekko uszkodzony, stan b. dobry, - 13.300 zł. Miękinia, 
tel. 071/317-81-19,0601/82-22-34 
SKODA FELICIA, 1998/99 r., 1300 ccm lekko uszkodzony, -
14.500 zł. Wrocław, tel. 071/310-71-38
SKODA OCTAVIA CLASSIC, 2000/01 r„ 1 tys.Jęm, 1600 
ccm, 16V, czerwony, kupiony w salonie, lekko uszkodzony 
przód ( maska, dwa błotniki, lampy) na gwarancji, - 33.300 
zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
SUZUKI SWIFT, 2000 r., 8 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, bor
dowy metalic, 3-drzwiowy, el. reg. lusterka,.el. otw. szyby, 
el. reg. reflektory, centralny zamek, welurowa tapicerka, 
wspomaganie, lekko uszkodzony lewy przód, kupujący zwol
niony z opłaty skarbowej, - 16.000 zł. Krotoszyn, tel. 0604/ 
53-44-58
TOYOTA CARINA II, 1991 r., 150 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna 16V, grafitowy metalic, pełne wyposażenie el., stan b. 
dobry, lekko uszkodzony tył (zderzak, ścianka), - 9.500 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0502/39-33-63 
TOYÓTA CARINA E SEDAN, 1993/94 r„ 120 tys. km, 2000
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1. Alfa Romeo 164 3.0 + gaz 1992 r. uszkodzony prawy przód.......7.600 zł
2. Audi 1001.8 + gaz, 1984 r, uszkodzony lewy przód................... 4.000 zł
3. Audi C 4 100 Avant 2.3E, 1991/92 r. cały nie uszkodzony...........16.900 zł
4. Audi 5000S 2.2 ♦ gaz, 1986 r. stan idealny. .........  8.900 zł
5. Audi A6 ,2.6 benzyna, 1995/96 r, delikatnie uszkodzony.  32.900 zł
6. BMW 525 24V, 1992 r, automatic, poobijany.. .................15.900 zł
7. Citroen ZX 1.4i, 1992 r. po dachowaniu, ................................. 4.500 zł
8. Citroen XM, 2.0,1991 r, po pożarzą, twardy dowód   4.700 zł
9. Daewoo Lanos 1.5, 3D, 1999 r. uszkodzony bok.   11.900 zł

10. Daewoo Espero GUC, 1997 r, 1.6 i DOHC 16V, k lim a, ........  8.400 zł
11. Fiat 126p elx, 1998 r, 12 tys. Km, III, Uszkodzona lewa strona. 4.650 zł
12. Fiat UNO, 1.0b, 1992, uszkodzony lewy bok.....................   4.800 zł
13. Fiat UNO, 1.0 FIRE, 1999 r, uszkodzony mocno prawy przód... 7.900 zł
14. Ford Escort 1.8 D, 1991 r, po dachowaniu...................   4.950 zł
15. Ford Sierra Combi 1.8 CLX, 1992 r, uszk. Mocno przód...........4.500 zł
16. Ford Sierra, 2.0I ES, 1985 r, na chodzie, zaniedbany...........  2.350 zł
17. Ford Mondeo, 1.8 DOHC 16V, 1993 ro k ,_____________   11.000 zł
18. Honda Accord, 2 .2 ,1990r, po dachowaniu, silnik O.K._____  4.700 zł
19. Honda Civic 1.5 16V, 1991 r. uszk. prawy przód........................ 4.950 zł
20. Honda Concerto 1.8 TDI, 1995 r, mocno uszk. przód   6.200 zł
21. KIA Pride, 1999/00 rok, uszkodzony dach i poobijany............  7.200 zł
22. Mazda 626 2.0 1990/91 r. Bezwypadkowa  ......................  9.200 zł
23. Mazda 626 Cronos 2.016V, 1996 r. pełne wyp. stan idealny. 32.800 zł
24. Mercedes 500 SE, 1987 r. stan idealny......................   25.900 zł

25. Mercedes 190 E, 2.0 + gaz, 1985 r., Lekko uszk,. + wszyst. części... 7.900 zł
26. Mercedes 123 200D, 1979/80 r. uszk lewy przód...............................1.650 zł
27. Mercedes 123 200D, 1981 r. blacharka do remontu, na chodzie   2.550 zł
28. Mercedes 190E, 1983 r, 2.0 B, bezwypadkowy, słaby silnik 6.900 zł
29. Mercedes 190E, 1983 r, alufelgi,, soilery, uszk. Membrana...   6.700 zł
30. Nissan Suny, 1993/94 1.6 I SLX 16V po nieg. Dachowaniu.............. 8.300 zł
31. Nissan Primera, 2.0 sedan, 1991 r, po niegroźnym dachowaniu..... 6.900 zł
32. Opel Astra Combi 1.6 2000 r. lekko uszkodzona.  .................23.900 zł
33. Opel Ascona 1.3,1983 r. na chodzie, siln ik po remoncie   2.300 zł
34. Opel Omega 2.0 automatic, 1988/89 r. bezwypadkowy.  .......6.700 zł
35. Opel Omega, 2.0 bbenzyna, 1989 r, uszk. Prawy przód   4.400 zł
36. Opel Kadet Sedan, 1.6 diesel, 1986, po dachowaniu.......................3.650 zł
37. Opel Vectra Combi 2.0 TDI, 16V, 1997/98 r. uszk. siln ik .......28.500 zł
38. Peugeot 405,1989 r, 1.9 GRD, mocno rozbity lewy przód   3.700 zł
39. Peugeot 405 GRI Combi 1.6 i 1990/91 r. bezwypadkowy.................. 7.200 zł
40. Peugeot 405,1.6 GL, 1995 r, salonu, uszk. Prawy przód  .......8.500 zł
41. Peugeot 306 1.8, Signature 1997 r. po lekkim dachowaniu.;.  13.900 zł
42. Polonez Caro 1.6 GU, 1995 r.,uszkod. Przód i lewy tył, siln ik O.K. 2.450 zł
43. Polonez ATU, 1.6 GLI, 1996/97r, I właściciel, nie uszkodzony. 7.900 zł
44. Renault Trafie Maxi, 2.5 D, 1994 r, po pożarze................................*. 6.300 zł
45. Seat Ibiza 1.21,1993 r. uszk. mocno bok  .............  4.500 zł
46. Seat Toledo 1.8 i, 1993 r. uszk. lewy bok....................................... 6.600 zł
47. Toyota Corolla Sedan 1.4 16V, 1996 r. lekko uszk. tył, Jeżdżący... 15.700 zł
48. VW Polo Combi 1.3 1994 r. uszkodzony lewy przód................  6.300 zł
49. VW Passat Sedan 2.0I automatic, 1995 r, bezwyp., stan bdb 25.500 zł
50. VW Passat, 1.6 benzyna, 1997 r, po pożarze, pełna dok. Polska.. 16.900 zł
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ccm, diesel, niebieski metalic. pełne wyposażenie el., alumi
niowe felgi, nowy model, ekonomiczny, uszk.;panewka, -
14.900 zł lut) zamienię na uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 
0603/44-65-57,0609/26-96-78 
TOYOTA COROLLA, 1995 r... 1500 ccm, benzyna po moc
nym dachowaniu, silnik i skrzynia biegów całe, poduszka nie
uszkodzona, - 7.400 zł. Wrocław, tel. .071/348-42-16 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1996 r., 88 tys. km, 1400 ccm;. 
benzyna, morski metalic, garażowany, kupiony w salonie, 
lekko uszkodzony tylny błotnik, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/67-09-03
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1996 r., 1400 ccm, 16V, zielo
ny metalic, lekko uszkodzony tył (wgniecione 2 błotniki, zbi
te lampy), klapa tylna nie uszkodzona, .na chodzie', II wła
ściciel, kupiony w salonie w Polsce, obrotomierz, centralny 
zamek, immobilizer, 4-drzwiowy, 5-biegowy, -15.900 z ł , do 
negocjacji. Wrocław, tel. 0601/21-75-42,071/348-34-78 
TOYOTA HIACE, 1982 r., 2200 ccm, diesel, czerwony, uszko
dzony, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 071/310-71-36,0607/30-63-71 
TOYOTA LAND CRUISER 90, 2000 r., 3000 ccm, diesel, 
błękitny metalic, turbo, pierwszy właściciel, kupiona w salo
nie. uszkodzony przód, lewa strona, • 56.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/79-30-14
TOYOTA STARLET, 1991/95 r., 152 tys. km, 1300 ccm, 12V, 
zloty metalic, 3-drzwiowy, mocno uszkodzony przód, kpi. 
dokumentacja, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 0503/36-60-05 
TOYOTA TERCEL, 1982 r. po wypadku, .na chodzie’ , - 2.000 
zł. Krośnice, woj. wrocławskie, tel. 090/69-81-12 
TRABANT POLO, 1991 r., 1100 ccm, benzyna, biały, po 
wypadku, zniszczony, rejestracja w kraju, - 350 zł.., tel. 0503/
06-69-30
TRABANT POLO, 1991 r., 80 tys. km, 1100 ccm, piaskowy, 
bez skrzyni b, • 1.500 zl. Góra, tel. 065/543-35-81 
VOLVO 245 KOMBI, 1989 r.. 2100 ccm, benzyna, kolor gra
fitowy metalic, mocno uszkodz. przód, kpi. dokumentacja -
3.100 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-74-19 
VOLVO 940 KOMBI, 1997 r., 17 tys. km, 2300 ccm; turbo, 
bordowy metalic, pełne wyposażenie, bez wypadku, kpi. do
kumentacja,- 20.000 zł (kupujący nie płaci podatku). Uni
ków, tel. 043/820-28-82,0601/32-36-46 
VOLVO F86,1976 r., 6500 ccm, czerwony, oryginalnanwy- 
wrotka 3-stronna, ład. 8600 kg, uszkodzona rama główna, 
kpi. dokumentacja, - 7.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831 -62-74 
VOLVO F89,1975 r.( 11900 ccm, niebieski, ciągnik siodło
wy, 3-osiowy, uszkodzony silnik (zatarty), - 5.800 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/831-04-74
VOLVO V70 KOMBI, 1999 r., 43 tys. km, 2500 ccm, TDI, 
kolor grafitowy metalic, 4 poduszki powietrzne, ABS, klima
tyzacja, wszystkie el. dodatki, lekko uszkodzony przód, do 
wymiany maska, zderzak, wzmocnienie, posiadam wszyst
kie części, - 64.000 zł. Wrocław, tel. 0502/30-11-33 
VW BUS, 1973 r., 1200 ccm, benzyna, niebieski, .ogórek”, 
oszklony, uszkodzony silnik, brak przeglądu, hak. stan śred
ni, • 600 zł lub zamienię. Korfantów, tel. 077/431-96-55 
VW GOLF, 1980 r., 1300 ccm, benzyna, zieleny metalic, 
5-drzwiowy, szyberdach, podwójne przednie reflektory, spor
towa kierownica, uszk. silnik, - 1.800 zł. Legnica, tel. 076/ 
862-59-66,818-18-66
VW GOLF GTI, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, cżarny, mocno 
uszkodzony przód, kpi- dokumentacja, • 1.000 zł. Sobótka, 
tel. 0600/13-71-05
VW GOLF, 1989 r., 1600 ccm, diesel, biały, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, stan b. dobry, zadbany, mocno uszkodzony prawy 
przód, pełna dokumentacja, twardy dowód, - 5.200 zł. Wro
cław, tel. 0601/77-87-40
VW GOLF, 1991/97 r., 12 tys. km, 1800 ccm, fioletowy me
talic, brak zderzaka, do lakierowania błotnik i maska, - 9.000 
zł lub zamienię na motocykl, np. Honda. Wrocław, tel. 071/ 
360-11-08
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 III GTI, 1992 r., 2000 ccm, czarny metalic,
5-drzwiowy. alum. felgi, szyberdach, kubełkowe fotele, cen
tralny zamek, wspomaganie, do poprawek lakierniczych, •
14.500 zł. Leszno, tel. 065/527-12-86 
VW GOLF III, 1993 r., 240 tys. km, 1800 ccm, benzyna pó 
wypadku, uszkodzone nadwozie, klimatyzacja, alarm, centr. 
zamek, wspomaganie, • 9.000 zł. Wrocław, tel. .071/
373-90-18,0602/23-02-99
VW GOLF 111,1996 r., 85 tys. km, 1600 ccm, szary metalic, 
el. otw. szyby, wspomaganie, c. zamek, 5-drzwiowy, uszko
dzona klapa bagażnika, 3 dni w kraju, kupujący zwolniony z 
opłaty skarbowej, • 21.000 zł. Dobra Nadzieja, tel. 062/ 
741-83-10,0502/59-82-36
VW GOLF, 1996 r., 1400 ccm, zielony metalic, el. otwierane 
szyby, centralny zamek, 3-drzwiowy, kupiony w salonie, 
uszkodzony prawy przód, - 12.800 zł. Gostyń, tel. 0605/
72-56-22 ,N'
VW GOLF III; 1996 r., 90 tys. km, 2000 ccm, GTi, grafitowy 
metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, 2 poduszki powietrz
ne, el. reg. lusterka, centralny zamek, ABS, klimatyzacja, 
uszkodzony, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 23.800 
zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 0603/ 
60-78-74
VW GOLF, 1998 r., 50 tys. km, 1600 ccm, niebieski, kom
pletnie spalony i rozbity, - 10.000 zł. Koszalin, tel. 094/
340-49-40
VW GOLF IV, 1998 r., 120 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny 
metalic, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, ABS, 
4 pod. powietrzne, uszkodzony dach, ramki drzwi i zbite szyby 
• 9.200 DEM * cło i transport. Wrocław, tel. 0605/59-88-00 
VW GOLF IV, 2000 r., 6 tys. km, 1400 ccm, 16V, granatowy 
metalic, model z października, 3-drzwiowy, ks. serwisowa, 
klimatyzacja, ABS. ESP, szyberdach, 4 poduszki powietrzne 
(2 ok.), el. otw. szyby, wspomaganie, uszkodzony, kupujący 
zwolniony z opłaty skarbowej, - 32.000 zł. Kuczków, tel. 0603/
07-95-52,0501/52-89-95.062/741-86-77 .
VW LT 28. 1981 r., 2400 ccm, diesel, biały, mocno rozbity 
przód, w całości lub na części, zarejestrowany, - 2.500 zł. 
Leszno, tel. 0607/49-22-85
VW LT 35 MAXI, 1999 r., 2500 ccm, TDI uszkodzony, oclony 
- 39.000 zł. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
VW LT 35,2000 r., 36 tys. km, 2500 ccm, TDI, biały, uszko
dzony ukł. jezdny, ABS, klimatyzacja, wysoki, średnio przed
łużony, - 20.000 DEM ♦ cło i Vat (10.000 zł). Wrocław, tel. 
071/364-21-96;0501/04-98-57 
VW LT 46 MAXI, 1997/99 r., 56 tys. km, 2300 ccm, benzy
na, 16V 150 KM, klimatyzacja, poduszki pow., el. otw. szy
by, podgrzewane fotele, lekko uszkodzony, 3 płaty, bliźnia
cze koła tylne, • 49.000 zł * VAT. Wieruszów, tel. 062/
784-25-73,0601/72-08-77
VW PASSAT KOMBI, 1984 r., 1800 ccm, benzyna, biały, b. 
mocno uszkodzony; kpi. dokumentacja polska, - 1.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-51-86,0601/92-97-24 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, czerwony, zadbany, przegląd, stan b. dobry, pęknięta 
przednia szyba, -11.900 zł. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
VW PASSAT KOMBI, 1991/92 r., 101 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, granatowy, do lakierowania 5 elemantów, wspoma
ganie, klimatyzacja, halogeny, welurowa tapicerka, kpi. do
kumentacja, stan b. dobry, - 13.800 zł. Legnica, tel. 0609/
46-59-65
VW PASSAT SEDAN, 1994 r., 2000 ccm, benzyna, biały, 
uszkodzona autom, skrzynia biegów, techn. sprawny, atrakc. 
wygląd, model przejściowy, l-właściciel w kraju, • 20.500 zł. 
Lwówek śląski, tel. 075/782-31-00 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 2000 ccm, zielorly metalic, 2

poduszki powietrzne, wspomaganie, centralny zamek, szy- ; 
be.rdach, uszkodzony tył, - .17.000 zł. Nysa, tel. 0608/79-04-14 $ 
VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 71 tys: km, 1800 ccm, benzy-. ! 
na, granatowy metaljc, ABS, 2 poduszki powietrzne, cen
tralny zamek, el. otw. szyberdach, RO, zderzaki w kolorze | 
nadwozia, uszkodzony lewy przód, zarejestrowany, w kraju 
od 1.5 roku, - 23.000 zl Lubin, tel. 0501/57-39-68 
VW PASSAT, 1997 r., 1600 ccm, benzyna limuzynj^po po
żarze, zarejestrowany, kpi. dokumentacja, • 16.900 zł. Wro
cław, tel. 0601/70-76-45
VW POLO. 1976 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, skaso
wany, zezłomowany, udokumentowane pochodzenie, - 200 
z ł.., tel. 0503/06-69-30 -
VW POLO, 1989 r., 170 tys. km, 1000 ccm, benzyna, szary 
metalic, składak, spalony silnik, maska, błotniki, - 2.500 zł. 
Strzegom, tel. '0608/69-59-46- 
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, ciemnogra- 
fitowy, uszkodzony lewy przód, sprawny, 3-drzwiowy, zare
jestrowany, udokumentowane pochodzenie, - 6.200 zł. Wro
cław, tel. 0601/21-75-42,071/348-34-78 
VW POLO, 1996 r., 56 tys. km, 1900 ccm, diesel, czarny, 
wspomaganie, centralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, podgrzewane fotele, 3-drzWiówy, poobijany -4.500 
DEM + cło. Lubin, tel. 076/846-73-50,0601/27-11-31 
VW POLO III, 1999 r. lekko uszkodzony tył, .na chodzie’  •
9.000 DEM + cło i transport. Głogów, tel. 076/833-40-96 
VW POLO, 1999 r., 35 tys. km, 1900 ccm, diesel, granatowy 
metalic, szyberdach, aluminiowe felgi, el. otwierane szyby, 
el. reg. lusterka, centralny zamek, wspomaganie kier., 2 po
duszki powietrzne, lekko uszkodzony, - 22.500 zł. Słupia 
Kapitulna, tel. 0605/78-94-19
VW POLO, 1999/00 r., 13 tys. km, 1400 ccm, MPi, czarny 
metalic, nowy model, ABS, 3-drźwiowy, klimatyzacja, el. otw! 
szyby, el. reg. lusterka, c. zamek, wspomaganie, uszkodzo
ny, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 25.000 zł. Go
łuchów k. Pleszewa, tel. 062/761-75-59, 0601/82-94-97, 
0601/59-48-85
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, 1977 r„ 140 tys. km, 1600 ccm, żółty, sko
rodowana podłoga, spoiler, obrotomierz, - .1.300 zł lub za
mienię na motocykl, Fiat 126p albo inne propozycje, w po
dobnej cenie, Gracze, woj. opolskie, tel. 0503/66-25-81 
WARTBURG 353 W, 1982 r., 992 ccm po wypadku, znisz
czony, udokumentowane pochodzenie, • 3.00 z ł.., tel. 0503/
06-69-30
WARTBURG 353,1982 r. silnik do remontu - 250 zł. Oleśni
ca, tel. 071/398-63-11,0604/77-55-20 .
ZASTAWA 1100P, 1979 r., 1116 ccm, etylina, ciemnozielo
ny, uderzony prawy przód (błotnik, zderzak, zawieszenie pra
wego koła do wymiany), transport lawetą, - 400 zł lub za
mienię na motorower, albo inne propozycje. Ściborowice, gm. 
Krapkowice, tel. 0606/55-60-28 do g. 24

PR ZY C ZEPY
CEMENTONACZEPA ZREMB 160 b, 6 m3. - 9.000 zł. Ple
szew, tel. 0501/26-73-49
KUPIĘ NACZEPĘ „firankę’ , na poduszkach, z reg. do ram
py - do 20.000 zł, w rozliczeniu samochód Mercedes 200 
124 E. Brzeg, tel. 077/414-94-02,0608/82-30-38 
KUPIĘ PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ 
KNAUS JET 380, obwód 765 cm. Wrocław, tel. 071/368-61-04 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ chętnie z hamulcem na
jazdowym, zarejestrowaną lub nie. Chojnów, tel. 0604/
85-47-79
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 może być do remontu 
lub zniszczona. Syców, tel. 0601/08-70-26 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ ó ład. do 750 kg. Wą
sosz, tel. 065/543-72-69
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ zarejestrowaną bezter
minowo, 2-osiowa, stan obojętny. Wrocław, tel. 071/ 
363-81-80.0604/25-38-11
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ NIEWIADÓW, SAM za- 
rejestrowana, oplandekowana, ład. do 750 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-31-54
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ o ładowności 750 kg. 
Wrocław, tel. 0501/40-31-35
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ zarejestrowaną, znisz
czoną lub sprawną. Wrocław, tel. 0502/54-08-12 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ zach., lata 80 - do 
3:5Q0 zł. Lubin, tel. 076/846-88-66,
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ 2-osiową, dużą, od 6 
m, na białych tablicach, kpi., do 2.000 zł. Wrocławrtel. 071/ 
372-76-44,0607/63-31-96
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ. Wrocław, tel. 071/ 
372-65-23.090/39-96-60
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ NIEWIADÓW N-126 
z przedsionkiem. Wrocław, tel. 071/353-00-20 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ prod. zachodniej, w 
dobrym stanie, bez dokumentacji. Legnica, tel. 0604/58-85-52 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ TOWAROWĄ prod. niemieckiej, ład. 
do 1.5 t, oplandekowaną lub kontener. Legnica, tel. 0603/
55-98-86
KUPIĘ PRZYCZEPĘ TOWAROWĄ. Wrocław, tel. 071/
372-65-23,090/39-96-60
KUPIĘ PRZYCZEPĘ WYWROTKĘ D-47 technicznie spraw
na, zarejestrowana, z terenu Kotliny Kłodzkiej. Stara Łomni
ca, tek 074/812-10-73; 0502/60-89-47 
NACZEPA, 1977 r. niskopodwoziowa, prod. niemieckiej, 
3-osiowa, dł. 13.5 m - 25.000 zł lub zamienię. Tuplice, woj. 
zielonogórskie, tel. 0604/85-94-28 
NACZEPA, 1992/98 r. wywrotka, ABS, szeroki rozstaw, po
duszki, stan techn. b. dobry, I właściciel, - 50.000 zł. Jawor, 
tel. 076/870-88-17-
NACZEPA BLUMHARDT, 1981 r. idealna do przewozu ma
teriałów budowlanych i stali, wzmocniona rama, na resorach, 
alum. burty, stelaż, plandeka, - 9.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/
665-20-05
O  NACZEPA BLUMHARDT z dźwigiem Atlas, do 

mat. budowlanych, 3-osiowa, resor, aluminio
we burty, po remoncie, - 25.000 zł ♦ VAT od fak- 
tury., tel. 0601/72-29-41 01024831

NACZEPA BRANDYS BSS, 1987 r. 2-komorowa, 2-osiowa, 
wywrotka na boki, ład. 221, opony b. dobre, bezdętkowe, -
75.000 zł lub zamienię na przyczepę wywrotkę, 10-121. So
bótka, tel. 071/346-10-02,0604/23-32-88

/D W A G A  III Punkt przeniesiony z ul. Krzywoustego 25(T^

H A K I
HOLOW NICZE-W SZYSTKIE MODELE  

'  W rocław , ul. A le i P ra c y  2 
(wjazd od ul GRABISZYŃSKIEJ) 

\tel/fax 071/339 OO 23; 0-601 786 288^

NACZEPA FRUEHAUF. 1984 r. dł. 12,6 m. oplandekowana.
3-osiowa, -10.000 zł. Domaszków, tel. 0603/92-97-49 
NACZEPA IFA, 1978 r. niskopodłogowa, sprawna technicz
nie, nowe opony, aluminiowe burty, 3-osiowa, - 15.000 zł. 
Mietków, tel. 071/316-91-98 do godz. 15,0602/78-02-08 
NACZEPA JUKI, 1982 r. plandeka, dł. 12,20 m, 2 osie BPW, 
bliźniacze koła, stan b. dobry, • 11.900 zł lub wydzierżawię. 
Strzelin, tel. 0717392-29-50,0503/01-3S-29 
NACZEPA KAESSBOHRER, 1980 r. wywrotka 3-stronna, 
góra aluminiowa, 3-osie, resor, podwozie po remoncie, ład. 
26.7 t, • 20.500 zł + VAT lub zamienię. Jarocin, tel. 062/ 
747-45-39.0606/49-23-74
NACZEPA KAESSBOHRER, 1984 r. aluminiowe burty, Wy
wrotka na 3 strony, hydraulika, na poduszkach, 2-osiowa, -
19.000 zł. Legnica, tel. 076/887-19-19 po godz. 20, 0601/ 
05-29-57,0607/22-36-81
NACZEPA KAESSBOHRER, 1990 r. wywrotka, góra alumi
niowa, 2-osiowa, z hydrauliką, - 38.000 zł + VAT. Zychów, 
tel. 062/763-41-56,0601/88-73-75 
NACZEPA KAESSBOHRER, 1996 r. 13,6 m, plandeka, na 
resorach, burty aluminiowe; - 31.000 zł ♦ VAT. Wrocław, tel. 
0605/05-33-05^601/70-50-71 
NACZEPA KAISER, 1984 r. 2-osiówa, burty aluminiowe, wys.

WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP
lawety, towarowe 8
T R A N S PO R T  SAM O CH O D Ó W  
Wrocław, ul. Kętrzyńska 33
êl. 071/325-47-65, 0-602 63 86 99, 311-32-1j

1 m, ład. 211, dł 12.5 m, • 6.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/ 
734-66-71
NACZEPA KEL-BERG, 1993 r. dł. 13.60 m, ABS, regulacja 
do rampy, 3-osiowa, na oponach poduszkowych, BPW, -
41.000 zł. Oława, tel. 0601/21 -29-80
NACZEPA KOEGEL, 1991 r. wywrotka, w ciągłej eksploata
cji, aluminiowa góra. 3-osiowa, szeroki rozstaw na oponach 
poduszkowych, 2 osie podnoszone, waga 5.51, ABS, ład. 29 
t, wywrót jednostronny, stan tech. b. dobry, - 42.000 zł. So
bótka, tel. 0601/89-63-08,071/390-35-43 
NACZEPA KOEGEL wywrotka, 3-osiowa, aluminiowa, rama 
stalowa, wywrotka do tyłu, nowe hamulce, nadstawki, plan
deka, zarejestrowana, ład. 28 t, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 
071/789-14-00,0601/75-15-31 
NACZEPA KRONE, 1997 r., 300 tys. km, plandeka, 3 osie, 
na poduszkach, pełne drzwi, nowe opony (15.000 km), -
54.000 zł. Pieńsk, tel. 075/778-65-76
NACZEPA MAZ, 1989 r. skrzyniowa, 2-osiowa, oryginalny 
stelaż (aluminiowy) na plandekę, aluminiowe burty, w ciągłej 
eksploatacji, - 3.000 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-72-15 
NACZEPA PIACENZA T34, 1991 r., na poduszkach pow., 
ABS, dł. 13.60 m, 33 europalety, VAT od faktury, - 29.900 zł 
lub zamienię. Dziadowa Kłoda, tel. 062/785-91-19, 0606/ 
18-59-40
NACZEPA TRAILOR, 1980 r., burty aluminiowe, dł. 12.6, 
ład. 26.7 t, sprawny technicznie, - 15.000 zł. Mietków, tel. 
071/316-91-98,0602/78-02-08 
NACZEPA TRAILOR, 1986 r. oplandekowana, 3-osiowa, 31 
palet, ład. 25 t, aluminiowe burty, stan dobry, - 12.500 zł. 
Kłodzko, tel. 0601/62-89-13
NACZEPA ZREMB N-2530,1980 r., 3-osiowa. sprawna tech
nicznie, nowe opony, ładowność 25 ton, - 15.000 zł. Miet
ków. tel. 0717316-91-98 dó godz. 15 
NACZEPA ZREMB D18, 1986 r., - 6.000 zł. Wrocław.„tel. 
339-80-91 wewn. 182
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
O  P.H. ELCAMPO sprzeda różne przyczepy kem

pingowe np. Adria, Burstner, Hobby, Knaus, 
ceny od 5.000 zł do 18.000 zł oraz nowe przed-

N AJTAN SZA  
W YPOŻYCZALN IA  

PR ZYC ZEP  
autolaw et i bagażow ych
lawety od 30 zł/dobę, bagażowe - 20 zł/dobę
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mało używany, stan b. dobry, - 950 zł. Wrocław, tel. 071/ 
316-51-67
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1990 r. 224x128x90-cm, 
po przeglądzie, nie zarejestrowana, - 450 zł. Lubin, tel. 076/ 
844-73-46
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1990 r„ o wym. 1,5 x 1 m, 
bezterminowa rejestracja, nowa tablica rej., koła 12" - 650 
zł, zamienię na Fiata 126p, motocykl, opał, inne propozycje. 
Wałbrzych, tel. 074/665-74-67 po godz. 18 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1990 r. Icoła 115, obudo
wana, blacha nierdzewna, dł. 170 cm, szer, 110 cm, wys. 
120 cm, otwierana z tyłu, - 800 zł. Wrocław, tel. 341-66-51 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, 1994 r. 400 kg, - 750 zł. Syców, 
tel. 062/785-26-38
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, 1995 r. stalowa, 2-osiowa, ha
mulec najazdowy, wykonana przez firmę z Poznania, wym. 
2x2x4 m, - 4.900 zł. Legnica, tel. 0605/85-58-00 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW, 1996 r. ład. 740 

. kg, mało używana, 1-osiowa, hamulec najazdowy, plandeka
2,5 x 1,3 x 1,5, - 3.700 zł. Chocianów, tel. 076/818-54-48 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW H-120011HT, 1998 
r., izoterma, wym. 3031 152 x 192 ctff, 2-osiowa. otwierana 
z tyłu, ład. 780 kg, prawie nie używana, - 8.000 zł. Bolesła
wiec, tel. 0601/92-44-79
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, 1998 r. ład. 250 kg, • 500 zł. 
Świebodzice, tel. 0609/27-51-83 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1998 r. zarejestrowana na 
ład. 500 kg, zamykany dach, koła 15". ocynkowana blachar
ka, drewniana podłoga, konserwacja, stan idealny, • 1.500 
zł. Wrocław, tel. 071/353-75-98 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1999 r., 1-osiowa, ład. 600 
kg, wym. 270 x 130 x 38 cm, ocynkowana, otwierane burty, 
amortyzatory, stabilizator, zarej. bezterminowo, atrakcyjny 
wygląd, -1.600 zł. Gryfów śl., tel. 075/781-31-38 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM na resorach, amortyzato-' 
ry,zarejestrowana bezterminowo, 2x 1:6 m, - 800zł. Ostrów, 
tel. 062/734-20-76
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM nowa, wym. 200x115x35 . 
cm, koła 13", tylna burta otwierana, burty z blachy trapezo
wej ocynkowanej, przygotowana do rej, - 800 zł. Radwani
ce, tel. 076/831-14-92,0502/17-72-07 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA samochodowa, wym. 250 x 135 
x 50 cm, 2-osiowa, koła 15", otwierana tylna burta, ocynko
wane nadkola, zarejestrowana bezterminowo, oplandekowa
na, wys. 150 cm, ład. 500 kg, cena • 8001 \ ♦ VAT. Roztoka, 
tel. 0501/25-36-65
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O  PRODUKCJA PRZYCZEP SAMOCHODOWYCH I 
CIĘŻAROWYCH, naprawa przyczep (remonty ka
pitalne i bieżące). Wykonujemy zabudowy nad
wozi samochodowych, stelaże pod plandeki, 
izotermy, nadwozia, specjalne do przewozu po
jemników na paletach. Przebudowa i przeróbki 
przyczep (tandem), naczep, busów, izotermy 
skrzynie ładunkowe. Głogów, tel. 0501/62-29-25 
87019561

O  PRODUKCJA PRZYCZEP GASTRONOMICZ
NYCH, towarowych, autonadwozl - od 6.000 zł; 
urządzenia gastronomiczne gazowe, nowe i uży
wane (rożny na kurczaki • wsad od 6 do 66 szt., 
grille, gyrosy, bemary, frytkownice, opiekacze, 
naleśnikarkf, patelnie beztłuszczowe • od 1.300 
zł), krótkie terminy., tel. 077/412-39-78, 06021
72-19-40 01023981

PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ, Niewia
dów N-126, pomarańczowo-niebieski, boki odpinane, uży
wany 7 lat, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/343-66-07 po godz. 20 
PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ prod. 
zachodniej o dł. 4-4.5 m.b., dach i boki gumowe, okna folio
we z wszystkich stron, 3 wejścia (brązowo-beżowy), stelaż,

S A M O C H O D Ó W
D O S T A W C Z Y C H

P R Z Y C Z E P
Wrocław, ul. Legn icka 62 p.220 I 

Itel. 071/351-63-22. 0-601 70 23 73i

PRZYCZEPA BAGAŻOWA wym. 2.0 x 1.2 x 1.4 m, lad. 500 
kg, zarej. bezterminowo, koła od Fiata 125p, ocynkowana, 
plandeka, zamknięcie celne, stan idealny, - 1.800 zł. Sokol
niki, gm. Łagiewniki, woj. wrocławskie, tel. 050.3/65-77-00 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW N-250 C biała, kia- 
pa zamykana na kluczyk, zarejestrowana, stan b. dobry, - 
800 zł. Wrocław, tel. 071/355-75-71,0501/20-46-25 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA HP 401P, turystyczna, zamyka
na, produkcji DDR, zarejestrowana, stan b. dobry, ład. 320 
kg, - 800 zł. Wrocław, tel. 0601/41-69-66 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW N-250 C, klapa 
zamykana na kluczyk, zarejestrowana, stan b. dobry, -800 
zł. Wrocław, tel. 0501/80-46-25 
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 SAM nie zarejestrowana, podło
ga do remontu, blaszana, oś VW Golfa, resory i sprężyny, 
koła 13”, 4 szt., stan opon b. dobry, - 400 zł. Żagań, tel. 068/ 
377-02-68
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2000 r. rejestracja bezter
minowa, ład, 500 kg, stelaż pod plandekę, wym; 250 x 125 x 
130 cm,,- 2.400 zł. Ścinawa, tel. 0601/72-61-59 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2000 r. wym. 200 x 110 x 
130 cm, ład. 500 kg, zarejestrowany, stelaż pod plandekę, - 
1850 zŁ Ścinawa, tel. 076/843-62-85 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2000 r. zarejestrowana 
bezterminowo, opłacona, stan b. dobry, - 750 zł. Złotoryja, 
tel, 076/878-27-96,076/878-70-78 
PRZYCZEPA BAGAŻOWĄ SAM, 2001 r. wym. 2.50 x 1.50 
x 1.60 m, plandeka, burty z blachy ocynkowanej, trapezo
wej, na resorach i amortyzatorach, stan b. dobry, -1.600 zł. 
Kamionki, gm. Pieszyce, tel. 074/836-57-11 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. nowa, ład. 750 kg, 
ocynkowana, na orygianlnych podzespołach, oś wleczona, 
sprężyny, z blachy trapezowej, podłoga ze sklejki wodood
pornej, 240x120x40 cm, możliwość oplandekowania, zarej. 
bezterminowo, -1.600 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/784-11-94 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. 185/70 R14, wym. 
220x130x40 cm, wykonana z profilu zamkniętego, burty tra
pezowe, ład. 550 kg, kompletna dokumentacja, • 1.200 zł. 
Łosiów, tel. 077/412-54-69 .
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. wym. 300 x 150 x 
40 cm, rejestracja bezterminowa, ład. 500 kg, 1-09i0wa, ha
mulec najazdowy, - 3.500 zł. Ścinawa, tel. 0601/72-61 -59 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, 2001 r. wym. 200x117x40, 2 
otwierane burty, koła 13*, ład. 700 kg, na zawieszeniu Opla, 
przygotowane do rejestracji, - 900 zł. Wykroty, woj. jelenio
górskie, tel. 0605/38-05-72 ■
PRZYCZEPA CHŁODNIA NIEWIADÓW, 1995 r.tiała, wym. 
3 m x 1,8 m x 2,0 m, ład. 700 kg, stan idealny, - 4.000 zł łub 
zamienię na przyczepę oplandekowaną z podnoszoną osią. 
Święcko. tel. 074/871-43-75,0605736-49-38

PRZYCZEPA DŁUŻYCOWA HN 6058, 1978 r. prod. NRD, 
do IFY, ład. 5.71, - 2.000 zł. Przesieka, gm. Podgórzyn, tel. 
075/762-14-47
PRZYCZEPA DŁUŻYCOWA 1-osiowa + skręt na przycze
pę, koła 750 x 20, bez rejestracji, - 450 zł. Szprotawa, tel. 
068/376-80-62 po 17
PRZYCZEPA DO PRZEWOZU ZWIERZĄT, - 500 zł. Wierzb
no, tel. 0603/57-31-03
PRZYCZEPA DO PRZEWOZU ZWIERZĄT do ciągnika, • 600 
zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/818-12-73 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA BURSTNER, 1991 r. 
atest Sanepidu, - 8.500 zł. Ozimek, tel.-0602/68-90-67 
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 lekka, aluminiowa, ro
żen gazowy na 30 kurczaków + lodówki, zlewozmywak, przy
stosowana do ciągnięcia przez samochód osobowy, wym. 3 
x 2 m, ? 7.500 zł. Głuchołazy, tel. 0602/49-51-24
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Wrocław, ul. Krzywoustego 250 
SP0117&2 tel/fax 071/325 11 32 _________

PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA jednoosiowa, wym. 
2x3x2 m, biała, z rożnem gazowym na 20 kurczaków, atest 
Sanepidu, wyposażony w instalacje el., wodno-kanalizacyj
ną, meble, lodówkę, termę, butlę gazową, • 9.000 zł. Oleśni
ca, tel. 071/399-40-08
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA 420 niemiecka linia ga
stronom. 280/180, frytkownica, patelnia beztłuszczowa, gy- 
ros, 2 zamrażarki, lodówka, chłodziarka, 2 mikrofale, na ca
łej dł. pochłaniacze, podświetlana, oszklona, - 17.000 zł. 
Polkowice, tel. 076/845-24-86 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA z wyposażeniem, atest 
sanepidu. - 9.800 zł. Przemęt, tel. 0607/41-75-06 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA. 2000 r. biała, o wym. 
4x2x2 m, pełne wyposażenie, rożen gazowy na 12 szt., opie
kacz 3-poziomowy do zapiekanek, 2 lodówki, zamrażarka, 2 
mikrofale, lada terma, pełne wypos. el., szafki, zlewozmy
wak, umywalka, - 20.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-96-36 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 2001 r. wym. 2x3x2 m 
- od 6.500 zł, wyposażenie: urządzenia gazowe, rożen na 
kurczaki - 1.900 zł, gyros - 1.600 zł, frytkownica - 1.600 zł, 
grill - 1.000 zł, bemar 1.500 zł, opiekacz - 1.500 zł, patelnia 
beztłuszczowa - 2.000 zł, naleśnikarka, śr. 40 • 1.600 zł. 
Przylesie, tel. 077/412-39-78,0602/72-19-40 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TENDT, 1973 r. zarej. bezter
minowo, waga 680 kg, dł. całkowita 4660 m. kuchenka, lo
dówka, hamulec najazdowy, 3-osobowa, stan dobry, • 3.400 
zł. Wrocław, tel. 0603/51-03-80 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY 530.1974 r.. stan b. 
dobry, w kraju od tygodnia, dł. 6.7 m, 2-osiowa, hamulec 
najazdowy; 2 sypialnie oddzielne, lodówka, gazówka, ogrze
wanie elektr. lub gazowe, zlewozmywak, osobny przedsio
nek + altana, po przeglądzie, - 5.500 zł. Rawicz, tel. 0501/
44-92-56
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK, 1975 r. dł. 6,30 m, szer. 
2,10 m, 1-osiowa, stan b. dobry, na białych tablicach, - 3.500 
zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-19 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BUERSTNER FLIPER, 1975 
r. 1-osiowa, po remoncie, 2  sypialnie, duży przedsionek, 
kuchnia, lodówka, łazienka, ogrzewanie, rolety, inśt. 220/12 
V. gaz, zarejestroana, stan b. dobry, • 6.500 zł. Zawada, tel. 
068/321-21-63.0600/22-75-17 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1975/84 
r. stan dobry, sprawna, -1.550 zł. Wrocław, tel. 327-79-01 
PRZYCZEPA KEMPINGOWĄ TABBERT, 1976 r. dł. 5 m, 
szer. 2 m, komplenie wyposażona, nowy przedsionek, stan 
b. dobry, na białych tablicach; • 4.500 zł. Bytom Odrzański, 
tel. 068/388-48-19
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER, 1976 r. 1-osio- 
wa, 1 t, 4/5-osobowa, oddzielna sypialnia, WC, lodówka, 
kuchenka, zlew, ogrzewanie nadmuchowe, gaz, przedsionek, 
koło zapasowe, czysta, zadbana, zarejestrowana, - 4.300 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/831 -71
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Wrocław, ul. Robotnicza 22 

tel. 071/78-17-456
OP002776

PRZYCZEPA KEMPINGOWA WEIPERT, 1977 r. dł. 8,30 m, 
szer. 2,5 m, na podwójnych kołach, cynkowana rama, kom
pletna, stan dobry, na białych tablicach, - 7.500 zł. Bytom 
Odrzański, teł. 068/388-48-19 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK SPORT 370,1977 r.
1-osiowa, ład. 4.950 kg, stan b. dobry, przedsionek, waga 
750 kg, do oclenia, - 4.800 zł. Wrocław, tel. 071/357-45-15, 
0608/18-05-62
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 B, 1977/ 
84 r., nowe wnętrze, lodówka, kuchenka, nowe materace, •
2.600 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-81-56.0602/18-44-54 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1978 r. dł. 9 m, 2-osiowa, 
pełne wyposażenie, 6-osobowa, ogrzewanie gazowe, - 9.200 
zł. Legnica, tel. 0605/23-85-32 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1978 r. prod. niemieckiej, 2 
szt., cena 2.000 zł i 4.500 zł. Piaski, tel. 065/571-92-89 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS. 1978 r. dł. 6.7 m. ład.
1.21. pełne wyposażenie, stan b. dobry, - 5.900 zł. WWbrzych, 
tel. 074/666-27-50
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PRODUKCJA PRZYCZEP “GŁOWACZ” 
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Przyczepy z  hamulcem najazdowym 
dł. od 2,5 do 3,5 m
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PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA, 1978 r., - 3.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/328-00-69,0601/77-47-26 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1979 r„ 
gaz, zlewozmywak, 4-osobowa, szyberdach, tapicerka do 
poprawek, zarejestrowana, stan dobry, • 1.500 zł lub zamie
nię na Fiata 126p. Bolesławiec, tel. 075/734-57-43 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK 540,1979 r. zamykana 
sypialnia, kuchnia, lodówka, łazienka, ogrzewanie, 5-osóbo- 
wa, zarejestrowana, z przedsionkiem, - 6.500 zł. Gostyń, 
tel. 0503/80-73-98
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WELTBUMMLER 500, 1979 
r. zamykana sypialnia, kuchnia, lodówka, łazienka, ogrze
wanie, 5-osobowa, zarejestrowana, z przedsionkiem, • 6.500 
zł. Gostyń, tel. 0503/80-73-98 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK SPORTI, 1979 r. 4-oso- 
bowa, masa całkowita 750 kg, lodówka, kuchenka i ogrze
wanie gazowe, nowe opony, zadbana, b. mało używana, •
5.500 zł. Wleń, tel. 0606/25-43-28
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CONSTRUCTA, 1980 r., tech
nicznie sprawna, 4-osobowa, dużo wyposażenia, lodówka, 
co, welur, w Polsce od roku, hamulec najazdowy, - 5.000 zł. 
Kościan, tel. 0609/45-99-67
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP, 1980 r. 3-osobowa, pod
wozie ocynkowane, hamulec najazdowy, 3-osobowa, zadba
na, przedsionek, ogrzewanie gazowe, lodówka, dokumenta
cja, stan b. dobry, 3.300 zł. Kościan, woj. leszczyńskie, tek 
0607/19-56-64 -
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CHATEAU, 1981 r. 750 kg. 
dł. 4 m, kuchenka, zlewozmywak, lodówka, ogrzewanie, sy
pialnia, nowy, b. duży przedsionek, zadbana, - 9.000 zł. Wro
cław, teł. 071/353-43-67 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w intemecie pod numerem • A00499 www.autogiel- 
da.com.pl)
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFFS NOMAND LU- 
XUS, 1981 r. dł. 525 cm, 5/6-osobowa, waga 1100 kg, 2 sy
pialnie, pełne wyposażenie, przedsionek, stan b. dobry, ca
łoroczna, • 9.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-78-88,0601/ 
20-98-52
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA 440,1981 r. dł. 5.3 m, 
z przedsionkiem, WC, łazienka, ogrzewanie gazowe, stan b. 
dobry, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 071/373-74-95,0602/28-14-57 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA N-126,1981 r. biała, na reso
rach, z teleskopami, koło zapasowe, 2 skrzynie z przodu, 
okna uchylane, pełne wyposażenie, z przedsionkiem, zarej. 
bezterminowo. - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/361-65-78 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126E, 1982 
r., z przedsionkiem, nowa lodówka, koło zapasowe, luster
ka, spoilery na samochód, stan b. dobry, używana 3.sezony, 
- 3.200 zł. Kalisz, tel. 062/764-88-77, 0602/75-81-15 po 
godz. 19
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOME-CAR, 1982 r., prod. 
zachodniej, inst. 220/12V + gaz, kuchenka, lodówka, zlewo
zmywak, ogrzewanie z nawiewem, radio, rolety, w.c., łazien
ka, nowy przedsionek, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, -
7.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-81-35,0604/31-69-69 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1982 r. przedsionek, 
bogate wyposażenie, 5 miejsc do spania, • 7.100 zł. Wro
cław, tel. 0601/70-79-79
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP KL 330, 1983 r. kremo- 
wo-brązowa, nowy model,^-osobowa, sprowadzona z ho- 
landii, oclona, z przedsionkiem, ogrzewanie, kuchnia, lodów
ka, zlewozmywak, radio, hamulec najazdowy, na amortyza
torach, stan idealny, - 8 .500 zł. Kostomłoty, tel. 071/317-98-98 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TEC, 1983 r. produkcji nie
mieckiej, dl. 6.8 m, 2-osiowa, 2 sypialnie, dla 4-6 osób, przed
sionek, kuchnia wyposażona, stan dobry, • 7.500 zł. Kom
prachcice, tel. 0605/29-76-55
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT WIND, 1983 r., 
prod. niemieckiej, 5-osobowa, kuchenka gazowa, lodówka, 
zlewozmywak, ogrzewanie z nawiewem, inst. 220/12V + gaz, 
w.c., łazienka, nowy przedsionek, rolety, stan b. dobry, kpi. 
dokumentacja + koło zapasowe, • 9.900 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/735-81-35,0604/31-69.-69 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1983 r. biała, aluminiowa, 
masa 600 kg, prod. RFN, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
321-11-66
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126.1983 r. 
4-osobowa, stan dobry, • 3.500 zł. Zduny, tel. 0604/59-54-89 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DEREU, 1984 r. 1-osiowa, 
przedsionek, 5-osobowa, stan dobry, - 4.200 zł., tel. 0605/ 
92-76-48
PRZYCZEPA KEMPINGOWA N-126E, 1984 r. Niewiadów, 
stan dobry, - 1.500 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-79-22 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA 330,1984 r. 850 kg, 
przedsionek, lodówka, ogrzewanie, - 5.500 zł. Godziszowa, 
gm. Mściwojów, tel. 076/873-85-29 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126E, 1984 
r. stan b, dobry, zlewozmywak, kuchenka gazowa i inne wy
posażenie, - 2.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-84-73 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA LYUTON, 1984 r. po general
nym remoncie, 4-osobowa, zlewozmywak zintegrowany z 
kuchenką (2-palnikową), stan b. dobry, hamulec najazdowy, 
lodówka, zarejestrowana, bezterminowy przegląd, - 2.-900 zł 
lub zamiapa na samochód. Kalisz, tel. 062/757-46-36,0601/ 
65-26-78 -
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126N, 1984 
r. biała, na dodatkowych resorach, koło zapasowe, butla i 
reduktor, rejestracja bezterminowa, - 2.400 zł. Legnica, tel. 
076/722-75-35
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOME-CAR 55 GL, 1984 r. 
ład. 1350 kg, dł. 5.50 m, 2-osiowa, z łazienką kuchnią, przed
sionkiem, 2 sypialnie, - 9.900 zł. Wrocław, tel. 071/345-15-81 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFFS NOMAD 340, 
1986 r. 3-osobowa, 2 sypialnie, przedsionek 12 m2, bogate 
wyposażenie, 1-osiowa, hamulec najazdowy, zarejestrowa
na, udokumentowane pochodzenie, I właściciel, stan ideal
ny, -10.600 zł. Leszno, tel. 065/529-38-83,0603/92-41-31 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126N, 1986 
r., kuchenka gazowa, namiot, przystosowana, stolik, inst.,220/ 
12V, 3 miejsca, stan b. dobry, - 3.000 zł. Ubocze, teł. 075/ 
781-41-85,0601/56-78-64
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1986 r. 
z wyposażeniem, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-75-19
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PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1987 r. 3-osobowa, 
waga 750 kg, kuchnia łazienka, przedsionek, stan b. dobry, - 
6.300 zł. Legnica, tel. 0605/23-85-32 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK? 1987 r. ogrzewanie, 
WC, 2 sypialnie, przedsionek, stan b. dobry, - 6.700 zł. Mir
ków, tel. 071/315:10-31
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126E. 1987 
r. stan idealny, I właściciel, - 4.000 zł. Radochów, tel. 074/ 
814-80-52
PRZYCZEPA KEMPINGOWA LMC 500F, 1987 r. ogrzewa
nie, nawiew ciepłego i zimnego powietrza, WC, kuchenka 
gazowa, lodówka, pochłaniacz, oddzielna sypialnia, 4-5 osób, 
5 metrów wewnątrz, stan idealny, z Niemiec, • 14.900 zł. 
Śmigiel, tel. 065/549-83-94.0607/06-46-75 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126N. 1987 
r. hamulec najazdowy, koło podporowe dyszla, koło zapaso
we, kuchenka 2-palnikowa, zlewozmywak, inst. 220/12V, 2 
butle gazowe, przedsionek ze stelażem, garażowana, zare
jestrowana bezterminowo, I właściciel,.niepalący, - 4.300 zł. 
Wrocław, tel. 071/347-65-58,0605/07-42-91 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126.1987 r„ 
waga 620 kg, hamulec najazdowy, przedsionek nowy, z pod
łogą, koła 13", rolety okienne, dwa stoliki, pięć okien, dwie 
duże butle gazowe, prostownik, c.o. gazowe ♦ dmuchawa, 
oświetlenie 12/220 V, gniazdo TV, podnóżek, zarej. bezter
minowo, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 071/339-10-59 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 E. 1987/ 
0 r., z nowym przedsionkiem, - 5.000 zł. Gubin, tel. 068/ 
359-80-36
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 E, 1988 
r. hamulec najazdowy, pełne wyposażenie, - 3.500 zł. Kłodz- 
.ko, tel. 074/867-69-72,868-77-53 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA, 1988 r. z kpi. doku* 
mentacją, dł. 5.5 m, sypialnia, kuchnia, łazienka, inst. 220/ 
12V, narożnik, lodówka, hamulec najazdowy, - 9.500 zl. Lu
bin, tel. 0605/23-88-16
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126.1988 r., 
kuchenka gazowa, lodówka, zlewozmywak, z przedsionkiem, 
stan idealny, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 071/328-05-64, 071/ 
361-15-91,0601/58-68-81 ;
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N126E. 1988 r. 
lodówka, kuchenka, zlewozmywak + pompka, butla gazowa, 
zarejestrowana bezterminowo, stan idealny, • 3.800 zł. Żary, 
tel. 068/375-51-71,0604/26-70-92 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY PRESTIGE, 1989 r. 
1-osiowa, 1200 kg, dł. 530 cm, WC kaseta, brodzik, RM, 
antena TV, sypialnia dzielona, nowe opony, pełne wyposa
żenie. meble dębowe (stylowe), obicie welurowe, przedsio
nek letni i zimowy, stan idealny, zarejestrowana, - 20.000 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-71-59 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA N-126,1989 r. duża, rejestra
cja bezterminowa, hamulec najazdowy i ręczny, kpi. wypo
sażona, wszystkie instalacje, stan b. dobry + nie używany 
duży przedsionek, podłoga, koło zapasowe, lusterka wstecz
ne, butla gazowa, el. pomka wodna, - 5.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/847-38-85,0608/45-14-02 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW, 1989 r, hamu- 
lec najazdowy, nowa tapicerka, duży przedsionek, - 4.700 
zł' Wałbrzych, tel. 074/840-22-32 po godz. 15 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER CLUB, 1989 r. 
1-osiowa, 900 kg, 2 sypialnie, kuchnia, łazienka, toaleta tu
rystyczna, rolety, hamulec najazdowy, lodówka, ogrzewanie, 
kuchenka gazowa, 12/220 V, koło zapasowe, - 7.600 zł lub 
zamienię na samochód. Wrocław, tel. 0604/10-41-60 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126, 1990 r. 
bez podwozia, z wyposażeniem, • 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
354-32-51.
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1991 r., 
mało używana, stan b. dobry, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
345-66-73
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1992 r. 2-osiowa. 
w.c., sypialnia na 7 osób, ogrzewanie nadmuchowe, pod
grzewane łóżka, kuchenka, zlewozmywak, żaluzje przeciw 
komarom, barek, 3 szafy, • 22.000 zł. Sulechów, tel. 068/ 
385-37-27, 0604/98-38-68 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w intemecie pod numerem - AG0194 www.autogiel- 
da.com.pl)
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TEC, 1992 r. 1-osiowa, 5-oso
bowa, piętrowe łóżka, toaleta, WC, prysznic, ciepła woda, 
nowy przedsionek, podłoga, stan idealny, - 25.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/76-38-82
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY DE LUX, 1994 r. 
4-osobowa, WC chemiczne, stan dobry, - 15.500 zł. Wro
cław, tel. 0600/16-04-18
PRZYCZEPA KEMPINGOWA AXXOR SAMOA, 1996 r. bia
ła, 1-osiowa, mało używana, pełne wyposażenie, 3-osobo- 
wa, sypialnia osobno zamykana + kuchnia, -14.000 zł, Wał
brzych, tel. 074/843-47-35
O  PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW 375, 

1997 r. 4-osobowa, stan idealny, nowy model, 
WC, łazienka, dwie butle gazowe, żaluzje • 
15.400 zł, możliwa faktura VAT lub zamiana na 
samochód diesel (w tej cenie). Wrocław, tel. 071/ 
351*63*22,0601/70-23-73 81008271

PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW 375,1998 r., z 
dodatkowymi miejscami do siedzenia lub leżenia, bez kuch
ni i prysznica, nadaje się jako wersja targowa, - 17.000 zł. 
Wrocław, tel. 0602/70-42-81
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 6-osobowa, dwa pokoje, peł
ne wyposażenie - 11.300 zł, 4-osobowa, oclona, pełne wy
posażenie -5.300 zł. Międzyrzecz, tel. 095/741-32-35 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA biała, zarejestrowana w kra
ju, kpi. dokumentacja, hamulec najazdowy, szafa, zlewozmy
wak, umywalka, stół, 3 miejsca do spania, - 3.000 zł. Strze
lin, tel. 071/392-09-39,0601/92-63-61

Sprzedaż przyczep kempingowych
i stacjonarnych oraz części i przedsionków. 

Dominice k. Boszkowa 
tel. 065/537-14-60, 0-603 10 60 11

HAKI H O LO W N ICZE
nowe,, używane,polskie, zachodnie 

SPRZEDAŻ-MONTAŻ . 
KRAFTPOL - Wrocław, ul. Ślęina 222 

tel. 071/367-92-14,0-607 093 810

OP011903

O  PRZYCZEPA KEMPINGOWA • różne modele, 
kompletne, zarejestrowane, importowane z Ho
landii, faktury VAT, raty, ceny od 3.000 do 18.000 
zł. Przedsionki do przyczep kempingowych, 
nowe I używane, oryginalne, kompletne • od 
1.000 do 2.200 zł. Akcesoria. Wrocław, tel. 071/ 
343-21-68,0601/77-36-70 02015591

PRZYCZEPA KEMPINGOWA dł. 4 m, kuchnia, WC, waga 
750 kg, prawo jazdy kat. B, zarejestrowana, - 7.000 zł. Wro
cław, tel. 071/347-91-81
PRZYCZEPA KEMPINGOWA MUNSTERLAND, zlewozmy
wak, umywalka, ogrzewanie gazowe z wentylatorem, ante
na TV, 2 sypialnie, 5-osobowa, zadbana, zarejestrowana, 
hamulec najazdowy, dł. 5,1 m, waga 1200 kg, - 7.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/342-80-76 wieczorem, 344-14-72 pracći 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER 360, 77 tys. km 
dł. 3.6 m, 4- lub 5-osobowa, przedsionek, kuchenka gazo
wa, lodówka, 12/220 V, gaz, zlewozmywak, ogrzewanie ga
zowe, stan idealny, - 5.500 zł. Zafrada, tel. 068/454-94-96, 
0605/95-01-86
PRZYCZEPA LAWETA NIEWIADÓW 2001A, 1996 r., pod
zespoły Knotta, pełne wyposażenie, stan b. dobry, - 4.200 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-48-20,782-26-83 
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 NIEWIADÓW A2001A, 1997/98 r. 
mało używana, • 4.500 zł. Sosnówka, tel. 075/761-04-24, 
0601/95-25-69
PRZYCZEPA LAWETA .MOTYL*. 1998 r. do holowania sa
mochodów, na prawo jazdy kat. B, nie używana ♦ dodatko
wy komplet opon z dętkami, możl. faktura VAT, - 1.600 zł. 
Wrocław, tel. 0601/70-76-45
PRZYCZEPA LAWETA SAM wym. 210x450 cm, osie skręt
ne, masa 400/1800 kg, zarejestrowana, opłacona, - 2.000 zł 
lub zamienię na towarową. Wałbrzych, tel. 074/664-26-53, 
0603/55-83-41
PRZYCZEPA NAMIOTOWA NIEWIADÓW namiotowa, kom
pletna, z przerobionym podwoziem, oś, resory i piasty Fiata 
126p, • 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/784-36-96 po godz. 20. 
0603/57-04-09
PRZYCZEPA NISKOPODWOZIOWA PIN 8 ŚREMKA 8 t, - 
6.000 zł. Xxx, tel. 061/282-42-58 
PRZYCZEPA ROLNICZA SANOK D-35M, 1971 r. wywrotka 
na 2 strony, po remoncie, ład. 3.51, - 2.100 zł. Piława Dolna, 
gm. Dzierżoniów, tel. 074/831-92-12 
PRZYCZEPA ROLNICZA D-35, 1980 r. wywrotka, koła 
10x15, stan dobry, zarejestrowana, • 1.250 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-39-48,0608/55-41-87 
PRZYCZEPA ROLNICZA SANOK D-47,1980 r. wywrót na 
3 strony, ład. 4,5 t, po remoncie kapitalnym burt, podłogi, 
osi, ukł. pneumatycznego, instalacji elektrycznej, stan b. 
dobry, - 300 zł. Zagórzyce, tel. 071/389-74-43 
PRZYCZEPA ROLNICZA IMT, 1982 r. ład. 4 t, - 1.100 zł. 
Tyniec n. Ślężą, tel. 071/390-82-78 
PRZYCZEPA ROLNICZA D-633,1988 r. ład. 6 1, skrzynio
wa, - 2.700 zł. Ląkociny, tel. 062/734-84-69 
PRZYCZEPA ROLNICZA IFA HW-6011.1989 r. wywrotka, 
stan b. dobry, podwójne burty, zużycie opon 10%, ♦ koło 
zapasowe, wywrót na 2 strony, - 5.000 zł. Jawor, tel. 076/ 
870-82-23
PRZYCZEPA ROLNICZA ładowność 3.5 tony, do remontu, 
bez dokumentów, - 480 zł. Góra Śląska, tel. 065/544-75-93 
PRZYCZEPA ROLNICZA D-50 ład. 6 1, po remoncie, nowa 
instalacja, hamulce, nadstawki, w ciągłej eksploatacji, opo
ny 900, stan b. dobry, • 2.600 zł. Jawor, tel. 076/872-83-84 
PRZYCZEPA SKRZYNIOWA SANOK D50,1986 r. 6 ton, po 
remoncie układu hamulcowego, nowe szczęki, nowa insta
lacja, nowy typ felg, gotowa do jazdy, stan b. dobry, • 2.800 
zł. Roztoka, tel. 074/850-91-12 
PRZYCZEPA TOWAROWA HL-80111,1978 r. po remoncie, 
nowe burty, koła 1100, • 6.200 zł. Uniejówice, tel. 076/ 
877-32-13,0501/48-86-09 .
PRZYCZEPA TOWAROWA VERDAV HL 8011,1978 r. wy
sokie burty, po remoncie kapitalnym, - 5.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/841-33-37,0601/73-88-00 
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOS D-tO, 1980 r., technicz
nie sprawna, stan dobry, do Stara lub łfy, • 1.800 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/831-04-74
PRZYCZEPA TOWAROWA GKB, 1980 r. przystosowana do 
przewozu zboża, nowe opony, ład. 121, stan b. dobry, -4.200 
zł. Kąty Wr., teł. 071/316-65-33,0604/28-30-12 
PRZYCZEPA TOWAROWA D-83,1981 r, 10 ton, opony 1100 
x 20, stan dobry, zarejestrowana, - 3.000 zł. Stoszowice, tel. 
074/818-12-73
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK D-5Ó, 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 BRANDYS, 1986/92 r. niebie
ska, 2 szt., opony bezdętkowe, podwyższone burty, ład. 12 
t, bliźniacze koła, - 8.000 zł (1 szt.). Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-30-24,0602/12-11-62 
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK 663, 1987 r. 6 t, stan 
dobry, • 2.500 zł. Bukowina Sycowska, tel. 062/785-65-62 
PRZYCZEPA TOWAROWA AUTOSAN P-4,1988 r. ład. 11.5 
t, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, • 3.000 zł. Dziadowa 
Kłoda, teł. 062/785-93-64
PRZYCZEPA TOWAROWA HL, 1989 r. prod. niem., lad. 6 1, 
stelaż pod plandekę, stan dobry, bez prawa rejestracji, • 1.500 
zł. Świebodzice, tel. 074/854-27-31 
PRZYCZEPA TOWAROWA IFA 6011,1990 r. stan b. dobry, 
- 7.000 zł. Perzów, tel. .062/786-11*21 
PRZYCZEPA TOWAROWA, 1990 r. samochodowa, typ 
WZGS, Zarejestrowana, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 0603/ 
55-00-34,349-42-22
PRZYCZEPA TOWAROWA NIEWIADÓW F-2030 11HT, 
1996 r. 2-osiowa, ład. 1;21, wym. 305x181x210 cm, alumi
niowa z roletami bocznymi, - 7.000 zł (cena nowej 17.000 
zł). Wrocław, tel. 341-64-61,0608/25-02-11 
PRZYCZEPA TOWAROWA TRAMP TR/UL, 1996/97 r. żół
ta, 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 SAM, *1998 r. izoterma, 
200x100x100 cm, zarej. bezterminowo, blacharka ocynko
wana, koło zapasowe, na resorach, stan b. dobry, • 1.600 zł. 
Wołów, tel. 071/389-38-17

DZIERŻAWA NACZEP 
PLANDEKI, CHŁODNIE

Jelenia Góra, tel. 075/75-534-26.
0-601 844*890 OP996148

PRZYCZEPA TOWAROWA NIEWIADÓW hamulec najazdo- 
wy, kontener - izoterma, przystosowany do przewozu odzie
ży, drzwi z tyłu i z boku, fabrycznie nowa, - 7.500 zł. Lęgni-,• 
ca, tel. 076/887-10-69 po godz. 18 
PRZYCZEPA TOWAROWA D-50, - 2.000 zł. Męcinka, tel. 
076/870-83-11
PRZYCZEPA TOWAROWA ład. 6 t, cena • 4.000 zł oraz 
przyczepa o ład. 3.51, cena - 2.500 ?ł. Pyszczyn, tel. 0603/ 
06-57-14
PRZYCZEPA TOWAROWA N-420 poszerzona, podwyższa
na, plandeka celna, - 2.350 zł. Wrocław, tel. 071/372-86-38, 
0601/87-05-67
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK D-11 8 1, opony 70%, •
5.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-57-19 
PRZYCZEPA TOWAROWA 6 ton, stan b. dobry, - 2.500 zł. 
Stoszowice, tel. 074/818-12-73
PRZYCZEPA TOWAROWA SAM wym. 4.3 x 2.2 m. 1-osio
wa, do ukończenia, - 550 zł. Wrocław, tel. 0601/49-85-77 
PRZYCZEPA TOWAROWA HW 500,2001 r. 3.51,7.4 x 2 x 
2, plandeka celna, - 11.000 zł. Głogów, tel. 0501/62-29-25 
PRZYCZEPA WYWROTKA, 1952 r. 2-stronny wywrót, ni
ska, ład. 6500 kg, - 2.800 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/ 
868-23-13 po godz. 15,0604/50-95-78 
PRZYCZEPA WYWROTKA SANOK D-45,1966 r., - 2.000 
zł. Wschowa, tel. 0605/76-32-80 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL-8011,1977 r., wywrót na 2 
strony, dzielone burty, nowe opony 1.200 x 20, radialne, nowa 
obrotnica, ład. 10 t, stan b. dobry, • 5.800 zł. Prusice, tel. 
071/312-62-18
PRZYCZEPA WYWROTKA KAESSBOHRER DKD17,1978 
r. wywrotka na 2 strony (pneumatyczna), stan b. dobry, 
2-osiowa, ład. 10 ton, - 7.000 zł. Pieńsk, tel. 075/778-22-25, 
0602/87-05-86
PRZYCZEPA WYWROTKA HL, 1980 r., stan dobry, orygi
nalna, wysokie burty, pilnie, • 4.400 zł. Głogów, teł. 076/ 
835-55-06,0601/55-17-94
PRZYCZEPA WYWROTKA. 1980 r. stan dobry, na dwa si
łowniki, drewniane burty, prod. czeskiej, - 3.200 zł. Wiązów, 
tel. 071/393-13-40
PRZYCZEPA WYWROTKA HW-8011,1981 r., po remoncie 
skrzyni ładunkowej w 99 r., podwójne burty dzielone w poło
wie, wys. 90 cm, tylna burta otwierana, bliźniacze koła, ład. 
12 ton, - 5.500 zł. Bolechów, tel. 071/313-10-23, 0605/ 
26-59-78
PRZYCZEPA WYWROTKA ZH 11/88,1987 r. ład. 121, po
jedyncze koła, wysokie burty, - 6.000 zł. Wieruszów, tel. 062/ 
784-37-53
PRZYCZEPA WYWROTKA IFA HL 60IIND, 1989 r. zielona, 
po remoncie kapitalnym, nowe burty, podłoga, dyszeł i inst. 
elektryczna, • 5.500 zł. Strzegom, tel. 0603/96-16-05 
PRZYCZEPA WYWROTKA PS 217.13, 1994 r. lad. 13 t, 
pojedyncze koła, bezdętkowe i szerokie opony, • 8.000 zł. 
Wałbrzych, teł. 074/846-46-50 
PRZYCZEPA WYWROTKA HK-8 ład. 7,4 t, stan b. dobry - 
3.300 zł. Głuszyca, tel. 074/845-66-34,0602/29-19-48 
PRZYCZEPA WYWROTKA podwójne burty, ład. 81, zareje
strowana, - 2.000 zł. Głuszyca, tel. 074/880-91 -37, 0604/ 
84-98-02
PRZYCZEPA WYWROTKA brązowa, 1-osiowa, - 1.000 zł. 
Jedlina Zdrój, tel. 074/845-53-95 
PRZYCZEPA WYWROTKA BRANDYS 3-osiowa, koła poje
dyncze, bezdętkowe, ład. 16.51, stan b. dobry, -12.500 zł. 
Leszno, tel. 065/520-64-94
PRZYCZEPA WYWROTKA ład. 9 1. prod. czeskiej, • 4.800 
zł. Opole. tel. 077/457-38-50,0603/18-45-78 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL 80-11 ład. 121, nowe siłow
niki wywrotu, 3 szt., wysokie burty 1 m, bliźniacze koła 900, 
stan b. dobry, - 5.500 zł. Szymanowo, tei./fax 065/546-44-75, 
0601/56-39-28
PRZYCZEPA WYWROTKA D-47 stan dobry, - 3.200 zł. 
Wąsosz, tel. 065/543-72-24
PRZYCZEPA WYWROTKA HL 8011 wywrót 2-stronny, opo
ny 1200 - 5.000 zł. Wrocław, tel. 0604/82-56-45 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL 2-stronna, opony 1200, - 
5.400 zł lub zamienię na osobowy (bus). Nowa Wieś, tel. 
0606/50-99-68
PRZYCZEPA WYWROTKA 4.5 tony. opony 820 x 20, na
kładki metalowe, stan b. dobry, - 2.500 zł. Stoszowice, teł. 
074/818-12-73 '
PRZYCZEPY TOWAROWE BRANDYS, 1980/90 r. wywrot
ki, skrzyniowe, 2-osiowe, 3-osiowe, oplandekowane, cena
7.000 - 14.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29, 
0603/71-67-11
ZAMIENIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ SAM do remontu lub 
złomowania, stan tech. obojętny, zarejestrowana beztermi
nowo, ład. do 500 kg • do 300 zł. Żagań, tel. 068/377-02-68 
ZAMIENIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ NIEWIADÓW 
N-126 z przedsionkiem, po kapitalnym remoncie - na więk
szą, 5-osobową, może być do poprawek. Wrocław, tel. 
368-15-06

ZAMIANA
AUD1100,1978>., 1600 ccm, benzyna, zloty metalic, stan 
dobry, do małego remontu nadwozia, hak, dodatkowo Fiat 
126p z 1989 r. w trakcie remontu blacharki, brak przeglądu i 
OC (możliwość załatwienia) - 3.000 zł, zamienię na Fiata 
126p, stan b. dobry, razem lub osobno, cena Audi 1.500 zł 
razem 3.000 zł, zamienię na inny. Zielona Góra, tel. 068/ 
325-78-19 po godz. 20
AUDI 80,1978 r.; 1300 ccm uszkodzone sprzęgło, zareje
strowany, ważny przegląd, zamienię na przyczepę bagażo
wą lub inne propozycje. Młyńsko, gm. Gryfów śl., tel. 0601/ 
57-22-41
AUDI 80, 1986 r., 166 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, 
hak, szyberdach, 5-biegowy, welurowa tapicerka, sportowy 
ukł. wydechowy, stan dobry, blenda, - 7.300 zł, zamienię na 
kombi (może być uszkodzony). Trzebnica, tel. 0601/84-67-82 
AUDI 80 B3,1989 r., 1800 ccm, czerwony, zamienię na więk
szy, z dopłatą. Wrocław, tel. 0607/10-87-08 
AUDI 80,1990 r., 152 tys. km, 1800 ccm, złoty metalic, stan 
b. dobry - 14.600 zł, zamienię na inny. Wrocław, tel. 0602/ 
86-45-97
AUDI 80 B4, AVANT, 1994 r., 114 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, czarny metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. 
szyberdach, relingi dachowe, roleta bagażnika, hak, alum. 
felgi, lekko uszkodzony, nie eksploatowany w kraju, sprowa
dzony w całości, - 21.500 z ł, zamienię na tańszy. Wałbrzych, 
tel. 074/664-26-53,0603/55-83-41 
AUDI 90,1989 r., 160 tys. km, 2300 ccm, cżerwony metalic, 
automatic, pełne wyposażenie oprócz skóry, zamienię na Audi 
B4 lub C4, automat, diesel. Jelenia Góra, tel. 075/752-49-96 
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/ 
07-47-04
AUDI COUPE GT, 1981 r., 277 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, atrakc. sportowy wygląd, alarm + 2 piloty, 
wspomaganie, centr. zamek, kubełkowe fotele, alum. felgi 
(gwiazdy 15"). ciemne szyby, sportowy ukł. wydechowy, nowy 
przegląd -5.500 zl, zamienię na inny prod: zachodniej, w tej 
cenie, bez dopłaty.. Wrocław, tel. 0608/45-84-63 
AUDI V8 OUATTRO, 1989 r., 3600 ccm, Czarny, pełne wy
posażenie, alum. felgi 48", instalacja gazowa, - 22.000 z ł ,

zamienię na mniejszy, osobowy, VW Polo, Opel Corsa, inny. 
środa Śląska, tel. 071/317-45-96,0603/56-95-29 
BMW 316, 1993 r., 1600 ccm, czarny, kupiony w salonie, 
książka serwisowa, stan idealny, - 27.000 z ł , zamienię na 
terenowy, do 40.000 zł. Zielona Góra, tel. 0604/60-91-32 
BMW 318 i, 1988 r., 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, gra
natowy, 4-drzwiowy, alum. felgi, obniżony, sportowy ukł. 
wydechowy, stan dobry -11.500 zł, zamienię na Forda Scor- 
pio lub Audi 200, w tej cenie. Wałbrzych, tel. 074/847-37-59, 
0607/45-21-91
BMW 320,1984/94 r., 2000 ccm, ♦ gaz, niebieski metalic, 
spoiler tylny, zamienię na VW Golfa II. Złotoryja, teł. 0608/ 
27-34-79
BMW 320 D, 1985 r., 2000 ccm, benzyna, wtrysk, czarny, 
„na chodzie* • 2.000 zł, zamienię na Toyotę Corollę DX 1,6 
diesel, 98-90 r., kombi, czerwony, ew. na białych tablicach, 
uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 075/641-98-60,0502/23-58-40 
BMW 520 i, 1984 r., 206 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, centralny zamek, el. otw. szyby, szyberdach, reg. 
kierownica, komputer, stan b. dobry, właściciel niepalący, 
wspomaganie, alum. felgi, - 6.800 z ł, zamiana na motocykl. 
Kalisz, tel. 062/763-85-04
BMW 520,1997 r., 2000 ccm, benzyna, szary metalic, pełne 
wyposażenie, czarna skóra - 65.000 zł, zamienię na tańszy, 
osobowy. Świebodzice, tel. 074/854-29-75,0607/62-00-83 
BMW 524 E28,1987/88 r., 125 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
złoty metalic, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, 
serwisowany, 5-biegowy, wspomaganie, centralny zamek, 
szyberdach, alum. felgi, zadbany, zamienię z dopłatą ńa VW 
T4 2400 D, Mercedesa 208 D, 210 D, 310 D, podwyższony. 
Wrocław, tel. 0603/85-23-25
CITROEN C35 RE, 1986 r., 125 tys. km, 2000 ccm. benzy
na blaszak, podwyższony, krótki, przegląd do 02.2002 r„ 
zadbany, stan dobry, dużo nowych części, po remoncie bla
charki, ład. 1700 kg - 7.000 zł, zamienię na samochód oso
bowy, w tej cenie. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-66-22 
CITROEN CX KOMBI, 1983 r., 2000 ccm, złoty metalic, hak, 
wspomaganie kier., el. otwierane szyby, klimatyzacja, gara
żowany, 5-biegowy, zarejestrowany, inst. gazowa - 4.600 zł, 
zamienię na mniejszy, diesel albo z inst. gazową. Nowa Sól, 
tel. 068/387-30-27,0603/97-11-60 
DAEWOO DAMAS, 1994/95 r., 15 tys. km, 800 ccm, wtrysk, 
niebieski, 2 x drzwi boczne przesuwane, tylne podnoszone 
do góry, maksymalnie podwyższony, 2-osobowy + 500 kg, 
na bazie samochodu Suzuki Carry, silnik Tico, kupiony u di
lera, stan idealny, - 14.300 z ł , zamienię na tańszy, może 
być uszkodzony. Bolesławiec, tel. 075/734-48-03 
DAEWOO LANOS, 1998 r., 29 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, wspomaganie kier., regulowana kierowni
ca, el. otwierane szybjt el. reguł, lusterka, lusterka i zderza
ki w kol. nadwozia, I właściciel, serwisowany, stan idealny - 
24.000 zl, zamienię na mniejszy, pojemność do 1300 ccm. 
Lubin, tel. 076/848-56-50 w godz. 7-15, 076/846-56-28 po 
godz. 17
DAEWOO LANOS SEDAN, 1999 r„ 30 tys. km, 1500 ccm, 
DOHC, srebrny metalic, - 25.900 zł, zamienię na dostawczy, 
bus, terenowy, pickup. Lubin, tel. 0607/26-34-44 
DAEWOO LANOS, 2000 r., 10 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
platynowy metalic, centr. zamek, kupiony w salonie, I wła
ściciel, • 25.300 z ł , zamiana na Poloneza lub Skodę. Jaro
cin, tel. 062/747-33-83,0605/62-48-80 
DAEWOO NUBIRA SEDAN, 1999 r., 18 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, bordowy metalic, auto alarm, centralny zamek, RM, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, pod. powietrzna, wspoma
ganie - 28.000 zł, zamienię na tańszy, do 15.000 zł. Świdni
ca, tel. 074/853-58-14
DAEWOO TICO, 2000 r.,.10 tys. km, 800 ccm, benzyna, 
zielony metalic, zadbany, garażowany, konserwacja, mało 
używany, zamienię na Poloneza Caro z 1997/1998 r. lub inny. 
Ząbkowice śląskie, tel. 0603/64-69-25 v
FIAT 125p, 1980 r., jasnozielony, garażowany, stan dobry, 
zamienę na Jawę 350 lub ETZ 250, albo inne propozycje, • 
250 zł. Wrocław, tel. 0601/81-13-20 
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, biały, po remoncie, stan b. 
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. 
0604/69-58-47
FIAT 125p KOMBI, 1987 r. zamienię na motocykl, Karcher, 
sprężarkę lub inne. Pieszyce, tel. 0608/12-26-69 
FIAT 125p ME, 1991 r., 1500 ccm, czerwony, silnik Polone
za, 5-biegowy, pokrowce, hak, centr. zamek + pilot, alarm, 
stan b. dobry, • 1.700 z ł , zamienię na motocykl MZ ETZ 
250/251 albo Fiata 126p. Wrocław, tel. 787-8947 
FIAT 126p, 1987 r., 80 tys. km, 650 ccm, czerwony, deska 
rozdz. nowego typu, szerokie zderzaki, nowy akumulator 
(gwarancja), do poprawek lakieru, stan dobry, • 800 z ł , za
mienię na Fiata 125p albo motorower Simson. Nowogród 
Bobrzański, tel. 0607/34-91-56 
FIAT 126p FL, 1987 r., 90 tys. km, 650 ccm, groszkowy, 
wysokie fotele, RO, głośniki, zadbany - 2.200 zł, zamienię 
na Fiata Cinquecento, Opla Kadetta z dopłatą. Jelcz-Lasko- 
wice. tel. 071/318-23-08 po godz. 16 
FIAT 126p. 1987 r. po remoncie silnika i skrzyni biegów, tyl
na szyba ogrzewana, nowe amortyzatory, przegląd 2002 r., 
zamienię na starszy rocznik z dopłatą 1.000 zł. Kwiatów, gm. 
Złotoryja, tel. 0604/17-41-12
FIAT 126p FL, 1988 r„ 34 tys. km, 650 ccm, żółty, po re
moncie blacharki, po lakierowaniu, nowe opony, nowy aku
mulator, kubełkowe fotele, stan ogólny b. dobry, zamienię 
na Renault 5, uszkodzony, do remontu, 1983/85 r. Bystrzy
ca Kłodzka, tel. 0603/33-94-97 
FIAT 126p, 1988 r., 652 ccm, seledynowy, pełny lifting, roz
kładane fotele, alternator, dmuchawa, tylna szyba ogrzewa
na, tylne pasy, zadbany, zamienię na Poloneza 1989/90 r., 
chętnie 1600 ccm. Miszkowice, gm. Lubawka, tel. 0603/ 
23-41-49.0607/77-88-94
FIAT 126p ELX, 1990 r., 650 ccm, biały, tylna szyba ogrze
wana, boczne uchylane, lotnicze fotele, tylne zagłówki kpi., 
dod. światło .stop*, nowe opony i układ hamulcowy, białe 
kierunkowskazy, żarówki H4, zegarek, obrotomierz, sport, 
układ wydechowy, zamienię na Fiata 126p lub inny. Bielawa, 
tel. 074/645-36-87,0603/81-53-63 
FIAT 126p FL, 1990 r., 79 tys. km, 650 ccm, czerwony, IV 
pakiet, nowy gażnik, plastikowe nadkola, tylna szyba ogrze
wana, akumulator Bosch, przegląd do 02.2002 r. • 2.900 zł, 
zamienię na Fiata 126p el, z 95 r., z dopłatą, Skodę 120L 
albo inne propozycje. Prudnik, tel. 077/436-05-98 
FIAT 126p, 1993 r., 48 tys. km, 650 ccm, czerwony, pełny 
lifting, stan b. dobry + części + nowe opony - cena 4.000 zł, 
zamienię na większy, poj. do 1500 ccm, możliwa dopłata. 
Góra, tel. 0603/10-74-32
FIAT 126p el, 1994 r., 650 ccm, turkusowy, radio CD, za
dbany, konserwacja, oznakowany, opony zimowe, zamienię 
na VW Golfa II z lat 1987-88,1600 ccm diesel, może być 
mocno uszkodzony, zarejestrowany. Wrocław, tel. 0503/ 
51-97-30
FIAT 126p, 1995 r. stan dobry, na Poloneza Trucka z inst. 
gazową z plastikową nadbudową, z dopłatą ćp 5000 zl. Kro
toszyn, tel. 0605/08-11-99
FIAT 126p EL, 1996 r., 30 tys. km, 650 ccm, benzyna, żółty, 
tylna szyba ogrzewana, tylne szyby uchylane, RM • 5.900 
zł zamienię na Poloneza z inst. gazową. Świdnica, tel. 0603/ 
65-80-95
FIAT 131 SUPER, 1981 r., 1493 ccm, diesel, biały, silnik VW 
Golfa, ekonomiczny, 5-biegowy, wspomaganie, hak, el. otw. 
szyby i szyberdach, nowy akumulator (gwarancja), w ciągłej 
eksploatacji - 3.100 zł, zamienię na Migomat 140 A, 220V. 
Namysłów, tel. 0601/86-25-83 
FIAT BRAVA SX, 1998 r., 31 tys. km, 1400 ccm. 12V, złoty
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metalic, kupiony w salonie, 1. właściciel, garażowany, za
mienię na Opla Corsę,.chętnie TD lub inny, mniejszy, 
5-drzwiowy. Strzelin, tel. 071/392-08-98 
FIAT CINOUECENTO, I995 r„ - 10.000 z ł , zamienię na 
inny. Ostrzeszów, tel. 0502/34-67-38 
FIAT CROMA, 1987 r., 140 tys. km, biały, stan dobry, wspo
maganie, - 5.900 zł zamienię na inny. Opole, teł. 0607/
34-91-88
FIAT DUCATO. 1995/96 r., 190 tys. km, 2500 ccm, turbo D» 
biały, iżoterma Chłodnia, agregat Carier, wym. 2 x 2 x 4 m, 
ład. 1,1 t. bez wypadku, stan tęęhn. b. dobry - 39.000 zł, 
zamienię na Opla Corsę, Renault Clio, Fiata Punto, Forda 
Fiesta, Citroena Berlingo, osobowy 1,9 D lub inne propozy
cje. Tuplłce, woj. zielonogórskie, tel. 0605/21-07-76 
FIAT PUNTO SX, 1995 r., 99 tys. km, 1700 ccm. turbo D, 
biały, 5-drzwiowy, centralny zamek, alarm, wspom. kierow
nicy, el. otw. szyby, RO, immobilizer, garażowany, stan b. 
dobry • 16.800 zł, zamienię na droższy diesel z dopłatą. 
Wałbrzych, tel. 074/843-95-31 
FIAT PUNTO, 1998 r., 33 tys. km, 1100 ccm, benzyna, zie
lony metalic, 3-drzwiowy, tylne szyby uchylane, immobilizer, 
garażowany - 19.000 zł, zamienię na model 4- lub 5-drzwio- 
wy, po 1997 r., chętnie D lub TD, z dopłatą. Jelenia Góra, 
tel. 075/713-21-42
FIAT UNO, 1985 r., 190 tys. km. 1300 ccm, diesel, kolor - 
kość słoniowa, zadbany, w kraju od 91 r, 3-drzwiowy, 
oszczędny, po remoncie silnika, RM, stan b. dobry, zamie
nię na Fiata 126p, do remontu. Otmuchów, tel. 077/ 
431-76-76,0604/34-87-94
FORD ESCORT XR3,1981 r., 1600 ccm, benzyna fioleto- 
wo-czarny, ospoilerowany, szerokie zderzaki, obniżony, 4 
kwadratowe reflektory, alum. felgi, obrotomierz, szyberdach, 
atrakc. wygląd , zamienię na Fiata 126p,.lub inny diesel z 
dopłatą. Bogatynia, tel. 075/773-35-80 
FORD ESCORT KOMBI, 1983 r., 1300 ccm, benzyna, nie
bieski, polska dokumnetacja, po remoncie silnika, atrakcyj
ny wygląd, do poprawek blacharskich, - 2.800 zł zamienię 
na inny, może być uszkodzony lub inne propozycje. Wro
cław, tel. 0503/63-82-18
FORD ESCORT, 1991 r., 131 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
czerwony, 3-drzwiowy, hak, centralny zamek, alarm, el. reg. 
reflektory, reg. kierownica, oznakowany, RO, welurowa tapi
cerka, spoiler, -13.300 z ł, zamienię na Opla Kadetta cabrio
1.4-1.6, Forda Escorta. cabrio albo inny, Opole, tel. 0600/
67-54-15
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, diesel, biały, 
centralny zamek + pilot, alarm, roleta, hak, RO, badania tech. 
do 04.2002 r., nie składak, • 13.000 zł lub zamienię na inny. 
Polkowice, tel. 076/749-33-12 
FORD ESCORT, 1992 r.. 100 tys. km, 1800 ccm, 16V, DOHC, 
czarny, 3-drzwiowy, sprowadzony w całości, I właściciel w 
kraju, w kraju 6 miesiący, bez wypadku, książka serwisowa, 
szyberdach, centralny zamek, stan idealny - 15.000 zł, za
mienię na inny, tańszy. Wrocław, tel. 0503/68-55-65 
FORD ESCORT, 1996/97 r., 62 tys. km, 1300 ccm, zielony 
metalic,, zamienię na samochód 7-osobowy, chętnie prod. 
japońskiej lub VW T4 D. Trzebnica, tel. 071/312-67-34 
FORD FIESTA. 1996 r„ 48 tys. km. 1300 ccm. ENDURO, 
niebieski metalic, radioodtwarzacz oryginalny, poduszka po
wietrzna, wspomaganie, - 17.700 zł , zamiana na inny. 
Ostrzeszów, tel. 0605/31-08-94 
FORD FOCUS KOMBI, 1999 r., 34 tys. km, 1800 ccm, Ghia 
TDi, seledynowy, ABS, klimatyzacja, el. otw. Szyby, c. za
mek +.pilot, 2 poduszki powietrzne, - 39.900 z ł , zamiana na 
inny. Kalisz, tel. 062/766-47-64, 0603/07-91-83 
FORD FOCUS HATCHBACK, 1999 r., 39 tys. km, 1800 ccm, 
pertowoczarny metalic, pełne wyp. elektr., ABS, 2 poduszki 
powietrzne, radioodtwarzacz oryginalny, wspomaganie, -
40.000 z ł , zamiana na inny. Sieradz, tel. 043/841 -57-02 
FORD GRANADA Ghia, 1982 r., 2300 ccm, V6, złoty meta
lic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, szyber
dach, centralny zamek, welurowa tapicerka, pódłokietniki 
(przód i tył), tylne pasy, tylne zagłówki, wykończenia w drew
nie, zadbany • 4.800 zł, zamienię na Poloneza Trucka do
3.000 zł * dopłata. Dzierżoniów, tel. -074/645-84-80 w 
godz. 10-16
FORD KA, 1996 r„ 1300 ccm, benzyna, zielony metalic, 
bogata 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 
z ł, zamienię na busa osobowego, w tej cenie. Borek Wlkp., 
tel. 065/571-67-06
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 1800 ccm, turbo D, biały, 
szyberdach, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, centralny za
mek - 22.000 zł, zamienię na Mercedesa. Kłodzko, tel. 074/ 
647-19-68
FORD MONDEO, 1995 r„ 99 tys. km, 2500 ccm, 24V, srebr
ny metalic, automatic, 170 KM, pełne wyposażenie, zamie
nię na tańszy lub uszkodzony. Oława, tel. 0607/42-55-19 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 88 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna automatic, wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, 2 pod. 
powietrzne, welurowa tapicerka • 23.500 zł, zamienię na 
działkę budowlaną, do 15 km od Wrocławia uzbrojoną lub 
nie. Wrocław, tel. 071/327-70-41 po godz. 20,0602/63-58-70 
FORD SIERRA, 1984 r., 2300 ccm, diesel, biały, 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy, RO, szyberdach, alum. felgi, bez rdzy, gara
żowany, dzielona tylna kanapa, ospoilerowany, obniżony, 
sport, wygląd, przegląd do 04.2002 r. - 6.000 zł, zamienię na 
Fiata 126p w tej cenie lub mniejszy ż dopłatą. Syców, tel. 
062/582-05-46
FORD SIERRA SEDAN, 1987 r., 2000 ccm, błękitny meta
lic, stan dobry - 5.500 zł, zamienię na nowszy model. Wro
cław, tel. 0607/10-87-08
FORD SIERRA, 1988 r., 2000 ccm, niebieski metalic, EFi, 
sprowadzony w całości, szyberdach, 5-drzwiowy, instalacja 
gazowa, - 6.800 z ł , zamienię na busa do 20.000 zł. Choj
nów, tel. 076/722-96-65,0502/41-80-65 
FORD SIERRA Ghia SEDAN, 1989 r., szary metalic, inst. 
gazowa, centralny zamek, alarm + pilot, szyberdach, el. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka - 8.200 zł, zamienię na 
Fiata 125p, z inst. gazową, z dopłatą. Miłkowice, woj. le
gnickie, tel. 0603/17-86-00
FORD SIERRA SEDAN, 1989/., 2000 ccm, srebrny meta
lic, inst. gazowa, hak, sżyberdach, RM Ford, spoiler i luster
ka w kolorze nadwozia, oclonyw całości - 7.900 zł, zamienię 
na uszkodzony, po wypadku. Wałbrzych, tel. 074/848-22-60, 
0605/91-04-65
FORD SIERRA SEDAN, 199-1 r., 2000.ccm, DOHC, czerwo
ny, alum. fełgi, ęentralny zamek, szyberdachy wspomaganie 
-11.000 zł. zamienię na tańszy. Żarów/tel. 0607/09-61-42 
FORD SIERRA RS SEDAN, 19927., 142 tys. km, 2000 ccm, 
DOHC, grafitowy metalic. aluminiowe felgi, przyciemniane 
szyby, obniżony, silnik i osprzęt pomalowany, wspomaganie 
kier., welurowa tapicerka, centralny zamek, alarm, szyber- 
dach, zamienię na Forda Scorpio, 1992 r. Wrocław, tel. 0601/
74-47-00
FORD TAURUS GL, 1996 r„ 75 tys. km, 3000 ccm, zielony, 
ABS, klimatyzacja, automatic. tempomat. pełne wyposaże
nie elektr., sprowadzony w całości - zamienię na. mniejszy o 
podobnym wyposażeniu. Wałbrzych, tel. 074/665-96-71, 
0604/30-15-95
FORD TRANSIT, 1988 r„ 2500 ccm, diesel, wiśniowy, -
15.500 zł. Nysa, tel. 0604/45-88-20 
FORD TRANSIT, 1993 r., 2500 ccm, diesel oszklony, 9-oso- 
bowy, - 20.000 z ł, zamienię na samochód osobowy (diesel). 
Świdnica, tel. 074/640-45-68
FORD TRANSIT. 1993 r., 165 tys. km, 2500 ccm, diesel,

biały, 9-osobowy, krótki, niski, garażowany, niezarobkujący, 
hak - zamienię ha Nissan Terranó II lub Opel Frońtera, 95 r., 
z dopłatą lub sprzedam, - 20.000 zł. Głogów, tel. 076/
833-37-65,0604/81-01-55
FORD TRANSIT, 1993 r., 200 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, zadbany, podwójnie podwyższony, długi, cena - 25.000 
zł, zamienię na osobowy, diesel, automat do 15.000 zł. Zgo
rzelec, tel. 075/775-44-42
FORD TRANSIT, 1995 r., 132 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, niski, krótki, wspomaganie, poduszka pow., wzmoc
niony silnik, 5-osobowy, oszklony do połowy, stan idealny, 
mało eksploatowany, garażowany, możliwe raty - 27.500 zł, 
zamienię na tańszy osobowy lub sprzedam. Kamienna Góra, 
tel. 075/742-44-25 po godz. 18 
HONDA CMC, 1989/97 r., 125 tys. km, 1400 ccm, 16V, nie
bieski metalic, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, wspo
maganie i reg. kierownica, alarm, RM stereo, atrakc. wy
gląd, cena - 9.500 zł, zamienię na rozbitą Hondę Civic z 
95.96 r z dopłatą, 5-drzwiowy. Międzybórz, tel. 062/785-64-55 
HYUNDAI SONATA. 1995 r., 85 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, sprowadzony w całości, welurowa tapi
cerka, wszystkie el. dodatki, centralny zamek, spoiler, atrakc. 
wygląd, po wymianie oleju, klocków, pasków, kpi. dokumen
tacja, zamienię na droższy, z dopłatą - do 5.000 zł. Jaworzy- 
na Śl., tel. 074/858-86-90
JELCZ STEYR 640, 1990 r. wywrotka 3-stronna zamienię 
na ciągnik siodłowy, możliwość dopłaty. Wrocław, tel. 0602/
71-08-06
LANCIA DELTA GTi, 1991 r., 115 tys. km. 1600 ccm, zielo
ny metalic, centralny zamek, el. otw.^zyby, szyberdach, 
wspomaganie, reguł, reflektory, siedzenia welurowe, ozna
kowany, garażowany, stan b. dobry, -11.000 zł, zamienię na 
inny. Kotowice 58, gm. Oborniki śląskie, tel. 071/310-75-57 
LANCIA PRISMA, 1986 r., 2000 ccm, turbo D, srebrny me
talic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, el. otw. szyby, 
zamienię na inny. Jelenia Góra, tel. 075/753-38-03 
LANCIA THEMA, 1989 r., 2000 ccm, metalic, stan b. dobry, 
dużo dodatków, • 11.000 z ł , zamienię na tańszy. Lwówek 
Śląski, lei. 0604/70-25-41
MAZDA 323 F, 1990 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, szyberdach, centralny zamek, welurowa 
tapicerka, RO, reg. kierownica i światła - 10.000 zł, zamie
nię na tańszy, chętnie Fiata 126p. Żary, tel. 068/375-92-58, 
0606/60-97-04
MAZDA 323,1997 r., 41 tys. km, 1300 ccm, bordowy meta
lic, stan b. dobry, ABS, el. reg. reflektory, dzielona kanapa, 
podświetlane zamki, reg. kierownica, RM, 1,5 roku w kraju, I 
właściciel, - 25.000 zł zamienię na VW TDi lub Seata. Ole
śnica, tel. 071/314-72-74,071/314-20-91 
MAZDA 626, 1993 r., 131 tys. km, 2500 ccm, V6, wtrysk, 
srebrny metalic, bez wypadku, po przeglądzie, serwisowa
ny, ABS, klimatyzacja, alum. felgi, zużycie paliwa 9 1/100 
km, stan b. dobry, • 24.000 zł lub zamienię na tańszy, chęt
nie kombi. Lwówek śląski, tel. 075/782-58-28 
MAZDA 929 GLX, 1988 r., 2200 ccm, wtrysk, granatowy 
metalic, pełne wyposażenie, welurowa tapicerka, drewno, 
ABS, szyberdach, inst. gazowa, komfortowy, - 12.000 z ł , 
zamienię na Mercedesa 126 lub inny duży. Wrocław, tel. 
0501/23-35-09
MAZDA MX-5,1993 r., 143 tys. km, 2000 ccm, 16V, czerwo
ny, pełne wyposażenie, stan silnika i podzespołów b. dobry, 
do poprawek nadwozia, atrakc. wygląd, dodatkowe spoilery, 
nie uszkodzony, OC nieaktualne, cena -16.700 zł, zamienię 
na tańszy do 10.000 zł lub sprzedam. Poznań, tel. 0608/
47-88-39
MERCEDES 190 E, 1987 r., 215 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
wiśniowy, oszczędny, szyberdach, el. reg. lusterka, el. reg. 
reflektory, centralny zamek, nowy akumulator (gwarancja), 
zamienię na Forda Transita diesla, busa 9-osobowego, po 
1990 r., może być uszkodzony. Pieszyce, tel. 074/836-60-49, 
0602/50-12-91
MERCEDES 190 E, 1988 r., 230 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, szary metalic, ABS, centr. zamek, el. otw. szyberdach, 
wspomaganie, radioodtwarzacz, - 15.600 z ł , zamiana na 
inny. Ostrzeszów, tel. 062/730-82-37 
MERCEDES 200123 D, 1978 r., szary, II właściciel w kraju, 
hak, białe kierunkowskazy, zadbany, stan idealny - 4.800 zi, 
zamienię na Audi 80, coupe, diesla, w tej cenie. Polkowice, 
tel. 076/749-36-03,076/749-76-04 
MERCEDES 200123 D, 1980 r., 2000 ccm. diesel, biały, po 
remoncie kapitalnym blacharki i silnika, po malowaniu, alum. 
felgi, szyberdach, zapłon w stacyjce, - 7.000 zł, zamienię na 
inny może być uszkodzony. Głuszyca, tel. 0604/84-98-02 
MERCEDES 200 124 E, 1987 r„ granatowy, szyberdach, 
centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, stan b. dobry • za
mienię na naczepę .firankę”, dł. .13-60 m, na poduszkach, 
możliwość dopłaty. Brzeg. tel. 077/414-94-02,0608/82-30-38 
MERCEDES 208 D, 2292 ccm, diesel, żółty, maks. podwyż
szony, przedłużony, garażowany, zadbany, zamienię na Fia
ta Punto. Ząbkowice Śl., tel. 074/816-01-02 
MERCEDES 230 124 KOMBI, 1990 r., 190 tys. km, 2300 
ccm, benzyna, stalowy metalic, ABS, centr. zamek, pełna 
dokumentacja, wspomaganie, el. reg. foteli, automatic, stan 
b. dobry, - 25.200 z ł . zamiana na busa lub inny, osobowy. 
Jarocin, tel. 0607/51-75-80,0601/73-25-091 
MERCEDES 240 123D, 1979 r„ 2400 ccm, diesel, granato
wy, wspomaganie, centralny zamek, szyberdach el., alum. 
felgi, hak, RO, techn. sprawny - 5.800 zł, zamienię na Fiat 
126p, Uno, Peugeot 205, Mercedes 207. Sobótka, tel. 071/ 
346-11-15,0603/30-26-89
MERCEDES 250124 D, 1986/87 r., 235 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, czarny metalic, sprowadzony w całości, kpi. doku
mentacja, 5-biegowy, wspomaganie, centralny zamek, szy
berdach, ekonomicżny, zamienię na VW T4, 2.4 D, oszklo
ny, z siedzeniami lub na Mercedesa 208, 310 D, z dopłatą. 
Wrocław, tel. 0607/81 -54-10
MERCEDES 301 D, 1993 r., 2900 ccm, diesel, biały, konte
ner aluminiowy, dł. 3.5 m, szer. 2 m, wys. 2.2 m, wspomaga
nie, owiewka, - 34.000 z ł , zamienię na mniejszy albo oso
bowy. Leszno, tel. 0601/70-04-56 
MERCEDES 307 D, 1979 r. niski, długi, ład. 1.700 kg, bla* 
charka do częściowego remontu - 8 .000 zł, zamienię na oso
bowy. o małej pojemności. Świebodzice, tel. 0605/69-20-69 
MERCEDES 809, 1981 r„ 3800 ccm, niebieski, skrzynia z 
plandeką, 11 palet Euro, na poduszkach po remoncie, nowe 
opony, stan b. dobry, - 15.900 z ł, zamienię na osobowy lub 
dostawczy, również droższy. Dzierżoniów, tel. 0604/50-67-17 
MERCEDES SPRINTER 312, 1996 r., 160 tys. km, 2900 
ccm, turbo D, biały, średni, lekko uszkodzony przód, „na cho
dzie*, • 42.000 z ł, zamienię na VW T4, do 25.000 zł. Niemo
dlin, tel. 0602/64-6JL-72
MITSUBISHI GALANT, 1991 r., 190 tys. km„1755 ccm, *
11.0Q0.zl, zamienię na kombi albo inny, z dopłatą. Zielona 

; Góra,\e\, 068/45349-02' ą  
MITSUBISHI GALANT, 1993-70 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
metalic, 5-drzwiowy, model 94 r., RO, alarm, wszystkie el. 
dodatki, szyberdach, ABS, poduszka powV, alum. felgi, stań 
techn. b. dobry - 25.000 zł, zamienię ńa mniejszy-do 12:000 
zł. Wrocław, tel. 071/325-28-50 
MITSUBISHI LANCER KOMBI, 1991 r„ 147 tys. km. 1500 
ccm, GLi 12V, złoty metalic, szyberdach, centralny zamek; 
wspomaganie kier., hak, pełna dokumentacja, stan b. dobry, 
cena 13.500 zł, zamienię na tańszy. Oława, tel. 0609/
58-41-08
NISSAN CHERRY, 1985 r.. 1300 ccm, benzyna, turkusowy 
metalic, RO, hak - 4.000 zł, zamienię , na nowszy, chętnie 
kombi, z  dopłatą do 1.000 zł. Środa SI., tel. 071/317-80-27 
po godz. 17
NISSAN PATROL. 1986 r., 3300 ccm, diesel, kolor wiśnio
wy metalic, 4x4, orurowany, chrom, światła na dachu, spo
iler, hak, trąbki, atrakcyjny wygląd, odymiane szyby i kom

plet szerokich ogon, zamienię na inne ctuto. Rzópin, gm. 
Torzym, teł. 068/341-41-33,0604/30-29-41 
NISSAN SUNNY SEDAN, 1984 r., 185 tys. km, 1700 ccm, 
diesel, zielony metalic, RM, hak, szyberdach, - 5.500 z ł , 
zamienię na diesla w tej cenie. Polkowice, tel. 076/845-10-71, 
0603/21-82-73
OPEL ASTRA, 1994 r., 1600 ccm, benzyna 3-drzwiowy -
15.000 zł, zamienię na ciągnik rolniczy. Ląkociny, tel. 0621
734-84-69
OPEL ASTRA KOMBI, 1996/97 r., 42 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, chabrowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, ABS, 
wspomaganie,, relingi dachowe, czarne zderzaki i lusterka, 
komputer, regal, fotełe^dzielona tylna kanapa, wyświetlacz 
czasu, temperatury, listwy boczne, I właściciel, kpi. doku
mentacja - 25.600 zł, zamienię na tańszy. Leszno, tel. 065/ 
540-42-17
OPEL ASTRA SEDAN, 1996/97 r., 50 tys. km. 1400 ccm, 
16V, biały, móc silnika 90 KM, wspomaganie kierownicy, ABS, 
centralny zamek, el. otw. szyby przednie, halogeny - 26.000 
zł, zamienię na Toyotę Corollę, poj. 1400 ccm lub 1600 ccm 
z 1998/1999 r. Świebodzice, tel. 074/854-22-80 
OPEL CORSA, 1995 r., 80 tys. km, 1200 ccm, biały, 3-drzwio- 
wy, stan dobry -17.000 zł, zamienię na Fiata Punto. Sława, 
tel. 068/356-72-60 po 18,0601/75-28-35 
OPEL CORSA, 1999/00 r., 38 tys. km, 1700 ccm, diesel,, 
czarny, wspomaganie, poduszka powietrzńa, centr. zamek, 
alarm, - 25.000 z ł, zamiana na inny. Witaszyce k. Jarocina, 
tel. 0503/03-49-13
OPEL FRONTERA, 1992 r., 150 tys. km, benzyna, ciemno
niebieski, 5-drzwiowy, orurowany, alum. felgi, szyberdach -
25.900 zł, zamienię na Audi 100 Avant lub Mercedesa 124. 
Stronie Śląskie, tel. 074/814-22-85 
OPEL FRONTERA SPORT, 1994 r., 143 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, bordowy metalic, zdejmowany dach, aluminiowe 
felgi, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, centralny za
mek, orurowany, hak, ciemne szyby, inst. gazowa, stan ide
alny, blokada skrzyni biegów • 49.000 zł, zamienię na inny. 
Jelenia Góra, tel. 0601/71-40-64 
OPEL KADETT D, 1984 r„ 120 tys. km. 1200 ccm. benzy
na, zielony metalic, po remoncie przednich hamulców, nowy 
akumulator, zabezpieczenie zapłonu, stan b. dobry, zamie
nię na Poloneza po 90 r możliwa dopłata. Snowidza, tel. 076/ 
871-82-46,0602/82-91-54
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r.. 1800 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, radio, reg. wys. pasów, lusterka w kolo
rze nadwozia, kubełkowe fotele, oznakowany, przegląd do 
03.2002 r., nowe sprzęgło, tarcze, bębny, paski, oleje,, stan 
b. dobry - 7.900 zł, zamienię na Citroena XM TD do 11.000 
zł. Zielona Góra, tel. 068/321-34-97 
OPEL KADETT, 1990 r., 1400 ccm, S, złoty metalic, 5-drzwio- 
wy, - 8.900 z ł, zamienię na Fiata 126p lub Renault 5. Lesz
no. tel. 065/540-15-00,0603/33-89-56 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwo
ny, zamienię na Forda Transita, busa, automatic. Leszno, 
tel. 0603/95-16-04
OPEL KADETT GSI, 1991 r.. 115 tys. km, 2000 ccm, bordo
wy, 4-drzwiowy, szyberdach, centralny zamek, alum. felgi, 
deska digital. kubełkowe fotele, zamienię na Seata Cordo- 
ba, Fiata Brava lub dostawczy. Wolsztyn, tel. 068/384-86-25 
OPEL MANTA. 1979 r.. 2000 ccm, niebieski, - 3.000 z ł , 
zamiana na inny. Kalisz, tel. 0502/36-07-76 
OPEL OMEGA, 1990 r., 160 tys. km, 2000 ccm, bordowy 
metalic, alum. felgi, centralny zamek, szyberdach, ABS, stan 
b. dobry -11.000 zł, zamienię na busa lub inne propozycje. 
Modlęcin, gm. Strzegom, tel. 0503/06-28-81 
OPEL OMEGA B, 1995 r., 80 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, kombi, inst. gazowa, światła ksenonowe, alum. felgi, 
welurowa tapicerka, klimatyzacja, wyposażenie elektr., stan 
b. dobry - 34.000 zł, zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 071/
785-76-94,0604/71-66-24
OPEL REKORD, 1984 r., 1790 ccm, benzyna, kolor grafito
wy, nowa inst. gazowa, hak, szyberdach, 4-drzwiowy - 5.800 
zł, zamienię na Audi 100 .cygaro*. Wrocław, tel. 071/ 
346-66-21,0600/87-27-38
OPEL REKORD, 1986 r., 160 tys. km, 2000 ccm, srebrny 
metalic, 5-biegowy, ciemne szyby, welurowa tapicerka, alu
miniowe felgi, stan techn. b. dobry, • 5.500 z ł , zamienię na 
VW Transportera. Gryfów śl., tel. 075/781 -29-05 
OPEL SINTRA, 1997/98 r., 40 tys. km, 2200 ccm, 16V, srebr
ny metalic, centr. zamek, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, 
alum. felgi, pełne wyp. elektr., poduszka powietrzna, spro
wadzony w całości, pełna dokumentacja, - 46.000 z i , za
miana na tańszy. Sieradz, tel. 043/822-82-12 
OPEL VECTRA, 1990/91 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony 
metalic, RO, welurowa tapicerka, szyberdach, stan b. dobry 
• 12.800 zł, zamienię na tańszy, chętnie diesel albo bus, po 
90 r. Świdnica, tel. 074/640-45-68, 853-08-56 
OPEL VECTRA, 1991 r., 2000 ccm, 16V, DOHC, perłowo- 
czarny, moc silnika 150 KM, ABS. wspomaganie kierownicy, 
el. reg. lusterka i szyberdach, centralny zamek, welurowa 
tapicerka, oryg. obniżony, alum. felgi + kpi. opon zimowych, 
zamienię na mniejszy. Wałbrzych, tel. 074/666-10-65,0600/
87-13-34
OPEL YECTRA SEDAN, 1991 r., 135 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, granatowy metalic, el. reg. lusterka, szyberdach, 
welurowa tapicerka, zderzaki w kolorze nadwozia, wspoma
ganie, stan b. dobry, zamienię na diesla lub benzynowy o 
małej poj. silnika. Wschowa, tel. 065/540-13-46, 0603/ 
25-31:02
OPEL VECTRA SEDAN, 1993 r., 87 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, kolor wiśniowy metalic, szyberdach, el. reg. reflektory, 
RO, zadbany, w kraju od 4 lat -13.000 zł, zamienie na mało
litrażowy, możliwa dopłata do 5.000 zł. Lwówek śląski, tel. 
075/782-28-86
OPEL VECTRA KOMBI, 1999 r.. 66 tys. .km. 1800.ccm, i 
16V, wiśniowy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek + 
pilot, radioodtwarzacz, alum. felgi, el. otw. szyby, 2 podusz
ki powietrzne, el. reg. lusterka, relingi, -41.000 zł-,zamiana 
na samochód do 20.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/ 
736-59-41,0604/54-38-22 .
PEUGEOT 405 GL, 1991/92 n, 1600 ccm,.benzyna, wtrysk, 
granatowy, hak, RO, zadbane wnętrze* stan dobry -12.900 
zł, zamienię na droższy, * dopłata, chętnie bus albo inny 
diesel. Świdnica, tel. 074/640-45-68,853-08-56 
PEUGEOT 505, diesel 2.szL 84 r..i §5 r, stąn b. dobry. + 
dużo części, zamienię na.dostawczy lub sprzedam. Jedlina 
Zdrój, tel. 074/845-3347 *;
POLONEZ! 1985t , 1500 ccrrr, benzyna AB + gai/ poma
rańczowy, stan idealny, po remoncie i lakierowaniu, inst. 
gazowa, - 2.200 ̂ ł < zamienię na żachodhi, uszkodzony, w 
podobnej cenie, chętnie Forda Sierrę^.Gracze, tel. 077/ 
460-98-07
POLONEZ, 1990 r-.; 170 tys..km,- 150Q ccm, benzyna, bor
dowy, stan dobry. inst. gazowa, zamienię na Fiata 126p. 
Dzierżoniów, teł. 074/832-18-78,0604/06^61-03 . {
POLONEZ, 1990 r.. 96 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czer
wony, stan b. dobry, po remoncie kapitalnym blacharki, kon
serwacja, opony, b.dobre, p,o lakierowaniu, • 3.200 z ł , za
mienię na komputer, motor, rower. Pudhszki. lei. 065/
573-84-80
POLONEZ. 1990 r. stan dobry - 2.600 zł, zamienię, na VW 
Golfa, Forda Escorta, Fiestę lub inne propozycje. Rogów, 
tel. 077/415*65-08
POLONEZ TRUCK, 1990 r., 1600 ccm. benzyna 2-osobo
wy, nadbudowa, w ciągłej eksploatacji, zamienię na osobo
wy, prod. zachodniej, kombi, hak, 5-biegowy, z dopłatą. Wro
cław, tel. 0603/08-57-07
POLONEZ TRUCK GLE. 1993 r.. T00 tys. km. 1600 ccm. 
czerwony, nowy akumulator (gwarancja), aluminiowe burty,

2-osobowy, stan blacharki bardzo dobry, - 5.000 żł, zamie
nię na Inny. Wrocław, tel','0605/37-38-02
POŃTIAC FIERO GT, 1987 r., 2500 ccm, czarny, 2-osobo
wy, obniżony, • 10.000 z ł , zamienię na motocykl, może być 
lekko uszkodzony, Fiata, środa śląska, tel. 071/317-45-96, 
0603/56-95-29
PONTIAC GRAND, 1991 r., 3100 ccm, biały, pełne wyposa
żenie, zamienię na inny samochód. Opole, tel. 0608/65-55-76 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA LYUTON, 1984 r. po general
nym remoncie, 4-osobowa, zlewozmywak zintegrowany z 
kuchenką (2-palnikową), stan b. dobry, hamulec najazdowy, 
lodówka, zarejestrowana, bezterminowy przegląd, - 2.900 zł 
, zamiana na samochód. Kalisz, tel. 062/757-46-36, 0601/ 
65-26-78
RENAULT 19 CHAMADE. 1991 r., 1700 ccm, E + gaz, gra
fitowy metalic, centralny zamek, hak, - 9.300 z ł , zamienię 
na inny, może być uszkodzony. Bolesławiec, tel. 075/ 
732-84-07,0606/83-07-99
RENAULT 21,1988 r., 1700 ccm, granatowy metalic, boga
te wyposażenie, właściciel niepalący, koła zimowe, zadba
ny, • 8.000 z ł , zamienię na Fiata Cinquecento. Kłodzko, tel. 
074/647-11-96
RENAULT 5 TRS, 1985 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
bordowy, stan b. dobry, zadbany, oszczędny, 5-biegowy,
3-drzwiowy, el. otw. szyby, tylne szyby uchylne • zamienię 
na VW T4, z dopłatą, 2400 ccm, diesel, Mercedes 208, S10 
diesel. Wrocław, tel. 0607/81-54-10
RENAULT 9,1992 r., 200 tys. km, 1300 ccm, srebrny meta
lic, el. otwierane szyby, centralny żamek ♦ 2 piloty - 4.000 
zł, zamienię na Renaulta 5 Campus, Hondę Civic, dopłacę. 
Leszno, tel. 0603/31-62-24
RENAULT CLIO, 1991 r., 140 tys. km, 1200 ccm, czerwony, 
zadbany, RM, 5-drzwiowy, hak, nowe opony, akumulator, -
10.500 zł, zamienię na Fiata 126p. Kalisz, tel. 062/760-27-05 
RENAULT CLIO, 1994/95 r., 1200 ccm, czerwony, wspoma
ganie kier., centralny zamek, inst. gazowa, sportowy ukł. 
wydechowy, alarm, alum. felgi,-szerokie koła, alum. pedały, 
bagażnik dachowy, RO ♦ 6 głośników, zderzaki i lusterka w 
kolorze nadwozia, dodatkowe światło .stop’ , ciemne szyby 
tylne , zamienię na nowszy. Wrocław, tel. 0606/82-74-98 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 106 tys. km, 1800 ccm, perło- 
wogranatowy, centralny zamek, el. otw. szyby, radio, zamie
nię na Peugeota 406 lub Renault Lagunę, z 1998 r. Poznań, 
tel. 061/852-72-66,0601/77-43-21 
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 113 tys. km, 1800 ccm, srebr
ny metalic, pełne wyposażenie el., klimatronic, ABS, 2 pod. 
powietrzne, alum. felgi 15" (z rantem), halogeny i soczewki, 
kpi. dokumentacja, książka serwisowa - 28.900 zł, zamienię 
na BMW 3 lub inny, bez dopłaty. Polkowice, tel. 0603/
20-62-28,0607/38-00-86
RENAULT MASTER, 1988 r., 2065 ccm, diesel, biały, po 
remoncie kapitalnym w serwisie, ład. 1970 kg, kabina 3-oso
bowa, stan dobry - 12.000 zł, zamienię na VW Golfa III lub 
inne propozycje. Modlęcin, gm. Strzegom, tel. 0503/06-28-81 
RENAULT MASTER, 1993 r., 170 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, biały, 3-osobowy + 1.51, wspomaganie kier., stan ideal
ny, • 27.500 z ł , zamienię na osobowy, z silnikiem TDi, z 
dopłatą. Jelenia Góra, tel. 075/755-48-54 
RENAULT MEGANE RT, 1996 r., 70 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, zielony metalic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby i szy
berdach, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaganie, 
welurowa tapicerka, RO Philips z pilotem w kierownicy, ha
logeny, oznakowany, Mul-T-Lock - 26.400 zł, zamienię na 
Seata Ibizę z 99 r. lub inny, bez dopłaty. Lubin, tel. 076/
841-22-08 do godz. 16
RENAULT RAPID, 1994 r„ 86 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
biały, 5-biegowy, 5-osobowy, zarejestrowany jako osobowy, 
uchylny dach, sprowadzony w całości, I właściciel w kraju, -
13.800 z ł , zamiana na inny. Turek, teł. 063/279-93-46 w 
godz. 8-18,0600/32-11-44
RENAULT SCENIC, 1998 r., 55 tys. km, 1900 ccm, DTi, 
czerwony, ADS, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, 
alum. felgi, alarm, el. reg. lusterka, el. otw. szyb, 2 pod. po
wietrzne, welurowa tapicerka, oryginalne RM z pilotem, stan 
b. dobry, - 44.500 zł, zamienię na tańszy, diesel. Lubin, tel. 
0600/64-56-14
RENAULT TRAFIĆ, 1985 r., 2200 ccm, benzyna, biały, inst. 
gazowa, wysoki, długi, z tylnym napędem, hak. nowe opony, 
stan idealny - 7.500 zł, zamienię na osobowy. Krogulec, gm. 
Mysłakowice, teł. 075/713-02-44,0502/24-54-44 
RENAULT TRAFIĆ, 1995 r., 110 tys. km, 2100 ccm, diesel, 
biały, niski, stan b. dobry - 23.000 zł, zamienię na Renaulta 
Kangoo, Citroena Berlingo lub Peugeota Partnera z dopłatą. 
Wrocław, tel. 0607/15-81-65
ROVER 620,1994 r., 20000 ccm, czarny, centralny zamek, 
wspomaganie -19.500 zł, zamienię na mniejszy. Żarów, tel. 
0607/09-61-42
SEAT IBIZA, 1996 r., 1100 ccm, czerwony, kupiony w salo
nie, bez wypadku, zamienię na Diesla kombi, 96/98 r. Wro
cław, tel. 071/315-24-12.
SEAT IBIZA, 1999 r., 45 tys. km, 1900 ccm, SDI, ciemnofio- 
letowy metalic, wspomaganie, centralny zamek + pilot, ABS, 
2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, szyberdach, reg. fotel kie
rowcy, 5-drzwiowy • 30.000 zł, zamienię na Seata Ibizę, die
sel,, nowy model, 5-drzwiowy z ôpłatą: Opole, tel. 0605/
21-95-58
SEAT TOLEDO, 1991 r., 108 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk; biały, szyberdach, RO, alarm, nowy ukł. wydechowy 
- 12.500 zł, zamienię na Fiata Punto, inne propozycje. Wał
brzych, tei. 074/664-70-17
SKODA MTS-24, 1977 r., 11940 ccm, niebieski, ład. 7300 
kg, techn. sprawny, wywrót na 3 strony, HDS, udźwig 1500 
kg, nowe opony i skrzynia lad. - 6.000 zł, zamienię na przy
czepę gastronomiczną, handlową, kempingową.., tel. 0606/ 
94-77-71
SKODA 120L, 1987 r., 1200 ccm, jasnogroszkowy, hak, lam
py trapezowe, po remoncie inst. hamulcowej - 3.500 zł, za
mienię na Fiata 126p lub inny, w tej cenie, możliwa niewiel
ka dopłata. Wambierzyce, tel. 074/871-90-17 po godz. 16, 
0607/36-48-99
SKODA FAVORIT135,1991 r., 70 tys. km, 1300 ccm, biały, 
zamienię na Poloneza 1995 r., z inst. gazową. Stare Boga
czowice, tel. 074/845-24-40
SKODA LIAZ MTS-24~ 1980 r., niebieski, wywrotka, półbie- 
gi, w ciągłej eksploatacji - 7.700 zł, zamienię na auto osobo
we lub koparko-ładowarkę. Kamienna Góra, tel. 075/ 
744-74-63.0602/59-35-51
STAR, 1979 r., SW-400, niebieski, skrzyniowy, kabina no
wego typu od Stara 266, wysokie burty, stan opon (radialne) 
dobry, cena • 4.200 zł, zamienię na Warszawę M-20 .Garbu
sa*. Lądek Zdrój, tel. 074/814-80-85, 074/814-82-32 po 
godz. 15, ;
STAR 200, szary, wywrotka, po lakierowaniu, burty 70 cm, 
opońy terenowe, zamienię na Forda Sierrę, 2.3 D kombi, 
Godziszowa, tel. 074/873-34-22 
TOYOTA CARINA, 1995 r., 2000 ccm pełne wyposażenie, 
automatic . zamienię na Mercedesa, BMW, Vołvo, Audi, z 
dopłatą. Ostrów Wlkp., tel. 0601/57-53-82 
TOYOTA CARINA E. 1996 r„ 49 tys. km, 2000 ccm, zielony 
metalic, ABS, klimatyzacja, poduszka powietrzna, automa
tic, centr. zamek, wspomaganie, pełne wyp. elektr, - 29.000 
zł , zamiana na Peugeota 106 diesla. Sieradz, tel. 0607/
13-79-22
TOYOTA COROLLA, 1990 r.. 193 tys, km, 1300 ccm, 12 V. 
czarny, 3-drzwiowy, atum. felgi + kpi. kół zimowych, łańcu
chy, centralny zamek, inst. gazowa, bagażnik na narty, ser
wisowany na Opla Calibre lub Hondę CRX z dopłatą. Wro
cław, tel. 0601/88-32-87
TOYOTA SUPRA, 1990 r., 219 tys. km. 3000 ccm, Ti 240 
KM, perłowocżarny, klimatyzacja, pełne wyp. elektr., centr.

zamek, wśpomagan î^ABS, aium.^lgi, 'radioodtwarzacz.. 
dach.typu .targa*, komputer, serwisowany, stan b. dobry,' 
pełna dokumentacja, • 22.900 zl^ zamiana na tańszy. Ka-' 
lisz, tel. 0601/76-49-77
VOLVO 340,1986/87 r., 1600 ccm, diesel, kolor grafitowy 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, nowe opony, 
zadbane wnętrze, silnik w stanie idealnym, do kosmetyki 
zewnętrznej, techn. sprawny - 4.300 zł, zamienię na duży 
samochód kombi. Świebodzice, tel. 074/854-56*28, 0605/
72-77-82
VW GARBUS 1303,1970 r., 50 tys. km, 1300 ccm, czarny, 
nowy lakier, dużo nowych części, stan silnika i karoserii do
bry - 6.500 zł, zamienię na Fiata 126p, z dopłatą. Namysłów, 
tel. 077/410-49-99
VW GOLF, 1978 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, duzo 
nowych części, stan b. dobry - 2.000 zł, zamienię na inny. 
Wrocław, tel. 0503/91-27-21
VW GOLF I, 1980 r., 184 tys. km, 1500 ccm, diesel, żółty, 
atrakc. wygląd, zrobiony na model GTI, spoilery - 4.000 zł, 
zamienię na usźkodzony VW Golf II albo VW Scirocco II. 
Pastewnik, woj. jeleniogórskie, tel. 0604/42-25-62 
VW GOLF, 1980 r., 150 tys. km, 1460 ccm, diesel, czerwo
ny, 5-drzwiowy, dużo nowych części, nowy akumulator (gwa
rancja),"- 4.000 ż ł, zamienię na Poloneza, z inst. gazową, w 
tej cenie. Świebodzice, tel. 074/854-30-08 
VW GOLF I GTI, 1980 r., 20 tys. km, 1600 ccm, biały, 5-bie
gowy, uszkodzony przód, model przejściowy - 1.500 zł, za
mienię na Fiata 126p. Wałbrzych, tel. 074/665-74-67 po 
godz. 18
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, kolor groszkowy, 
techn. sprawny, bez prawa rejestracji - 1.600 zł, zamienię 
na przyczepę handlową lub kempingową. ., tel. 0606/ 
94-77-71
VW GOLF II, 1986 r.. 170 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, 5-drzwiowy, hak, RO, nowe amortyzatory, nowy aku
mulator i paski, zadbany, garażowany, stan b. dobry, zamie
nię na VW Golfa łll 1,9 TDi, z dopłatą. Polkowice, tel. 0502/
29-15-81
VW GOLF II, 1988 r., .1300 ccm, benzyna, biały, 3-drzwio
wy, immobilizer, alarm * pilot, centralny zamek, - 8.000 zł, 
zamienię na japoński, po 1992 r. z dopłatą. Jelenia*Góra, 
tel. 075/755-17-60
VW GOLF II, 1990 r., 152 tys. km.,1600 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, w kraju od 8 mies., 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
RO, katalizator -11.700 zł, zamienię na Toyotę Carina II, od 
1990 r., Mazdę 626, Hondę Civic od 1992 r., Opla Vectrę, 
VW Passata, Forda Escorta lub inny, chętnie uszkodzony, 
rozbity. Przemęt, tel. 065/549-66-24 
VW GOLF II, 1991/92 r.,126 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, katalizator, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, nie 
eksploatowany w kraju -10.800 zł, zamienię na pomoc dro
gową, z podobnej cenie. Wrocław, tel. 0603/27-80-57 
VW GOLF III, 1992 r., 143 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, ciem- 
nofioletowy metalic, moc silnika 75 KM, 3-drzwiowy, central
ny zamek, wspomaganie kierownicy, katalizator, RM f  6 gło
śników, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, el. reg. reflek
tory, halogeny, alum. felgi 14" ♦ 2 opony letnie - 18.500 zł. 
zamienię na inny do 8.000 zł. Wałbrzych, tel. 0606/26-35-79 
VW GOLF III, 1994 r., 85 tys. km, 1300 ccm, czerwony, stan 
b. dobry - 23.000, zamienię na VW Golfa diesel lub Citroena
2.1 TRD. Jelenia Góra, tel. 075/641-96-52 
VW GOLF III GT. 1994 r., 160 tys. km, 1900 ccm. TDi, me
talic, serwo, wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwie
rane szyby (4), szyberdach, aluminiowe felgi, radioodtwa
rzacz Sony, 5-drzwiowy, atrakcyjny wygląd, stan idealny -
24.000 zł, zamienię na terenowy, Mercedes, van. Wrocław, 
tel. 0501/62-40-39
VW JETTA, 1986/89 r., 95 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, • 8.500 zł zamienie na busa, z dopłatą. Trzebnica, tel. 
071/312-76-11,071/312-86-10 
VW LT 28,1988r., 2400 ccm, benzyna, biały, podwyższony, 
instalacja gazowa, hak, po remoncie blacharki, 5-biegowy, 
stan b. dobry, - 12.700 z ł , zamienię na inny osobowy albo 
inne propozycje. Lwówek śląski, tel. 0608/37-17-08 
VW LT 28 MAXI, 1992 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, długi
1 wysoki, radio, 5-biegowy, serwo, stan b. dobry, w ciągłej 
eksploatacji, zamienię na uszkodzony do 10.000 zł. Smolno 
Wlk., tel. 0502/62-88-95
VW PASSAT KOMBI, 1977 r„ 1600 ccm, benzyna, czerwo
ny, silnik z 1989 r., blacharka do poprawek, stan dobry-1.500 
zł, zamienię na na Żuka A-11, skrzyniowego. Kłodzko, tel. 
0603/50-41-99
VW PASSAT, 1986 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, model 
przejściowy, automatic, 5-drzwiowy, RO, hak, sprowadzony 
w całości, stan b. dobry - 7.200 zł, zamienię na inny, w tej 
cenie lub tańszy, może być uszkodzony, lub do remontu. 
Głogów, tel. 0604/87-43-11
VW PASSAT, 1987/96 r., 190 tys. km, 1800 ccm, szary me
talic, 5-drzwiowy, 5-biegowy,'obrotomierz, szerokie zderza
ki, model przejściowy • 6.200 zł, zamienię na dostawczy. 
Wrocław, tel. 071/785-79-63,0607/74-00-90 
VW PASSAT KOMBI, 1991/97 r„ 200 tys. km, 1900 cćm, 
diesel, beżowy, centr. zamek, wspomaganie, stan silnika b. 
dobry - 18.500 zł, zamienię na Forda Transita. Głogów, tel. 
076/834-70-06,0601/39-67-01 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r.r 115 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, kolor grafitowy metalic, centralny zamek, el. otw. szy
berdach, el. reg. reflektory, wspomaganie kierownicy, -16.800 
z ł, zamienię na ciągnik siodł. albo Mercedesa 207-310. Ze- 
brzydowa, tel. 075/736-21-52,0607/20-73-87 
VW PASSAT SEDAN, 1994 r., 2000 ccm, benzyna, biały,
• 22.500 zł, zamienię na mniejszy, sprowadzony w cało
ści, 4-drzwiowy, do 10.000 zł. Lwówek śląski, tel. 075/
782-31-00
VW PASSAT, 1997/98 r., 50 tys. km, 1800 ccm, turbo, błę
kitny, klimatyzacja, skóra, pełne wyposażenie elektryczne, 
zamienię na tańszy, stan dobry, van lub terenowy. Oława, 
tel. 0603/84-78 7̂7, ■
VW. PASSAT, 1998 r., 57 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy metaiic, pełne wyposażenie oprócz skóry i klima
tyzacji, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, zamienię na 
tańszy. Międzylesie, tel. 074/812-65-12,0603/33-86-55 
WV POLO, 1981 r., 252 tys. km, 1300 ccm, benzyna, nie
bieski, po remoncie blacharki; zawieszeń i silnika, zareje
strowany • 3.500 zł, zamienię na inny, uszkodzony lub do 
remontu. Iłowa, tel. 068/377-44-66 - 
VW TRANSPORTER, 1980 r., 1600 ccm zamienię na Mer
cedesa 123 D lub motocykl Kawasaki, Suzuki, Honda powy
żej 600 ccm, w tej samej cenie, - 5.800 zł. Siedlęcin, woj. 
jeleniogórskie, tel. 0609/16-64-27 
VWVENTO GL, 1992 r., 1781 ccm, benzyna, granatowy, 
inst. gazowa, szyberdach, centralny zamek, el. reg. luster
ka; wspomaganie kierownicy - 16.900 zł, zamienię na VW 
Passata Combi, 1900 ccm diesel. Boguszów-Gorce, tel. 074/ 
844-07-05
WARTBURG KOMBI. 1979 r.. 20 tys. km. 1000 ccm. żółty, 
po remoncie blacharki. po lakierowaniu, techn. sprawny sil
nik :+ części, blok silnika, skrzynia biegów, głowica, i Inne - 
800 zł, zamienię na motocykl Simson, ETZ, EMZ, 250 lub 
prod. zachodniej lub sprzedam. Kępno. tel. 062/781-10-10 
ŻUK A-11B, 1976 r.. 80 tys. km, 2200 ccm, diesel, zielony, 
skrzyniowy, - 1.200 zł, zamienię na'części do Fiata 126p, 
motor, inne. Wałbrzych, tel. 074/605-74-67 po godz. 18 
ŻUK, 1992 r., 123 tys. km, 2400 ccm, diesel, szary, biaszak,
2 opony zimowe, przegląd do 03.2002 r., silnik Andoria, eko
nomiczny, stan dobry, zamienię na samochód osobowy. 
Wałbrzych, tel. 0502/55-00-65
ŻUK. 1996 r. po remoncie silnika, kontener, zamienię na 
przyczepę bagażową, ład. do 750 kg. Wrocław, tel. 0600/
52-12-48
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AKCESO RIA
SAMOCHODOWE

AKUMULATOR 105 Ah/420 A, prawie nowy, na gwarancji, • 180 
zl. Wrocław, tel. 071/372-65-23, 090/39-96-60 
AKUMULATOR CENTRA PLUS 61 Ah. z 2000 r. • 100 zł. Wro
cław, tel. 0603/85-13-62
AKUMULATORY 2 x 225 Ah -140 zł/szt., 1 x 200 Ah -140 zl/szt., • 
2 x 165 Ah -140 zl/szt., 3 x 100 Ah - 90 zl/szt., 1 x 62 Ah - 60 zl, 
możl. sprawdzenia. Prusice, tel. 071/312-61-90,0609/49-86-62 
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

'P R O S T O W A N IE  FE LG
ALUMINIOWYCH, REGENERACJA 

OPONY UŻYWANE, MONTAŻ, WYWAŻANIE 
^Wrocław, ul. Grota-Roweddego 55, tel.364-41-57 

w godz. sob. do godz. 14'

towe chlapacze, Rabaty dla firm, tel. 074/841-22-65 
(oraz fax), 0604/51-44-59 01018621

O  AUTO TUNING PANTHALER przyciemnianie szyb 
samochodowych z certyfikatem i homologacją, 
tłumiki „basowe” ze stali nierdzewnej, produkcja 
tarcz zegarowych podświetlanych, spoilery, afu- 
miniowe felgi, zawieszenia, świece sportowe 
Brisk i Splitfire, filtry sportowe, fot. kubełkowe 
siatki aluminiowe. Tuning od A do Z, montaż, raty, 
wysyłka, poszukujemy dystrybutorów, Wałbrzych 
(sklep), ul. A. Krajowej 64b, tel. 074/846-90-96, 
0600/12-98-58,0503/57-02-17 01018611

O  AUTOALARMY, IMMOBILIZERY, centralne zamki,

IE RACJA

FELGI
PROSTOWANIE, PIASKOWANIE 

LAKIEROWANIE. WULKANIZACJA
Wrodaw, ul. Alei Pracy 2 

(wjazd od ul GRABISZYŃSKIEJ) 
Vtel/fax 071/339 00 23, 0-601 786 288Jopoh374^

FELGI ALUMINIOWE AZEV 18". z oponami 235, 265, do Mer
cedesa, - 3.500 zł lub zamienię na felgi 17", lub 18", do BMW. 
Bolesławiec, tel. 0501/76-66-56 
FELGI ALUMINIOWE ROYAL 195/55/15, do Nissana i Toyoty, - 
1.200 zl. Bolesławiec, tel. 0501/46-79-67 
FELGI ALUMINIOWE RIAL15". opony Dunłop 195/50/15,5-ra- 
młenne gwiazdy, z rantem, • 1.300 zł oraz 15", oryginalne, do 
Audi. rozstaw 108,5 szt, • 750 zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
lub Niemcy, 0049/17-47-71-21 -78 
FELGI ALUMINIOWE z oponami, do Audi lub Mercedesa, 15", 
5-otworowe, • 1:200 zl. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
FELGI ALUMINIOWE RONAL do Mercedesa. Opla B, VW T4. 
w kolorze białym, 5-ramienna gwiazda, 7Jx15H2E28 - 600 żł, 
ze śrubami oraz drugi komplet, firmy Penta (prod. angielskiej),

FELGI ALUMINIOWE BBS 4-otworowe, rozstaw 100 mm, 6-ra- 
mienne gwiazdy, -15", z oponami 195/60/15, do VW, Qpla, Re
naulta, • 1 200 zi. Nysa, tel. 0609/40-46-09 
FELGI ALUMfNIOWE 15", 5-otworowe, 5-ramienna gwiazda, 
opony 205 x 60 x 15, do BMW E-36, • 500 zł. Oborniki Śląskie, 
tel. 0601/05-25-46
FELGI ALUMINIOWE do Forda Fiesty lub Escorta, - 500 zl. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/593-03-75 
FELGI ALUMINIOWE z oponami, do Mercedesa, 4 szt. - 400 zl. 
Paczków, tel. 077/431-30-67
FELGI ALUMINIOWE do Seata Toledo, Iziby, oryginalne, z koł
pakami Seata, 6Jx14, rozstaw 100 mm, stan b. dobry, • 480 zl. 
Prochowice, tel. 0603/44-67
FELGI ALUMINIOWE do BMW, z oponami, 5-śrub, ET 34 Ante- 
ra. 3-ramienna gwiazda, 17", opony Pirelli PZERO, 235/40/17, 
stan Idealny, - 2.000 zł. Siciny, gm. Niechlów, tel. 065/543-52-86 
FELGI ALUMINIOWE do Forda, na 5 śrub, 6Jx14x47.5, - 250 
zl. Szewce, gm. Wisznia Mala, tel. 071/312-83-38 
FELGI ALUMINIOWE 15" Alpiny, wzór ET 12, szer. 7J, alumi
niowe felgi 15" do VW Golfa, Opla, BMW, stary wzór, et28 sze
rokość 7J. Szprotawa, tel. 0603/33-12-68 
FELGI ALUMINIOWE 15". 5-otworowe. stan b. dobry - 600 zł/kpi. 
Świdnica, lei. 0605/69-21-28
FELGI ALUMINIOWE 7Jx15, 4-otworowe, odl. między otwora
mi 108 mm, 12-ramienne gwiazdy, po renowacji, atrakcyjny

„ M O T O  C E N T R U M  M R O Z 3 N S K T  W R O C Ł A W  /hurt-detal/

.m c m BAGAŻNIKI »THULE
I  /na rower, na narty,na surfing, łańcuchy,pokrowce, haki holownicze foteliki,.. 
1 Zapraszamy do nowego /od 30.04.2001r./ 

n a j w i ę k s z e g o  na Dolnym Śląsku 
| salonu przy stacji paliw S H E LL  ul. Ślężna 146-148 

oraz ul. Legnicka 62
ul. Powstańców Śl. 122

..Gdzie kupić bagażniki?..

ALARMY SAMOCHODOWE Aligator, Casslnl, Pre- 
sto Tytan i inne, zestawy z dowolnymi czujnika
mi, centralne zamki, sterowniki, profesjonalny 
montaż, gwarancja, najniższe ceny, faktura VAT, 
kontakt telefoniczne, montaż 7 dni w tygodniu. 
Wałbrzych, tel. 074/841-67-75

tel. 337-20-73 
tel. 337-11-17 
tel. 351-23-71 
tel. 373-24-15

'W-w, ul. J. Narodowej 187 (w oficynie), tel. 372-16-85, kom. 0-601 75 02 60 '
O PO N Y - NOWE. UŻYWANE I BIEŻNIKOWANE - duż

z montażem, tanio i solidnie. Wałbrzych, tel. 
074/843-12-35, 0604/91-42-72 

BAGAŻNIK DACHOWY aluminiowy • 40 zl. Świdnica, tel. 
. 074/640-66-95 
BAGAŻNIK DACHOWY do Opla Corsy lub Astry, stan dobry • 
130 zł. Walbrzyth, tel. 0604/61-42-04 ■
BAGAŻNIK DACHOWY do Fiata 126p, zamykany na klucz, - 
150 zł.'Wrocław, tel. 071/363-84-90, 0601/95-47-87

ul.Boya-Żeleńskiego 55
W r o d a w

»H5H2ELEKTRYKA SAMOCHODOWA tel.0502-038*595
ANTENA AUTOMATYCZNA nowa, nie używana, kupiona za 75 
zl - 35 zl. Wrocław, tel. 0502/83-64-03 .
ANTYRADAR model 2001 r., inteligentny, z programowaną szyb
kością, nowość w USA, na wszystkie typy radarów, cena • 3.000 
USD. Wrocław, tel. 071/336-23-51, 0603/91-54-12 
ANTYRADAR KOBRA samochodowy, • 150 zl. Bielawa, tel. 
074/833-15-40. 0606/66-92-29
ANTYRADAR ULTRA LIMITED model 2001 r„ profesjonalny, 
cyfrowy, szerokopasmowy, 360 stopni, VG-2, stan dobry, na foto, 
videó, kamery, pistolety, lasery, itp., prod. USA, • 950 zl. Wro
cław, tel. 071/336-23-51, 0603/91-54-12 
ANTYRADAR UNIDEN model 2001 r., 6-pasmowy, na foto, vi- 
deo, kamery, lasery, pistolety, itp., 360 stopni, - 450 zł. Wro
cław. tel. 071/336-23-51, 0603/91-54-12 
O  AUTO TUNING • profesjonale przyciemnianie szyb 

(z homologacją), produkcja białych i kolorowych 
usztywnianych tarcz zegarowych, tłumików baso
wych ze stali nierdzewnej typ DTM, gałki zmiany 
biegów, okleiny do kokpitów, magnetyzery pali
wa Maksor, świece zapłonowe Brisk Splitfire, fil
try powietrza • 140 zł, napisy na samochody, spor-

B a g a żn ik i T H U L E  
Wszystkie modele aut • montaż gratis 

do każdego bagażnika wczasy dla dwóch osób
w Polsce. Czechach, słowacll lub Austrii 

gratisl
A U TO  C EN TR U M  OP011900 

W-w, ul. Rakowa 16, tli. 071/325-3840,0502 568 265,0607 241 866

srebrne, rant polerowany, 5-ramienna gwiazda, 7Jx15H2E11. 
ze śrubami - 550 zl. Brzeg, tel. 077/404-61-61 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - AC0505 
www.autogielda.com.pl)
FELGI ALUMINIOWE 14" oryginalne, do VW, stan b. dobry oraz 
fotel kubełkowy Konig, stan idealny, tłumik sportowy, stan b. 
dobry. Chojnów, tel. 076/877-36-55 
FELGI ALUMINIOWE 15", z oponami 205/50/R15, 4 szt., stan 
dobry, 4 otworowe, gwiazda, • 500 zł. Dąbie, tel. 0607/40-46-20 
FELGI ALUMINIOWE z oponami, 195/50/15R, 3 szt., cena - 200 
zł, felgi stalowe, z oponami 175/70/14. 2 szt., cena - 80 zi. Gaj
ków. tel. 071/318-53-29 ■
FELGI ALUMINIOWE AEZ14", 4-otworowe, 5-ramienne gwiaz
dy, rozstaw śrub 108 mm, do Forda i Audi, z oponami kierunko
wymi 185x60x14 - 1.000 zl/kpi. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-82-98
FELGI ALUMINIOWE do Opla, 4-otworowe, 6 szt.. opony FUL- 
DA R 195/50/15", stan b. dobry, • 1.250 zl /kpi.. Jelcz-Laskowi
ce. tel. 071/318-30-69
FELGI ALUMINIOWE RH rozstaw 108 mm do samochodu Audi, 
Ford, Peugeot, 4 szt., opony letnie i zimowe, 195/65/R15, stan 
b. dobry. • 800 zl. Kamienna Góra, tel. 0604/26-12-31 
FELGI ALUMINIOWE 14", odl. między otworami 100 mm, z 
oponami, do VW, Opla - 300 zl/kpi. Kamienna Góra, tel. 
075/744-56-35 do godz. 12. 0606/12-13-51 
FELGI ALUMINIOWE 17", 5x100. nowe. do VW Golfa, Toyoty. 
Skody,-  1.400 zl. Kotowice, gm. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-75-60
O  FELGI ALUMINIOWE nowe i używane, atrakcyjne 

wzory i ceny; opony nowel używane, sprzedaż, 
montaż; felgi stalowe. Kotowice 58 k. Obornik Ślą- 

- Skich, tel. 071/310-75-60 01023411
FELGI ALUMINIOWE z oponami rozm. 15 do VW, na 4 śruby - 
600 zl. Legnica, tel. 0603/53-26-42 
FELGI ALUMINIOWE 14". do Nissana, rozstaw 114.3,6-ramien- 
ne z oponami letnimi, • 990 zł. Legnica, tel. 076/854-19-89, 
0604/33-86-24 *.

J M A K S O R  V ,

- oszczędność pa liw a  do 15%
- w ięksża  moc s iln ik a  OP0)0627
MOCNE magnetyzery 
MOCNE efekty

A k tu a ln e  in form acje

www.maksor.pl
www.magnetyzery.pl

P u n k ty  sp rze d a ży  i m on tażu  : 

WROCŁAW
Dolnośląska Hurtownia Motoryzacyjna,

Karkonoska 45, tal. (071) 366-20-02, 339-93-62 
MTK DESIGN, Swojczycka 99. tal. 0601 75-72-95 
O&O sp. z  o.o. Karkonoska 45, tal. (071) 33-99-349 

ELCAR sp. Z  o.o. Grunwaldzka 49-51, tal. (071) 328-09-21 
PPHU JACKY, Pełczyńska 6. tal. (071) 372-67-21 

PUH ARDA, Bogusławskiego 31. M . (071) 362-79-53 
SPARKO AUTOGAZ, Bogusławskiego 27. tal. (071) 361-60-30 

PUHP Psńczyszyn Tomasz, iw . Wincentego 39, taL (071) 372-21-23 
LAJERPOWER, Strachowskiego 2. tal. (071) 366-16-02

JELENIA GÓRA
PH SKLEP Motoryzacyjny, Sudecka 30. tal. (076) 753-43-28 

AUTO HALE, Piłsudskiego 47. tal. (075) 764-72-68 
GRABOWSKI sp. z  o.o , Wohośd 133. tal. (076) 76-78-678 
JEL-CAR sp. z  o.o.. Spółdzielcza 38. tal. (075) 76-48-555

NOWA RUDA
OANMOT Sklep Motoryzacyjny, Slupiecfca 5, tał. (074) 672-33-79 

PHU KAS SerWIt Ogumienia, Niepodległości 9, tal. (074) 872-45-69

WAŁBRZYCH
BUC AR. Arml Krajowej 54, tal. (074) 847-65-77 

MALUCH a ft  Motoryzacyjne, 11-go listopada 16, tal. (074) 84-784-82

ŚWIDNICA
MARKO sc. Komunardów 7. tal. (074) 852-27-09

KŁODZKO
SKLEP MOTORYZACYJNY. Lutycka 11. tal. (074) 867-27-77

DZIERŻONIÓW
PHU AUTO-MOTEX, Przedmieście 38, tal. (074) 831-49-47 
PHU AUTOLOB S .C .. Daszyńskiego 1. tal. (074) 831-38-91

BOLESŁAWIEC
PPHU ALPA. al. 1000 lada 17a. tal. (075) 732-82-46

LEGNICA
SKLEP JOTA. Cmentarna 2, (076) 854-40-47

JAWOR
PHU M AL-POL. Kolejowa 1. tal. (076) 870-72-08

LUBIN
Mechenika Pojazdowe R. Korga. J. Zygadto, Rzeźnicza 2, (076) 842-61-99

ŻARY
ZUH K.Mazurkiewicz, Warsztatowa 1. tal. (068) 374-20-34

PROD UCENT: M A K SO R  S .C . W A ŁBRZYC H , C h ro b rego  41 
_________ tel. (074) 84-772-75.0602 76-51-76

K u p u j ą c  4  o p o n y

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 inne.

Regionalny Skład Opon i Serwisy

W r o c ł a w
Popielskiego 7 
342-10-33

Brucknera 52 
325-19-94

BAGAŻNIK DACHOWY pasuje do VW i Toyoty, stan b. dobry - 
100 zl. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 
BAGAŻNIK DACHOWY koloru złotego, mało używany, do Fia
ta 126p, stan b. dobry • 70 zl. Wrocław, tel. 071/784-46-32 
BLOKADA SKRZYNI BIEGÓW MUL-T-LOCK^uniwersalna, z 
mocowaniem, 3 klucze, mało używana, • 150 zł- Wałbrzych, tel. 
074/666-25-48, 0503/74-15-11
BLOKADA SKRZYNI BIEGÓW MUL-T-LOCK oryginalna -150 
zł. Wrocław, tel. 0601/80-99-18
CENTRALNY ZAMEK uniwersalny, do każdego auta 4-drzwio- 
wego • 150 zl, pilot do zamka • 150 zl (zmienny kod). Opole, 
tel. 0604/35-01-80 wieczorem
CIŚNIENIOMIERZ DO KÓŁ sam., fabr. nowy, digital, zasięg do 
8 atm., b. dokładny 0,05 atm., wyświetla dużymi cyframi, możli
wość przesłania pocztą, sprow. z Niemiec - 45 zł. 57-300 Ząb
kowice śląskie, tel. 074/641-15-75 
FELGI ET 50 3 szt., lekko uszkodzone, 6-ramienne gwiazdy, do 
VW, Renaulta, -170 zł. Leszno, tel. 0605/82-85-18 
FELGI standardowe do Volkswagena, na 4 śruby, z kołpakami i 
oponami, - 220 21. Lubin, tel. 0503/90-30-60 
FELGI z oponami, 195 x 70 X 14, do BMW, 5-otworowe, 4 szt. • 
40 zł/szt. Jelenia Góra, tel. 075/641-30-97 
FELGI 15", do Opla Omegi B, 5 szt, • 900 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73, 0603/23-45-49
FELGI ALUMINIOWE z oponami, 15", 4 x 100, stan b. dobry, do 
Hondy. Opla, VW, - 850 zł. „ tel. 0601/63-53-58 
FELGI ALUMINIOWE RONAL 15", gwiazdy, do VW, Renault, 
Audi, na 5 śrub, nowe, fabrycznie pakowane, • 1.500 zł. Bogu- 
szów-Gorce, tel. 074/844-12-20

FELGI ALUMINIOWE z oponami, wym. 215/40/17, trzy ciemne 
belki z dekielkiem, stan idealny, do Volkswagena, 4-otworowe, 
- 2.000 zl. Legnica, tel. 0605/26-54-64 
FELGI ALUMINIOWE 14" do sam. Renault, rozstaw śrub 100, 
5-ramienne, z oponami Sport-Jet, rozmiar 185/60/14, stan b. 
dobry • 2.000 zl/kpi. 4 szt. Lubin, tel. 0502/61-47-13 
FELGI ALUMINIOWE 13", odl. między otworami 108 mm, bez 
opon, do Forda, 300 zl lub zamienię na telefon komórkowy, 
RO samochodowy, inne. Nowa Sól, teł. 0607/74-71-21

BAGAŻNIKI
BOKSY

NAJNIŻSZE CENY - RATY, MONTAŻ GRATIS
OPOH554

Wrocław, ul. O łb ińska 4 b 
(boczna ul. Jedności Narodowej) 

przyjdź do nas z tym ogłoszeniem, 
a otrzymasz 5% rabatu 

tel. 321-30-06, 372-28-17

FELGI ALUMINIOWE z oponami, 165/70 R13, 2 szt, - 120 zl. 
Wrocław, lei. 071/321-64-64
FELGI ALUMINIOWE z oponami, do KIA Sportage, stan b. do
bry. - 1.500 zl. Wrocław, tel. 0600/50-79-04 
FELGI ALUMINIOWE 5 szt., rozm. otworów 4 x 108 mm, otwór 
pierścienia 52 mm, oryginalne, do Audi B3 - 150 zl/szt. Wro
cław, tel. 0602/63-65-21
FELGI ALUMINIOWE do VW, 4 szt. Wrocław, tel. 0607/27-40-80 
FELGI ALUMINIOWE 5-otworowe, cena bez opon • 400 zi, z 
oponami - 500 zl. Wrocław, tel. 0503/86-38-42 
FELGI ALUMINIOWE 13", do VW, szeroka szprycha i rant, stan 
b. dobry, • 500 zł/komplet. Wrocław, tel. 0600/36-57-33 
FELGI ALUMINIOWE 14" do BMW 3. rozstaw śrub 100 mm z 
oponami, stan b. dobry, 4 szt. • 600 zl. Wrocław, tel. 
0601/88-32-87

(promar) I

wygląd, do Peugeota, Forda, Audi 100 .cygaro", Volvo 850, • 
700 zl. Świdnica, tel. 074/853-37-36, 0607/48-99-86 
FELGI ALUMINIOWE ATS 6Jx14, opony 195/60, stan idealny, 
prod. niemieckiej, 4 szt, - 850 zl. Trzebnica, tel. 071/387-05-54. 
0502/86-06-57
FELGI ALUMINIOWE do Forda, na 5 śrub, 6Jx14x47.5, - 250 
zl. Trzebnica, tel. 071/312-83-38 
FELGI ALUMINIOWE do Forda, 16", rozstaw 108 mm. na 4 śru
by, z oponami 205x55x16, stan b. dobry, - 1.250 zł. Trzebnica, 
tel. 0602/86-45-97
FELGI ALUMINIOWE EXIP 14" + opony o wym. 195/65/14 do 
Nissana, Mitsubishi • 620 zł/kpł. Wałbrzych, tel. 074/843-32-48 
FELGI ALUMINIOWE BORBET wzór .A*, mały rant, kompletne 
z dekielkami i kluczykiem, rozstaw śrub 4 x 108 mm. 7 x 15", do 
Forda Escorta, Fiesty, Sierry, Audi 80, stan idealny, - 670 zł. 
Wałbrzych, tel. 0604/21-14-48
FELGI ALUMINIOWE GOTTI z Oponami 235 45Z R17,5-ramien
na gwiazda, 5 otworów do Hondy Prelude do piaskowania - 600 
zl. Wałbrzych, tel. 074/847-75-50, 0607/57-40-06 
FELGI ALUMINIOWE ZENDER15", z oponami 195/50/13, mało 
używane, stan dobry, - 1.050 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-25-91, 
0502/40-98-67
FELGI ALUMINIOWE na 4 śruby, z oponami 195/65 R15, do 
Saaba 9000 z 1986 r, - 600 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-60-95 
FELGI ALUMINIOWE oryginalne, do Mercedesa 123, - 200 zl. 
Wiązów, tel. 0605/05-93-66
FELGI ALUMINIOWE 6J 14 4 x 114.3. 8|-ramienne gwiazdy, z 
deklem, nie używane w Polsce, stan b. dobry, - 480 zł. Woł
czyn, tel. 0603/03-49-57
FELGI ALUMINIOWE 14", do Audi • 60 zl/szt. Wołów, tel. 
071/389-81-60
O  FELGI ALUMINIOWE 13-17", do wszystkich typów 

samochodów, atrakcyjne wzory i ceny • od 900 
do 1.300 zł, komplety nowe i po fabrycznym od
nowieniu, duży wybór oraz prostowanie, spawa
nie, wypełnianie ubytków, odnowienia fabryczne. 
Wrocław, tel. 0603/16-31-97 81008951

STOMIL-KLEBER-DĘBICA
fm ontaż zakup ionych opon gratis^

(OPONY UZYWANr
duży wybór auta osobowe i busy

PROSTOWANIE FELG;
alu. i sta low ych

^Usługi wykonujemy w ciągu jednego dniaflji

v y v - w ,  T ę c z o w a  57y 
J e l .  3 4 1-16-74 ,

FELGI ALUMINIOWE 14" z oponami do Opla, Toyoty, rozstaw 
śrub 4 x 100 m, stan b. dobry - 600 zł. Wrocław, tel. 
0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE 5-ramienne gwiazdy, szeroki rant na 5 
śrub, do Mercedesa, Audir Opla, • 400 zł. Wrocław, tel. 
0503/86-38-42
FELGI ALUMINIOWE 5-ramienne gwiazdy. 15", zaokrąglonę,
4-otworowe, z oponami, do VW i Audi, • 1.200 zł. Wrocław, tel. 
0502/17-59-27
FELGI ALUMINIOWE 6 x 14, do Alfy Romeo 145, 146 - 700
zł/kpł, 7x15 do Alfa Romeo 156,166 - 1.050 zł/kpi. Wrocław,
tel. 071/339-87-10, 0601/71-59-50
FELGI ALUMINIOWE 5Jx13, rozstaw 4x98 mm, 5-ramienne,
nowy wzór, do Fiata Uno, Punto, Tipo, Cinquecento, Seicento,
Poloneza, Fiata 126p, nowe - 200 zl/szt. Wrocław, tel.
0603/85-13-62
FELGI ALUMINIOWE 16", do BMW 5, nowe, prod. niemieckiej,
5-ramienne gwiazdy, - 1.700 zł. Wrocław, tel. 0603/97-32-59 
FELGI ALUMINIOWE 6x13, do Forda, 4-ramienne, rozstaw 108 
mm, 4-otworowe, - 370 zł. Wrocław, tel. 0602/18-41-14 
FELGI ALUMINIOWE 17" AZEW, 5-ramienne z oponami 
215x40x17, rozataw 108 mm, pasują do Audi. - 1.800 zł. Wro
cław. tel. 0603/08-21-76
FELGI ALUMINIOWE 6JH2E Z32, szprycha, z oponami 185/50 
R14", do Forda, 4 szt, • 600 zł. Wrocław, tel. 0607/40-42-95. 
FELGI ALUMINIOWE do VW Passata. 4 otwory. 100 mm. nie
spotykany wzór, z oponami Dunlop 2000 Sport, 4 szt, - 1.000 zl 
lub zamienię na Fiata 126p albo motocykl MZ ETZ 250, 251. 
Wrocław, tel. 787-89-87
FELGI ALUMINIOWE ET 20 6,5 Jx15, do BMW 5.4 szt. • 1.000 

. zł. Wrocław, tel. 0605/05-95-41
FELGI ALUMINIOWE 4 sztuki, z oponami 185/60 R14, do VW 
Golfa. - 550 zł. Wrocław, tel. 071/352-12-04, 0503/58-45-65 
FELGI ALUMINIOWE GM 6Jx15 ET49, ♦ śruby mocujące, stan 
idealny, 5-otworowe, • 650 zl. Wrocław, tel. 0601/15-67-03 
FELGI ALUMINIOWE z oponami 205x60x15, do BMW 318, ory
ginalne, • 650 zl. Wrocław, tel. 0501/81 -36-18 
FELGI ALUMINIOWE 13,14,15." do Forda, Peugeota, stan ide
alny, nowy wzór. Wrocław, teł/071/349-27-83 
FELGI ALUMINIOWE 15". do Forda Scorpio. 4 szt, - 600 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-27-14
FELGI ALUMINIOWE 14 i 15", do VW. Opla. Seata, Skody, nowe. 
nie używane, atrakcyjny wzór. Wrocław, tel. 0601/55-26-69- 
FELGI ALUMINIOWE 7J x 15, rozstaw 100, do Renaulta 19, 
Opla. VW. - 590 zl. Zawidów, teł. 075/778-83-91 
FELGI ALUMINIOWE fabrycznie nowe, - 1.200 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 0601/91-87-56

Haki holownicze
europejski standard-wszystkie modele aut 

AUTO CENTRUM OM1189S 
Wrocław, ul. Rakowa 16 

tel. 071/32548-30,0502 569 265,0607 241 866

FELGI ALUMINIOWE 15",nowe, w kartonach, rozstaw śrub 5 x 
112 mm, do VW Passata B5, Audi A4. Mercedesa 124, - 1.290 
zł. Ząbkowice śląskie, tei. 0601/91-87-56 
FELGI ALUMINIOWE z oponami, 195x50x15, gwiazda 5-ramien
na, z rantem, pasują do VW Golfa II, III, IV, Passata. Corrado i 
innych modeli, • 900 zł. Zielona Góra, tel. 0607/18-47-65 
FELGI ALUMINIOWE do Nissana, 16", rozstaw 114.3 mm, 7.5 
x 16 H2,5-ramienna gwiazda, stan b. dobry, • 1.390 zł. Bystrzy
ca Kłodzka, tel. 0502/67-24-96
FELGI ALUMINIOWE 5-ramienna gwiazda, do Audi A4> orygi
nalne, z dekielkami. 5-otworowe, atrakcyjny wzór. Kłodzko, tel. 
0605/30-44-45
FELGI ALUMINIOWE do Mercedesa (wszystkie modele), 15-18"
- 400-2.000 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-80-44. 0501/34-42-12 
FELGI ALUMINIOWE do Mercedesa 123, oryginalne, z opona
mi, 4 szt. lub zamienię na felgi aluminiowe do Mercedesa 123, 
205/50/15, AMG albo BBS. Sobótka, tel. 071/316-24-09 
FELGI ALUMINIOWE 17 x 8.5 J, z oponami 235 x 45 lub ża- 
mienię na koła do Opla Omegi. Wrocław, tel. 0602/76-53-36 
FELGI ALUMINIOWE 13, 14. 15, 16". Wrocław, tel. 
071/363-40-66 w godz. 10-16
FELGI ALUMINIOWE 7 x 16J ET 20, oryginalne do BMW 5, 7. 
5-ramienne, 4 sztuki. - 1.300 zl. Wrocław, tel. 0609/16̂ 66-81 
FELGI ALUMINIOWE do Alfa Romeo, nowe, oryginalne, 16 cali,
- 800 zl, do Forda Scorpio 1994-98 r., 17 cali, stan b. dobry, • 
1.000 zl, do Forda Mondeo, 1993-2000 r., stan b. dobry, -1.000 
zl. Wrocław, tel. 0503/81-88-53
FELGI ALUMINIOWE do Opla Corsy, Daewoo Nexia, VW Polo, 
Daewoo Lanos, Mazdy 323, 4 x 100 mm, 14 cali, nowe opony 
Michelin, • 1.200 zl. Wrocław, tel. 0503/59-48-21 
FELGI ALUMINIOWE do Mercedesa, 4 sztuki, nakrętki 15". - 
750 zł, do Alfa Romeo, 16". nowe, oryginalne. • 800 zl, 17" do 
Forda Scorpio, - 1.000 zl. Wrocław, tel. 0501/31-30-13 
FELGI ALUMINIOWE BBS do VW Golfa III, 15" - 500 zł. Wro
cław, tel. 0502/54-08-12
FELGI ALUMINIOWE GM 17", 6-ramienna gwiazda, rozstaw 4 
x 100 mm, stan b. dobry z oponami Dunlop Sport 8000, 215 x 
45 x 17, wysoki bieżnik, - 1.400 zl. Wrocław, tel. 0604/95-34-35 
FELGI ALUMINIOWE 5.5J x 13 x 28.5, odległość między otwo
rami 108 mm, do Forda, stan dobry - 400 zi lub zamienię na 
felgi stalowe 14", z oponami, do Forda. Zgorzelec, tel. 
0503/02-33-79
O  FELGI ALUMINIOWE. STALOWE komplety na koła, 

skup, sprzedaż, zamiana, rozmiary 13,14,15,16, 
17", do różnych modeli aut osobowych (Audi,

KORZYSTNE R A B A T Y  NA O P O N Y
C T K I I E  O S O B O W E , D O S T A W C Z E  IbiE  I R I C  * ■ CIĘŻAROW E. CENY (BRUTTO) OD:

O P O N Y  N O W E  I  U Ż Y W A N E

Sprzedaż, montaż, wulkanizacja. Duży wybór - niskie ceny.
Wrocław, ul. Miechowity 2 • boczna pl. Kromera, tel. 0-503 83 13 90, w godz. 8M-18°°

G R U P A  M ICH ELIN -  1 5 5  z ł  
7 0 ,0 8  z ł  
1 2 6 ,3 0  z ł

-  1 2 4  z ł
 U  158,81 z ł
E U R O P A  II -  8 4 ,5 5  z ł  
B R I D G E S T O N E  - 156,60 zł

K O R M O R A N  
K L E B E R  
B F  G O O D R I C H  
G RU PA  FIRESTONE

G R U P A  G O O D Y E A R  -  1 4 9  z ł  
D Ę B I C A  -  6 6 ,3 7  z ł
S A V O  - 7 7 , 1 0  z ł
D U N L O P  - 1 4 8 ,5 0  z ł
GRUPA CONTINENTAL - 1 4 7  z ł  
G R U P A  P I R E L L I  - 1 3 4 ,7 0  z ł 
C O U R I E R  -  9 9  z ł

Montaż - 4 , 5 0  zł, wyważanie opon - 4 , 5 0  zł o p o h 829 
Z a k u p i o n e  u  n a s  o p o n y  m o n t u j e m y  G R A T I S  ! 
S E R W I S :  M u c h o b o r s k a  A  c z y n n e : ^  ^  ^  — —m
(p rzy  s k rz y żo w a n iu  S t r z e g o m sk a -K le c iń s k a )  L I  % £
tel. 071/373-72-15 . fax 373 -72 -18  pn-p t O "  I  5 7 , so  O "  I  9
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AUTOALARMY
blokady skrzyni biegów 

centralne zaniki 
znakowanie pojazdów \
głośniki samochodowe c

montaż, sprzedaż 
naprawa, raty, wysyłka

ceny z montażem:
autoałarmy z atestem, od 290 z ł rata ok. 28 zł
autoalarmy bez atestu, od 250 z i  * rata ok. 25 zł
blokada Tytan-Dipol, od 340 z ł.......... rata ok. 33 zł
centralny zamek, 2 drzwi -180 z ł rata ok. 18 zł
centralny zamek, 4 drzwi - 230 zł ..*... rata ok. 24 zł 
blokady elektroniczne od 50 zi 
zestaw głośników 100 W (4 szt.),
np. VW Golf IV - 350 zł  rata ok. 34 zł
dodatkowe czujniki od 30 zł

Legn ica, al. R zeczpospo lite j 116 (lotnisko) 
naprzeciw  hurtowni Żyw iec-Trade,

0-606 966-264.

OPONY
K R A JO W E  I IM P O R T O W A N E  

N O W E ' I U Ż Y W A N E  
F E LG I S T A LO W E  I A L U  : 
- M O N T A Ż  I S E R W IS  - i  

Wrocław, ul. Buraczana 10 ‘ 
(Klecina) od 8.30 do 17.00 

tel. 071/333-74-89

m m
Autoryzowany Przedstawiciel “Sachs"

S p rzed a ż I w ym iana 
am ortyzatorów  I sp rzę g ie ł 

kom puterow e testy  am ortyzatorów  
napraw a zaw ieszeń  o

napraw y głów ne siln ik ó w  |
I sk rzy n i b iegów

Przy zakupie I wymianie 
wyważanie I test komputerowy 

amortyzatorów gratis /

Wrocław, ul Terenowa 6 2  
(boczna Buforowej) 

tel. 0 7 1 / 3 7 3  0 8  9 0 , 0 6 0 2  7 1 5  3 4 7

f CAŁODOBOWY
SERWIS OPON “MARKO” 

p ro s to w a n ie  fe lg  a lu m in io w y c h ,s p r z e d a ż  o p o n

Wrocław
u l.Kaszubska 9
(boczna ul.PomorskioJ)

tel.328-73-00

BMW, Opel, VW, Renault, Peugeot, Honda, Mitsu- 
bishi, Citroen, Mercedes, Toyota, Skoda, Hyundai, 
Daewoo, Fiat) i dostawczych (Mercedes, Fiat Peu
geot, Renault, VW i inne), realizujemy zamówie
nia. idywidualne, Wrocław, tel. 071/349-40-62, fax 
071/349-47-55, tel. 0502/37-81-98, 0601/77-68-33 
81009991

FELGI NIKLOWANE z oponami do auta terenowego, .5 szt, 
500 zl. Jelenia Góra. tel. 075/744-32-80, 0602/80-01-36' 
FELGI STALOWE do Opla, Skody. Forda. Hondy, BMW, Re
nault, komplety • 100 zł/kpi. Jawor, tel. 076/870-37-13- 
FELGI STALOWE 2 szt., 5-otworowe, 14’ , stan b. dobry, orygi
nalne np. do Forda Scorpio, mogą być do Mercedesa 123 itp., 
cena - 45 zł/szt. Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-51-85 
FELGI STALOWE 13*, szeroki rant, odl. między otworami 108 
mm, z oponami, do Forda,. Audi * 200 zł/kpi; Kamienna Góra, 
tel. 075/744-56-35 do godz. 12, 0606/12-13-51 
FELGI STALOWE 7.1/2 do Mercedesa .okularnika’ ,-stan ideal
ny, 4 szt, - 200 zł. Międzyrzecz, tel. 0501/35-60-27 .
FELGI STALOWE do sam. osobowych i dostawczych, t2r 13, 
14. 15. 16*. Milicz, lei. 071/384-03*34. 0601/4044-90 .. 
FELGI STALOWE 4 1/2 x 13, 4 x 98 mm, do Fiata, Zastawy, 
Lancii, Alfy Romeo -  30 zł, 4 1/2 x 13, 4 x 100. mm ET 45 ż 
oponą Goodyear 155 SR x 13, do VW. Opla - 45 zł. 5 1/2 x 14, 
4 x 75 mm ET 18 Świebodzice, tel. 074/854-30-80 po godz,16,
853-71-40 do godz. 15 -
FELGI STALOWE 14" - 2 szt., 13* - 4 szt. do OplaKadetta GSI. 
Wałbrzych, tel. 0607/09-83-78
FELGI STALOWE o wym. 5,5 x 14* do BMW, 4 otwory, 4 szt., 
oryg. kołpaki. Wałbrzych, tel. 0600/29-33-57 .

■
A L U M I N I O W E  I S T A L O W E

Regeneracja, Prostowanie 
Lakierowanie

(Wrocław, ul. Krzywoustego 250 I 
________tel/f ax 071/325 11 32 QP0120481

FELGI STALOWE z oponami zimowymi, używane przez 1 se
zon, 4 szt.. Pifelli 2000 P. 155/70 R13. - 160 zł. Wrocław, tel. 
071/321-64-64
FELGI STALOWE 13*. do VW, z używanymi oponami, - 50 zł/szt 
Wrocław, tel. 0600/36-57-33
FELGI STALOWE z oponami do VW T4, • 390 zł. Wrocław, tel. 
387-13-75, 0606/77-9247
FELGI STALOWE 14* do Audi 100, 80 B3, felgi stalowe 13* do 
Opla oraz do Audi 15*, na 4 szpilki. Wrocław, teł. 0501/78-81-92 
FELGI STALOWE 13*, 4 szt. + 4 opony Tyfoon 165/80, do For
da, stan b. dobry - 400 zł. 13*, 2 szt. + 2 opony 165/80, do 
Opla, stan b. dobry • 200 zł. Wrocław, tel. 0607/4042-95 
FELGI STALOWE 2 szt., prawie nowe, do Daewoo Matiza • 30 
zl/szt. Wrocław, tel. 071/349-44-07 
FELGI STALOWE 5Jx13 CHEA 2147-95, do Mitsubishi, • 200 
zl. Wrocław, teł. 0501/44-86-13
FELGI STALOWE 14", do Mazdy 626, na 5 śrub, stan b. dobry
- 30 zl/szt. Zawonia, tel. 071/312-90-73
FELGI STALOWE 15*. do BMW 5, 5 śrub - 50 zł/szt Złotoryja,
tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57
FELGI STALOWE z oponami letnimi, 175/70/13.4,4-otworowe,
rozstaw 4 x 100 mm. Sobótka, tel. 071/3.16-24-09
FELGI STALOWE 13,14,15,16*. Wrocław, teł. 071/36340-66
w godz. 10-16
FELGI STALOWE do Opla Vectry, Kadetta, Astry, Corsy, 4 szt., 
14*. Wrocław, tel. 0606/39-06-57 •
FELGI STALOWE 14*. na 4 śruby oraz do VW Passata, Vento, 
Golfa, Peugeot 106, 205, 309, 13*, na 4 śruby. Wrocław, teł 
0606/39-06-57
FOTEL KUBEŁKOWY BIMARCO, stan b! dobry, mało używany,
- 200 zł. Wrocław, tel. 349-46-51
FOTELIK SAMOCHODOWY dziecięcy, pasy, regulacja, stań 
idealny. Wrocław, tel. 071/786-77-91. 0609/35-26-62 
FOTEUK SAMOCHODOWY dziecięcy, do 12 lat. - 70 Zł. Wro
cław, tel. 0608/19-13-33
FOTEUK SAMOCHODOWY do 13 kg. granatowy w kwiatki i 
misie, stan b. dobry, -100 zł. Wrocław, tel. 071/328-3547 
FOTELIK SAMOCHODOWY RENOLUX 0-12 kg, rozkładany, 
pasy 5-punktowe, zagłówek, atest, stan b. dobry -110 zł oraz 
CAM 0-12 kg, rozkładany, pasy 5-punktowe, atest, stan b. do- 
ory -100 zł i ROEMER KING od 4 mies do 6 lat, rozkładany, 
pasy 5-punktowe, możliwy montaż na środku siedzenia, stan b. 
dobry - 120 zł. Wrocław, teł. 071/352-40-48, 322-41-57, 
0605/06-93-62
FOTELIK SAMOCHODOWY MAXI-COSI dziecięcy, 10 kg, 
sztywna rączka, z atestem, własne pasy, funkcja bujaczka, 
wkładka pod główkę, 2 szt., stan b. dobry, • 100 zł. Wrocław, teł. 
071/793-52-82, 0604/10-85-65
FOTELIK SAMOCHODOWY ROMER dziecięcy, do 6 lat; 5-punk- 
towy, własne pasy, z atestem, rozkładany, stan b. dobry, -120 
zł. Wrocław, tel. 071/372-97-75, 0601/19-08-44 
FOTELIK SAMOCHODOWY ROMER KING dziecięcy. 9-20 kg. 
od 8 mies. do 5 lat, 3-stopniowy, regulacja pozycji, pasy punk

towe, europejski atest, stan b. dobry, • 110 zł. Wrocław, tel. 
071/793-52-82. 0.604/10-85-65
FOTELIK SAMOCHODOWY CHICCO od 0-18 kg, własne pasy, 
rozkładany, z atestem, stan b. dobry, - 140 zl oraz RENOLUX 
od 0-18 kg, zagłówek, 5-punktowy, własne pasy, rozkładany; z 
atestem, stan b. dobry, - 120 zł. Wrocław, teł. 0717372-97-75, 
0601/19-08-44 '
FOTELIK SAMOCHODOWY CHICCO od 3 do 13 kg, szaro-gra- 
natowy, z daszkiem, pasami, możliwość regulacji siedzenia, stan 
idealny, - 200 zi. Wrocław,, tel. 071/339-73-85 
FOTELIKI SAMOCHODOWE ROMER, RENOLUX do 20 kg - 
90 zl. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-35-62 
FOTELIK SAMOCHODOWY MAXI COSI do 10 kg. z budką, 
wkładka dla noworodka, atest, uchwyt do noszenia, stan b. do
bry -150 zl. Wrocław, tel. 071/341-20-22, 0603/55-59-58 
FOTELIK SAMOCHODOWY 9-20 kg - 110 zł. Wrocław, tel. 
071/341 -20-22, 0603/55-59-58
FOTELIK SAMOCHODOWY ROMER dla dziecka 14 lat. wła
sne 5-punktowe pasy, atest, reg. siedzenia, stan b. dobry -110 
zł. Wrocław, tel. 071/333-52-56 
FOTELIK SAMOCHODOWY MAXI-COSI do 10 kg, z uchwytem 
do noszenia, atest, własne pasy, stan b. dobry - 110 zł oraz 
nosidełko dla dziecka, do 10 kg, z budką, wkładka dla nowo
rodka, stan idealny - 150 zł. Wrocław, tel-. 071/341-20-22, 
0603/55-59-58 .
FOTELIK SAMOCHODOWY dla dziecka 0-10 kg, firmy Maxi 
Cosi, z uchwytem do noszenia; 110 zł. Wrocław, tel. 
071/333-52-56 ...
FOTELIK SAMOCHODOWY CHICCO (nosidełko), do 10 kg. stan 
b. dobry, -150 zł. Wrocław, tel. 071/333-52-56 
FOTELIK SAMOCHODOWY CHICCO BELLE EPOOUE. 2-funk- 
cyjny, wentylacja, zagłówek, atrakcyjne wzory, • 400 zł. Wro
cław, tel. 071/364-4943, 0608/30-88-84 
FOTELIKI SAMOCHODOWE RENOLUX 0-18 .kg. zagłówek, 
własne pasy, z atestem, regulacja pozycji, ładne kolory, stan b. 
dobry -110 zl/szt. Wrocław, tel. 071/793-52-82.. 0604/10-.85-65 
IMMOBILIZER CEL-PROTECTOR. - 60 zl Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
INSTALACJA GAZOWA, 1999 r. zbiornik 551. przebieg 20.000 
km. • 1.300 zl. . tel- 0503/06-69-30 
INSTALACJA GAZOWA, • 600 zł. Trzebnica, tel. 071/387-01-54 
wieczorem
INSTALACJA GAZOWA BRC 4-letnia, 601, z dokumentacją, • 
600 zł. Trzebnica, tel. 071/312-33-54. 090/34-14-92 
INSTALACJA GAZOWA BRC rok prod. 1994, kompletna, zbior
nik o poj 651, kpi. dokumentacja, do samochodu Polonez. Wro
cław, tel. 071/311-98-33
INSTALACJA GAZOWA butla w kształcie koła, - 400 zl. Wro
cław, teł. 071/359-29-59
INSTALACJA GAZOWA kompletna, z dokumentacją, butla, 
parownik i inne, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/344-32-81, 
0609/53-39-39
O  INSTALACJA GAZOWA • montaż, serwis, skup in

stalacji. Janików, tel. 071/303-08-93 01023911
KANISTRY poj. 60-2001, od 20-50 zł. Nysa, teł. 0606/82-00-00 
KANISTRY NA BENZYNĘ nowe - 50 zl. Wrocław, tel. 
071/344-81-35
KATOLOGI CZĘŚCI ZAMIENNYCH na płytach CD. do większo
ści samochodów - 50 zl/szt. Trzebnica, tel. 0606/14-40-74 
KIEROWNICA D&W skórzana typ. F65 • 320 zł. Wrocław, teł. 
0608/65-93-56
KOLA 275/70/225, opona Pirelli, felga -10 otworów, 90% bież
nika, poduszki pow. nowe, 3 szt. Continental 620N. Kłodzko, 
tel. 074/867-78-68, .0602/19-02-59 dom 
KOLA rozm. 13.14,15 -16 zł/szt. Legnica..tel. 076/866-04-12 
KOLA 825 x 15 (2 szt.) - 200 zł/szt lub zamienię na koła 825 x 
20 lub 900 x 20. Wiązów, woj. wrocławskie, tel. 0609/48-60-10 
KOLA 4 szt., z oponami 195x60 R14, felgi stalowe do VW Golfa 
III, Opla, Daewoo, z oponami 195x60 R14, 4 szt. - 360 zl/kpi. 
Wrocław, tel. 0601/78-28-97
KOLA do samochodu Żuk, stan b. dobry. Przemków, tel. 
076/831 -92-64 Bogdan, po g. 16 
KOŁA STALOWE do Hondy Accord, 2000 r.. rozstaw 114,3, - 
850 zł. Wrocław, tel. 071/781-8148, 0601/73-84-10 ; 
KSIĄŻKA „INSTRUKCJA OBSŁUGI FIATA CINQUECENTO", - 
25 Zl. Kłodzko, lei. 074/867-86-93 w godz. 7-9,18-23 ' 
KSIĄŻKA „INSTRUKCJA OBSŁUGI FIATA UNO".-25 zl. Kłodz
ko, tel. 074/867-88-93 w godz. 7-9, 18-23 
KSIĄŻKA „PORADNIK MECHANIKA POJAZDÓW SAMOCHO
DOWYCH’ , - 25 z|. Kłodzko, tel. 074/867-88.93 w godz. 7,9, 
18-23'

nowe 
używane•PONY,

- s p r ze d a ż , m o n ta ż  - w u lk a n iz a c ja
- k o m p u te ro w e  w yw a ża n ie  

D ługołęka, ul. W ro c ła w sk a  13B  
• tel. 071/315-30-99 oponęse

KSIĄŻKA OBSŁUGI FIATA 126p, - 15 zł. Wrocław, tel. 
071/325-23-38
KUPIĘ „KOGUT" TAXI typ .warszawski'-. Legnica, ieł; 
0601/78-73-51
KUPIĘ FELGĘ ALUMINIOWĄ ENKEIHR 8/5J/15 ET35,1989 r„ 
prod. japońskiej. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
KUPIĘ FELGĘ ALUMINIOWĄ RH 7.5 x 16 HZ ET 50, 4 x 100 
mm oraz AZEV 8J x 17 HZ ET 30 C801730,4 x 100 mm. Biela
wa, tel. 074/833-02-15 po godz. 16, 0604/63-73-60 
KUPIĘ FELGI aluminiowe i stalowe, komplety, oraz opony uży
wane, w b. dobrym stanie. Brwinów, tel, 0604/24-20-07 . 
KUPIĘ FELGI do Daewoo Matiz, tanio, jelenia Góra,.teł. 
0604/91-17-90
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE do BMW 5,7, firmy Borbet, typ A,
8.5 x 17J (2 szt.), 10 x 17J (2 szt ), na 5 śrub. Wrocław, tel. 
0609/16-66:81
KUPIĘ FOTELIK SAMOCHODOWY dziecięcy, z atestem do.25 
kg, renomowanej firmy. Legnica, tel. 076/866-18-22, 
0603/23-62-16
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ do silnika z wtryskiem paliwa 
lub gaźnikiem, z demontażu, z dowolnym zbiornikiem, może 
być bez dokumentacji oraz sam zbiornik na gaz, do zamonto
wania w miejscu kola zapasowego, z terenu Dolnego Śląska, 
woj. opolskiego-i Wielkopolski. Syców, tel. 0502/53-97-04 w 
godz. 7-23
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ z dokumentacją lub bez doku
mentacji. Trzebnica, tel. 071/312-30-74 
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ oraz części, nowe i używane, 
mogą być bez dokumentacji. Wałbrzych, tel. 074/841 -37-09, 
0605/64-17-87
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ z dokumentacją, do Poloneza, 
z silnikiem gaźnikowym lub do Fiata 125p. Wrocław, tel. 
071/344-42-42, 0608/75-16-34

KUPIĘ KOŁPAKI 15*. 4 szt.. do Mercedesa C-klasse Kobie
rzyce. teł. 071/311-81-51
KUPIĘ KSIĄŻKĘ OBSŁUGI AVIA. Wrocław, teł. 071/312-92-03, 
0607/2847-15
KUPIĘ OPONĘ BRIDGESTONE STEEL BELTED 60 275/60/15. 
Wrocław, tel. 0601/73-20-98
KUPIĘ OPONY 13", 14* Oraz 15*, większą ilość, w rozliczeniu 
Polonez Caro, rok prod. 1992, cena 4.500 zł, możliwa dopłata. 
Bolesławiec, tel 0603/31-89-00 
KUPIĘ OPONY 315/70/22.5, przednie, nowe lub używane, do
bre. Kolce, tel; 074/845-63-75 ‘
KUPIĘ OPONY 175/50/13 lub 195/50/13, 235/50/13, 2 sztuki,
najchętniej Dunlop. Wrocław, tel. 0503/67-00-77
KUPIĘ OPONY używane, 650-20, 4 szt. Wrocław* tel.
071/312-92-03, 0607/2847-15
KUPIĘ OPONY 22.5/10. Opole, tel. 0602/79-96-51.
KUPIĘ OPONY MICHELIN 195x65,14* lub 195x60,15*. Wro
cław, tel. 0602/62-87-13
KUPIĘ OPONY MICHELIN do Hanomaga, 2 szt., wym_20.5 x 
R25. typ B lub 20.5 25. EM Nylon Semperit lub podobne. Wro
cław, tel. 0502/54-Ó8-12
LAKIER SAMOCHODOWY MOLYKOTE 5 kg puszka,,-110 zł. 
Jelenia Góra. tel. 075/753-37-11 ..
LODÓWKA SAMOCHODOWA 24 oraz 16 I poj., fabr. nowa. 
sprow. z Niemiec, 12 V/45 W, zasilanie wtyk zapalniczki, 3,5 m 
przewód, z funkcją wykorzystania zimowego, możliwość prze
siania pocztą - 300 zł do 380 zł. 57-300 Ząbkowice śląskie, tel. 
074/641-15-75
OGRZEWANIE WEBASTO stan idealny, • 800 zł. Kłodzko, tel. 
074/865-52-23 po godz. 21 ,
OLEJ SILNIKOWY Aral OW • 40, 30 zł/l. Wrocław, tel. 
0603/1046-09
OPONA 1400x20, 1 sztuki, wzór bieżnika jodełka*, nowa. Lą
dek' Zdrój, teł 074/814-77-58

OPONY - FELGI
SPRZEDAZ, SERWIS, WYMIANA 

Wrocław, ul. Drzewna 4
te l. 071/359-20-41, R A B A T  O 0 15%

OPONA do wózka widłowego, 4 szt, - 800 zł. Leszno/teł. 
0605/82-85-18
OPONA 155/70/R13. - 85 zl. Wrocław, tel. 071/368-80-12 
OPONA z felgą, do Trabanta Polo. Opole, tel. 077/456-71-62 
OPONA CONTINENTAL AOUACONTACT. -100 zl. Leszno, tel. 
0605/82-85-18
OPONA PIRELLI DRAGO. 205/55 15R. - 100 zł. Leszno, tej. 
060.5/82-85-18
OPONA PIRELLI 165R/65/14, stan b. dobry, cena • 80 zl/szt. 
Wrocław, teł. 071/372-22-86
OPONY 1400/24, <5.5/25, 16.00/24, 16.ÓÓ/25, 17.5/25. 
18.00/25,20.5/25,23.5/25.26.5/25,25/65/R25,26.5/29,20/24, 
22.5/24 i inne oraz felgi, cena od 500 zi. Brzeg Opolski, teł. 
077/416-38-04
OPONY zimowe, na felgach, do Opla Corsy. Skody FavoriL
Forda Escorta. Jawor, tel. 076/870-37-13
OPONY używane, 13,14,15*. Jelenia Góra, tel. 0600/32-15-11
OPONY 205/60 R14, 2 sztuki, nowe - 450 zł. Lądek Zdrój, tel.
074/814-77:58
OPONY rozm. 13,-14,15 -15 zł/szt: Legnica, tel. 076/866-04-12 
OPONY rrfotocyklbwe i do skuterów, różne rozmiary, cena ód 
20 zł. Lubań, teł. 075/722-35-16 
OPONY terenowe, jodełka, 1200x20, zużycie od 10-30%. Lub
sza, tel, 077/416-87-61, 0602/18-21-80 
OPONY używane, do motocykla, od 25 zł/szt. Oleśnica, tel. 
071/315-58-38, 0502/26-39-10
OPONY nowe, do wózka widłowego. Ostrów Wlkp., teł. 
062/739-61-30. 0604/64-1247
OPONY 4 szt., 165/60 R14 - 40 zł/szt. Pieszków, gm. Lubin, teł.
076/844-86-98, 0607/25-44-95
OPONY 825 x 20. 900 x 20; 23.5 x 25. Polkowice1, tel
0606/12-36-56
OPONY z felgami, na 5 śrub, do Forda, stan idealny. Prudnik, 
teł; 077/437-61-30
OPONY 4 szt. z alum. felgami, o wym. 15 x 185 * silnik diesel 
1500 ccm do VW Golfa, w całości lub na części. Świdnica, tel. 
074/852-13-67.
OPONY po 25 zl/śzt. Świebodzice, tel. 074/854-48-72 po 
godz. 20. 0602/19-12-76
OPONY o wym. 175/70/13, z alum. felgami do Opla Kadetta, 4
szt, - 450 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-87-87
OPONY 6 szt., 900 x 20 - po 15 zł. Wałbrzych, tej. 0604/75-96-43
OPONY balonowe, 2 szt. 840 x 300 - 200 zl/szt. Warta Boi., tei.
076/818:90-18
OPONY używane, 13,14 i 15*, gwarancja, w cenie od 35 zł/szt. 
Wiązów, teł. 0605/05-93-66
OPONY używane, stan b. dobry, 215/45/17 (2 szt.) oraz 
235/40/17 (2 szt.), - 80 zł. Wiązów, tel.
OPONY 1 400 x 24. 23.5 x 25,18.00 x 25.16.00 x 25,1.600 x
20,1.400 x 20,1.200 x 18,12.5 x 20,9 x 22.5,10 x 22.5, 385 x 
55R x 19.5.20.5 x 25; od 100 zł. Wołczyn, teł. 0604/83-66-07 
OPONY 295xR80xŻ2.5, nowe. 4 szt - 700 zł. Wrocław, tel. 
07.1/34141-54
OPONY 11x20, nowe, 2 szt. Wrocław, tel. 071/34141-54 
OPONY 295x80xR 22.5, 11x20, 10x20, tanio, nowe, do sam. 
ciężarowego. Wrocław, teł. 071/78145-82.
OPONY używane - 60 zł/szt. Wrocław, tel. 0602/63-65-22 
OPONY 185/R14, 4 szt. - 200 zł, 175/R14, 4 szt. - 200 zł, 
175/R13, 4 szt. - 200 zł, stan.b. dobry. Wrocław, teł. 
0601/88-32-87 •
OPONY 825.x 20,1 Szt., 900 x 20,2 szt., 1100 x 20 - 2 szt. -100
zł/szt. Wrocław, tel. 0603/34-26-54
OPONY od 13*-15", używane, - 45 zł. Wrocław, tel.
0605/24-58-11
OPONY 205x50 R15. 4 szt. • 140 zł/kpi oraz" 195x60 R14,2 szt 
i 185x60 R14, 2 Szt. Wrocław, tel. 0601/05-30-82 
OPONY użyyttane. 13.14.15 cali, prod. zachodniej, stan b. do
bry, letnie i zimowe, ceny od 45 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/35-1̂ 1-87 w godz. 9-17

OPONY
NOWE I UŻYW ANE

sprzedaż, wyważanie, serwis 
montaż zakupionych opon § 

gratis §

PROMOCJA 1
p r z y  z a k u p ie  o p o n  le tn ic h

do 20% rabatu
Wrocław, ul. Ślężna 78 (przy b asen ie)  
tel. 367-01-75 lub 0-601 730 197

OPONY 20.8 x 38, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/317-01-73, 
0608/82-79-64
OPONY 175 x 70 x 13*. 165 x 70 x 14", 175 x 65 x 14", 175 x 70 
x 14", 175 x 80 x 14". 185 x 70 x 14*. 185 x 65 x 14*, 185 x 60 x 
14", 195 x 70 x 14*, 195 x 65 x 14", 185 x 65 x 15*, 195 x 60 x 
15", 185 x 55 x 15*, 195 x 55 x 15*, od 50 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/315-30-99
OPONY 205 x 50 x 15", 205 x 60 x 15", 205 x 45 x 16", 215 x 55 
x 16", 205 x 55 x 16" i inne, od 50 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/315-30-99
OPONY 11.00 R20, nowe, 4 szt. - 400 zł, 11.00 R20, Radialne, 
4 szt. - 400 zl, opony 295x80x22,5, 2 szt., nowe - 700 zł/szt., 
możliwa faktura VAT. Wrocław, tel. 0602/57-34-19 
OPONY do samochodów ciężarowych. Jelenia Góra, tel. 
0600/32-15-11|
OPONY z małym przebiegiem, 1200x20,1200x18, 1300x18, - 
200 zł. Kłodzko, tel. 074/647-0649, 0603/74-97-93 
OPONY zimowe, 225 x 45 x 16. prawie nowe -1.200 zł. Piaski, 
woj. leszczyńskie, tel. 0601/73-92-95 
OPONY 185 x 70 x 14,2 sztuki, stan b. dobry -100 zl/szt. Wro
cław, tel. 071/354-48-69, 0602/10-90-41 
OPONY BARUM nowe, 425/22.5, 3 szt., z felgami, kpi. koła - 
800 zł/szt. Karłowice, gm. Popielów, tel. 077/469-70-66 
OPONY CELMARIC175/70/13 - 40 zł/szt. Bielany Wrocławskie, 
tel. 0502/83-78-27 “
O  OPONY CIĘŻAROWE I ROLNICZE produkcji rosyj- 

skiej, nowe, dętkowe; 650x16, 840x15, 750x20, 
825x20, 900x20, 1000x20, 1100x20, 1200x20,
11.2x20, 12.4x28, 15.5x38 oraz opony bezdętko
we: 215x17.5, 295x22.5, 315x22.5, 385x22.5. Fak
tury VAT. Możliwość dowozu do nabywcy. Gryfów 

Ę  ŚL, tel. 075/78141-74, 0603/66-16-74 01022521
OPONY CONTINENTAL 4 szt., 165x65 R13, - 400 Zł. Oława, 
teł, 071/303-23-39, 0608/32-02-91 ‘
OPONY CONTINENTAL 195 x 70R15C, 4 szt., 60 zł/szt. Siech
nice, tel. 071/311-39-86
OPONY CONTINENTAL oraz inne, 13,14,15,16* i inne, stan 
idealny, b. mało używane i nowe, od 50 zl. Wrocław, tel. 
071/349-27-83
OPONY DUNLOP SR SPORT 9000 215/45/17,4 szt., 5% zuży
cia, • 250 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 0601/91-87-56 
OPONY DUNLOP SP-200 215 x 65 x R16. Wschowa, tel. 
0602/88-12-63
OPONY FIRESTONE rozm. 225/60/15, 2, szt., stan dobry • 50 
zł/szt. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
OPONY FULDA LINERO owe, 4 szt., 175/70R/13, - 350 zł. Gaj
ków, tel. 071/316-53-29 '
OPONY FULDA 215/45/17. nowe, kpi, -1.600 żł. Kotowice, gm. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-75-60 
OPONY GOODYEAR 4 sztuki, 185/65 R14, stan idealny, - 270 
zł. Wrocław, tel. 0605/07-02-09
OPONY GOODYEAR 185/65 R14.4 sztuki, mało używane, stan 
idealny, komplet, • 300 zł. Wrocław, tel.- 0601/53-58-28 i 
OPONY KLEBER 155 x 70 x 13 - 50 zł/szt. Jelenia Góra, tel. 
075/767-89-91
OPONY KLEBER C 701T 185 x 70 x R14. Wschowa, tel. 
0602/88-12-63 •
OPONY KORMORAN 185/70/13, 5 szt., nowe • 90 zł. Namy
słów, tel. 0501/62-38-97 po godz. 18'
OPONY MARSCHAL185 x 70 x 13.2 szt., stan dobry • 70 zl/szt. 
Wrocław, teł. 0502/51-50-31
OPONY MICHELIN 205 R14C, - 600 zł. Mietków, tei. 
071/316-91-94, 0604/23-20-88
OPONY MICHELIN 195/65/15, mało używane. 2 kpi. • 220 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/342-90-20 lub, 0606/64-04-84 
OPONY MICHELIN 185/60/R14, 2 szt.* 50 zi Wrocław, tel. 

-0607/09-99-26’ -
OPONY MłCHELIN 195/65/R15,2 szt. - 45 zł/szt. Wrocław, lei. 
0503/Ó4-6.947 &  ...
OPONY MICHELIN oraz Innych firm,-14115". do VW, Oplą, 
Seata, Skody, nowe, nie używane oraz b. mało używane 1 bież
nikowane. Wrocław, tel. 071/349-27-83 
OPONY MICHELIN HX 205/60/15, 2 SŹt; stan b. dobry -.70 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-91-22, 0603/16-77-74 
OPONY MICHELIN ENERGY 175/70/14, 4 szt. - 150 Zfc Żmi
gród, tel. 071/385-32-14
OPONY MICHELIN do samochodu ciężarowego, nowe, 295 x 
80R 22.5, cena 1.100 zł/szt. Wrocław, tel. 316-81-63 
OPONY MICHELIN MXV 3A 195 x 55 x R15, XT2 185 x 65 x 
R15. Wschowa, tel. 0602/88-12-63 
OPONY MOTOCYKLOWE używane, różne rozmiary, cena od 
40 - 100 zl. Jelenia Góra, teł. 075/742r31-95, 0605/43-73-16 
OPONY MOTOCYKLOWE 120/60 R17, Dunlop Sport, 180/55 
R17 Bridgestone Batlax, nowe i inne, - 290 zl. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 0601/91-87-56
O  OPONY NOWE I UŻYWANE różne rozmiary, 12-18"; 

22.5x40x17, 245x40x17, 235x40x17, 245x45x17, 
235x45x17, 215x45x17, 215x40x17, 225x45x17, 
225x55x16, 225x50x16, 215x55x16, 205x55x16, 
205x50x16, 205x45x16, 215x40x16, 205x50x15, 
225x50x15, 195x50x15, 195x45x15, 185x55x15. 
Opony nowe. Aluminiowe felgi nowe od 900 zł, 
rok gwarancji. Opony rolnicze, różnego rodzaju. 
Zebrzydowa, tel. 075/732-13-97 01022531

O  OPONY NOWE i UŻYWANE zimowe i letnie: 
165x70x13, 175x70x13, 175x70x14, 185x65x14, 
185x70x14, 185x65x15, 195x65x15, 205x65x16, 
205x55x16, 205x55x15, 205x50x15, 185X14C, 
195x50x15,225x55x16,235x35x18,235x35x17 oraz 
inne rozmiary. Felgi aluminiowe • ceny konkuren
cyjne. Sobótka, tei. 0606/40-81-20, 071/391-11-64 
01024371

O  OPONY NOWE i UŻYWANE 12-17", również do aut 
dostawczych, stan b. dobry, duży wybór oraz fel
gi stalowe i aluminiowe, nowe modele, skup, 
sprzedaż, zamiana, czynne codziennie w 
godz. 9-22, także w soboty. Wrocław Złotniki, ul. 
Kielecka 64,071/34940-62, fax 071/34947-55.., tel. 
0502/37-81-98,0601/77-68-33 81009971

O  OPONY NOWE I UŻYWANE różne rozmiary: 12-18", 
225x40x17, 245x40x17, 235x40x17, 245x45x17, 
235x45x17, 215x45x17, 215x40x17, 225x45x17, 
225x55x16, 225x50x16, 205x55x16, 205x50x16, 
205x45x16, 215x40x16, 205x50x15, 225x50x15,
195x50x15,195x45x15,185x55x15 i inne, Wrocław, 
tel 071/349-40-62, fax 071/349-47-55, w godz. 9-22. 

tel. 0502/37-81-98, 0601/77-68-33 81009981
:OPONY PIRELLI P  6000, 195/65/R15, stan idealny. - 350 zL 
Wrocław, tpl. 0602/55-91-19
OPONY PIRELLI P4 175 R14, wieiosezonowe. 4 sztuki, ok. 5 
mm bieżnik, stan b. dobry, - 255 zł. Wrocław, tel. 071/316-51-67 
OPONY PIRELLI P4 145 x R13. Wschowa,.tel. 0602/88-12-63 
OPONY PIRELLI P-4000 205 x 55 x R15' Wschowa, tel. 
0602/88-12-63
OPONY PNEUMANT letnie, wieiosezonowe, 175x70x13, stan 
b. dobry.;, 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 UNIROYAL 175 x 70 x 14, 4 szt., stan b. dobry - 300

KUPIE AUTA

.zUkpmplet, felgi 5,SJ x 14. H1 x 34,4 szt. - .110 zL Jelenia Góra, 
tel. 07.5/642-23-19, 0502/33-72-97 .
OPONY UNIROYAL RALLYE pojedyncze, 380 x 70,165 x 70 x 
R13. Wschowa, tel. 0602/86-12-63 
OPONY UNIROYAL RALLYE 340 x 70.185 x 70 x R13. Wscho-. 
wa, tel. 0602/88-12-63
O  OPONY DO AUT CIĘŻAROWYCH używane, bież

nikowane, nowe, 8.25 x 20, 900 x 20,1000 x 20, 
1100 x 20, 295/80 R22.5,11R x 22.5, 315/80R 22.5, 
12R 22.5, opony do naczep, 365/80 R20, 385/65 
R22.5, opony „do lasu”: 1200 x 18,1200 x 20,1500 
x 20, w ciągłej sprzedaży felgi bezdętkowe do aut 
ciężarowych, możliwość montażu zakupionych 
opon i. felg, ceny opon od 80, zł/szL Ząbkowice 
Śląskie, ul. Waryńskiego 13, tel. 074/815-40-67, 
0601/79-01-77 01022911

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. 9-18, 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, Barum, 
Dunlop, M ichelin 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 81010001

OPRZYRZĄDOWANIE DO NAUKI JAZDY do samochodu oso
bowego, prod. niemieckiej, nowe, .sprzęgło, hamulec, gaz*. 
Wrocław, tei. 071/788-89-47
PASKI KLINOWE różne rozmiary - 4 zł/szt. Namysłów, tel. 
0603/77-24-00
PASY BEZWŁADNOŚCIOWE szelkowe .Schroth*, czerwone, 2 
szt. - 250 zl. Świdnica, tel. 074/853-81-67.0606/9944-79 
PASY BEZWŁADNOŚCIOWE przód i tył, czarne lub czerwone - 
od 150-200 zl. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
PLANDEKA gruba, z oczkami metalowymi oraz linką elastycz
ną, wym. 2.60 x 5.50 m, może być x 7.50, nie na paląki, stan b. 
dóbry, - 150 zl. Legnica, ul. Bociania 6 
PLANDEKA z zapięciami celnymi, wym. 7 x 2.20 x 1.40 m, • 
500 zl. Jelenią Góra, tel. 075/713-01-23
0  PLANDEKI NIEPRZEMAKALNE lekkie, silne,trwa

łe, metalowe oczka mocujące, odporne na tem
peraturę. Również pokrowce na przykrycie kom
bajnów, maszyn rolniczych i samochodów. Cena 
4 zł/m2. Plandeki grube- 20 zł/m2. Na życzenie 
wysyłamy pocztą, wystawiamy faktury VAT. Świd
nica, tel. 074/853-72.77 01025941

POKROWCE .miś*, czarno-białe, do samochodu Opel Kadett. 
Wrocław, tel. 071/341-67-00
ROLETY BAGAŻNIKA siatki, relingi dachowe do aut kombi. vah. 
Trzebnica, teł. 071/312-32-91
SPOILERY do samochodów ciężarowych i dostawczych, możli
wość wystawienia faktury VAT. Legnica, tel. 076/850-69-93 
SZYBERDACH do BMW 7, 93 r„ Hondy Prelude, 93 r.. Forda 
Scorpio, 89 r., Audi A8, C4, 80 B3 i B4. Namysłów, tel. 
0604/13-37-05
SZYBERDACH uchylny, nowy, wym. 77,5x39 cm, - 250 zł. Wro
cław, tel. 0602/63-65-21
TACHOGRAF KIENZLE 1314-34 dla jednego kierowcy, po na
prawie, z pulsatorem i przewodami, - 800 zł. Wrocław, tel. 
0601/5747-61
TAKSOMETR ALVI5, • 150 zł. Żagań, teł. 068/477-68-92 
TAKSOMETR TAXEL 03 prod. ELPOM Wrocław, możliwa wy
syłka, - 250 zł. Sulechów, tel. 068/385-38-88 
TARCZE ZEGAROWE .PROJECT S ZET* samoprzylepne, ko
lor biały, 2 szt., do Mercedesa 123 - 30 żl/kpl. oraz do Forda 
Escorta lub Oriona CLX, rok prod. 1991,2 szf. • 35 zl/kpi. Bole
sławiec, teł. 0602/34-50-94
TŁUMIK sportowy, • 180 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/29-7240 
WYKŁADZINA BAGAŻNIKA ochronna, do Opla Vectry, - 150 
zł. Wrocław, tel. 071/341-28-92
ZBIORNIK INSTALACJI GAZOWEJ STAKO 315 551. z komorą
1 wielozaworem, kompl. dokumentacja, stan b. dobry, - 250 zł. 
Wrocław, teł. 071/321-67-30̂

KUPIĘ 
SAM OCHÓD

O  „AUTA CAŁE I PO WYPADKU KUPIĘ”: lekko lub 
mocno rozbite, również uszkodzone mechanicz
nie i do remontu blacharki, po pożarze, kradzieży 

j  całkowicie rozbite • osobowe, terenowe, dostaw
cze, ciężarowe i vany. Jeżeli posiadasz takie auto 
dzwoń!!! Załatwiamy wszystkie formalności i do
jeżdżamy wszędzie, odbieramy auto własnym 
transportem. Gratis II! NAJLEPSZE CENY, III GO
TÓWKA NATYCHMIAST, 24 H !!! Wrocław, teł. 
0601/78-82-84 (non-stop), 0601/70^76-45 
81009551

O  „CAŁE I POWYPADKOWE KUPIĘ całkowicie roz
bite, spalone, płacę gotówką natychmiast, własny 
transport, fachowe doradztwo, auta osobowe, do
stawcze, jeepy, vany, najlepsze ceny, aktualne 
non-stop. Wrocław, tel. 0605/38-04-78 81009901

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 
(Ub 0602/12-51-35. Transport oczywiście gratis.

„ Wrocław 01024601
O  0601/71-69-78,0601/77-8740 to numery telefonów, 

które pozwolą Ci sprzedać auto całe lub po wy
padku, natychmiastowa wypłata gotówki, trans
port gratis, wystarczy zadzwonić. Wrocław 
81009921

O  „UNIWER AUTO” kupi zdecydowanie każdego Fia
ta 126p, wypłata gotówki w 20 minut! Czynne całą 
dobę. Dzwoń). Wrocław, tel. 0501/40-31*35 
01023761

ALFA ROMEO 156,1999/00 r., 1600 ccm, .1800, 2000 klimaty
zacja. teł. 0601/70-78-13
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, Ląguna, Scenic, Seat Cordoba, Ibiza, Arosa, 
Toledo, Toyota, Honda, Mazda, VW Polo, Golf, 
Passat, Vento Skoda Octavia, Fabia i wszystkie

R OZBI TE  1 CAŁE
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-#IAT PUNTO mały przebieg, tani. Ostrzeszów, 4el. 
O62/7̂ D-34:50"" *""■ ’ * ; sL- w ,  ......
FIAT PUNTO do poprawek lub po wypadki). Wrodaw. Jąl. 
0601/80-99-18
FIAT PUNTO, UNO, TIPO, SEICENTO, CINOUECENTO po wy
padku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73. 0603/23-45-49 
FIAT REGATA D,’  1988/90 r. beznyna lub diesel, na zachodnich 
tablicach, stan b. dobry, w cenie do 1.500 zl, pilnie. Wrocław, 
tel. 0601/71-51-51
FIAT RITMO, 1700 ccm, diesel z uszkodzonym tyłem lub bo
kiem, ze sprawnym silnikiem i układem napędowym. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/734-73-00, 062/734-73-23 
FIAT SEICENTO, Siena, Daewoo, wyłącznie od I właściciela, 
kpi. dokumentacja • do 15.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/846-48-38 
FIAT SEICENTO, 2001 r.„ tel. 0602/68-26-37 
FIAT TEMPRA, 1991/93 r., 1900 ccm, diesel za rozsądną cenę. 
Leśna, tel. 075/721-14-89
FIAT TEMPRA, 1991/94 r. na białych tablicach, może być lekko 
uszkodzony. Kłoda, tel. 065/544-46-25, 0601/05-81-98 
FIAT TIPO, 1991/93 r. za rozsądną ceną. Leśna, tel. 
075/721-14-89
FIAT UNO, 1990 r., 1000 ccm nie uszkodzony, nie składak, 
5-drzwiowy, • 6.000 zł. Wrocław, tel. 0609/63-50-35 
FIAT UNO, 1992/93 r. 5-drzwiowy, w dobrym stanie technicz
nym. Wrocław, tel. 071/355-24-27, 0605/14-41-11 
FIAT UNO, 1994 r., 1400 ccm katalizator, 5-drzwiowy, może być 
poobijany, na białych tablicach. Mąkoszyce, tel. 0600/83-51-07 
FIAT UNO bez prawa rejestracji. Jelenia Góra, tel. 
0603/61-59-50 «
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

' -•dzony lub po wypadku, rej. na 3^t (c^  masa). Wrocław, tel. 
.349-27-14“:"
^FORD. TRANSlT,1987/90diesel stan obojętny, do poprawek 
^blaohetsko y lakierniczych, chętnie niski, Oszklony, inne. Lesz- 

no, tal. 065/5m.83-0ff9e<>M&a£jl9 
FORD TRANSIT. 1988/95./., 2500 ccm 3̂i8śeł; Hurbo D może 
być do małej naprawy. Lószno, tel. “*065/543-^ 2̂0, 
0501/70-04-56
FORD TRANSIT, 1990/95 r., diesel kolor obojętny, do popra
wek lakierniczo-blacharskich, po wypadku lub stan b. dobry, lub 
zlecę sprowadzenie, w rozsądnej cenie. Wrocław, tel. 
071/372-47-88
FORD TRANSIT, 1990/96 r., 2500 ccm, diesel techn. sprawny. 
Legnica, tel. 076/722-90-43. 0606/14-33-94 
FORD TRANSIT, 1990/96 r., diesel kolor obojętny,, do popra
wek blacharsko-lakłemiczych lub stan b. dobry, wspomaganie, 
5-biegowy, przedłużony, podwyższony, stan silnika b. dobry, lub 
zlecę sprowadzenie. Wrocław, tel. 0607/81-54-10 
FORD TRANSIT, 1992/94 r., diesel lub turbo D wersję długą i 
wysoką lub z .paką*, kontener, najchętniej ze wzmocnionym 
zawieszeniem, bez prawa rejestracji, na białych tablicach. Ry
dzyna, woj. wielkopolskie, tel. 0501/77-03-81 
FORD TRANSIT, 1994 r., 2500 ccm, diesel, skrzyniowy, bez 
prawa rejestracji. Koźmin, tel. 062/721-60-93 
FORD TRANSIT • do 20.000 zl. Bolesławiec, tel. 075/734-74-19 
FORD TRANSIT najkrótsza skrzynia i pojedyncza kabina, lub 
zlecę sprowadzenie podobnego, rocznik powyżej 1995. Wro
cław, tel. 071/346-26-02
FORD WINDSTAR, 1994/96 r. po wypadku, do remonto, ref. w
kraju. Wrocław, tel. 071/349-27-14
HONDA CMC, 1988/95 r. po wypadku, na częśd, na białych
tablicach. Częstochowa, tel. 0503/87-46-93
HONDA LEGEND na białych tablicach. Głogów, tel.
0600/41-16-63
HONDA PRELUDE, 1988/91 r., 2000 ccm. EX lub 16V, stan

K U P I E KAŻDE AUTO-p/afne gotówką
tel. 0-601 77 87 40 o pom rs

? inne marki i modele, po. wypadku lub do remon
tu,, także busy kupię. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49 81009821

AUDI, 1987/00 r. może być bez dokumentacji, w dobrym stanie. 
Kłodzko, tel. 0609/28-64-70
AUDI 100, 1983/88 r., E lub D .cygaro*. Kowary, tei. 
0607/65-59-61
AUD1 100, 1984/87 r. po'wypadku, uszkodzony. Sława, tel. 
0605/40-01-13
AUD1100,1985/89 r. uszkodzony, .cygaro*, po 1985 r., zareje
strowany w Polsce, w cenie do 2.500 zl. Wrocław, tel. 
0603/50-67-63
AUD1100,1988/90 r. zadbany, na białych tablicach lub bez pra
wa rejestracji. Leszno, tel. 0602/81-43-13 
AUDI 80,1980/86 r., E lub D na białych tablicach. Kowary, tel. 
0607/65-59-61
AUDI 80, 1985/93 r. uszkodzony, bez silnika, z uszkodzonym 
lub 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, teł. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
AUDI 80 AVANT, 1994/95 r., 100 ccm, turbo D B4 lub VW Golf III 
TDi, demny kolor, stan b. dobry, nie eksploatowany w kraju. 
Żarów, tel. 0601/97-45-34
AUTOBUS AUTOSAN H9,198Ś r  lubT-120 od 90>., PR-110 od 
93 r., mogą być uszkodzone lub po wypadku. Ostrołęka, teł. 
029/471 -85-70; 0601/61 -90-96 
AVIA A21 na białych tablicach, • 1.500 zł., tel. 0607/08-82-90 
BMW, 1987/00 r. może być bez dokumentacji, w dobrym stanie. 
Kłodzko, teł. 0609/28-64-70
BMW 3 E-30,1985/92 r. na białych tablicach, w cenie do 700
DEM. Wrocław, tel. 0607/48-29-83
BMW 323, 325 E-30,1984/88 r., V6 stan b. dobry, bez prawa
rejestracji. Wrodaw, tel. 0504/96-08-40
BMW 520, 525, 1989/95 r. na białych tablicach lub bez prawa
rejestracji. Wałbrzych, teł. 0608/40-22-43
BMW 730,735,1987/90 r. stan obojętny, rozbity, niekompletny,
bez pośredników. Jelenia Góra, tel. 075/755-95-64.
0607/11-57-62
BMW 750,1987/90 r. stan obojętny, rozbity, niekompletny, bez 
pośredników. Jelenia Góra, tel. 075/755-95-64, 0607/11-57-62 
BMW CD po wypadku, niekompl. łub zlecę sprow. Kielce, tel. 
0501/31-41-91
BMW E-30,1985/92 r. na białych tablicach, w cenie do 700 DEM. 
Wrocław, tel. 0501/98-13-82
CHEVROLET, FORD, 1960/80 r., V8 lub inne stare, prod. ame
rykańskiej, marka i model obojętny. Wrodaw, tel. 0501/14-89-67 
CHRYSLER LE BARON zniszczony, rozbity, z dokumentacją. 
Wrocław, tel. 0608/22-30-63
CITROEN JUMPER BUS, 1998/00 r., 2500 ccm, turbo D 9-oso
bowy, oszklony, stan techn. b. dobry, może być uszkodzona bla
charka. Jelenia Góra, tel. 0601/22-05-66 
O  CITROEN XM, 1990/92 r., 3000 ccm w rozliczeniu 

może być Fiat Cinquecento 900. Wrocław, tel. 
0608/29-83-29 01025711

CITROEN ZX, 1994 r., 80 tys. km, 1400 ccm, stan b. dobry lub 
Renault Clio, poj. 1400 ccm, 5-drzwiowy, z wyposażeniem z 1994 
r. • do 12.000 zl (możliwe raty przez komis). Wałbrzych, tel. 
074/666-39-08
DAEWOO ESPERO mocno uszkodzony, spalony. Jerzmanowi
ce 4, woj. legnickie, tel. 0603/30-15-68 
DAEWOO LAN OS, 1999 r. z instalacją gazową. Lubin, tel. 
076/842-72-21
DAEWOO LANOS, 50 tys. km bez wypadku, 5-drzwiowy, I wła
ściciel, niepalący - do 16.000 zł lub z silnikiem 1600 cmm - do
17.000 zl. Nysa. tel. 0603/41-98-25 
DAEWOO LANOS do 20.000 zl. Wrocław, tel. 0608/42-94-43 
DAEWOO TICO, 1997/99 r., 800 ccm, benzyna chętnie bez 
wypadku, od i właściciela, za rozsądną cenę. Kamieniec Ząb
kowicki, tel. 074/817-54-18
DAEWOO TICO bez wypadku, chętnie od I właśddela. Złoty 
Stok, tel. 0608/47-58-97
DAEWOO TICO, NEXIA, 1998 r., 40 tys. km poj. od 900 do 1600, 
od I właściciela, w rozliczeniu działka budowlana wraz z projek
tem w Chwało wicach. - 15.000 zl. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-24-02
DAIHATSU CHARADE. 1984/87 r.‘, 1000 ccm, diesel na białych 
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 126p, 1985/95 r. do remontu blacharki lub podzespołów. 
Sobótka, tel. 071/316-33-64 po godz. 18 
FIAT 126p FL. 1988/94 r.. 652 ccm uszkodzony, do remontu lub 
lakierowania. Wrocław, tel. 0607/82-97-45 
FIAT 126p, 1989 r. może być uszkodzony, do remontu, lakiero
wania, zarejestrowany, opłacony. Nowa Sól, tel. 0607/74-71-21 
FIAT 126p. 1991 r. może być. do małych poprawek. Świebodzi
ce, tek 074/854-5l-6t ' 7 1
FIAT 126p. Boguszów-Gorce. tel. 074/844-87-29 
FIAT 126p po.1986 r., może być do poprawek.Dzierżoniów, tel. 
074/831-39-48, 0608/55-41-87 '
FIAT 126p do 150 zt lub przyjmę w zamian za wyrejestrowanie. 
Dzierżoniów, tel: 074/832-35-54 .
FIAT 126p po wypadku lub na częśd, z okolic Oleśnicy. Oleśni
ca, tel. 0600/35-36-53
FIAT 126p. Świebodzice, tel. 074/854-55-80
FIAT 126p do 1989 r., stan obojętny. Świebodzice, tel.
0603/54-03-09
FIAT 126p do 1991 r., może być do drobnych poprawek. Świe
bodzice,'tel. 074/854-51-61
FIAT 126p do 1998 r., za rozsądną cenę. Świebodzice, tei. 
074/854-36-50
FIAT 126p po 1985 r., zarejestrowany, z aktualnym przeglądem, 
może być lekko uszkodzony, sprawny, stan dobry, tylko z Wał
brzycha, w cenie do 600 zl. Wałbrzych, tel. 074/840-53-01, 
0604/96-00-43
FIAT 126p BIS na części. Wrocław, tel. 071/373-90-73, 
0501/94-75-25
FIAT 126p może być uszkodzony lub do remontu. Wrocław, tel. 
344-42-42, 0608/75-16̂ 34
FIAT 126p w cenie do 1.000 zl. Jelenia Góra, tel. 0601/17-97-67 
FIAT 126p oryg. lakier, od I właściciela. Oława, tel. 
071/303-39-10, 0602/89-72-98
FIAT 126p zarejestrowany, do remontu, skorodowany. Polanica 
Zdrój, tel. 0605/37-73-41
FIAT 126p zarejestrowany, do remontu, skorodowany. Polanica 
Zdrój, teł. 0603/16-55-95
FIAT 131,132, 2500 cćm, diesel w dobrym stanie. Oleśnica, 
tel. 0601/89-14-34
FIAT BRAVA, 1997/99 r. metalic, ł właściciel, bez wypadku, 
5-drzwiowy, stan b. dobry. Wrocław, tel. 071/353-55-74, 
0502/43-40-74
FIAT CINOUECENTO. 1997-98 r., 700 ccm garażowany, bez 
wypadku, zadbany, I właściciel. Jelenia Góra i okolice, tel. 
075/761-88-03 (8.30-15.30), 761-82-24 
FIAT CINOUECENTO. Świebodzice, tel. 074/854-55-80 
FIAT DUCATO, 1995/96 r., 2500 ccm, diesel osobowó-dężaro- 
wy. Polkowice, tel. 0601/94-23-61 
FIAT DUCATO BUS. 1998/00 r., 2500 ccm, turbo D 9-osobowy. 
oszklony, stan techn. b. dobry, może być uszkodzona blachar
ka. Jelenia Góra, tel. 0601/22-05-66 
FIAT DUCATO Peugeot, Citroen C25 (maxi), bez prawa reje
stracji, najlepiej oszklony. Wałbrzych, tel. 0609/26-53-11 
FIAT PANDA, '1991/93 r., 750 ccm rozbity, uszkodzony, z doku
mentacją Zgorzelec, tel. 075/775-01-33 po godz. 20 
FIAT PANDA, 1993/94 r., 1000 ccm, fire, na białych tablicach. 
Legnica, tel. 0605/31-07-30
FIAT PANDA zarejestrowany, stan ogólny dobry, nie wymaga
jący remontu blacharki, z ok. Wrocławia, do 2.500 zl, pilne. 
Wrocław, tel. 0502/31-65-51
FIAT PUNTO, 1997/99 r. metalic. I właśdciel, bez wypadku, 
5-drzwiowy, stan b. dobry. Wrocław, tel. 071/353-55-74, 
0502/43-40-74
FIAT PUNTO, Ford Escort. Seat Ibiza, Opel Corsa do 3.000 DEM, 
nie uszkodzony, na białych tablicach. Nowogrodziec, tę!. 
075/731-68-50

FORD, 1985/87 r., 2000 ccm, benzyna na białych tablicach. 
Wrocław, tel. 0604/24-31-86
FORD po 90 r. Prusice, tel. 071/312-63-41, 071/312-53-41 
FORD ESCORT, 1981/85 r. do remontu blacharki, na częśd. 
Sobótka, tel. 071/316-33-64 po godz. 18 
O  FORD ESCORT KOMBI, 1985/90 r., diesel do re

montu. Wrocław, tel. 0609/27-11-65 84001211
FORD ESCORT, 1986/89 r. 1600 ccm D lub 1800 ccm D. szy
berdach, stan b. dobry, 5-drzwiowy, na białych tablicach - do
1.000 DEM. Jelenia Góra, tel. 075/767-63-30, 075/641-54-10 
FORD ESCORT, 1990/95 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
FORD ESCORT, 1995 r. 5-drzwiowy, bez wypadku - do 17.000 
zl. Świdnica, tel. 074/851-33-88, 0501/72-86-22 
FORD ESCORT, 1600 ccm, 1800, diesel 5-drzwiowy, 5-biego- 
wy, do 89 r., najlepiej niebieski metalic, kpł. dokumentacja, na 
biaiych tablicach. Poznań, tel. 0607/19-92-70 
FORD ESCORT lub Fiesta, Sierra i inne osobowe, lekko uszko
dzone, bez przeglądu, w całości lub na częśd, poniżej ceny 
giełdowej. Rakowice, tel. 0604/70-25-41 
FORD FIESTA, 1980/91 r. uszkodzony, bez silnika lub do re
montu, zarejestrowany, składak. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 
0604/53-18-57
FORD FIESTA, ESCORT, MONDEO po wypadku. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73, 0603/23-45-49
FORD FIESTA, VW POLO, 1999/00 r.. 20 tys. km w kolorze 
czerwonym, zielonym. Wrocław, tel. 071/363-90-66 
FORD GRANADA. 1983/84 r., 2100 ccm, diesel na białych ta
blicach, stan b. dobry. Wrodaw, tel. 0605/07-09-33

FORD GRANADA, benzyna chętnie kolor beżowy, ha białych 
tablicach. Wrocław, tel. 071/345-73-90 wewn. 52 lub, 
0602/57-99-07
FORD MONDEO, 1993/95 r. może być do małego remontu. 
Wrocław, tel. 0606/93-82-96
FORD MONDEO, 1993/95 r. może być uszkodżony lub do re
montu. Wrocław, teł. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
FORD MONDEO KOMBI, TDi od 1997 r., klimatyzacja elektro
niczna. Wrocław, tel. 071/342-91-95 w godz. 15-18, 
0601/72-40-tO
FORD ORION, 1991 r., 1800 ccm D lub TD, stan dobry, na czę
śd lub bez prawa rejestracji. Świebodzice, tei. 0601/07-54-00 
FORD SCORPIO, 1992/94 r. kombi lub sedan, 2.0i 16V albo
2.4-2.9i V6, zarejestrowany w Polsce, po wypadku. Wrodaw, 
tel. -071/349-27-141
FORD SIERRA, 1989/92 r., 2000 ćcm kombi, stan b. dobry, na 
białych tablicach • do 2.000 żł... Opole, tel. 0607/24-81-54 
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 2000 ccm, EFi na białych tabli
cach • do 1.000 DEM oraz Opla Ótnegę, 2,3 TD, na białych 
tablicach • 1.000 DEM. Stronie Śfąskie, tel. 0600/52-29-78 
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r.. 1800 ccm, diesel. Głogów, tel. 
0501/62-29-25
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 2000 ccm, DOHC na białych
tablicach. Wałbrzych, tel. 0607/36-85-64
FORD TAUNUS, 1981/84 r. stan dobry, bez prawa rejestracji,
na białych tablicach. Wrocław, tel. 071/367-52-24,
0604/44-63-70
FORD TRANSIT, 1978/85 r. bus lub skrzyniowy, uszkodzony, 
po wypadku, rej. w Polsce lub na białych tablicach. Wrocław, 
tel. 071/349-27-14
FORD TRANSIT, 1986/91 r. bus lub biaszak, na białych tabli
cach lub ref. w Polsce, po wypadku. Wrocław, tel. 0604/68-71-95 
FORD TRANSIT, 1986/91 r. zarejestrowany w Polsce, uszko-

dobry, na częśd lub bez prawa rejestracji. Świebodzice, tel. 
0601/07-54-00
JUMPER. 1995/96 r. osobowo-ciężarowy, kabina 6-osobowa * 
skrzynia lad. Polkowice, tel. 0601/94-23-61 
KUPIĘ SAMOCHÓD po rozsądnej cenie, może być do malowa
nia lub małego remontu, do 10.000 'Zl. Wałbrzych, tel. 
074/665-10-68
LADA 2107 może być uszkodzony lub do remontu. Wrodaw, 
tel. 344-42-42. 0608/75-16-34
LUBLIN II, 1995/987. może być uszkodzony lub do remontu.
Wrodaw. tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32
LUBLIN Ił do poprawek lub po wypadku. Wrocław, tel.
0601/80-99-18
•LUBLIN może być do remontu. Wrocław, teł. 341-64-61, 
0608/25-02-11
MAZDA 323,1985/87 r. 1300-1600 ccm, 5-drzwiowy lub sedan. 
stan b. dobry, na białych tablicach, w cenie do 650 DEM. Wscho
wa, tel. 0603/31-05-33
MAZDA 626, 323F, 1988/97 r. uszkodzony. Wrocław, tel. 
0601/70-57-00
MERCEDES, 1990/95 r., diesel kolor obojętny, do poprawek la- 
kierniczo-blacharskich, po wypadku lub stan b. dobry, lub zlecę 
sprowadzenie, w rozsądnej cenie. Wrodaw, tel. 071/372-47-88 
MERCEDES 123, 1980/92 r., benzyna, diesel do remontu, za
rejestrowany w kraju lub na zachodnich tablicach. Bolesławiec, 
tel. 0604/69-58-47
MERCEDES 123 zarejestrowany, do remontu, skorodowany. 
Polanica Zdrój, tel. 0605/37-73-41

MERCEDES 123,126 zarejestrowany, do remontu, skorodo
wany. Polanica Zdrój, tel. 0603/16-55-95 
MERCEDES 126 duża poj. silnika, na białych tablicach. Gło
gów, tel. 0600/41-16-63
MERCEDES 190,250,300 D, 1987/93 r., diesel kolor obojętny, 
do remontu blacharki i lakierowania, po wypadku lub stań b. 
dobry, kpi. dokumentacja, lub zlecę sprowadzenie. Wrocław, tel. 
0603/85-23-25
MERCEDES 207, ‘1980/91 r., 2400 ccm, diesfel do remontu bla
charki, do 15.000 zł. Grabowno, tel. 065/543-68-15 
MERCEDES 207,307,1980/92 r., benzyna, diesel do remontu, 
zarejestrowany w kraju lub na zachodnich tablicach. Bolesła
wiec, tel. 0604/69-58-47 .
MERCEDES 207, 307, 1980/92 r., 3000 ccm,.diesel może być 
do remontu lub uszkodzony, do 17.000 zl. Wrocław, tel. 
0605/85-56-57
MERCEDES 207,307 zarejestrowany, do remontu, skorodowa
ny. Polanica Zdrój, teł 0605/37-73-41 
MERCEDES 207,307 zarejestrowany, do remontu, skorodowa
ny. Polanica Zdrój, tel. 0603/16-55-95 
MERCEDES 207,310 D, 1980/95 r, 2300 ccm, diesel lub 3000 
ccm D, może być do malej naprawy. Leszno, tel. 065/543-37-20, 
0501/70-04-56
MERCEDES 207, 310 D może być do remontu. Leszno, tel. 
0609/25-31-93 .
MERCEDES 208,210,308,310,1990/94 r. 2.3D, 3.0D, zareje
strowany, techn. sprawny, stan dobry. Legnica, tel. 
076/722-90-43, 0606/14-33-94
MERCEDES 208, 308,1993 r. biaszak, może być uszkodzony. 
Wrocław, tel. 0602/26-76-79
MERCEDES 208, 310 D, 1990/96 r., diesel kolor obojętny, do 
poprawek blacharsko-lakierniczych lub stan b. dobry, wspoma
ganie, 5-biegowy, przedłużony, podwyższony, stan silnika b. 
dobry, lub zlecę sprowadzenie. Wrodaw, tel. 0607/81-54-10 
MERCEDES 300 124 D, 1990/92 r., 3000 ccm, diesel stan do-
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bry • 30.000-35,000 zl. Złotoryja, 'tel. 0607/43-13-13, 
0607/83-70-97
MERCEDES 409,1980/91 r., 3000 cćm, diesel do remontu bla
charki, do 15.000 zi. Grabowno, tel. 065/543-68-15 
MERCEDES SPRINTER. 1995/98 r. biaszak. Wrocław, tel 
0602/26-76-79
O  MERCEDES SPRINTER, VW LT, 1995/98 r. po wy

padku. Zielona Góra, tel. 0600/58-64-46 87020881 
MITSUBISHI GALANT KOMBI, 1991 r. do 20.000 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/453-49-02
MITSUBISHI L300, 1992/96 r. w wersji osobowej. Jawor, tel. 
076/870-60-52
MOSKWICZ może być wyrejestrowany/zniszczony i bez silni
ka, z dokumentami. Żary, tel. 0502/32-24-53 
NISSAN, 1987/00 r. może być bez dokumentacji, w dobrym sta
nie, bez pośredników. Kłodzko, tel. 0609/28-64-70 
NISSAN 300 ZX. Wrodaw. tel. 0605/58-01-80 
NISSAN B-11,1986 r., 1700 ccm, diesel, może być uszkodzony 
silnik, lub bez prawa do rejestracji, karoseria w dobrym stanie. 
Kępno, tel. 062/782-29-75
NISSAN BLUEBIRD KOMBI, 1989/90 r , diesel stan b. dobry, 
na białych tablicach. Wrocław, tel. 071/373-44-81; 
0604/07-59-49
NISSAN SUNNY, 1980/92 r., benzyna, diesel do remontu, zare
jestrowany w kraju lub na zachodnich tablicach. Bolesławiec, 
tel. 0604/69-58-47
NISSAN SUNNY N13, B12,1986/90 r. po wypadku, niekompl., 
zarej. w Polsce. Kielce, tel. 032/250-50-99 
OPEL, 1987/00 r. może być bez dokumentacji, w dobrym sta
nie. Kłodzko, tel. 0609/28-64-70 
OPEL po 90 r. Prusice, tel. 071/312-63-41, 071/312-53-41 
OPEL ASTRA KOMBI, 1991/95 r. stan obojętny, do poprawek 
blacharsko - lakierniczych. Leszno, tel. 065/520-83-00, 
0605/06-97-09
OPEL ASTRA KOMBI. 1997/98 r. od I właśddela. z kpi. doku
mentacją, bez wypadku. Zielona Góra, tel. 0605/33-98-63 
OPEL ASTRA zarejestrowany, do remontu, skorodowany. Pola
nica Zdrój, tel. 0605/37-7341
OPEL ASTRA, diesel. Wrocław, tel. 071/783-06-50, 
0504/90-57-82
OPEL ASTRA, 2000 r. lub Vectra 2,0 TDi. może być też VW 
Golf IV TDi. Jelenia Góra, tel. 0601/19-58-18 
OPEL ASTRA, VECTRA, 1988/95 r. może być do malej napra
wy. Leszno, tel. 065/543-37-20, 0501/70-04-56 
OPEL ASTRA, YECTRA, CORSA 1990/95 r., benzyna, diesel 
chętnie od i właśddela, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, 
do poprawek blacharsko-lakierniczych lub w stanie dobrym. 
Wrocław, tel. 0607/81-54-10
OPEL CALIBRA na białych tablicach lub bez prawa rejestracji. 
Wałbrzych, teł. 0608/40-2243 ■ ■ ■ f
OPEL CORSA, 1993 r. mocno uszkodzony lub spalony, zareje
strowany w kraju, pełna dokumentacja. Wrocław, tel. 
0608/52-03-08, 0502/54-08-12
OPEL CORSA, 1994 r. lub Ope^Corsa, 5-drzwiowy, z wyposa
żeniem, na raty lub przez komis, w Wałbrzychu - do 12.000 zl. 
Wałbrzych, tel. 074/666-39-08
OPEL CORSA, ASTRA, VECTRA, OMEGA po wypadku. Ole
śnica, tel. 071/314-33-73, 0603/234 5 49 
OPEL KADETT. 1981/84 r., 1300 ccm, benzyna 5-drzwiowy, bez 
prawa rejestracji, do 1.100 zl. Sobótka, tel. 0604/12-53-23 
OPEL KADETT E GSi, 1985/86 r.. 1800 ccm. wtrysk, Odrzwio
wy, szyberdach, 5-biegowy, wspomaganie kler., na białych ta
blicach. Wrocław, tel. 0609/16-66-81 
OPEL KADETT, 1985/90 r. na białych tablicach. Prudnik, teł. 
077/437-61-30
OPEL KADETT, 1985/91 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
OPEL KADETT KOMBI, 1985/92 r. może być do małego remon
tu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
OPEL KADETT, 1985/92 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
OPEL KADETT SEDAN. 1986/88 r., 1300 ccm - 1400 ccm i, 
mały przebieg, 4-drzwiowy, szyberdach, najlepiej 5-biegowy. 
Świebodzin, tel. 0605/61-71-09
OPEL KADETT, 198/r., stan dobry, na zachodnich tablicach, w 
cenie do 600 DEM. Leszno, tel. 0603/32-06-38 
OPEL KADETT GŚI bez wypadku, na białych tablicach. Wro- 
daw, tel. 328-11-81. 0602/48-56-95 
OPEL KADETT, diesel .łezka*, zarejestrowany w kraju, stan 
dobry - do 5.000 zl. Wrocław, teł. 071/357-22-75 
OPEL KADETT .łezka*, zarejestrowany, do remontu, skorodo
wany. Polanica Zdrój, tel. 0603/16-55-95 
OPEL MANTA A, 1970/75 r. do remontu. Leszno, tel. 
065/529-0246
OPEL OMEGA, 1987/92 r. może być do małego remontu. Wro
daw, tel. 0606/93-82-96
OPEL OMEGA KOMBI, 1991/93 r., 2300 ccm, turbo D, interco- 
oler, bez wypadku, na białych tablicach. Kowary, teł. 
075/76144-89, 0608/48-85-78
OPEL OMEGA KOMBI, 1992/93 r.. 2300 ccm, turbo D w b. do
brym stanie. Wrocław, tel. 071/346-22-35; 0604/57-62-32 
OPEL OMEGA, KADETT, CORSA, ASTRA, VECTRA po wy
padku. Oleśnica, tel. 0605/12-2141 
OPEL TIGRA, 1996/98 r. ABS, klimatyzacja, pod. powietrzne, 
pełne wyposażenie elektryczne, w cenie do 25.‘000 zi. Wrocław, 
teł. 0601/77-26-25' '
OPEL VECTRA, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk, szyberdach, ABS, 
centralny zamek, 5-drzwiowy, wspomaganie, eł.szyby, luster
ka, alum. felgi, bez rdzy, na białych tablicach, cena 1700 DEM. 
Jawor, tel. 0608/08-91-17
OPEL YECTRA B, 1997 r., 2000 ccm OTL, dach ze słupkami, 
drzwi lewe tylne, zderzak przednie, szyby przednie. Lubin, tel. 
0601/06-09-76
OPEL VECTRA B CD SEDAN, 1997 r. bez wypadku lub bardzo 
lekko uszkodzony, nie biały, książka serwisowa, zdjęcia do 
wglądu. Piechowice, tel. 0605/41 -89-54, 0605/29-70-57 
OPEL VECTRA D, diesel. Wrocław, tel. 071/783-06-50, 
0504/90-57-82
PEUGEOT 205,1984/92 r. może być do małego remontu. Wro
daw, 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 306, 1998/99 r., 1400 ccm, benzyna wersja hatch- 
back, kupiony w salonie, bez wypadku, 5-drzwiowy. Zielona 
Góra, tel. 068/324-16-61
PEUGEOT 306, 405 D, diesel. Wrodaw, tel. 071/783-06-50, 
0504/90-57-82
PEUGEOT 605, diesel lekko uszkodzony, do lakierowania. Wro
daw, tel. 0606/40-66-05
PEUGEOT BOXER, 1995/96 r., 2500 ccm, diesel osobo- 
wo-ciężarowy. Polkowice, tel. 0601/94-23-61 
PEUGEOT BOXER BUS, 1998/00 r., 2500 ccm, turbo D 9-oso
bowy, oszklony, stan techn. b. dobry, może być uszkodzona bla
charka. Jelenia Góra, tel. 0601/22-05-66 
PEUGEOT PARTNER, 1998/00 r. Citroen Berlingo, bez wypad
ku, drzwi boczne, 5-osobowy, i właściciel, z salonu. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-23-26 po godz. 15, 0605/08-10-37 
PLYMOUTH VOYAGER, 1990/95 r.. 3000 ccm, V klimatyzacja, 
na białych tablicach. Legnica, tel. 0605/85-58-00 
POLONEZ, 1983/94 r. może być uszkodzony lub do remontu. 
Wrocław, tel. 3444 2 42, 0608/75-16-34 
POLONEZ do 150 zl lub przyjmę w zamian za wyrejestrowanie. 
Dzierżoniów, tel. 074/832-35-54 
POLONEZ oraz Fiat 125p. może być po wypadku lub do re

montu. po rozsądnej cenie" płatne gotówką ód ręki. Wrocław, 
stel. 0605/82*4̂ 57 -  —  *  '
‘ POLONEZ ATttPtfctS, 19961 , OOlysrkm, !60Qxc?nJ)epzyna. 
oryg. lakier, bez rdzy. RO, inst. gazowa, bez wypadku, do 60$ 
zł. Sliwniki, tel. 062/762-05-05 
‘ POLONEZ ATU. Świebodzice, tel. 074/854-55-80 
POLONEZ CARO,,1̂ 90/97 r. stan dobry lub do remontu, może 
być z instalacją gazową: Wrodaw, tel. 0605/1441-11 
POLONEZ CARO, 1991/97 r. stanr obojętny. Wrodaw. tel. 
0603/43-97-73
POLONEZ CARO, 1991/98 r, może być do małego remontu. 
Wrocław, tel. 0606/93-82-96
POLONEZ CARO, 1991/99 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
POLONEZ CARO, 1994/96 r. może być do remonto. Świdnica, 
tel. 074/853-58-14
POLONEZ CARO, 1900 ccm, diesel 1996 • 98 r. Bralin, tel. 
062/781-29-30
POLONEZ CARO instal. gazowa, cena do 5.000 zł, na raty. 
Wrocław, tel. 071/341-69-28 po 20 
POLONEZ CARO. Świebodzice, tei. 074/854-55-80 
POLONEZ CARO po 1993 r. Wrocław, tel. 0502/84-72-88 
POLONEZ CARO, ATU do poprawek lub po wypadku. Wrodaw, 
tel. 0601/80-99-18
POLONEZ FIAT 126P może być po wypadku lub po remonde, 
w rozsądnej cenie, gotówka natychmiast. Wrocław, tel. 
0605/8249-57
POLONEZ TRUCK. 1993/97 r. stan obojętny. Wrodaw, tel. 
0603/43-97-73
POLONEZ TRUCK 1993/98 r. może być do małego remontu. 
Wrocław, teł. 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, 1994/99 r., 150 tys. km 1.6E lub 1.9D, 2- 
lub 5-osobowy, bez wypadku, stan dobry. Legnica, tel. 
076/722-90-43, 0606/14-33-94
POLONEZ TRUCK LB, 1998 r.. Stare Bojanowo, tel. 
065/518-55-70
POLONEZ TRUCK może być do remontu, tanio. Dzierżoniów, 
tel. 074/645-84-80 w godz. 10-16 
POLONEZ TRUCK z inst. gazową, z nadbudową plastikową, 
do 7000 zl. Krotoszyn, tel. 0605/08-11-99 
POLONEZ TRUCK diesel kolor obojętny, stan b. dobry, w ce
nie do 8.500 zl. Wałbrzych, tel. 074/847-90-27 
POLONEZ TRUCK może być do remontu. Wrodaw, tel. 
341-64̂ 61, 0608/25-02-11
POLONEZ TRUCK, 2000/01 r., 1600 ccm chętnie z instalacja 
gazową, może być bez nadbudowy, skrzynia dł. 2 m lub zamie
nię na rocznik 1995 z instalacją gazową, z dopłatą. Wrodaw, 
tel. 071/346-20-02
PORSCHE 911 lub inny model z lat 70., może być uszkodzony. 
Wrodaw, tel. 0600/21-61-17
RENAULT 11,19,1980/92 r., benzyna, diesel do remontu, za
rejestrowany w kraju lub na zachodnich tablicach. Bolesławiec, 
tel. 0604/69-5847
RENAULT 19,1991/93 r., 1900 ccm, diesel za rozsądną cenę. 
Leśna. tel. 075/721-14-89
RENAULT 19, 1400 ccm 3-drzwiowy, na białych tablicach, w 
cenie do 1.000 DEM. Wrodaw, tel. 0502/37-79-82 
RENAULT 20, benzyna w b. dobrym stanie. Wrocław, tel. 
071/352-25-80

~ RENAULT 21 od 1989 r., w całości lub na częśd, może być na 
białych tablicach. Lubin, tel. 076/749-06-88, 0606/10-98-35 
RENAULT 30, benzyna w b. dobrym stanie. Wrocław, tel. 
071/352-25-80
RENAULT 9, 1980/92 r., benzyna, diesel do remontu, zareje
strowany w kraju lub na zachodnich tablicach. Bolesławiec, tel. 
0604/69-5847 '
RENAULT 9, 1982/86 r., 1400 ccm stan dobry, bez prawa reje
stracji, silnik 1.4 lub 1.7 ccm. Wałbrzych, tel. 0607/42-81-22 
RENAULT CLIO bez prawa rejestracji, na białych tablicach - do 
1000 DEM. Ostrów Wlkp., tel. 0502/08-55-04 
RENAULT CLIO, LAGUNA, KANGOO, MEGANE, SCENIC po 
wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 0603/234 5 49 
RENAULT ESPACE, 1989 r., 2200 ccm. TD uszkodzony lub na 
częśd, zarejestrowany w kraju. Kłodzko, tel. 0606/42-72-94 w 
godz. 8-13
RENAULT ESPACE, 1992/95 r. w rozsądnej cenie. Jawor, tel. 
076/870-60-52 .
O  RENAULT MASTER, diesel rok prod. ok. 1989, na 

białych tablicach, dla obywatela WNP. tel. 
0601/33-77-32 01021911

RENAULT RAPID, EXPRESS, 1992/95 r„ 1600 ccm, diesel na 
częśd lub na białych tablicach. Wrodaw, tel. 071/357-16-20, 
0601/55-3744
O  RENAULT SAFRANE na białych tablicach. Zielo

na Góra, tel. 0607/2549-13 87020891
RENAULT TRAFIĆ uszkodzony, po spaleniu, rozbity, do popra
wek, roczniki 1985/98. Legnica, tel. 0606/68-30-86 
ROVER 400 SEDAN prod. od r. 1995, stan idealny, kompletny, 
pełna dokumentacja, cena ok. 25.000 zi, lub Opla Omegę B 
sedana, Forda Mondeo V6, Nissana Primerę (wyprod. po r. 
1996), Opla Calibrę Ecotec, Peugeota 306 cabrio. Wieluń, tei. 
0607/43-1143
SAMOCHÓD, diesel prod. niemieckiej, w b. dobrym stanie - do
10.000 zl. Lwówek Śląski, tel. 0608/34-51-30 
SAMOCHÓD OSOBOWY, 1991/93 r. chętnie wersję kombi, Opel, 
Skoda, Daewoo, Renault, VW lub Ford, poj. do 1600 ccm, w 
cenie do 12.500 zl lub Skodę Favorit, w cenie do 7.000 zł. Wro
cław, tel. 346-08-91 wewn. 50. w g.10-19. 346-05-05, 
0606/14-35-99
SAMOCHÓD OSOBOWY stan techniczny bardzo dobry, rok 
prod. 1990/91. Świdnica, tel. 074/85243-95 
SAMOCHÓD OSOBOWY przyjmę wszystkie samochody nie
odpłatnie, w zamian za wyrejestrowanie. Wrocław, tel. 
0607/81-13-20
SAMOCHÓD TERENOWY z homologacją na ciężarowo-osobo
wy, i  fakturą, do 40.000 zł. Zielona Góra, tel. 0604/60-91-32 
SEAT CORDOBA, diesel. Wrocław, tel. 071/783-06-50, 
0504/90-57-82
SEAT IBIZA, 1989/92 r. benzyna lub diesel, uszkodzony lub 
spalony, zarejestrowany w kraju, ważny dowód rej., w cenie do
2.500 zł. Wrocław, tel. 0601/71-51-51 
SEAT IBIZA, 1991 r.. 1200 ccm, wtrysk, lub 1500 ccm, 5-drzwiO; 
wy, el. otw. szyby, centralny zamek, na białych tablicach, bez 
prawa rejestracji, stan b. dobry, w cenie do 1000 zi. Złotoryja, 
teł. 0503/65-14-29
SEAT IBIZA, 1996/98 r., diesel 5-drzwiowy, bez wypadku lub 
Cordobę, Opla Astrę, Forda - do 20.000 zł. Lódź, tel. 
043/653-06-16, 0602/32-99-36
SEAT IBIZA GT, 1999 r. TDi, 110 KM, klimatyzacja. Wrocław, 
tel. 0605/40-60-77
SEAT TOLEDO glx, 1992 r, benzyna lub diesel, na zachodnich 
tablicach, stan b. dobry, bez wypadku, w cenie do 5.000 zl. Ole
śnica, tel. 0601/71-51-51
SEAT TOLEDO, diesel. Wrocław, tel. 071/783-06-50, 
0504/90-57-82
SKODA 105,120 może być uszkodzony lub do remontu. Wro
daw, tel. 3444242, 0608/75-16-34 
SKODA 105,125 na białych tablicach. Opole, tel. 0602/79-96-51 
SKODA FELICIA, FAVORIT, po wypadku, może być mocno 
uszkodzony. Kłodzko, teł. 074/868-53-87, 0604/23-86-42 
SKODA FELICIA PICK-UP po wypadku lub do remontu. Wro
daw. tel. 0607/33-95-83 
SKODA FELICIA. Wrodaw, tel. 0604/95-93-70 
STAR 200 wywrotka z uszkodz. silnikiem, do remontu. Zgorze
lec, teł. 075/778-93-02
TOYOTA, 1987/00 r. może być bez dokumentacji, w dobrym 
stanie. Kłodzko, tel. 0609/28-64-70 
TOYOTA Corolla, Starlet, Tercel lub Mazda, Honda, po wypad
ku lub na białych tablicach do 1990 r. Świdnica, tel. 
0605/83-96-80
TOYOTA AVENSłS SEDAN, 2000 r., 1600 ccm. benzyna na bia
łych tablicach. Wrocław, tel. 0607/53-75-00
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TOYOTA CARINA E, II może być uszkodzony, bez prawa reje" 
stracji lub zarejestrowany, stan te.chnięzny obojętny. Wrocław, 
tel. 0602/12-51-35-'-
TOYOTA CARINA, diesel bez prawa rejestracji. Jelenia Góra, 
tel. 0603/44-65-57, 0609/26-96-78 
TOYOTA COROLLA, 1988/93 r. może być do małego.remon
tu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96
VOLVO 343 DL na białych tablicach; stan dobry. Wrocław, tel. 
0501/03-63-17 ..
VW, 1980/92 r., benzyna, diesel do remontu, zarejestrowany 
wktaju lub na zachodnich tablicach. Bolesławiec, tel. 
0604/69-58-47
VW GOLF, 1980/86 r., diesel, benzyna do remontu blacharki 
lub podzespołów. Sobótka, tel. 071/316-33-64 po godz. 18 
VW GOLF 1,1981/83 r. 5-drzwiowy, stan dobry nadwozia, na 
białych tablicach lub bez prawa rej., najchętniej diesel. Klodz-, 
ko, tel. 0503/77-97-64 po godz.17 
VW GOLF 1,1983 r., 1600 ccm, benzyna, 4-drzwiowy, na bia
łych tablicach, stan b. dobry - do 1.200 zł. Kamienna Góra, 
tel. 075/744-45-25
VW GOLF II, 1984/89 r., 1600 ccm diesel lub turbo diesel, na 
białych tablicach • do 2.000 zl. Olesno, tel. 0601/89-14-34 
VW GOLF II., III, 1984/94 r. stan obojętny. Wrocław, teł. 
0603/43-97-73
VW GOLF II, III, 1984/95 r. może być do małego remontu. Wro
cław, tel. 0606/93-82-96
VW GOLF II, lii, 1984/96 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
VW GOLF II, 1987/88 r., 1600 ccm, diesel może'być'pó wy
padku lub uszkodzony • w rozliczeniu Fiat 126p (rok prod. 
1994), stan idealny. Wrocław, tel. 0607/54-83-24 
VW GOLF II, 1987/90 r, benzyna, diesel po wypadku lub spa
lony, z polską dokumentacją, tanio. Wrocław, tel. 
0606/99-43-65
VW GOLF, 1988/90 r., 1600 ccm, diesel, 3-drzwiowy, na bia
łych tablicach lub bez dokumentacji, stan b. dobry. Chojnów, 
tel. 0502/20-66-10
VW GOLF II, III, 1988/95 r. poj. 1300-1900 ccm, może być do 
malej naprawy. Leszno, tel. 065/543-37-20, 0501/70-04-56 
VW GOLF, 1991/92 r. 4-drzwioWy, stan idealny, na białych ta
blicach - do 2.500 DEM. Świdnica, tel. 0501/72-86-22 
VW GOLF lii lub Vento łub Audi 80 B4, z pełnym wyp. elek
trycznym, najlepiej TD - do 20.000 zł. Legnica, tel. 
0601/99-30-95
VW GOLF II, 16V stan b. dobry. Milicz, tel. 0605/07-43-33 
VW GOLF II, turbo D. 1989-1992 r., kolor metalic, pojemność 
do 1600 ccm. Parowa, tel. 075/731-26-46 
VW GOLF li, III może być po wypadku. Wrocław, tei. 341-64-61, 
0608/25-02-11
VW GOLF, diesel po remoncie silnika i blacharki, w dobrym 
stanie. Wrocław, tel. 0603/12-38-31 
VW GOLF II uszkodzony, do remontu. Ząbkowice Śląskie, tei. 
0607/80-47-97
VW GOLF zarejestrowany, do remontu, skorodowany. Polani
ca Zdrój, tel. 0605/37-73-41 .
VW GOLF zarejestrowany, do remontu, skorodowany. Polani
ca Zdrój, tel. 0603/16-55-95 '
VW GOLF II na białych tablicach. Wrocław, tel. 0502/84-72-88 
VW GOLF, PASSAT, POLO, VENTO, 1989/96 r.. benzyna, die
sel kolor obojętny, kpi. dokumentacja, stan b. dobry lub dó 
drobnych poprawek blacharsko-Iakiemiczych, po wypadku, łub 
zlecę sprowadzenie, w rozsądnej cenie. Wrocław, teł. 
0603/85-23-25 -
VW JETTA II, 1990/91 r., 1800 ccm. wtrysk na białych tabli
cach. Jelenia Góra, tel. 0606/17-24-79 
VW JETTA II zarejestrowany, do remontu, skorodowany. Po
lanica Zdrój, tel. 0605/37-73-41 
VW LT 35 do remontu, tanio. Wrocław; tel. 050.3/99-07-05 
VW PASSAT KOMBI, 1983/87 r., diesel do remontu. Prudnik, 
tel. 077/437-61-30
VW PASSAT, 1984/92 r. uszkodzony, bez silnika., z uszkodzo
nym lub do remontu, składak, zarejestrowany. Złotoryja, teł. 
076/878-37-54, 0604/53*18-57 
VW PASSAT, 1985/87 r., 1600 ccm, benzyna, uszkodzony, -
1.0.00 zł. Sulechów, tel.. 068/385-87-27 
VW PASSAT KOMBI, 1986/93 r. może być do małego remon
tu. Wrocław, teł. P606/93-82-96
VW PASSAT KOMBI, 1987 r„ i600 ccm, diesel zarejestrowa
ny, z uszkodzonym silnikiem. Zawidów, tel. 075/778̂ 84-66 
VW PASSAT, 1988/92 r. do niewielkich poprawek blaćhąr- 
sko-lakierniczych, z polską dokumentacją, niedrogo, z okolic 
Nysy., Unikowicę, woj. opolskie, tel. 0608/76-54-39 
VW PASSAT, 1988/93 r. może być uszkodzony lub do remon
tu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-3.2 <
VW PASSAT KOMBI, 1990/93 r. po wypadku lub zniszczony, 
zarejestrowany w Polsce. Wrocław, tel. 0607/33,-95*83 . - 
VW PASSAT KOMBI, 1991/92 r. stan dobry, -15.000 zł. Wro
cław. tel. 071/363-11-64
VW POLO, 1989/94 r. może być do małego remontu: Wro
cław, tel. -0606/93-82-96
VW POLO, .1989/94 r. stan obojęłńyż Wrocław, tel. 
060.3/43-97-73 • !
VW POLO, 1989/96 i. może być uszkodzony lub do remontu. 
Wrocław, tel. 071/34*-61-82, 0604/06-55-32 
VW POLO, GOLF, VENTÓ, PASSAT po wypad ku.. Oleśnica i 
tel. 071/314-33-73, 0603/23-45-49 5.
VW SHARAN, 1997/99 r, 1900 ccm, TDf dobrze wyposażony, 
może być mocno uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 0604/47-41-88 
VW TRANSPORTER T4, 1980/87 r. stan obojętny, może być 
rozbity, najchętniej skrzyniowy.. Jelenia Góra, tel. 
075/722-65-10 w godz. 10-16, 0602/87-22-35 
VW TRANSPORTER, 1986/88 r.. 1600 ccni, diesel uszkodzo
ny lub na części, zarejestrowany w kraju,, na 6 osób, plande
ka. Kłodzko,.tel. 0606/42-72-94 w godz. 8-13 •'
VW TRANSPORTER T3, T4,1988/94 r. zarejestrowany,'techn.' 
sprawny, stan dobry. Legnica, tel. 0606/11:52-64 
VW TRANSPORTER T4, 1990/94 r  może być do małego "re
montu. Wrocław, tel. 0606/93-8,2-96 
VW TRANSPORTER T4,1990/94 r. może być uszkodzony lub 
do remoptu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 g 
VW TRANSPORTER T4,1990/95 r., diesel kolor, obojętny, do 
poprawek lakierniczo-blacharskich, po. wypadku lub .stan b, 
dobry, lub zlecę sprowadzenie, w rozsądnej cenie. Wrocław, 
tel. 071/372-47-88
VW TRANSPORTER T4, 1990/96 r„ diesel kolor obojętny, do 
poprawek blacharsko-lakiemiczych lub stan b. dobry, wspo
maganie. 5-biegowy. przedłużony, podwyższbny, stan silnika 
b. dobrŷ lub zlecę sprowadzenie. Wrocław, tel. 0607/81-54-10 
VW TRANSPORTER T4, BUS, 1991/95 r., 2400. ccm,.diesel 
chętnie do remontu blacharki, lakierowania, 5-biegowy, z sie
dzeniami, oszklony lub zlecę sprowadzenie. Wrocław, tel. 
0603/85-23-25
VW TRANSPORTER T4,1992/94 r., diesel oszklony, 9 miejsc. 
Jawor, tel. 076/870-60-52
VW TRANSPORTER T4, 1996 r. przedłużony, podwyższony, 
drzwi lewe przednie, szyby. Wołów, teł 0601/05-55-40 
VW TRANSPORTER T4,1997/01 r 5 osób ♦ 11. Wrocław, tel. 
0602/64-47-25'
VW TRANSPORTER - do 20.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-74-19
VW TRANSPORTER T 4 Ł uszkodzony. Oława, tel. 
0603/96-72-87
VW TRANSPORTER T4 do poprawek lub uszkodzony lub za
mienię za LT 28 D Maxi, 92 r. albo Opel Combo 96 r.. 5-osobo- 
wy, Smolno Wlk, tel. 0502/62-88-95 
VW TRANSPORTER T2, T3 może być bez silnika lub silnik dô  
remontu. Trzebnica, tel. 071/387-08-68, 0600/17-70-09 
VW YENTO od 1995 r. - do 16.000 zł. Wrocław, lei. 
0501/40-31-35
VW, OPEL, FORD, diesel osobowy, może być lekko uszko
dzony - do 12.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-13-46, 
0603/25-31-02
WARTBURG może być zatarty silnik, w cenie do 150 zł. Boja
nowo, tel. 065/545-60-23
ZASTAWA 1100p, 1981 r.. Kluczbork, tel. 077/418-77-06

KUPIĘ 
CZĘŚCI

ALFA ROME0145 : fotele przednie (najchętniej w kolorze zie
lonym). Leszno, tel. 0603/18-94-92 
AUD1100, 1989/90 r. : błotniki przednie, zderzak, lampy, atra
pa. „ tel. 0603/23-01-55
AUD1100, diesel : silnik, do remontu, kompletna dokumenta
cja, siedzenia el„ welur. Wrocław, tel. 0502/60-89-43 
AUDI 80 B4, 1994 r .: maska, poduszki, lampy, drzwi, błotniki, 
nadkola, chłodnica. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
AUDI 80 B4,1994 r.: różne części. WrocłaW, teł. 0602/26-76-79 
AUDI 80, 90,1991 r., 2300 ccm : błotniki, maskę, lampy, zde
rzaki, elementy zawieszenia, osprzęt silnika, wtrysk kpi. Legni
ca, tel. 0607/04-07-90
AUDI A4, A6, 3000 ccm, V6 : instalacja, komputer, przełączniki 
świateł, zegary. Wrocław, tel. 0503/62-19-39 
AUDI A6, 1999 r. : fotele przednie regulowane elektrycznie, 
poduszka pow. może być uszkodzona. Oława, tel. 
071/313-46-46 po godz. 17
AUDI A6, 2500 ccm, TDi: deska z poduszką powietrzną. Ole
śnica, tel. 0605/68-81-77
BMW 316 : przód samochodu z 1995 r., E-36, maska silnika, 
reflektory, błotnik, kierunkowskaz, zderzak, elem. plastikowe i 
inne.., tel. 0502/27-60-40
BMW 318,1995 r., 1800 ccm, TDS : części przodu lub cały na 
części. Wrocław, tel. 0604/58-85-52 
BMW 5 : części przodu. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
BMW 5 E-34 : maska silnika, błotniki, reflektory, kierunkowska
zy, wzmocnienie czołowe, chłodnica, visco, kpi. grill z atrapą 
oraz kpi. lampa lewa tylna. Wrocław, tel. 368-75-88, 
0602/66-49-88
BMW 5 E-28, E-34 : amortyzatory tylne Koni lub Bilstein, tapi
cerka skórzana, sprężyny twarde. Wrocław, tel. 0605/11-62-99 
BMW 520,1991 r., 2000 ccm, 24V: głowica silnika kpi., światła 
przednie, szyba czołowa, maska, zderzak przedni kpi. i inne. 
Lubin, tel. 0608/65-59-06
BMW 520, 1994 r . : felgi aluminiowe z oponami lub bez oraz
kpi. klimatyzacja i skóra. Kielce, tel. 0503/87-98-94
BMW 524,1992 r., 2400 ccm, turbo D : silnik kpi. z osprzętem,
bez dokumentacji.. Wrocław, tel. 0603/62-23-41
BMW E-30, 1984/87 r. : zderzak przedni, chromowo-gumowy,
wloty powietrza do nadkoli. Wrocław, tel. 071/343-27-30,
0502/26-26-08
BMW E-36 COUPE, 1994 r.: skórzana tapicerka i klimatyzacja. 
Wrocław, tel. 0503/95-16-86
CHRYSLER VOYAGER, 1989 r. : skrzynia biegów (3) A-670. 
Wałbrzych, tel. 0601/88-82-24
CHRYSLER VOYAGER : różne części, używane lub cały samo
chód, po wypadku. Poznań, tel. 061/810-51-57, 0601/72-46-69 
CITROEN 2CV : przednie kierunkowskazy. Wrocław, tel. 
071/332-56-38
CITROEN BERLINGO, 1999 r.. 1900 ccm. diesel: silnik kpi. z 
osprzętem (z małym przebiegiem) i inne części. Rawicz, tel. 
0603/99-24-24
CITROEN BX, 1993 r., 1600 ccm, benzyna, wtrysk : elektroza
wór wolnych obrotów. Wałbrzyph, tel. 074/840-55-13 
CITROEN SAXO, 1997 r.,1500 ccm, diesel: grill, tapicerka tyl
na, do modelu 3-drzwiowego, plastiki bagażnika, listwa tylna 
lewa, ozdobna. Syców, tel. 0605/54-37-35 
CITROEN XANTIA, 1997 r.: ścianka tylna, obudowa wentylato
ra i bezpieczników. Dzierżoniów, tel. 074/631-65-29, 
0605/52-53-48
CITROEN XSARA, 2000 r.: dach z podsufitką, drzwi lewe i inne 
części. Świebodzin, tel. 0601/53-92-16 - 
DAEWOO ESPERO. : osłona silnika (dolna lewa), plastikowa. 
Wrocław, tel. 0502/31-65-51
DAEWOO LANOS SEDAN, 1998 r.: bok lewy ze słupkiem środ
kowym,'brzegiem dachu, tylnym błotnikiem, fotel kierowcy, drzwi 
lewe kpl„ szyba przednia i tylna oś. Kępno, tel. 062/781-02-60, 
0601/89-10-61
DAEWOO LANOS : elementy przodu i inne, dobra -cena. Wro
cław, tel. 0601/71-69-78 ..
DAEWOO LANOS, 2000 r„ 1600 ccm, 16V : wszystkie części 
przodu, klapa tylna z szybą,:lampy tylne, zawieszenie tylne, 2 
poduszki powietrzne. Świebodzice, teł. 074/850-88-76 
DAEWOO MATIZ: podsufitka. Zielona Góra. tel. 068/360-62-97, 
0602/83-81-&7.
DAEWOO MUSSO, 1999 r. : różne części. Wrocław, tel. 
341-64-61, 0608/25-02-11 Ą
FIAT 125p : okrągłe zegary - do '50 zł Wrocław, tel. 
0603/85-13-62 •
FIAT 125p : tarcza sprzęgła, łożysko oporowe, nowe: Gryfów 
Śląski; tel. 0601/57-22-41 ■
FIAT 126p, 1984/86r. '.nadwożie, fiakołach; rhoże być 2 uszko
dzonym silnikiem. Szklarska Poręba, teł. 075/717-47-39 
FIAT 126p EL SX, 1995 r. : drzwi lewe (kpj.), zderzak przedni, 
maska, kierunkowskaz lewy, lampa.lewa, nadkole lewe, kierun
kowskaz prawy, błotnik lewy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FIAT 126p el, 1996 r.. maska. Mysłakowice, tel. 075/713-01-72 
FIAT 126p EL; drzwi prawe z szybą, pokrywa bagażnika, lam
pa tylna prawa. Rawicz, tel. 065/545-48-38, 0606/26̂ 74-46 
FIAT 126p, 650 ccm : silnik, zapłon, linka. Strzegom, tel. 
074/855.-53-26
FIAT 126p : silnik, alternator, lotnicze fotele, rozrusznik nowe
go typu lub cały samochód po wypadku* Trzebnica, tel. 
071/312-33-54, 090/34-14-92
FIAT 126p : alternator - do 80 zł. Wrocław, teł. 0603/85-13-62 _ 
FIAT 126p: skrzynia biegów i alternator oraz rozrusznik na klu: 
czyk. .Wrocław; tel. 0501/40-31-35 >•
FIAT 126p BIS, 703 ccm': silnik. Pępowo, tel. 065/573-68-18 
FIAT PUNTO : 4-drzwiowy : wszystkie" części, drzwi, błotniki, 
lampy, zderzaki i ihńe. Kielce, tel. 032/766̂ 72-02 - 
FIAT RITMO, 1984 r., 1500 ccm, benzyna: pokrywa bagażnika. 
Wrocław, tel. 0605/05-95-41
FIAT SIENA : błotnik przedni lewy. Mysłakowice, tel. 
075/713-01-72 '
FIAT ULYSSE, 2100 ccm, TD : pompa klimatyzacji. Zgorzelec, 
tel. 0606/37-92-91
FORD CARGO : zamek drzwi prawy i lewy lub kabina, regulato
ry tylnych szczęk. Opole, tel. 0602/79-96-51 
FORD ESCORT, 1989 r.: szyba, zderzak, zamki drzwi. Polani
ca Zdrój, tel. 0605/37-73-41
FORD ESCORT, 1989 r.: szyba, amortyzatory, zamki, zbiornik 
paliwa. Ząbkowice Śląskie, tel 0603/16-55-95 
FORD ESCORT, 1994 r.. 1400 ccm. EF i: rura ssąca, przepły
womierz pow. Kłodzko, tel. 074/867-13-61- po godz. 20. 
0607/28-44-66
FORD ESCORT, 1997 r., 1800 ccm, turbo D': felgi aluminiowe 
14 z oponami, prawa poduszka pod silnik, spoiler na tylną kla
pę, halogeny, alternator, pompa paliwowa. Lubin, tel. 
076/847-68-29, 0605/36-77-65
FORD ESCORT, 1997 r., 1600 ccm, diesel : szyba przednia, 
przednie blachy, chłodnica, zawieszenie, lampy. Kluczbork, tel. 
077/413-25-06
FORD FIESTA, 1991 r.: klapa przednia, • 100 zł. Jelenia Góra, 
tel 075/713-01-23 . -
FORD FIESTA, 1996/00 r., 2 tys. km : siedzenia przednie, ka
napa tylna, plastiki bagażnika, pólka tylna. Złotoryja, tel. 
076/878-57-39. 0604/85-41-36
FORD FIESTA, 1997 r. : komputer z immobilizerem. Wrocław, 
tel. 0607/33-71-90
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Wrocław, tel. 071/372-55-11,0-601-71-12-32

FORD FIESTA; 2000 r,, 1250 ccm, ZETEC :'chłodnicę Wódy 1 
klimatyzacji, wentylator, reflektory, obudowę filtra. Wrocław, tel. 
0601/89-97-25
FORD GRANADA KOMBI, 1978 r„ 2300ęęnv.: silnik, chłodnica, 
uszkodzony lewy przód. Jelenła GóYa, tej. 075/713-46-61 
FORD MONDEO KOMBI nowy model, kpi. wnętrze, konsole, 
poduszki pow., fotele, atrapa, lusterka, alum. felgi i inne. Biel
sko Biała, tel. 0501/39-83*34
FORD SCORPIO, 1992 r. (model przejściowy): błotnik przedni 
lewy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FORD SIERRA, 1989 r., 2000 ccm, DOHC: pompa hamulcowa, 
gażnik Weber lub zawór elektromagnetyczny, felga stalowa 14”, 
cztery śruby, podsufitka do kombi, z szyberdachem, pompka 
do spryskiwaczy. Kłodzko, tel. 074/867-91-23 
FORD SIERRA KOMBI. 1991 r., 1800 ccm, turbo D : silnik. Le
gnica, tel. 076/856-07-52
FORD SIERRA, 2300 ccm, V6 : silnik z dokumentacją, skrzynia 
biegów (5). Strzelin, tel. 071/392-12-95, 0602/47-96-16 
FORD TRANSIT, 1980 r .: przekl. kierownicy, kolumna kierow
nicy. Wrocław, tel. 071/354-00-26 
FORD TRANSIT, 1988 r., 2500 ccm, diesel: wałek sprzęgłowy 
do skrzyni biegów (5), żeliwnej. Stanisław Oleś, 57-520 Długo
pole Zdrój 155/4, gm. Międzylesie 
FORD TRANSIT, 1994 r., 2500 ccm, diesel: silnik. Świebodzin, 
tel. 0601/53-92-16
TORD TRANSIT, 2000 ccm, benzyna : most tylny (szybki), w 
cenie do 700 zł. Wrocław, tel. 071/363-10-52, O6O4/77;31:08. 
FORD WINDSTAR, 1995/98 r., 3800 ccm; beńz*yna: rezystor 1. 
biegu wentylatora ♦ silnik wentylatora chłodnicy, mechanizm 
zamykania tylnej prawej szyby, dodatkowy zestaw chłodzenia 
skrzyni biegów. Wrocław, tel. 071/781-41-11, 0601/15̂ 67-03 
HONDA ACCORD, 1996 r.: wzmocnienie czołowe, maskę przed
nią, atrapę i kierunkowskazy. Wrocław, teł. 349-47-92, 
0604/56-95-73
HONDA CMC VTI, SEDAN, 1992 r., 1600 ccm : prawy reflek
tor, plastikowa prawa nakładka progu, tylny zderzak i klapa, tyl
na szyba, szyba prawych drzwi (el. otw.). Twardogóra, tel. 
071/315-00-77
HONDA CONCERTO, 1994 r.: przedni prawy reflektor z kierun
kowskazem. Sulików, tel. 075/775-58-22 
HONDA CRX, 1985 r., 1500 ccm : osłona tablicy tylna, antena 
oryginalna. Wrocław, tel. 0606/50-64-48 
HONDA PRELUDE, 1993 r. : lampa prawa postojowa, kierun
kowskaz lewy * zaślepka, atrapa na zderzak. Opole, tel. 
077/464-65-15
IVECO 35-8,1995 r., 2500 ccm, diesel: wentylator, szyba drzwi 
lewych, nakładka lewa na słupek, amortyzator, stacyjka. Opo
le. tel. 0602/11-53-79
IVECO 40*12 : kabina sypialna (.kurnik*), co postojowe. Żary, 
tel. 068/375-98̂ 77
JEEO GRAND CHEROKEE : siedzenia tylne. Wrocław, tel. 
071/353*58-99 do 18
MAZDA 323,1982 r., 1300 ccm, 1500 : silnik w bardzo dobrym 
stanie, bez dokumentacji, amortyzator tylny, niedrogo. Wrocław, 
tel. 0605/08-44-98
MAZDA 626, 1992 r., 2000 ccm. DOHC, 16V : kompletny ukł. 
wydechowy. Jelenia Góra, tel. 0606/32-54-27 
MAZDA 626, 1993 r.: przód pojazdu albo cały ńa częśd. Ła
gów, tel. 068/341-27-77
MAZDA 626, .1995 r. 5-drzwiowy: klapa tylna ż szybą, spoiler, 
lampy tylne, poduszka pow. dla. pasażera. Lubin, tel. 
0601/92-33-07
MAZDA MX-5 : szyby boczne. Wrodaw, tel. 0503/99-07-05 
MERCEDES 124: listwa szeroka na drzwi prawe przednie. Lub
sko, woj. zielonogórskie, tel. 0609/28-30-̂ 1 
MERCEDES 123 D : różne częśd. Kłodzko, tel. 0603/16-55-95 
MERCEDES 124 KOMBI, 1.991 r.: szyberdach kpi., szyba przed
nia. Legnica, tel. 9604/82-22-47
MERCEDES 124 D, 3000 ccm, diesel: silnik z automatyczną 
skrzynią biegów. Bolesławiec, tel. 0603/13*04-06 
MERCEDES 124 D : skrzynia biegów (5), tylny most, amortyza
tory (przednie i tylne), listwy chromowe na przedni zderzak. 
KochHce, tel, 076/857-02-45 '
MERCEDES 190,1988 r., 2000 ccm, benzyna: szyba przednia, 
wentylator. Nowa Sól, tel. 0502/65-55-77 
MERCEDES 190 D : układ wydechowŷ  osłona silnika. Wrocław, 
tęl. 071/362-23-78, 0601/98-99-41 *
MERCEDES 200 124 D. 1993/94 r.‘ : silnik z małym przebie
giem, nleoclony. Nowa Sól, woj. zielonogórskie,, tel. 
0608/09-19-74 ' ' • - ;
MERCEDES 207 D : zawieszenia, zamki. Kłodzko, tel. 
0603/16-55-95
MERCEDES 210 W, 1999 r.: deska rozdzielcza, ćzarria. Świd
nica, tel. 0604/09-25-86
MERCEDES 210 W : elementy przodu, .silnik V6, skrzynia bie
gów automatic (320 E) i jnne, stan dobry. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
MERCEDES 220 C-KLASSf, 1996 r.. 2200 ccm; diesel, i  obu
dowa filtra powietrza (dolna), tunel wentylatora, konsola (czar
na), poduszka pow. dla pasażera, lusterko wewnętrzne. Lubin, 
tel. 0601/92-33-07 4
MERCEDES 280 124 E. 2.800 ccm, benzyna: silnik z automa
tyczną skrzynią biegów. Bolesławiec, tej. 0603/13-04-06 
MERCEDES 307 D, 1987 r.: skrzynią biegów (5), drzwi lewe i 
prawe, stan b. dobry, zderzak przetfni, lampy, siedzenia przed
nie. Wrodaw, tęł. 0501/40-31-35
MERCEOES 608, 1979 r.-: wal korbowy, silnik niekompletny. 
Wrocław, tel. 0001/81-06-37-= ’
MERCEDES 813, 1974 r. : przekładnia-kierownicza ze wspo
maganiem. Wrocław; tel. 325-18-48, 0502/61-10-53 • 
MERCEDES C-KLASSE, 1995 r., 2000 ćtńr: moduł zapłonu 
018 545 44 32. Wrocław, tel. 0501/28-03-88 
MERCEDES C-KLASSE, 1800 ccm,' benzyna: skrzynia biegów 
manualna. Świebodzice, teł. 074/854-15-59, 0605/22-21 -03 
MERCEDES SPRINTER, 1996 r., 2900 ccm : miska olejowa, 
pompa, wal pędny do średniego, szyba przednia, lusterko lewe, 
filtr powietrza, licznik. Góra. tei, 0503/02-18-14,065/543-49-60 
MITSUBISHI CANTER: kontener, na bliźniaczych kołach, z win
dą, do 3,5 t calk. Leszno, tel. 0603/62-99-23 ...
MOTOCYKL prod. japońskiej: felgi, amortyzatory, lampy, owiew
ki, od 500.ccm, po 90 r. Niechlów, tel. .065/543-56-44 do godz.15, 
543-44-56 pó godz.15
MOTOCYKL HONDA ENDURO, 50 ccm: tłok (nadwymjarowy) i 
korbowód. Wrocław, tel. 0603/13-91 -94 
MOTOCYKL SUZUKI RG 80 GAMMA, 1991 r., 80 ccm: owiew
ki, błotnik przedni, linka obrotomierza; migacze przednie, lu-' 
sterka, wężyk hamulca przedni, akumulator 12V. Góra, tel. 
0502/60-89-43
MOTOCYKL SUZUKI RG 80 GAMMA, 1991 r.: owiewki, luster
ka, błotnik przedni, wąż hamulca przedniego, kierunkowskazy, 
linka obrotomierza, akumulator. Wrocław, teł. 0502/60-89-43 
MOTOCYKL WŚK 125; cylinder .jajo', techn. sprawny lub do 
szlifu, pilnie.,Legnica, tel. 076/856-20-42 
MOTOROWER DELTA : silnik. może być uszkodzony. Trzebni
ca, tel. 071/312-92-24
MOTOROWER SIMSON S 51, 1989 r., 50 ccm : rama z pełną 
dokumentacją, może być z silnikiem. Jelenia Góra, tel. 
075/753-26-96
MULTICAR M-22, M-25 : różne części mechaniczne, opony, 
szyby, kabina lub cały na części, do remontu. Wrocław, teł. 
0601/79-66-24
NISSAN 200 SX, 1990/96 r„ 1800 ccm, 16Vturbo: silnik, techn. 
sprawny. Strzegom, tel. 074/855-36-96, 0602/30-60-17 . 
NISSAN BLUEBIRD, 1988 r., 2000 ccm, diesel: skrzynia bie
gów (5). Opole. tel. 077/474-56-02. 0502/07-89-03 
NISSAN BLUEBIRD, 1989 r., 2000 ccm. diesel: chłodnica. 
Opole, tel. 077/474-56-02, 0502/07-89-03 
NISSAN MAXIMA, 1995 r. : lusterko lewe. Wrocław, tel. 
0601/75-63-36
NISSAN PATROL. 1999/01 r.. 2800 ccm. turbo D : most przedni 
lub całe auto, na białych tablicach. Dzierżóńiów, teł. 
074/831-09-78
NISSAN PRIMERA, 1997 r. hatchback: drzwi lewe przednie i 
tylne uzbrojone, lewy próg, przednia szyba, lewy tylne błotnik. 
Jelenia Góra, tel. 075/751-43-70
NISSAN OUEST, 1993 r.t 3000 ccm, wtrysk : lampa przednia 
prawa, kierunkowskaz, wzmocnienie przednie, chłodnica Brzeg, 
tel. 077/444-25-51 po godz. 16-

NISSAN SERENA: felgi aluminiowe z oponami lub beż. Kielce, 
tel. 032/250-50-99 -
OPEL ASCONA, 1984/88 r., 1600 ccm, benzyna : silnik do re
montu, z kpi. dokumentacją. Raszowa Duża, tel. 076/844-86-17 
OPEŁASTRA i, 1992 r, 1600 ccm, benzyna : dźwignia hamul
ca ręcznego, felga. Wrodaw, tel. 336-01-59 
OPEL ASTRA, 1995 r., 1400 ccm, : ćwiartki tylne, 2 szt., do 
modelu 5-drzwiowego, klapa z szybą, maska, atrapa przednia, 
pas przedni, chłodnica, błotniki przednie, lampy, zderzaki, drzwi 
tylne prawe. Syców, tel. 0608/79-08-01 
OPEŁASTRA II, 1998 r. 5-drzwiowy: dużo części blacharskich 
i mechanicznych. Głogów, tel. 0607/15-85-46 
OPEŁASTRA II: połówka przednia * silnik2.0 DTL. Brzęczko- 
wice, tel. 0501/37-45-44
OPEL ASTRA, 1700 ccm, turbo D : silnik. Jelenia Góra, tel. 
0601/19-58-18
OPEL ASTRA I: poduszkę pow. pasażera, sensor oraz szybę 
klapy tylnej do kombi. Wrocław, tel. 0503/03-00-42 
OPEL ASTRA A : klapka do wlewu paliwa (do centralnego zam
ka). Wrocław, tel. 0604/51-08-04 
OPEL FRONTERA, 1992 r.: lewy, biały, przedni kierunkowskaz 
oraz tylne chlapacze. Bolesławiec, tel. 075/734-27-28 
OPEL FRONTERA SPORT. 1993 r.: próg lewy czarny. Świdni
ca, tel. 0606/81-40-86
OPEL FRONTERA TDS, 2500 ccm : klimatyzacja, aluminiowa 
rura do przodu oraz na progi, pokrowce na kolo zapasowe. Ja
sień, tel. 0604/89-54-95
OPEL OMEGA, 1995/99 r.. 2500 cćm, turbo D : klimatyzacja. 
Leszno, tel. 0603/84-43-21
O  OPEL OMEGA, 1997 r . : silnik 2.5 V6, z dokumen

tacją lub do sprowadzenia, w cenie do 3.000 zł. 
Legnica, tel. 0602/70-30-70 02020851

OPEL OMEGA KOMBI, 1999 r., 2500 ccm, TDS : chłodnice, 
zderzak, lampy, akumulator, maska silnika, kierunkowskazy, 
nadkola, śmigło wentylatora, osłona plastikowa na silnik. Wro
daw, tel'. 071/372-03-00 w godz. 9-17, 071/357-16-99 
OPEL OMEGA B, 2500 ccm, TD : silnik. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
OPEL OMEGA II: częśd przodu. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
OPEL REKORD do roku 1982: przednie 2 błotniki i wzmocnie
nie przednie, stan b. dobry. Pudliszki, tel. 065/573-84-80 
OPEL VECTRA KOMBI, 1997 r.: dach ze słupkami, błotnik pra
wy przedni, drzwi lewe tylne. Lubin, tel. 0601/06-09*76 
PEUGEOT 306 SEDAN, 1998 r. 4-drzwiowy: dach lub poszyde 
dachu, szyby, poduszki pow., felga 13", zwrotnica lewa. Góra, 
tel. 065/544-71-96, 0601/46-88-56 
PEUGEOT 405 SR, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, gażnik : błot
nik prawy przedni, maska, szyba przednia, impulsator zapłonu, 
felgi aluminiowe. Wrocław, tel. 071/315-13-85, 0602/57-09-49 
PEUGEOT 405,1900 ccm, turbo D : silnik, powyżej 93 r. Biela
wa, tel. 074/833-15-40, 0606/66-92-29 
PEUGEOT 406,1996 r., 1800 ccm, 16V: oryginalne radio, ze
garek, zagłówki do tylu,-zegary. Lubin, tel. 0602/57-73.-31 
PEUGEOT BOXER, 2500 ccm, TD : głowica kompletna. Przed- 
borów, tel. 062/73143-99, 0608/83-18-71 
POLONEŻ, 1995/98 r. : nadwozie bez silnika. Legnica, tel. 
076/854-32-28
POLONEZ: silnik, skrzynia błegów (5), koła, instalacja gazowa 
lub cały samochód po wypadku Trzebnica, teł. 071/312-33-54, 
090/34-14-92
POLONEZ ATU, CARO, 19977.: przód karoserii lub karoserię z 
uszkodzonym tyłem. Pępowo, tel. 065/573-61-87 
POLONEZ CARO, 1993 r.: reflektor lewy z kierunkowskazem. 
Parowa, tel. 075/732-18-34
POLONEZ CARO: zderzak, reflektory, drabinka, maska, drzwi. 
Wrocław, tel. 0603/85-13-62
POLONEZ CARO PLUS : maska, zderzaki, drabinka, chłodni
ca, pompa paliwa do GSi, elektryczne podnośniki szyb, reflek
tory. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
POLONEZ CARO PLUS : maska, drzwi, most, lampy, błotniki, 
fotele, szyba, chłodnica. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
POLONEZ CARO: zderzak, maska, lampy, drzwi, most, skrzy
nia biegów, szyba, siedzenia, chłodnica. Wrocław, tel. 
0604/06-55-32
POLONEZ CARO: maska silnika z otworem nawiewu. Wrocław, 
teł. 071/329-29-12
POLONEZ CARO : reflektor przedni lewy, najlepiej sam klosz, 
bez kierunkowskazu. Jelenia Góra, tel.'0607/73-44-1 , 
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r : zderzak przedni, błotnik pra
wy. Żary, tel. 0601/88-35-95
POLONEZ TRUCK, 1900 ccm, diesel : skrzynia biegów (5). 
Opole, tel. 0501/29-36-58
POLONEZ TąUCK, 1900 ccm : silnik. Wałbrzych, tól. 
074/847-70-27
POLONEZ TRUCK : alumjniowe burty dł. 2 m, klapa tylna dó 
nadbudówki, dolne zabudowy. Wrocław, tel.-0603/85-1 
POMOC DROGOWA: platforma hydrauliczna, może być uszko
dzona. Wrocław, teł. 071/373-78-29, 0561/10-19-95 '' . 
REFLEKTORY KSENONOWE całe łub uszkodzone oraz prze
twornice. Niefnódlin, teł. 0604/82-52-39 .
RENAULT 19,1991 r.,: reflektory lewy i prawy, kierunkowskazy 
białe, maska silnika, błotnik prawy, drzwi prawe z lusterkiem 
model 3-dzrwiowy, klapa tylną z szybą, zderzak przedni, szyba 
przednia, do lakierowaniś częśd tylko koloru białego, 4 ‘dóbrym 
stanie. Glógów, teł. 0502/04-86-43, 076/833-44-28 ’
RENAULT 21, 1989 r. : przednie blachy, szyba przednią, ma
ska, oświetlenie/chłodnica. Lubiń, tel. 9606/10-98-35, 
076/749-06-88
RENAULT 4 : reflektory przednie, 2 szt. Wrocław, tel. 
071/332-56-38
RENAULT 4 F4 : tylne lampy, lampki oświetlenia wnętrza. Wro
daw, tel. 071/332-56-38 ?
RENAULT 5: lampy przednie (2 szt.j, kierunkowskazy, błotniki, 
maska, zderzak przedni, grill, chłodnica bez wentylatora, pół- 
ośka, pompa hamulcowa. Tomaszów Bolesławiecki, tel. 
076/818-02-85
RENAULT CLIO, 1992 r., 1900 ccm, diesel: kolumna kierowni- 
cy do ukł. kierowniczego ze' wspomaganiem, osłona przeciw- 
blotna przednia prawa! Wałbrzych, tel. 074/841-71-34 po 
godz. 18
O  RENAULT CLIO f i : ćwiartka lewa przednia z pro- 

. giem, drzwi lewe z  szybą (do modelu 3-drzwiowe- 
go), zderzak przedni do lakierowania, reflektor 
lewy, błotnik przedni lewy, lusterko zewn. lewe 
(czarne, ręczna regulacja). Wrocław, tel. 
071/339-83-21,0604/59-47-63 80008231

RENAULT ESPACE, 1993 r. model przejściowy: fotele tylne, 2 
szt. Czernica, tel. 071/318-01-41
RENAULT KANGOO. 2000 r  : podsufitka do części pasażer
skiej, Lubin. tel. 076/842*71-65 po godz. 20 
RENAULT LAGUNA. 1998 r. 2500 ccm, turbo D: silnik lub jego 
elementy, tłoki, głowicę, błołt. Lubin, tel. 076/842-36-18, 
0603/39-69-17
RENAULT LAGUNA, 1999 r. : podszybie. Leszno, tel. 
0605/82-85-18
RENAULT LAGUNA II. 1999 r. ¥ poszycie i listewki na drzwi 
lewej strony. Prusice, tel. 071/312-50-87, 0602/13-45-19 
RENAULT MEGANE, 1996 r .: wspomaganie ukl. kierownicze
go symbol 7700834577. Góra. tel. 065/543-29-67 
RENAULT MEGANE, 1996 ri, 1600 ccm : przód kompletny ♦ 
silnik z osprzętem. Jelenia Góra, tel. 0601/2 9̂0-21 
RENAULT MEGANE, 1996/99 r. : przód kompletny. Wrocław,, 
tel. 0601/15-86-56
RENAULT MEGANE, 1998 r.: szybę klapy tylnej oraz zwrotni
cę kola przedniego prawego. Wrocław, teł. 0503/03-00-42 
RENAULT MEGANE COUPE : reflektory, przedni zderzak, oku
lar, sanki, przednia szyba i błotniki, przednia maska i poduszki 
silnika. Leszno, teł. 0605/82-85*18 
RENAULT TRAFIĆ : szyby boczne, tapicerkę, fotele, podsufit- 
kę, do modelu krótkiego. Wrocław, tel: 339-91-81,0602/57-90-30 
SEAT IBIZA, 1990 r.. 1700 ccm, diesel : amortyzatory, szybę 
tylną ogrzewaną „poduszkę* pod skrzynię biegów. Wrocław, tel. 
071/316-51-67
SEAT IBIZA, 1992 r, 1700 ccm, wtrysk : silnik, błotnik prawy, 
klapa bagażnika, felgi alum. 14* 6jh2, 4 szt. Jelenia Góra. tel. 
0607/32-73-41

SEKT IBIZA, ,1998.r. 3-drzwiowy; ćwiartką przednia lewa, drzwi- 
lewe'kpł., zderzak kpi., konsola z poduszkami + śensór. Świd-* 
ni ca, tel. 074/850-12-49
SKODA FAVORIT : zderzak przedni, półka tylna pod głośniki, 
wyderaczka kpi. tylna'z silnikiem, stan b. dobry. Lubań, tel. 
075/722-20-14 wewn. 310 lub 311 .
SKODA OCTAVIA : hak holowniczy, bagażnik dachowy, śkó̂  
rżana tapicerka, wlot pow. lewy przy zegarach. Lubin, tel. 
0603/70-84-28
STEYER : silnik WD615682, do remontu. Kolce, tel. 
074/845-63-75
TOYOTA 4RUNNER : komputer 8966135470. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
TOYOTA AVENSIS SEDAN. 2000 r., 1600 ccm : drzwi (4 szt.); 
błotniki, zderzaki, lampy, dach, zawieszenia, maska, klapa tyl
na, chłodnica do klimatyzacji, osprzęt silnika, siedzenia oraz 
wszystkie inne. Wrocław, tel. 0609/40-33-64'
TOYOTA COROLLA, 2000 r. : spoiler tylny. Brzeg Dolny, teł. 
071/389-54-91
TRABANT POLO : zwrotnica przednia prawa, półoś prawa, fel
ga z oponą (2 szt.), wahacz tylny prawy. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
VOLVO 340 automatic: belka tylnego mostu z piastami. Lubin, 
tel. 076/847-54-93
YW, 1900 ccm, diesel : silnik z dokumentacją. Prusice, tel. 
0600/16-28-50
VW, 2300 ccm, V5: koło zamachowe, tarcza + dodsk sprzęgły. 
Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50
VW CORRADO G-60, 1800 ccm : turbina lub częśd (wiatrak, 
mimośród, pasek) lub silnik 2000 ccm, 16V * skrzynia biegów, 
osprzęt, komputer. Wrodaw, tel. 0601/79-66-24 
VW GOLF Ili, 1993 r .: prawe drzwi przedni i tylne, z tapicerką 
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 przebiegiem. Go
styń. tel. 0603/49-88-32
VW GOLF I, II, 1500 ccm, 1600 ccm, diesel: silnik kompletny 
łub zamienię na inny o poj. 1300-1500 ccm, benzyna. Legnica, 
tel. 076/852-38-32
VW GOLF III, 1900 ccm, TD i: filtr powietrza, plastikowe nad- 
kładki na progi. Legnica, tel. 0604/34-62-88 
VW GOLF III CABRIO : płachta na dach, czarna - do 500 zł. 
Rawicz, tel. 0501/09-88-57
VW GOLF II : szybę przednią (używaną). Żarów, tel. 
0604/95-49-26
VW GOLF III 3-drzwiowy: tapicerka skórzana. Bielawa, tel. 
074/833-02-15 po godz. 16, 0604/63-73-60 
VW GOLF, VENTO, 1900 ccm, TDi: silnik kpł. z inst. elektrycz
ną, pedały oraz intercooler (może być bez dokumentacji). Go
styń, tel. 0603/49-88-32
VW JETTA, 1500 ccm, 1600 ccm, diesel: silnik kompletny lub 
zamienię na inny o poj. 1300-1500 ccm. benzyna. Legnica, teł. 
076/852-38-32.
VW LT 31, diesel: silnik Perkins lub samą pompę wtryskową, z 
lat 80-tych. Piława Górna, tel. 074/837-16-87 
VW LT 31, 2400 ccm, diesel : silnik: Zielona Góra,-tei. 
068/360-62-97, 0602/83-81-67
VW PASSAT, 1980/81 r., 1500 ćcm, diesel: silnik, bez doku
mentacji, w całości lub na cźęści. Wojcieszyce, tel. 
075/755-14-25, 0606/89-30-70
VW PASSAT, 1989/96 r.: klimatyzację kpi., lampy przednie oraz 
plastiki wnętrza. Gostyń, tel. 0603/49-88-32 
VW PASSAT, 1990 r. : przednia szyba. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-29-03, 074/867-50-14 wieczorem 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 1800 ccm : szybę czołową. Wro
daw, teł. 071/360-11-08
VW POLO. 1995 r., 1900 ccm, diesel: obudowę filtra powie
trza, zagłówki przednie. Wrodaw, tel. 071/341-38-47 
VW POLO III, 1995 r. : konsola kompletna, felgi aluminiowe 
.gwiazdy*. Ząbkowice Śląskie, tel. 0601/91-87-56 
VW POLO, 2000 r.,: błotniki, maska, zderzaki, reflektory, kie
runkowskazy, wzmocnienie czołowe, chłodnica, tylne lampy 
(najchętniej w kolorze groszku). Zielona Góra, tel. 0608/77-47-41 
VW SHARAN TDI,.'1997 r, 1900 ccm: rury gumowe do interco- 
otera, przepływomierz pow. Pierburg. Jelenia Góra, tel. 
0604/47-41-88
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1992 r. 2400 ccm. diesel hak 
orygin., pompa, wspomaganie, koło zapas, lub felgę stalową. 
Wiązów, tel. 0602/82-09-70
VW TRANSPORTER T4, 2400 ccm : skrzynia biegów (uszko
dzona), osprzęt silnika, fotele. Trzebnica, tel. 0602/63-19-13 
VW TRANSPORTER T4 : dywan gumowy do długiej wersji, 2. 
rząd siedzeń, z materiału. Polanica Zdrój, tel. 0603/24-92-34 
WÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR DV1661 : koła* felgi. Wro
cław, tel. 0501/14-35-63

MOTOCYKLE
APRILIA FM 125,1990 r„ 10 tys. km, 125 ccm. biało-czerwony, 
model sportowy, atrakcyjny wygląd, - 4.800 zl. Brzeg, tel. 
0603/52-76-15
APRILIA RS 125,.1994 r., 28 tys. km, 125 ccm, czarny, ścigacz, 
stan b. dobry, - 5.500 zl lub zamienię na Fiata 126p. do 3 lat, 
bez wypadku. Karpacz, tel. 075/761-90-88 
AVO SIMSON 425 T, 1956 r., 250 .ccm, ęzamy, oryginalny, do 
remontu, + części, blok silnika, skrzynia biegów, rozrząd, nowe 
pierścienie, sworzeń i inne, - 2 .000 zł. Kępno, tel. 0604/80-02-10 
AVO SIMSON SPORT, 1959-r., 250 ccm, 4-suw, czerwony, ni
klowane błotniki, stan b. dobry, zarejestrowany, OC, techn. 
sprawny, części zapasowe, skrzynia biegów, cylinder z  tłokiem 
i inne, kombinezon z pasem, kask, - 3.000 zł. Kępno, tel. 
062/782:37-84
BMW R 35,1937 r., 250 ccm, zielony, stan b. dobry oraz inńe 
bardzo stare, • 6.000 zł. Bolesławiec, tel. 0602/23-21-68 
CAGIVA 125 ENDURO, 20. tys. km, 125 ccm, chabrowy. 2 x 
hamulec tarczowy, 2 x chłodnica, el. rozrusznik, 6-biegówy, nowe 
opony, przygotowany dó sezonu, stan idealny, - 6.000 zl. Wro-' 
daw, tel. 0501/43-72-47
CZ 175,. 1986 r.', 8 tyś. km, 2-suw, wiśńiowy, stan b. dobry, po 
malowaniu, nówy akumulator, nowa instalacja el., zarejestro
wany, • 3.500 zł., tel. 0604/72-56-06 
CZ 350,1987 r., 12 tys. km, 350 ccm, bordowy, stan b.. dobry, 
inst. 12V, • 600 zl lub zamienię na Fiata 126p. Zawonia, tel. 
071/312-90-36
GILERA125 KKS, 1987 r., 125 ccm, czerwony, zarejestrowany 
na motorower, brak nr silnika, lekko uszkodzony, .na chodzie*. 
-'2.500 z ł.., tel. 0604/32-04-70
GOKART 125, 1997 r., 125 ccm,-żółty, oryginalny, stan b. do
bry, * części, laweta, - 3.000 zl. Ostrów Wlkp., tel. 0603/13-75-79 
GOKART HONDA, 16Ó ccm, OHV, srebrny, oryg., stan idealny, 
- 2.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-95-62 
HARLEY DAVIDSON WLA. 1951 r.,5 tys. km. 750 ccm, srebr- 
no-czerwony metalic, zarejestrowany, dużo chromu, sakwy, szy-

Naprawa silników 2 i 4 suwowych, 
tulejowanie cylindrów, pierścienie, 
regeneracja wałów korbowych. 
Posiadamy tłoki i części.
Prostowanie ram i zawieszeń 
ścigacze i chapery również AL 
*Aprilia,* Yamaha,
*Gagiva, "Gilera 
* Honda, 'Suzuki itp.
Skup motocykli uszkodzonychi części.
Okazyjna sprzedaż
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MOTOROWERY JAN-MAR
PIASKI K. GOSTYNIA

ul. św . M a rc in a  13, tel. 065/571-91-61
SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA CZĘŚCI, RATY
Oferuje:
Części -  S im son , Rom et, akum u lato ry  do
m otorow erów  i m otocyk li
Motorowery - now e B A JA J  SPIRIT: gw a-
rancja, se rw is - 4 8 0 0  z ł + ka sk  o p o h 6 4 6
Używane:
marka rok cena
Simson, skuter 1990 1.750 * 2.200 zł. 3szt.

. 1989 1.400 - 2.000 zi, 4szt.
1988 1.300 -1.850 zł. 3 szt.

1987-1986 850 -1.500 zł. 3szt.
1995 3.200 zł

Simson S-51 1989 1.400- 1.950 zł. 3szt.
1988 1.000-1.700 zł. 4szt.
1987 850 -1.500 zł. 3szt.

1986-1985 1.050-1.100 zi, 2wt.
1983 700-1.200 zUszt.

Simson S-53 1990 2.840 zł
Romet Ogar 1989 490 • 600 zł, 3szl

- 1987 350 • 550 zł. 2szt.
1986 300 zł
1988 390 • 580 zi, 2szt.

Motorynka Stella 1992-1996 850-1.300 zł.3szt.
Motorynka 1989 605 • 870 zł, 2szt.
Romet- Kadet 1989* 350 zł
Piaggio Vespa składak 1997 1.100 zł • skuter, zamiana
Piaggio C02 1997 3.300 zł • automatic
Bajaj Sunny 1997 2.410 zł • automatic, skuter
Jawa. ścigacz 1995 3.000 zł • 5 biegów
Peugeot Zenlth 1999 4.500 zi • automatic, skuter
Yamaha, skuter 1998 4150 zł
Yamaha DT50 1994 3710 zł - automatic, cross
Rower z silnikiem używany 1.200 zł
Rower, składak używany 50 -120 zł. 5szt.

ba, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, • 24:500 zl. Legnica, tel. 
076/854-39-53 _
HONDA 125R, 1997 124 ccm. żółty, 31 KM, w kraju od 03.2001 
r., ścigacz. używany turystycznie, stan b. dobry, • 11.200 zl. 
Kłodzko, tel. 074/867-19-17
HONDA 600 TRANSALP, 1993 r., 40 tys. km, 600 ccm, zielony 
metalic, w kraju od miesiąca, kompletna dokumentacja, książ
ka serwisowa, zarejestrowany, * 10.500 zł. Leszno, tel 
0601/97-50-78
HONDA B 650,1985 r, 3 tys. km, 626 ccm, czarny, zarejestro
wany, po przeglądzie, - 4.600 zł. Jelcz-Laskowice, tel 
071/318-26-75 po godz. 18. 0608/70-62-29 
HONDA CB 250G, 1975 r., 250 ccm, czarny, stan dobry, gara
żowany, bez wypadku, niklowane dodatki. - 1.900 zl. Oława, 
teł. 071/313-44-37 po godz. 15, 0502/93-60-49 
HONDA CB 250T, 1979 r, 41 tys. km, 245 ccm, benzyna, czar
ny, 6-biegowy, dodatk. kufry, stan techn. b. dobry, wzmocniony 
do 27 KM, • 3.700 zl. Gubin. teł. 0607/12-62-64 
HONDA CB 400N, 1984 r., 400 ccm. czarny, - 3.500 zł. Choj
nów, tel. 0502/41-80-65
HONDA CB 500, 1986 r„ czerwony metalic, nowy akumulator, 
zębatki i łańcuch, - 5.800 zl. Kalisz, tel. 062/763-85-04 
HONDA CB 650,1983 r., 35 tys. km, 650 ccm, czamo-zielony, 
stan dobry, nowy akumulator, pełpa dokumentacja, aktualny 
przegląd, zarejestrowany, • 4 .800 zl lub zamienię na samochód 
osobowy. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-21-46 po godz. 20, 
0604/83-92-91 •
HONDA CB 750F, 1981 r. stan dobry, - 4.000 zł. Głuchołazy, tel. 
077/439-13-90
HONDA CBR 1000F, 1989 r., 51 tys. km, pertowogranatowy, 
wersja francuska, 138 KM, stan b. dobry, po wymianie: opony, 
płyny, napinacz rozrządu i oleje, - 10.500 zl. Wrocław, tel.
362-83-81, 0608/37-99-64
HONDA CBR 1000F, 1990 r.. 35 tys. km, 1000 ccm, biało-nie- 
bieski, zarejestrowany w kraju, kompletna dokumentacja, przy
gotowany do sezonu, stelaż, 3 kufry, stan techn. dobry, nowe 
zębatki i łańcuch, - 9.500 zl. Głuchołazy, tel. 077/439-31 -88, 
0608/61-56-87
HONDA CBR 500V, 1989 r., biało-czerwony, ścigacz, przygoto
wany do sezonu, zarejestrowany, • 6.000 zl. Kamień, gm. Dłu
gołęka, tel. 071/315-26-43
HONDA CBR 600, 1990 r., 600 ccm na części. Jelenia Góra,, 
tel. 075/755-35-81 pó godz.18
HONDA CBR 600F, 1988 r.. 600 ccm, czarny, przerobiony, atrak
cyjny wygląd, po wymianie świec, oleju, filtrów, gotowy do se
zonu, - 8 000 zł. Chróściće, gm. Dobrzeń Wielki, tel: 
0605/22-41-43

, HONDA CBR 900RR, 1992 33 tys. km, 900 ccm, granatowy
,metalic, stan b. dobry, -15.800 zl. Wrocław, tel. 071/346-66-21. 
0608/07-74-37
HONDA CBX 550,1983 r., 550 ccm, jasnozielony, .na chodzie’ , 
tylko uszkodzony silnik, - 1.400 zł lub zamienię na samochód, 
dodam MZ E l?  150. Żary, tel. 0608/39-05-92 
HONDA CR 250,1988 r., 250 ccm, czerwony, stan dobry, • 2.700 
zł. Szprotawa, tel. 068/376-41-43 
HONDA CR 250,1990 r. 56 KM, stan dobry, - 4.000 zi. Paszowi
ce, tel. 076/870-10-79
HONDA CX 500E, 1984 r., 34 tys. km, 500 ccm, V2. czarny 
metalic, w kraju od 08.2000 r., 3 tarcze 2-t|óczkowe, stelaż + 3 
kufry, antynurek, stan b. dobry, • 5.400 zl lub zamienię na CBR 
1000 albo inny uszkodzony, po wypadku. Wałbrzych, tel. 
0603/53-57-51
HONDA MB 80,1983 r., 180 tys. km, 112 ccm, czerwony, oclo
ny, kompletna dokułnentacja, stan dobry, • 1.500 zl. Lubań, tel. 
075/722-35-16
HONDA MTX 80.1983 r.. 20 tys. km, 80 ccm, czerwony, stan 
dobry, atrakcyjny wygląd, po malowaniu, - 1.600 zl. Góra, tel. 
065/543-23-63
HONDA MTX 80 ENDURO, 1983 r., 78 ccm, czarny, centralny 
amortyzator, dozownik oleju, stan b. dobry, przygotowany do 
sezonu, -1.800 zł. Mirsk, woj. jeleniogórskie, tel. 0603/96-18-91 
po 20
HONDA MTX 80 ENDURO, 25 tys. km, czerwony, centralny 
amortyzator, opony kostki, drugi silnik, zarejestrowany, stan b. 
dobry. • 2.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-84-88 
HONDA NSR125,1991 r., 14 tys. km, 125 ccm, zielono-czamy, 
ścigacz, 6-biegowy, hamulec tarczowy x 2, stan idealny, nowe 
zębatki i łańcuch, • 4.500 zl. Góra, tel. 065/543-41-65, 
0603/94-44-40
HONDA NSR 125, 1998 r. stan b. dobry, - 9.000 zl. Rydzyna, 
tel. 065/538-85-94, 0605/29-68-50 
HONDA NSR 80,1996 r., 16 tys. km, 80 ccm, czamo-pomarań- 
czowy, zarejestrowany jako motorower, zadbany, dozownik oleju,- 
stan idealny, hamulce tarczowe, wydech Sebring, - 5.900 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/755-48-54 
HONDA NTX 125R ENDURO, 1987 r., 125 ccm, R. białoczer- 
wony, silnik z 1998 r., chłodzony cieczą, centralny amortyzator, 
atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, zarejestrowany, - 3.100 zl. 
Wschowa, tel. 0603/16-86-66, 065/540-25-46 
HONDA VF 400F, 1984 r., 400 ccm, biało-czerwony, stan ideal
ny, do ustawienia rozrząd, - 2.000 zł lub zamienię na Uaza, z 
dopłatą albo inne propozycje. Lewin Kłodzki, teł. 0603/52-32-04 
HONDA VF 750F, 1983 r.. 34 tys. km, 750 ccm. perlowoniebie- 
ski, stan b. dobry. -5.500 zl lub zamienię na mniejszy, cross. 
Stara Kamienica, woj. jeleniogórskie, tel. 0601/93-36-65 
HONDA VF 750F, 1983 r. zadbany, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 
071/349-14-65
HONDA VTR 1000F, 1997 r.. 12 tys. km. 1000 ccm, czerwony, 
kupiony w polskim salonie, • 17.500 zł lub zamienię. Bydgoszcz, 
tel. 0501/14-89-67
HONDA XL 600L ENDURO, 1986 r., 26 tys. km. 600 ccm. po- 
marańczowo-żólty, typowy cross, pompowane teleskopy, opo
ny .kostka’ (do skutera), kierunkowskazy, silnik .singiel*, 2-gaż- 
nikowy, 4-zaworowy, 2-tłokowy, chłodzony olejem, dozownik 
oleju, sprowadzony, oclony, stan idealny, • 5.600 zl. Wrocław, 
tel. 071/328-80-37
HONDA XR 250R, 1987 r., 4-suw, bidto-czerwony, stan b. do

bry, po rejfooncie zawieszenia I głowicy, hard enduro, pompo
wane1 zawieszenie,'rozrząd RVFC, moc 25 KM, - 4.800 zł. Wro
cław, tel. 0606/82-53-26, 071/ 6̂1-55-32,.
JAWA 350 LUX, 1983 r., 30 tys. km, 350 ccm, czerwony meta
lic, stan idealny, nie eksploatowana 9 lat, niklowane błotniki, 
nowy akumulator i opony, bagażniki boczne, kompletna doku
mentacja, atrakcyjny wygląd, • 650 zł. Góra, tel. 065/543-20-04, 
0607/75-24-22 •
JAWA 350 TS, 1987 r., 350 ccm, biały, przerobiony z CZ, szero
ka tylna opona, tłoki do wymiany, • 300 zł. Bystrzyca Oławska, 
tel. 071/313-02-33
JAWA 350 TS, 1989 r., 350 ccm, czerwony, ważny przegląd i 
OC, po remoncie silnika, dużo nowych części, dużo drobnych 
przeróbek, stan idealny, nowa rejestracja'! atrakcyjny wygląd, - 
950 zl. Jugów, tel. 074/873-31-93 
JAWA 350 TS, 1989 r, czerwony, I rej. 1990 r., oryginalny la
kier, podniesiony tył. szeroka tylna opona, kontrolka biegu jało
wego, - 500 zł lub zamienię na telefon komórkowy. Wierzbna, 
tel. 074/857-01-66
JAWA 350 TS, 1990 r., 1 tys. km, 350 ccm, czarny, kierunkow
skazy, 2 kaski, zarejestrowany, opłacony, stan b. dobry, -1.200 
zl. Jelenia Góra, tel. 075/754-38-80 
JAWA 350 TS, 1990 r., 16 tys. km, czerwono-srebmy, 2 luster
ka, dodatkowe halogeny, po lakierowaniu, • 590 zl. Rawicz, tel. 
065/545-16-75, 0609/63-66-32
JAWA 350 TS, 1990 r., 40 tys. km, 350 ccm, czarny, nowe kon
densatory, młoteczki i kowadełka, szczotki, akumulator (gwa
rancja) * 2 kaski, - 620 zl. Wałbrzych, tel. 0501/46-00-15 
JAWA 350 TS, 1990 r., czarny, stan dobry. • 700 zl. Wołany, tel. 
074/868-74-52 .
JAWA 350 CS, 1991 r., 11 tys. km, czarny, duża owiewka z przo
du, Kufer z tylu, stan dobry • 1.100 zl. Sidzina, gm. Skoroszyce, 
tel. 077/431-87-11
JAWA 350 TS, 1991 r., 350 ccm, czarny, nowe opony I akumu
lator, bagażnik, kufry boczne, techn. sprawny, używany tury
stycznie, stan b. dobry, • 1.200 zł. Bielawa, tel. 074/834-01-93

MOTOR-CENTRUM
LUBIN, ul. Wyszyńskiego 6a 

tel. 076/842-40-26,0-601 70 5512

oferuje:

MOTOROWERY 
SKUTERY 
MOTOCYKLE UŻYWANE
Przy jm u jem y do  sp rze d a ży  kom isowej. 
AKCESORIA - SERWIS - GWARANCJA

JAWA 350 TS, 1991 r., czerwony, dwa kaski, kompletna doku
mentacja, po wymianie części podzespołów, stan b. dobry, - 
950 zl. Wałbrzych, tel. 074/665-97-79 po godz. 19, 
0605/11-36-38
JUNAK, kolor wiśniowy, kosz do remontu, różne części oraz 
Osa 2 szt., w częściach. Świdnica, tel. 0604/83-71 
JUNAK M*10,1963 r.. 12V, niebieski metalic, stan b. dobry, prze
robiony na choppera, skórzane siedzenia, przednie koła 19*, 
tylne 15*, prosta kierownica, nietypowy wygląd, przegląd do
11.2001 r, - 1.800 zł. Kowary, tel. 0607/70-87-97 
JUNAK* M*10,1969 r., 350 ccm, czarny, lekki chopper, 12V, po 
remoncie kapitalnym, dużo chromu, nowy akumulator, zareje
strowany, opłacony, przegląd do 05.2002 r, • 1.700 zl. Wolsz- • 
tyn, tel. 0605/76-26-07
KAWASAKI CHOPPER, 1985 r., 750 ccm stan b. dobry • 7.000 
zł. Głuchołazy, tel. 077/43970-51, 0602/10-21-80 
KAWASAKI 750, 1982 r., zielony, przerobiony na ścigacza, •
3.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/64-08-88 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w intemecie pod numerem - AE0053 www.au- 
togielda.comipl)
KAWASAKI EL 250, 1994 r., 25 tys. km, 250 ccm, granatowy 
metalic, mini dragster, 2-cylindrowy, 4-suwowy, idealny dla n£ 
skiej osoby, stan b. dobry • 2.300 DEM. Zielona Góra, tel. 
0606/25-36-47
KAWASAKI GPZ1000RX, 1987 r., 33 tys. km, 1000 ccm, 16V. 
niebiesko-srebrny. - 7.000 zł. Zawadzkie, teł. 077/461-64-40, 
0607/76-37-35
KAWASAKI GPZ 1100,1996 r.. 1100 ccm, czarny, po tuningu w 
USA, - 16.500 zł. Wrocław, tel. 071/343-2249 
KAWASAKI GPZ 1100,1996 r., 1100 ccm, czarny, po tuningu w 
USA, stan b. dobry, - 16.000 zl. Wrocław, tel. 071/353-58-99 
KAWASAKI GPZ 600R, 1989 r., 600 ccm, kolor chabrowy, stan 
b. dobry, - 8.000 zł lub zamienię na motocykl uszkodzony, sa
mochód. Wałbrzych, tel. 074/847-35-70, 0605/21-06-21 
KAWASAKI GPZ 750R, 1982 r., 32 tys. km, 750 ccm, DOHC, 
zielony metalic, nowy lakier, sprzęgło, opona, kierunkowskazy, 
olej, uszczelniacze, akumulator, 5-biegowy, 3 tarcze hamulco
we, owiewka, turystyczny, techn. sprawny, głośny ukł. wydecho
wy Marvin, stan b. dobry, • 5.200 zl. Biała, tel. 077/438-71 -22, 
077/438-77-58
KAWASAKI KZ400J, 1981 r.. 111 tys. km, 400 ccm. żółty, 6-bie
gowy, rozrusznik, po malowaniu, po przeglądzie, przygotowany 
do sezonu, stan b. dobry, - 3.200 zl. Będzin, tel. 0603/18-94-53 
KAWASAKI VOLL125 CROSS, 1993 r., 125 ccm, zielony, spro
wadzony z Niemiec, nowe opony, stan dobry, po wymianie ło
żysk, • 4.200 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0604/77-52-42 
KAWASAKI VULCAN 750,1994 r., 750 ccm całkowicie znisz
czony, • 4.500 zl. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
KAWASAKI ZL 900 ELIMINATOR. 1985/86 r., 26 tys. km, 900 
ccm, perfowoczamy,.udokum. pochodzenie, dużo chromu, 6-bie
gowy, 3 tarcze, chłodzony cieczą, chłodnica oleju, aluminiowe 
felgi, wał kardana, centralny amortyzator, przygotowany do se
zonu, dla znawcy, atrakcyjny wygląd, - 11.500 zl. Bralin, tel. 
062/781-24-03, 0606/27-83-39
KAWASAKI ZX10,1989 r., 1000 ccm, 16V, czerwono-biały, 140 
KM, stan b. dobry, • 10.000 zł, Niemcza, tel. 074/837-88-82, 
0600/51-6245
KAWASAKI ZX 1000, 1989/90 r., 20 tys. km, 1000 ccm, 16V, 
perlowoczarny, udokum. pochodzenie, bez przebiegu w kraju, 
centralny amortyzator, chłodzony cieczą, chłodnica oleju, 6-bie- 
gowy, rozrusznik, aluminiowe felgi, wymienione klocki ham. i 
płyny, 3 tarcze, 4-cylindrowy, 2 głośne ukł. wydechowe, obroto
mierz, sprowadzony, stan, -'11.000 zł. Bralin, tel. 062/781 -24-03, 
0606/27-83-39
KAWASAKI ZX 750E, 1986 r., 38 tys. km, 738 ccm, wtrysk, 
czamo-czerwońo-srebmy, wymienione opony, olej, filtry, świe
ce, ukl. wydechowy 4w2,112 KM, turbina, stan b. dobry, • 6.600 
zł. Nowogrodziec 59, teł. 075/736-30-78, 0601/99-38-29 
KAWASAKI ZXR 750,1990 r., 30 tys. km, 750 ccm, biało-zielo- 
ny, silnik chłodzony wodą i olejem, wentylator głośny, tłumik 
4w1, ściągacz, po wymianie świec, filtrów, oleju, klocków, 128 
KM-320 KM.h, mało eksploatowany, 3 tarcze, cena - 13.000 zł 
lub zamienię na samochód. Oleśnica, teł. 0502/45-18-91 
KAWASAKI ZZR 600, 1990 r.. 39 tys. km. 600 ccm. bordowy 
metalic, po pełnym serwisie, po wymienie oleju, filtrów, świec, 
regulacjach, nowy łańcuch, alarm * 2 piloty, stan idealny, bez 
wkładów finansowych, • 10.800 zi. Żagań, tel. 068/377-16-21. 
0502/87-26-25
KIMCO STRYKIET 125,2000 r., 63 tys. km, 125 ccm, niebieski 
metalic! średnie enduro, sprowadzony z Niemiec, w kraju od 
mies, - 9.500 zł: Głogów, tel. 0602/83-35-32 
KOMBINEZON MOTOCYKLOWY 2-częśdowy, czarno-czerwo- 
no-bialy, rozm. 50, stan b. dobry, - 220 zl. Dębno Polskie, tel. 
065/545-16-31 •
KOMBINEZON MOTOCYKLOWY, czarny, skórzany, na wzorst 
172 cm, firmy Schwabenleder, stan dobry, - 250 zł. Lubin, tel. 
0501/62-2941
KTM 300,1988 r. - 3.800 zł, KTM 250 z 1988 r. • 2.900 zł, przy 
zakupie dwóch • 6.000 zł lub zamienię na ścigacza, z dopłatą. 
Wrocław, tel. 071/367-52-24, 0604/44-63-70 
KUPIĘ MOTOCYKL 1991/00 r.. 500 ccm po wypadku lub na 
białych tablicach. Lwówek Śląski, tel. 075/782-23-32, 
0604/9942-81
KUPIĘ MOTOCYKL CROSS LUB ENDURO prod. japońskiej, 
bez dokumentów, tanio. Gajków, woj. wrocławskie, tel. 
0501/71-00-82

KUPIĘ MOTOCYKL DKW pojemność obojętna,-może być do 
remontu. Wrocław. ję|. 372*21-23 
KUPIĘ MOTOCYKL HONDA 125 GR CROSS. 1990/92 r., 125 
ccm u«zkodz&ny w cenie do 1.500 zl. Wrocław,-tel. 
071/788-1543, 0503/73-53*73- .̂..
KUPIĘ MOTOCYKL JAWA 350 TS. Trzebnica^, tel. 
0607/10-95-50
KUPIĘ MOTOCYKL KAWASAKI GPZ poj. od 500 do 1000 ccm, 
ścigacz lub antynurek, bez prawa rejestracji, na białych tabli
cach. Jelenia Góra, tel. 0607/83-10-99 
KUPIĘ MOTOCYKL KAWASAKI KX 125 CROS& 1990/92 r, 
125 ccm uszkodzony, w cenie do 1.500 zl. Wrocław, tel. 
071/788-15-43, 0503/73-53-73
KUPIĘ MOTOCYKL MZ ETZ 150/251 do remontu lub na czę
ści. Chojnów, teł. 0604/85-47-79 pr. Krzyśka 
KUPIĘ MOTOCYKL MZ ETZ 251 zarejestrowany, ważny prze
gląd, nie wymagający napraw. Jelenia Góra, tel. 0608/03-7341 
KUPIĘ MOTOCYKL SUZUKI SAVAGE lub inny, w rozliczeniu 
Ford Sierra 2.0 E + gaz, 1984 r., metalic, z szyberdachem, cen
tralnym zamkiem, 5-drzwiowy, z aluminiowymi felgami i spoile- 
rami, możl. dopłaty. Krotoszyn, tel. 062/722-53-15 
KUPIĘ MOTOCYKL WSK, WSM, SHL może być bez dokumen
tów, tanio. Gajków, woj. wrocławskie, tei. 0501/71-00-82 
KUPIĘ MOTOCYKL YAMAHA XT CROSS, 600 ccm Suzuki DR. 
RM, Kawasaki KX, Honda CR, XL, XR, z oświetleniem, na bia
łych tablicach lub bez prawa rejestracji, stan b. dobry. Kępno, 
tel. 075/782-39-20 po godz.19
KUPIĘ MOTOROWER, 50 ccm z okolic Wrocławia, zarejestro- '
wany. Kamień, tel. 071/315-18-83
KUPIĘ MOTOROWER OGAR kompletna dokumentacja, techn.
sprawny. Jelenia Góra, teł. 075/762-14-97
KUPIĘ MOTOROWER ROMET kompletna dokumentacja, techn.
sprawny. Jelenia Góra, tel. 075/762-14-97
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON SKUTER, ̂ 88 r. do remontu
silnik lub do lakierowania, zarej., z okolic Wrocławia - do 800 zł.
Oleśnica, tel. 071/398-19-21
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1989/91 r. stan b. 
dobry, zarejestrowany. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/812-10-15 
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON S 51, SKUTER, 50 ccm do re
montu, lakierowania, złożenia, dokumentacja. Żarów, tel. 
074/858-90-15, 0604/35-76-37 .
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON, OGAR, MZ do remontu, lakie
rowania, poprawek, Ogar • do 150 zl, Simson - do 900 zl.-Wro
cław, tel. 071/35744-09, 0607/10-92-68 
KUPIĘ MOTORYNKĘ, 50 ccm stan dobry, tanio. Jelenia Góra. 
teł. 075/642-12-51, 0503/98*20-20 
LAMBRETTA150 SKUTER, 1959 r. silnik do naprawy. + części 
zapasowe, • 500 zł. Oława, tel. 0602/78-05-54 
MIŃSK 125 ROMET, 198 .̂, 13 tys. km, 125 ccm, żółto-czarny, 
wyrejestrowany, lusterka, .stop*, opony szosowe, tłumik Jawy 
350, podnoszony tył, obrotomierz elektroniczny, - 340 zł lub 
zamienię na CZ 175,350, Jawa 350, MZ 150, w tej cenie. Strze
gom, tel. 074/855-72-80
MOTOCYKL TRÓJKOŁOWY SAM. 1999 r.. 2300 ccm Trajka 
V6, automat, potężnej budowy, kola jeepa, układ wydechowy 
pocisk 100 mm x 4, przód na trapezie - 7.000 zł lub zamienię na 
inny. Rzepin, gm. Torzym, tel. 068/341-41-33, 0604/30-2941 
MOTOCYKL TRÓJKOŁOWY na bazie MZ 250. b«z rej. - 900 zl 
lub zamienię na odtwarzacz DVD. Legnica, tel . 076/854-01-70 
MOTOCYKL TRÓJKOŁOWY, 1300 ccm na bazie VW Garbusa, 
do wykończenia, kola tylne 225 • 4.000 zl, po wykończeniach •
6.000 zl. Opole. tel. 077/457*81-15
MOTOCYKL TRÓJKOŁOWY VELOREX, 1958' r.. 20 tys. kro, 
250 ccm, benzyna, brązowy, oryginalny, produkcji czeskiej, -
5.000 zł. Wrocław, tel. 0606/6242-90
MOTOROWER, 1985 r., czerwony, stan b. dobry, po remoncie 
silnika, - 300 zł. Wojcieszyn, tel. 076/877-5345 
MOTOROWER SKUTER, 1989 r., 14 tys. km. 50 ccm. biały, stan 
b. dobry, I właściciel, instalacja 12V, • 2.500 zl. Brzeg, tel. 
077/416-26-22
MOTOROWER APRIUA RS 50, 1992 r., 19 tys. km, 50 ccm, 
benzyna, bialo-czerwono-fioletowy, obudowany, ścigacz. hamul
ce tarczowe, centralny amortyzator, chłodzony cieczą, el: roz
rusznik, dozownik oleju, prędk. maks. 90 km/h, stan dobry, bez 
wypadku, atrakcyjny wygląd, kpi. dokumentacja, - 4.500 zl. 
Wrocław, tel. 071/354-36-81, 0604/36-89-38 
MOTOROWER APRIUA RX 50 ENDURO. 1999 r.. 3 tys. km. 50 
ccm, pomarańczowy, stan idealny, 6-biegowy, • 5.500 zl lub 
zamienię na Fiata 126p, do 3 lat, bez wypadku. Karpacz, tel. 
075/761-95-50
MOTOROWER CHART ELEKTRONIK, 1989 r., 50 ccm, zielo
ny, rejestracja bezterminowa, nowa tabliczka, dowód, elektryka 
do remontu, - 500 zl. Szprotawa, tel. 068/376-39-57 
MOTOROWER CHART, 1990 r., 50 ccm, czerwony, nowy aku- - 
mulator, nowe opony, kierunkowskazy, nowy elektroniczny apa
rat zapłonowy, dodatkowo drugi silnik, nowe koło tylne, stacyj
ka, nowa kostka elektroniczna, stan b. dobry, • 800 zl. Jerzma
nowice, gm. Chojnów, tel. 076/819-61-71 po godz. 17, 
0604/864148
MOTOROWER CHART, 1991 r., 50 ccm, biały, po remoncie 
kapitalnym silnika, światło .stop*, kierunkowskazy, atrakcyjny 
wygląd, stan b. dobry, - 1.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-81-55, 0503/6840-19
MOTOROWER HONDA SKUTER LEAD, 1995 r., 50 ccm. czer
wony, automatic. 2-osobowy, autom, rozruch, oclony, nie eks
ploatowany w kraju, - 2.600 zl lub zamienię. Kotowice, gm. Obor
niki Śląskie, tel. 071/310-75-60 
MOTOROWER HYUNDAI HYSUNG, 1995 r., 3 tys. km, 50 cćm, 
czerwony metalic, skuter, hamulec tarczowy, el. rozrusznik, 2 
osoby, automat, dozownik, schowek na kask i kask, • 3.000 zl. 
Nysa, tel. 077/433-75-88, 0602/49-02-07- 
MOTOROWER JAWA SPORT, 1972 r.. 50 ccm, kolor wiśniowy, 
nowa linka hamulcowa, sprzęgła, tłok, pierścienie, kompletna 
dokumentacja • 250 zl lub zamienię na MZ-150, 250, MZ 
ETZ-150, 250, możliwa dopłata. Borowa Oleśnicka, tel. 
071/315-71-14
MOTOROWER JAWA SPORT, 1981 r., 2 tys. km. 50 ccm. 2-suw. 
żółty, techn. sprawny, dokumentacja, ważne OC (do 11.07.2001 
r.), - 410 zł. Wisznia Mała, teł. 071/312-74-05 
MOTOROWER JAWA 50/23P. 49 ccm, czerwony, 2 KM, stan 
idealny, nowy lakier, owiewka, po remoncie kapitalnym, zareje
strowany bezterminowo, • 300 zł. Masłowo, gm. Rawicz, tel. 
065/545-25.33
MOTOROWER JIN-CHENG SMYK, 1998/99 r„ 3 tys. km, 50 
ccm, 4*suw, czarno-biały, kompletna dokumentacja, kupiony w 
kraju, mało eksploatowany, atrakcyjny wygląd, • 1.590 zl lub 
zamienię, możliwość dopłaty. Nysa, tel. 077/433-10-62, 
0604/6843-18 .
MOTOROWER KOMAR, 1950 r. zarejestrowany. OC, • 350 zl. 
Czerna, gm Nowogrodziec, tel. 0603/10-17-80 
MOTOROWER OGAR, 1989 r. stan b. dobry, po remoncie silni
ka, sprawny, • 500 zł. Wrocław, tel. 0601/71-83*00 
MOTOROWER OGAR 205,1991 r., 49 ccm, zloty, garażowany, 
nowy dowód rejestracyjny i tablica, stan idealny, - 650 zi. Wał
brzych, tet. 074/842-69-64 Łukasz, po godz. 17 
MOTOROWER PEUGEOT. 1995 r., 31 tys. km. 49.ccm. sza
ro-czarny, skuter, nie eksploatowany w Polsce, dozownik oleju, 
rozrusznik, kierunkowskazy, stan b'. dobry, • 2.900 zl, Nowa 
Ruda, tel. 074/872-77-12
MOTOROWER PEUGEOT SA 80.1995 r„ 10 tys. km. 80 ccm. 
Fire, niebieski metalic, skuter, zarejestrowany, sportowy, mało 
eksploatowany, • 3.500 zł. Wąsosz, tel. 065/543-75-19 
MOTOROWER PEUGEOT BUXY, 1995 r., 50 ccm, żółty, skuter, 
atrakcyjny wygląd, kola, rozrusznik, automatyczna skrzynia, •
2.900 zł. Wrocław, tel. 348-74-08, 0604/47-50-66 
MOTOROWER PGO .BIG MAX\ .1997 r„ 8 tys. km. 50 ccm, 
czerwony metalic, skuter, el. rozrusznik, dozownik oleju, auto- 
metic, schowek na-kask, - 3.700 zl. Wądroże Wielkie, tel. 
076/88744-86, 0608/74-02-22
MOTOROWER PIAGGIO, 1995 r., - 3.000 zł. Ląkociny, tel, 
062/734-84-69
MOTOROWER PIAGGIO ZIP, 1996 r., 5 tys. km, niebieski, sku
ter, atrakcyjny wygląd, - 3.990 zł. Bralin, tel. 062/781-27-56 
MOTOROWER PIAGGIO, 1996 r.. 5 tys. km, 50 ccm. niebieski 
metalic, stan b. dobry, kompletna dokumentacja, 2-osobowy, 
schowek na kask, automatic. - 4.500 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/645-6540
MOTOROWER PIAGGIO SKUTER, ZIP 50,2 tys. km. niebieski 
metalic, automatic, dozownik oleju, kufer, - 5.000 zł. Domaszo
wice, tel. 077/41945-83, 0603/63-38-90 
MOTOROWER RIZZATO M25,1998 r., 2 tys. km, 49 ccm. 2-suw,

bobowy, -rtanJl, dobry, .sprowadzoriy z Niemiec, opłacone do, 
pełmrfófómegłacia, przegląd, T. właściciel, ttpornrMłcbełin; 
aUfomatie,- dobrną rroasfo, ubezpieczony, prędkościomierz.^
1.300 zl.-Ozierlóniów, iel!̂ o74/8̂ -,1.4«p5 ,pf ródż-iW 
MOTOROWER ROMET, 1980 r,; złelon^bfegŚwyr^Ofij!- 
Bielawa, tel. 07-4/645-54-81. ,v . ' "  ' 
MOTOROWER ROMET, 1986 r.^'450 zl. Oleśnica, tel. 
071/33?-7546-^i x ; ' :
MOTOROWER ROMET OGAR 205,1988 r., 50 ccm. niebieski, 
oryginalny lakier. - 400-zł. Sobótka, tel. 0606/34-83-95 
MOTOROWER ROMET OGAR 205,1989 r., 50 ccm, niebieski, 
opłacony z papierami na chodzie, cena 450 zl lub zamienię na 
karoserię od Poloneza w dobrym stanie z dopłata do 150 zl. 
Udanin, tel. 076/871*90-82
MOTOROWER ROMET OGAR, niebiesko-szary, oryginalny la
kier, stan techniczny dobry, mało eksploatowany, • 350 zl.. Pie
szyce, tel. 0608/12-26*69
MOTOROWER SHARP. 1989 r., biały, stan b. dobry, kierunkow
skazy, owiewka, - 800 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-81-23 
MOTOROWER SIMSON SR 2,1957 r„ żółty, stan b. dobry, po 
generalnym remoncie, kompletna dokumentacja. Grodków, tel. 
077/41548-50
MOTOROWER SIMSON, 1983 r. po lakierowaniu, kompletna 
dokumentacja, stan b. dobry, - 1.500 zl. Smardzów, tel. 
0606/50-09-74
MOTOROWER SIMSON, 1983 r., 50 ccm, zielony, b. ładny, osło
na, kierunkowskazy, bez akumulatora, dokumentacja, zareje
strowany bezterminowo, dwa kaski, do reguł, zapłonu. • 1.000 
zł. Świdnica Śl., tel. 074/85147-60 
MOTOROWER SIMSON S 51, 1985 r., 350 tys. km. 50 ccm, 
czerwony, po remonde kapitalnym silnika, kompletna dokumen
tacja, owiewka, nowy licznik, nowy akumulator, zarejestrowany 
bezterminowo, przygotowany do Sezonu, stan b. dobry, • 1.350 
zł. Żmigród, tel. 071/385-34-57
MOTOROWER SIMSON S 51,1986 r., 50 ccm, niebieski, orygi
nalny lakier, zarejestrowany, opłacony, stan b. dobry, • 1.550 zł. 
Śdnawa, tel. 076/843-60‘-63, 0603/43-82-66 
MOTOROWER SIMSON S 51,1986 r., 50 ccm, niebieski, nowa 
przednia opona, łańcuch, zębatki, oślony i cylinder, tłok i pier
ścienie do poprawek, pilne, - 900 zł. Głuszyna, gm. Namysłów, 
tel. 0607/51-64-38
MOTOROWER SIMSON, 1986 r. na częśd, - 500 zl. Nowe Mia
steczko. tel. 068/388-83*12
MOTOROWER SIMSON ENDURO. 1986 r., 16 tys. km, 50 ccm, 
czerwony, kierunkowskazy, zapłon elektroniczny, lusterka, za
pasowy cylinder, • 1.600 zł. Świdnica, tel. 074/853-27-58 
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1987 r.. 8 tys. km, 50 ccm, 
biały, stan b. dobry, • 1.750 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/815-24-25, 0608/75-79-24
MOTOROWER SIMSON ENDURO, 1988 r., czamo-żółty, po 
remonde silnika i lakierowaniu, nowe opony i wiele innych, stan 
b. dobry, atrakcyjny wygląd, - 1.530 zl. Bierutów, tel. 
071/314-67-72
MOTOROWER SIMSON S 51,1988 r.. czerwony, stan b. dobry, 
- 1.450 zl. Stara Bystrzyca, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-06-50
MOTOROWER SIMSON S 51 E. 1988 r. .15 tys. km, 50 ccm, 
zielono-biały, 4-biegowy, ENDURO, plastikowy błotnik, insL 6V, 
elektronik, podwyższony, opłacone cło, do rej., podwyższony 
tłumik, atrakcyjny wygląd, po remonde silnika, nowe częśd, • 
1.450 zl. 58-526 Świerzawa, tel. 075/713-53-99 
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1988 r., 50 ccm, bordowy, 
po remonde kapitalnym silnika, stan dobry, -1.200 zt. Wałbrzych, 
tel. 074/666-05-69
MOTOROWER SIMSON S 51 SKUTER, 1989 r.. 50 ccm, szary 
metalic, po lakierowaniu I remonde silnika, - 2.100 zl. Leszno, 
tel. 0605/4049-92
MOTOROWER SIMSON SR 50 SKUTER, 1989 r„ 50 ccm. czer
wony, 4-biegowy, stan idealny, b. maio używany, nowy akumu
lator, - 3.100 zt. Oleśnica, ul. Rynek 7/3 
MOTOROWER SIMSON ENDURO. 1989 r.. 49 ccm. niebieski 
metalic, nowe opony, zarejestrowany, stan b. dobry, - 1.650 zl. 
Wrocław, tel. 071/330-00-80 y  ,
MOTOROWER SIMSON S 51,1989 r., 2 tys. km, 50 ccm, ben
zyna, niebieski, stan b. dobry, brak dokumentacji, 4-biegowy, • 
700 zl. Jelenia Góra, tel. 075/753-29-69 
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1989 r., 2 tys. km. 50 ccm, 
wiśniowy, oryginalny przebieg, - 1.700 zl. Karpacz, tel. 
075/761-90-88
MOTOROWER SIMSON SR 51, 1989 r, 15 tys. km. 49 ccm, 
12V, pomarańczowy, nowy akumulator i kierunkowskazy, • 1.300 
zł. Małomice, tel. 068/376-96-55 po godz. 20 
MOTOROWER SIMSON ELEKTRONIC, 1989 r., 50 ccm, czer
wony, • 1.200 zl. Milicz, tel. 071/384-13-86 
MOTOROWER SIMSON Ś 51,1989 r., 49 ccm. 12V. czerwony, 
Enduro, nowa owiewka, kierunkowskazy, tylne oparcie, akumu
lator, po remoncie silnika, Electronic, po lakierowaniu, atrakcyj
ny wygląd, stan b. dobry, • 1.700 zl. Parowa, tel. 075/731-26-46 
MOTOROWER SIMSON S 51,1989 r., czerwony, stan b: dobry, 
bez dokumentacji, - 600 zł. Wieluń, tel. 0504/97-16-21~ 
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1989 r. nowe opony, zareje
strowany, stan dobry, - 1.500 zt. Wojkowice, tel. 071/316-50-79 
MOTOROWER SIMSON SR 51 SKUTER, 1990 r.. 50 ccm, ja
snoniebieski, 4-biegowy, nowy cylinder, tłok, pierścienie, nowy 
akumulator, prostokątne kierunkowskazy, nowe opony, owiew
ka, atrakcyjny wygląd, oryginalny lakier, stan idealny, • 1.850 
zl. Lądek Zdrój, tel. 074/814-73-38, 0604/65-61-51 
MOTOROWER SIMSON S 51,1990 r„ 8 tys. km. 50 ccm, czer
wony, 4-biegowy, akumulator 12V, bagażniki, zarejestrowany, 
mało używany, stan idealny, • 1.700 zł. Wiechlice, tel. 
068/376-72-14, 0606/46-31-42
MOTOROWER VERHOVINA, 1976 r., 50 ccm, czerwony, nowe 
opony, dowód rej., ♦ 2. na części, • 250 zl. Klepina, teł. 
068/327-62-92, 0603/44-06-23
MOTOROWER YAMAHA SKUTER, 1983 r.. 50 ccm, czerwony, 
po remonde kapitalnym silnika, nie eksploatowany w kraju, •
1.300 zl. Oleśnica, tel. 071/315-58-38, 0502/26-39-10 
MOTOROWER YAMAHA CH 80, 1992 r., 7 tys. km, 80 ccm, 
niebieski, skuter, po remonde kapitalnym, na dotardu, stan b. 
dobry. • 2.500 zl. Wąsosz, tel. 065/543-75-19 
MOTOROWER ZUNDAPP, 1987 r.. 32'tys. km, 50 ccm, srebrny 
metalic, chromowane błotniki, aluminiowe felgi, atakcyjny wy
gląd, nie wymaga napraw, prod. niemieckiej, stan b. dobry, bez 
prawa rejestracji, - 990 zl. Kłodzko, tel. 0606/19-91 -96 
MOTOROWER ZUNDAPP CS25,1988 r„ 10 tys. km, 50 ccm, 
czerwony, stan b. dobry, nie eksploatowany w kraju, aluminio
we felgi, nowe opony, 3-biegowy, biegi ręczne, bez prawa reje
stracji, - 450 zł. Góra, tel. 0600/52-27-39 
MOTORYNKA. 1980 r.. zielony, - 200 zl. Warta Boi., tei. 
076/818-90-18
MOTORYNKA PONY M2,1988 r., 50 ccm, zielona, stan dobry + 
druga na części, • 280 zl lub zamienię na motocykl, w cenie do
1.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0606/40-66-05 
MOTORYNKA ROMET, 1987 r., 50 ccm po remonde silnika, po 
lakierowaniu, stan b. dobry, - 420 zł lub zamienię. Kłodzko, teł. 
074/867-50-36
MOTORYNKA ROMET. 1988 r..' 50 ccm. niebieski, po lakiero
waniu, nowe opony, 3-biegowy, po remoncie kapitalnym, doku
mentacja, stan idealny, - 500 zl. Świdnica, tel. 074/852-03-51 
MW 750, 750 ccm. niebieski, wsteczny bieg, napęd na wózek 
boczny, stah Idealny, - .2.900 zl. Kępno, tel. 062/583-07-07, 
0605/40-53-05
MZ 250 TS, 1966 r., 250 ccm, benzyna, czarny, przygotowany 
do lakierowania, sprawny, oryginał w 100%, • 990 zl. Wrocław, 
tel. 071/354-36-81, 0604/36-89-38 
MZ 250 ES, 1972 r., 250 ccm, wiśniowy, zarejestrowany, ważny 
przegląd, zadbany, kierunkowskazy, stan dobry, • 450 zl. Czaj- 
ków 157, tel. 062/731-13-91
MZ 250, 1972 r., 18 tys. km, 250 ccm, kremowo-czamy, 25 lat 
nie używany, nowe opony i akumulator, owiewka przednia i na 
nogi. wózek boczny, nowy ukł. korbowy, zarejestrowany, stan b. 
dobry, - 2.400 zl. Kłodzko, tel. 074/867-58-23 
MZ 250, 1973 r., 250 ccmr niebiesko-czarny, brak akumulatora, 
plastiku na łańcuch, nakrętki, iglicy do gażnika, sprawny, atrak
cyjny wygląd, - 450 zł lub zamienię na inny. Kiełczów, tei. 
071/398-81-62
MZ250 TS, 1979 r., 41 tys. km, 250 ccm. 2-suw, czerwony, stan 
b. dobry, zarejestrowany, opłacony, nowy akumulator, opony po 
2 sezonach, kierunkowskazy, bagażniki boczne, przegląd do
06.2001 r., przygotowany do sezonu, • 1.000 zł. Franciszek 
Nosal, 57-541 Trzebieszowice, skrzynka poczt. 45, gm. Lądek 
Zdrój

MZ ETZ 150,1987 r.,'8 tys. km, pertowoczerwony. po malowa
niu, buty, pokrowiec na siedzenie, zegary, mały przebieg, stan 
b. dobry, - 1.300 zł lub zamienię na Hondę, Yamahę, Suzuki. 
MTX, RG GT, inny. Ostrów Wlkp., tel. 0602/88-62-68 
MZ ETZ 150, 1989 r., 13 tys. km, 150 ccm, malinowy metalic, 
stan .b. dobry, hamulec tarczowy, przygotowany do sezonu, •
1.40(Tżr Wrocław, tel. 071/351-28-37 
MZ ETZ 150, 1989 r., czarno-źólty. oryginalny, stan idealny -
1.800 zt lub zamienię na komputer PC, na gwarancji, lub moto
rower Simson. Bielawa, tel. 0604/14-68-58 
MZ ETZ 150, 1991 r.. 150 ccm, niebieski, i rej. w 1932?., nowy 
akumulator, hamulec tarczowy, lampa H4, • 1.150 zl. Prudnik, 
tel. 077/436-26-96 lub, 0609/24-80-80 
MZ ETZ 150, 1991 r., 17 tys. km, 143 ccm, srebrny, stan b. 
dobry, H4, nowy akumulator, przegląd do 03.2002 r„ dwie tar
cze, nóżka boczna, - 1.350 zł. Galążczyce, tel. 077/415-66-84 
MZ ETZ 150, 1991 r., 14 tys. km, 150 ccm, niebieski, przedni 
hamulec tarczowy, nowy akumulator i opony, udokumentowane, 
pochodzenie i przebieg, stan b. dobry, • 1.400 zl. Szklarska 
Poręba, tel. 075/717-34-84
MZ ETZ 250,1984 r., czerwony, oryginalny lakier, nie wymaga 
inwestycji, bez remontów, zadbany, stan b. dobry, - 1.550 zl. 
Oleśnica, tei. 071/399-04-22
MZ ETZ 250, 1986 r., 250 ccm, czerwony, kask. stan dobry, 
kierunkowskazy, tylna lampa, boczna stopka, zbiornik od 251 
ETZ, szeroka tylna opona, • 800 żł lub zamienię, różne propo
zycje. Świdnica, tel. 074/852*37*13 
MZ ETZ 250, 1988 r. stan b. dobry, - 1.000 zł. Bojanowo, tel. 
065/545-74-89 •
MZ ETZ 250, 1988 r., 23 tys. km, czarny, hamulec tarczowy, 
obrotomierz, 5-biegowy, elektron, zapłon, 6-kątne kierunkow
skazy, wymieniony wał, tłok, pierścienie i łańcuch, - 1.350 zt. 
Chwałków, teł. 074/850-44-73
MZ ETZ 250, 1988 r., 250 ccm, czarny, po remoncie silnika, 
nowy tłok i cylinder i tarcza przednia, - 850 zl lub zamienię na 
CZ cross, lub inny, powyżej 250 ccm. Łukasz Zapasek, 58-251 
Kamionki, gm. Pieszyce, ul. Górska 56 
MZ ETZ 250,1988 r., 29 tys. km, 247 ccm, zielony, stan b. do
bry, nóżka boczna, 2 bagażniki, kratka na lampie, kask, hamu
lec tarczowy, kompletna dokumentacja, ,f drugi MZ-250 na czę
śd, z dokumentacją, -1.600 zl. Niegosławice, tel. 068/378*12*20 
MZ ETZ 250, 1988 r., 8 tys. km, 250 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, hamulec tarczowy, nowy akumulator, pełna dokumenta
cja, drugi MZ ETZ na częśd, z dokumentacją, • 1.000 zł. Polko
wice, tel. 0503/36-28-06
MZ ETZ 250, 1988 r., 250 ccm, czerwony, atrakcyjny wygląd, 
hamulec tarczowy, 2 lampy z tyłu, po kapitalnym remoęde sil
nika, przygotowany do sezonu, - 1.200 zł. Szarocm, woj. jele
niogórskie, tel. 0603/81-1049
MZ ETZ 250,1991-r., 20 tys. km, 243 ccm. 2-suw, żółty, elek
tron. zapłon, kufer * 2 kaski, kierunkowskazy, żarówki H4, nowy 
hamulec tarczowy i akumulator, przegląd do 01.2002 r., stan b. 
dobry, - 2.000 zl. Prochowice, tel. 076/85848-94 
MZ ETZ 251,1990 r., 243 ccm, niebieski, pełna dokumentacja, 
oryginalny lakier, techn. sprawny, stan idealny, • 2.200 zl. Ja
wor. tel. 076/870-81-98
MZ ETZ 251,1990 r., 27 tys. km, 243 ccm, szary metalic, za
dbany, nowe opony, łańcuch, tłumik, przygotowany do sezonu,
- 1.900 zt. Miechów, tel. 062/786-12-52
MZ ETZ 251.1990 r., czerwony. - 1.550 zł. Olesno Śląskie, tel. 
034/359-9945 po godz. 19
MZ ETZ 251.1990 r.. 12 tys. km. 250 ccm. zielony metalic, po 
remonde silnika, nowy akumulator, stan b. dobry, • 1-500 zl. 
Świebodzice, tel. 074/854-27-31 
MZ ETZ 251, 1991 r., 11 tys. km. niebieski metalic. • 1.850 zl. 
Jawor. tel. 076/870-82-23
PANONIA 250,1968 r., 250 ccm, czarny, oryginalny lakier, stan
b. dobry. - 1.000 zl. Wrocław, tel. 071/341-31-93
SPODNIE MOTOCYKLOWE ok. 175 cm, stan b. dobry, -150 zl.
Dębno Polskie, tel. 065/545-16-31
SPODNIE MOTOCYKLOWE skórzane, firmy Hein Gericke,
ochraniacze na biodra i kolana, stan b. dobry, na wzrost 172
cm. -150 zt. Lubin, tel. 0501/62-2941
SUZUKI DR 600,1987 r., 44 tys. km, 600 ccm, 4-suw, bialo-nie-
bieski, stan idealny, duże enduro, wersja JDakar*. w kraju od
mies., sprowadzony z Belgii, - 6.500 zl. Głogów, tel.
0602/83-35-32
SUZUKI DR 750 BIG SUNG SHOT, 1988/89 r., 42 tys. km, 725 
ccm, biało-niebieski, szosowo-crossowy. wersja turystyczna, 3 
kufry, pokrowiec, II właśddel, nowe opony, ♦ dodatki. • 9.600 
zł. Jelenia Góra, tel. 0604/86-33-61 
SUZUKI GN 250.1992 r., 16 tys. km, wiśniowy, zarejestrowany, 
przygotowany do sezonu, - 4.200 zł. Jarosław 23 a, gm. Uda
nin. tel. 0605/25-97-22
SUZUKI GS 1100GK, 1984 r.. 19 tys. km. srebmo-stalowy me
talic, duży, turystyczny, 3 kufry, pełne oświetlenie, owiewka, 
oryginalny, przebieg, przygotowany do sezonu, stan b. dobry, •
12.200 zł. Prudnik, tel. 077/436-30-55 
SUZUKI GS 450,1980 r.. 29 tys. km, niebieski, atrakcyjny wy
gląd, techn. sprawny, gotowy do jazdy. - 3.700 zl. Jarosław 23
a, gm. Udanin, tel. 0605/25-97-22
SUZUKI GS 500E, 1994 r., fioletowy, nie eksploatowany w kra
ju. - 8.500 zl. Wałbrzych, tel. 074/666-27-50 
SUZUKI GS 550E, 1978 r.. 25 tys, km. 550 ccm, DOHC. czer
wony, silnik 4-cyiindrowy, aluminiowe felgi, hamulec tarczowy, 
wyświetlacz biegów, zadbany, nie eksploatowany w kraju, odo
ny + 2. na części, - 3.300 zl. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-1346, 0601/42-14-79
SUZUKI GS 550M KATANA, 1982 r. zarej., opłacony • 3.200 zl. 
Lubin, teł. 076/724-64-96
SUZUKI GSF1200 PANDIX, 1996 r., 1200 ccm. kolor grafitowy, 
stan dobry, głośny ukł. wydechowy, • 16.000 zł. Oława, teł. 
071/3134442
SUZUKI GSF 600 BANDIT, 1998 r., 24 tys. km. 600 ccm. czer
wony, bez wypadku, sprowadzony, nie zarejestrowany w kraju,
- 13.700 zf. Wrodaw, tel. 0501/86-34-36
SUZUKI GSF 600S BANDIT. 2000 r.. 8 tys. km, 600 ccm, czar
ny, kupiony w salonie, gwarancja do 05.2002 r. • 20.000 zł. Wro
daw. tel. 0608/60-01-08
SUZUKI GSX1100F, 1993 r . 40 tys. km, 1100 ccm, 4-suw. gra- 
fitowo-fiołetowy meta, stan idealny, w kraju od mies., sprowa
dzony z Belgii, szyba elektryczna w owiewce, hydrauliczne 
sprzęgło, - 14.000 zł. Głogów, tel. 0602/83*35-32 
SUZUKI GSX 400 uszkodzony wal, przywieziony z Niemiec, -
1.000 zł. Milicz, tel. 071/384-07-81, 0605/66-88-38 
SUZUKI GSX 600, 1988 r., 40 tys. km, 600 ccm opony 1-rocz
ne, nowe świece, klocki hamulcowe, filtry, akumulator, po- syn
chronizacji gaźników, zadbany, dodatkowo nowy kask, luster
ka, siatka, - 8.000 zł. Strzegom, tel. 074/855-21-77 
SUZUKI GSX 600,1995 r, 16 tys. km, 600 ccm, niebieski, stan
b. dobry, kompletna dokumentacja, - 13.200 zł. Wrodaw, tel. 
071/35249-74 po godz. 17
SUZUKI GSX 600F, 1991 r., 19 tys. krń, 600 ccm. czerwony, 
stan dobry, sportowy, - 9.400 zl. Oława. tel. 071/31344-42 - 
SUZUKI GSX 600F, 1992 r.. 35 tys. km. 600 ccm. biało-czerwo
ny, przygotowany do sezony, dużo nowych częśd, kask i kurtka 
skórzana gratis, • 8.200 zł. Zielona Góra, tel. 0603/89-78-18 
SUZUKI GSX 600F, 1997 r., 17 tys. km, żółty metalic, 86 KM. •

- 10.800 zł. Jelenia Góra, tel. 075/751-53-89 
O  SUZUKI GSX 600F, 2000 r., 6 tys. km, czarny me

talic, 83 KM, sportowy ukł. wydechowy WMB, ide
alny do turystyki i sportu, kupiony w salonie, bez 
wypadku, stan idealny, • 21.000 zł. Kostomłoty, tel. 
0607/63*35*28 01025891

SUZUKI GSX 750F, 1991 r., 34 tys. km, 750 ccm, czarno-czer
wony, sprowadzony z Niemiec w 2001 r., stan b. dobry, po regu
lacjach i wymianach oleju I płynów, - 7.900 zł. Pieńsk, woj. jele
niogórskie, tel. 0603/20-30-64
SUZUKI GSX 750F, 1992/93 r.. 33 tys. km, 750 ccm. bordowy, 
nowy łańcuch i zębatki, stan b. dobry, • 9.000 zl lub zamienię na 
samochód.'możliwa dopłata. Głogów, tel. 076/834-83-10, 
0503/51-29-26
SUZUKI GSX 750R, 1991 r., 750 ccm, R, biało-czerwony, białe 
felgi, szeroka tylna opona 185, zadbany, sprowadzony z Nie-, 
miec w 2001 r, zarejestrowany w Polsce 03.2001 r.. nowy łań
cuch, zębatki, po regulacji gaźników, stan idealny, sprowadzo
ny w całośd, • 13.000 zl. Żagań, tel. 068/477-34-09 wieczorem 
SUZUKI GT 185, 1977 r., 185 ccm, czerwony, 2-cylindrowy, 
dozownik oleju, hamulec tarczowy, uszkodzony tłok, - 600 zl. 
Kamionki, gm. Pieszyce, tel. 074/836-57-11.
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SUZUKI GT 185, 1.978 r., 185 ccm, czerwony, 2-cylindrowy, 
dozownik oleju, dużo niklu, zarejestrowany, stan dobry, -1.600 
zl lub zamienię na Fiata 126p. Bolesławiec, tel. 075/734-57-43 
SUZUKI GT 80,1986 r., 80 ccm po remoncie i malowaniu, dużo 
chromu, aluminiowe felgi, hamulce tarczowe, możliwość reje
stracji na motorower, - 1.500 zl lub zamienię. Milicz, tel. 
0605/11 ?53-9i“ ,
SUZUKI MARAUDER125, 2000 r., 1 2 9 ^  popielatyjnetalic',
nowy, po wypadku. techo -nieóprawny, • 9.000 zł. Stary śleszów,
gm. Żórawinie!- 071/311-48-18
SUZUKI KF 600R, 1993 r., 31 tys. km, 600 ccm, czerwony, po
wymianie oleju, świec, filtrów, tłumik sportowy Cobra, 100 KM,
zadbany, - 12.600 zł lub zamienię na osobowy. Chojnów, tel.
0606/20-42-12
SUZUKI RG 150.1998 r., 2 tys. km, 150 ccm, popielaty, serwi
sowany w ASO, maks. prędkość 170 km/godz., stan idealny, •
5.700 zł. Oleśnica, tel. 071/315-58-38, 0502/26-39-10 
URAL 650,1991 r., 3 tys. km, 650 ccm, zielony, wózek boczny, 
wsteczny bieg, stan idealny, - 1.750 zł. Kępno, tel. 
062/583-07-07, 0605/40-53-05
WÓZEK BOCZNY DO JUNAKA odrestaurowany, - 300 zł. Wro
cław, tel. 071/347-91-81
WSK 175, 1984 r., 175 ccm, czarny, po lakierowaniu, techn. 
sprawna instalacja elektryczna, nowe siedzenie, po remoncie 
silnika, nowy tlok, pierścienie, uszczelniacze, łożyska, nowe 
tarcze sprzęgła, nowe opony, brak akumulatora * części, brak 
dowodu rejestracyjnego, - 230 zł. Międzybórz, tel. 062/785-61 -61 
YAMAHA 535 VIRAGO, 1992 r., 27 tys. km, 535 ccm; szary 
metalic, stan b. dobry, zadbany, wal Kardana, surowy układ 
wydechowy choppera, skórzane czarne sakwy, piórnik, atrak
cyjny wygląd, pilne, • 8.000 zł. Wrocław, tel. 071/329-10-92, 
0602/82-29-68
YAMAHA 535 VłRAGO, 1998 r., 20 tys. km, 500 ccm, czar- 
no-beżowy, udokum. pochodzenie, sprowadzony z Niemiec, w 
kraju od tygodnia i inne motocykle, - 12.000 zł. Bralin, tel. 
062/781-29-86, 0606/27-83-39
YAMAHA DT 80, 1993 r., 6 tys. km, 80 ccm, czamo-fioletowy, 
po remoncie silnika, stan b. dobry, • 3.000 zl lub zamienię na 
Simsona, do 1.400 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-75-02 
YAMAHA DT 80 LC 2, 1993/94 r., 80 ccm, niebiesko-czarny, 
zarejestrowany jako motorower, bez wypadku, rok w kraju, kom
pletna dokumentacja, stan b. dobry, • 4.000 zł. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 074/811-31-27, 0602/62-66-04 
YAMAHA DT 80 ENDURO, bialoniebieski, centralny amortyza
tor, po remoncie silnika, po lakierowaniu, b. dużo nowych czę
ści, zarejestrowany, wszystko sprawne, zadbany, stan idealny, 
• 2.900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-84-84 
YAMAHA DT 80 do remontu, • 500 zl. Ziębice, tel. 074/819-26-31, 
0609/35-40-25
YAMAHA FJ 1200,1989 r., 55 tys. km, 1174 ccm, 16V, DOHC, 
srebrny metalic, stan techn. i ogólny b. dobry, • 10.500 zl. Go- 
ściszów. tel. 075/736-61-78, 090/66-84-23 
YAMAHA FZR 1000 EXUP, 1994/95 r., 16 tys. km, 1000 ccm. 
20V, biało-fioletowy, 150 KM, wersja otwarta Genesis, rama Delta 
Box, bez wypadku, w kraju 2 tygodnie, zarejestrowany, przygo
towany do sezonu, ttumik Devil, kpi. dokumentacja, stan ideal
ny, • 14.800 zł lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 
0605/55-48-22
YAMAHA FZR 600 GENESIS, 1993 r., 26 tys. km, biało-czerwo
ny, 110 KM, sprowadzony ze Szwajcarii, bez owiewek, bez wy
padku, opłacony, zarejestrowany, nowe opony, stan b. dobry, -
8.700 zł. Strzelin, tel. 071/392-38-39, 0604/88-58-58 
YAMAHA RD 80,1981 r, 80 ccm, fioletowy, -1.200 zl. Kłodzko, 
tel. 074/868-71-25
YAMAHA RD 80, 1982 r., 8 tys. km po remoncie, hamulec tar
czowy, dozownik oleju, oclony, przetłumaczona dokumentacja, 
- 950 zl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-33-63. 060B/37-34-77 
YAMAHA RD 80, 1985 r., 80 ccm niniścigacz, stan dobry, nie 
zarejestrowany, • 1.200 zł. Wrocław, tel. 322-30-01 po godz. 20 
YAMAHA TENERE 585 ENDURO, 1988 r., 42 tys. km, 585 ccm, 
4V, niebieski, zbiornik 271, nie eksploatowany w kraju, silnik 46 
KM, stan b. dobry, - 5.900 zł. Kłodzko, tel. 0607/80-97-95 
YAMAHA TZR 80. 1995 r., 80 ccm, żółty, ścigacz, chłodzony 
cieczą, dozownik oleju, centralny amortyzator, dwie tarcze ha
mulcowe. 6-biegowy, oclony, • 5.200 zl. Nysa, tel. 077/435-96-09 
YAMAHA XJ 600,1992 r., 50 tys. km, 600 ccm, zielony metalic, 
zadbany, stan b. dobry, • 7.500 zl. Wrocław, tel. 071/346-45-28, 
'0502/04-22-86
YAMAHA XJ 600N, 1998 r., 18 tys. km, 600 ccm,. czerwony, 
.naked bike", 67 KM, stelaż pod kufer, dużo elem. chromowa
nych, stan idealny, - 13.800 zł lub zamienię na Renault, może 
być uszkodzony. Brzeg, tel. 0502/52-09-54 
YAMAHA XJ 650, 1984 r., 57 tys. km. 650 ccm. czarny, po la
kierowaniu, po wymianie płynów, nowa opona, sportowa kie
rownica. chromowane manetki, - 4.000 zl lub zamienię na więk
szy, najchętniej FZ 750, z dopłatą. Jelenia Góra, tel. 
075/767-65-06
YAMAHA XS 400,1978 r., 400 ccm, bordowy, stan b. dobry, bez 
wycieków oleju, stan opon i akumulatora dobry, wydech 2x2, 
2-cylindrowy, 4-suwowy, 6-biegowy, dużo chromu, zapłon elektr. 
i nożny, zadbany, gotowy do sezonu, - 2.400 zł. Jelenia Góra, 
tei; 075/755-75-42, 0604/23-55-11 
YAMAHA XS 400,1987 r., 12 tys. km, 400 ccm, ciemnoczerwo
ny, el. zapłon, stan b. dobry, kompletna dokumentacja. • 7.000 
zł. Przedborowa, teł. 074/815-81-92 
YAMAHA XT 600E ENDURO, 1998 r., 7 tys. km, czarny, stan 
idealny, elektryczny rozrusznik, serwisowany, szyba MRA, 45 
KM. - 13.800 zl. Wrocfew, tel. 071/361-55-32, 0606/82-53-26 
YAMAHA XZ 550,1990 r., 535 ccm, bordowy metalic, po serwi
sie, wał kardana, 5-biegowy, rozrusznik,. 2-cylindrowy, • 6.500 
zl lub zamienię na samochód. Wrocław, tel. 0607/82-97-45 
YAMAHA YZF 600, 8 tys. km, 600 ccm, biały, wersja USA, stan 
b. dobry, - 15.500 zł. Grodków, tel. 0606/72-42-35 
YAMAHA YZF 600,2000 r.. 600 ccm, niebieski metalic, - 25.000 
zl. Wrocław, tel. 071/343-22-49
YAMAHA YZF 600, 2000 r.. 600 ccm, niebieski metalic, stan b. 
dobry, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-58-99 
KUPIĘ MOTOCYKL HONDA SHADOW 600 bez wypadku, eu
ropejska wersja, udokumentowane pochodzenie. Jelenia Góra, 
tel. 0601/83-50-04
ZAMIENIĘ MOTOCYKL KAWASAKIZZR1100,1990 r., 38 tys. 
km, 1052 ccm, pertoworóżowy, 146 KM, nowe świece, oleje, po 
remoncie silnika, metalowe przewody hamulcowe, stan b. do
bry, • 12.600 zl lub zamienię na tańszy samochód. Lwówek ślą
ski, tel. 0607/70-88-33
ZAMIENIĘ MOTOCYKL MZ ETZ, 1986 r„ 250 ccm, czerwony, 
owiewki, kufer, hamulec tarczowy, lampa H4, stan b. dobry - 
1.200 zl, na Fiata 126p. Jerzmanowa, tel. 076/831-20-39 
ZAMIENIĘ MOTOCYKL MZ ETZ 150,1988 r., żółty, pó remon
cie (nowy wal) - 950 zl. na MZ ETZ 250/251, możliwa dopłata, 
albo sprzedam. Dzierżoniów, tel. 074/831-36-87,0600/52-53-38 
KUPIĘ MOTOCYKL YAMAHA VIRAGO 750 bez wypadku, eu
ropejska wersja, udokumentowane pochodzenie. Jelenia Góra, 
tel. 0601/83-50-04
ZAMIENIĘ MOTOCYKL YAMAHA SR, 250 ccm stan dobry, bez 
wypadku, z kpi. dokumentacją. Bożków, gm. Nowa Ruda, tel. 
074/871-41-74
ZAMIENIĘ MOTOCYKL ZUNDAPP DB-250,1932 r.. 250 ccm, 
czarny akryl, ręczne biegi, odrestaurowany, udokum. pochodze
nie, dowód rejestracyjny - na podobny, większej pojemności, 
do renowacji. Szprotawa, tel. 068/376-39-57 - 
ZAMIENIĘ MOTOROWER JAWA. 50 ccm, niebieski, stan b. 
dobry, po remoncie kapitalnym silnika, nowe opony • na rower 
górski lub sprzedam - 270 zl. Polanica Zdrój, tel. 0600/54-29-12 
ZAMIĘNIĘ MOTOCYKL WSK 175, 1976 r., czerwony, zarej., 
opłacony, przegląd do 10.2001 r.. po remoncie (rachunki), stan 
b. dobry, na Junaka lub Avo do remontu z dokumentacją. Wro
cław. tel. 071/342-91-85 prosić Łukasza

CIĄGNIKI
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AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY RAU-ROTOTILER aktywny, 
szer. 3 m, stan idealny, - 12.500 zl. Rydzyna, tel. 065/538-06-18 
AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY AMAZONE, 1993 r. szer. ro-
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boczą 6 m, brona wahadłowa, siewnik z walem oponowym, stan 
b. dobry, - 15.000 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-68-42 . 
AGREGAT UPRAWOWY U-231,1985 r. stan b. dobry, szer. ro
bocza 3 m, mało używany, - 1.500 zł lub zamienię na konia. 
Zgorzelec, tel. 075/771-81-92
AGREGAT UPRAWOWY szer. robocza 2 m, podwójne walki, 2 
ciężkie brony -1.100 zl. Niechlów, tel. 065/543-52-87 
AGREGAT UPRAWOWY. - 2.200 zl. Przedborów, tel. 
062/731-03-99. 0608/83-18-71
AGREGAT UPRAWOWY FORTSCHRITT B23I szer. 5,2 m, stan 
techn. dobry - 3.000 zl. Środa Śląska, tel. 071/317-08*78 
BECZKOWÓZ TANDEM 6000 i 83001, w cenie 3.000 - 3.800 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/736-11-14
BECZKOWÓZ poj. 6000 I • 5.800 zł. Mierzwin, gm. Bolesła
wiec, tel. 075/736-12-13
BRONA U-274, 1985 r. talerzowa, • 4.200 zl. Lubsza, tel. 
077/411-86-40. 0602/36-57-42
BRONA talerzowa, szer. 2.70 m, ciągana, - .1.500 z l Szonów, 
gm. Prudnik; tel. 077/437-18-16 
BRONA, 2000 r. ciężka, zawieszana, 5-polowa, nowa, hydrau
licznie składana, • 2.950 zl. Radziechów'8, tel. 076/877-38-05 
BRONY 3’. z wałkiem strunowym, stan b. dobry, • 600 zł. Jawor, 
tel. 076/887-46-72:
BRONY średnie, zawieszane, - 400 ?ł- Legnica, tel. 
076/852-32-63 po godz. 16
BRONY ciężkie, zawieszane, 3-polowe, - 800 zl. Olszanica, tel. 
076/877-43-35
BRONY 5-polowe, - 500 zł. Ostrów Wielkopolski, Ul. 
062/734-20-76
BRONY 3-polowe, 2 komplety - 400 zł/komplet. Pielgrzymka, 
woj. legnickie, tel. 0607/13-92-33 "
BRONY średnie, wałek, • 400 zł. Wierzbno, tel. 0603/57-31-03 
CHŁODNIA DO MLEKA H 408 501, kpi, • 700 zł. Wrocław, tel. 
0602/29-08-43 ■
CIĄGNIK SAM, 1980 r., diesel 2-cylindrowy, maska od Ursusa 
C-385, hydrauliczny podnośnik, stan b. dobry, pilne, • 2.500 zł: 
Kostomłoty, tel. 0603/45-00-14
CIĄGNIK SAM, Andoria 18 KM, stan b. dobry. - 1.500 zł lub 
zamienię na Junaka, Avo Simsona 250. Zędowice, tel. 
077/463-46-04
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82, 1982 f. 80 KM. po remoncie sil- 
nika 200 mtg, stan silnika, skrzyni i hydrauliki b. dobry, - 7.000 
zł lub zamienię na Ursusa. Stara Jabłona, tel. 0605/28-41-13 
po godz.19
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82.1985 r. przedni napęd, stan do- 
bry, zadbany, zarejestrowany, - 10.500 zl. Rzędziszowice, tel. 
071/398-79-80
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82.1984 r., 2008 ccm, mth, przedni 
napęd * pług 3-skibowy Fortschritt, • 11.000 zl. Zebrzykowa, 
tel. 075/736-33-13
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82,1985 r., diesel czerwony, 1. wła
ściciel, do małego remontu skrzyni biegów, stan dobry, • 8.500 
zl lub inne propozycje. Zgorzelec, teł. 075/771-81=92 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82,1986 r„ diesel, do drobnych na- 
praw, stan dobry, - 9.000 zł lub inne propozycje. Zgorzelec, tel. 
075/771-81-92
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82.1989 r. 2 tys. km, diesel I wła
ściciel, duża kabina, stan b. dobry, - 20.000 zł. Wierzch 60, gm. 
Głogówek, tel. 077/437-29-61
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82,1994 r. przedni napęd, półbiegi, 
z pługiem, - 21.000 zl. Kalisz, tel. 062/762-71-70 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ przerobiona koparka, silnik i opony w 
dobrym stanie, nie rejestrowany, • 2.500 zl lub zamienię na ko
siarkę rotacyjną, betoniarkę z dopłatą. Głuszyca, tel. 
074/880-91-44. 0603/51-18-27
CIĄGNIK CASE 5150,1995 r. 2 mtg. hydraulika przednia, dźwig 
załadunkowy, pełne wyposażenie, stan b. dobry, - 80.000 zł. 
Grodków, tel. 077/415-24-57
CIĄGNIK DEUTZ DX 830,1998 r., 220 KM hydraulika przednia, 
stan b. dobry • 110.000 zl. Brzeg, tel. 077/416-96-88 
CIĄGNIK FENDT FAVORIT 615 SLA, 1990 r., 150 KM pełne 
wyposażenie, stan b. dobry - 60.000 zł. Brzeg, teł. 077/416-96-88 
CIĄGNIK FORD, 1984 r. 140 KM, z przednim napędem, zarej. - 
40.000‘zł. Podgaj, teł. 071/346-18-88 
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 300,1978 r. mało używany, stan 
opon b. dobry, - 7.000 zl. Parowa, tel. 075/732-18-45, 
0606/31-30-37
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 303. 1979 r. stan techn. dobry, 
nowe akumulatory, przedni napęd, • 7.600 zl. Głogów, tel. 
077/437-18-16
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT-303 D, 1980 r.. stan techn. b. do
bry, - 8.300 zł. Iwiny. tel. 076/818-98-42 
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT-300,1983 r. zarejestrowany, stan 
b dobry, - 5.200 zł lub zamienię na inny. Żmigród, tel. 
071/385-66-84
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT-323,1986 r. 125 KM. napęd 4x4,

59-220 Legnica, ul. Jaw orzyńska 261 
tel./fax 076/850-61-12, 850-61-13, 850-64-95 

NOWE M ASZYNY ROLNICZE
Ciągniki, kombajny- NEW HOLLAND BIZON, MTZ, maszyny
KVERNELAND, LEMKEN, KONGSKILOE, UNIA GRUDZIĄDZ, 

VADERSTAD, PILMET, AGROMET BRZEG I INNE
U ŻY W A N E  OP006478

K om ba jn  B iz o n  ZO-56, 1985 r. 22.000 zł
K om ba jn  B iz o n  ZO-&6, 1978 r. 13.000 z l
K om ba jn  B iz o n  ZO-56, 1986 r. z  kabiną,
sza rpa cz  słom y - 28.000 żł
K o m b a jn  B iz o n  ZO-58, 1984 r., szarpacz słomy 28.000 zł
K om ba jn  B iz o n  ZO-58, 1984 r. 25.500 zł
K om ba jn  B iz o n  ZO -58 , 1985 r. 26.000 zł
K o m b a jn  B iz o n  BS-Z110 , 1996 r., adaptacja 
do zb ioru rzepaku, 1414 mig, sprawny 
techn icznie, s iln ik  Martin 145.000 z ł
K om ba jn  B iz o n  D ynam ie  Turbo  3 B  Z115, 1999 r., 
adaptacja do zb ioru rzepaku, stan dbd. 183.000 zł^
K o m b a jn  B iz o n  ZO -58 , 1986 r., sza rpacz  słomy, 
stan bdb. 28.000 zł
K o m b a jn  zb o żo w y  D eu tz-Fah r M 3640, 1992 r., 
Hydrom at Agrolon ic, stan  bdb. 120.000 zł
R o z s ie w a c z  n aw ozów , pneumatyczny,
18 m, Agrom et Brzeg, sparwny techn. 4.500 zł
A g re g a t d o  po d o ryw k i dla g leb  ciężkich  
i bezorkow ego przygotowania do  siewu 
Multitiller RAU . szer. 3  m 12.000 z l
A g reg a t d o  po d o ryw k i L em ken  S m a rag d  9, szer. 
robocza  3 m, stan bdb. 9 .500 z ł
K o m b a jn  d o  bu rakó w  S T O L L  V200 
z  rozdrabn iaczem  liści, sprawny techn. 16.000 zł
P łu g  R ab e  W erk, obracany, półzaw ieszanyi 5-skibowy,
+ ram ię do  wałków ♦ wały (Croskill, kołeczkowy), kpi., 
stan bdb. 22.000 zł
P łu g  PH X , 6-skibowy, z  dopraw iaczam i g leby A D X  -092, 
zabezp ieczen ia  non stop, zagonowy,
1988 r.. stan bdb. 9  500 z l
P łu g  P H X , 6-skibowy. zabezp ieczen ia  non stop, 
sprawny techn. »  4 .000 żł
P łu g  P H X , 5-skibowy. zabezp ieczen ia  non stop, 
z dopraw iaczam i g leby ADX -092 , zagonow y ‘ 7.500 z l
R o z s ie w a c z  n a w ozów  pneum atyczny A C C O R O ,
18 m. sprawny techn. • . . 5.000 zł
P ra s a  zw ija ją ca  Z-230, sprawna techn. 4.000 zł
P rzy c z e p a  ro ln ic z a  D-47, wywrotka, po remoncie, 
stan ogum ienia bdb.. sprawna techn. 4 .500 zł
Z e s taw  d o  zb io ru  b u ra kó w  M ATROT: 
ś c in a c z  d o  liś c i,  sprawny techn. 3.500 zł
w yo ryw acz  . '• 1.000 zł
ła d o w a rk a  ' ’  -•3:000'Zt-
R o z d ra b n ia c z  s ło m y  M ag ro tex  . 3.500 zł
P łu g  PHX-35-1  HP. 1989 6-skibowy, zabezp ieczen ia  
non stop 4.500 zł
P łu g  F o r tsc h r it t  B -201. 1989 r., 5-skibowy. zagonowy 
zabezp ieczen ia  hydrau liczne non stop 4.000 z l
P łu g  F o rtsch r it t , 1989 r.. 3-skibowy, obracalny, nowy, 
n ie używany 6.000 zł
S ie w n ik  d o  k u ku ryd zy , 6-rzędowy o raz  sekcje do siewu 
buraków, stan bdb., 1996 r., 9.000 zł

komfortowa kabina, stan opon b. dobry, zarejestrowany, prze
gląd do 04.2002r?-’-'16.000 zi. Góra, tel. 065/611-24-35. 
0600/15-64-38
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 323 A, 1987 r. zielony, stań b. do
bry, - 16.500 zł. Iwiny,Jej. JJJ6/818-98-42 
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZL 323 A. 1988 r., przebieg 150 mtg, 
IFA, stan b. dobry, kpi. zawieszenia tylne, belki, opony 80%, -
17.000 zł. Chojnów, tet. 076/818-73-64
CIĄGNIK IMT 579.1980 r. przedni napęd, - 4.500 zł. Gorzupja 
k. Krotoszyna, tel. 062/721-19-75, 0503/98-38-58 
CIĄGNIK KIRÓW K-150'6-cylindrowy, bez wycieków, sprawny, 
przygotowany do pracy, stan b. dobry, - 13.000 zł lub zamienię 
na samochód osobowy lub busa. Lubań, tel. 0604/69-58-47 
CIĄGNIK KIRÓW K-700 stan tech. dobry, - 10.000 zl. Prosz
ków, gm. Środa Śląska, tel. 071/317-31-87 
CIĄGNIK KIRÓW K-700A, 1990 r., stan b. dobry, pług Fortschritt 
B-550, hydrauliczny, 8-skibowy, - 20.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-49-50, 0606/78-32-51
CIĄGNIK UAZ 180, 1979 r. bliźniacze kola ♦ pług PHX z za
bezpieczeniami + kultywator, stan dobry, razem lub osobno, -
15.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-75-28 '
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 255, 1985 r., duża komforto
wa kabina, stan dobry, - 11.000 zł. Kępno, tel. 062/781-94-45 
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON, 1993 r. 6 mtg. komputer, kli
matyzacja, stan dobry, - 50,000 zł. Grodków, tel. 077/415-24-57 
CIĄGNIK OGRODNICZY FORTSCHRITT 931,1985 r. 3-biego- 
wy + pług, glebogryzarka, kosiarka - 1.500 zl. Mierzwin, gm. 
Bolesławiec, tek 075/736-12-13 
CIĄGNIK OGRODNICZY TERRiA, 1986 r.. 50 ccm prod. cze
skiej, bryzowy,’ 1-osiowy, przyczepa, pług obracany, brona, 
techn. sprawny, - 1.300 zl. Wrocław, tel. 071/379-66-29 po 
godz. 17.
CIĄGNIK OGRODNICZY RS-09 z turem, • 2.700 zł. Borowiec, 
tel. 062/734-31-79

CIĄGNIK OGRODNICZY DZIK 21, 350 ccm. benzyna zielony, 
w zestawie przyczepa wywrotka, wózek roboczy, * drugi silnik 
w częściach, 2 cylindry, 2 tłoki z pierścieniami, wałek pośredni 
(po regeneracji), • 1.200 zł lub zamienię na przyczepę samo
chodową. Sobodsko, gm. Oława, teł. 071/797-10-43 
CIĄGNIK S-301D SAM, diesel 1-tłokowy, zapłon na korbę, ka
bina, • 2.800 zł. Kije. tel. 068/385-43-72 
CIĄGNIK URSUS C-330, 1969 r.. po wymianie silnika w 86 r., 
stan dobry, zarejestrowany, przegląd do 02.2002 r, • 8.500 zł. 
Korfantów, woj. opolskie, tel. 0604/79-23-10.
CIĄGNIK URSUS C-330.1978 r. nowe opony, - 9.500 zl. Borek 
Wlkp., woj. leszczyńskie, tel. 0605/76-65-28 
CIĄGNIK URSUS C-330,1981 r., kabina, mało używany ♦ pług 
2-skibówy, brona, przyczepa, opryskiwacz podwieszany, stan 
dobry, mało używane, - 13.500 zł. Lipin k. Głogowa, tel. 
076/831-12-08. 0607/43-77-22
CIĄGNIK URSUS C-330,1981 r. nowe ogumienie, akumulato
ry, stan b. dobry + maszyny towarzyszące: pług, brony, kulty
wator, talerzówka, przyczepa zbierająca, rozrzutnik obornika, 
przyczepa 1-osiowa wywrotka, dmuchawa lejowa z silnikiem, 
zgrabiarka 7-gwiazdowa, • 17.500 zł. Różana, tel. 074/880-11-77 
CIĄGNIK URSUS C-330 komplet nowych kół 12.4 x 28, sztuk 2,
- 1.200 zł. Jemielno, woj. leszczyńskie, tel.' 0601/75-65-75 
CIĄGNIK URSUS C-355.1971 r. z kabiną, - 7.000 zl. Lubin, tel. 
076/844-18-92. 074/844-74-38
CIĄGNIK URSUS C-355,1974 r. przerobiony na Ursusa C-360,
- 6.200 zl. Łubków, tel. 074/819-91-18
CIĄGNIK URSUS C-355,1976 r., opony prawie nowe, akumu
latory, po malowaniu, ważny przegląd, - 6.500 zi. Wałbrzych, 
tel. 074/846-46-50
CIĄGNIK URSUS C-355, 1977 r. silnik z 1987 r., stan dobry, 
nowe baterie, bez kabiny, nie rejestrowany, - 4.500 zł. Stoszo
wice, tel. 074/818-12-73
CIĄGNIK URSUS C-355 stan silnika b. dobry. - 6.000 zi. Dusz
niki Zdrój, tel. 074/866-81-41
CIĄGNIK URSUS C-360. 1974 r. duża kabina, starf techn. b. 
dobry, • 6.200 zł. Wrzeszów, tel. 071/389-84-90 
CIĄGNIK URSUS C-360, 1978 r., • 8.000 zł lub zamienię na 
C-330. Wrocław, tel. 0607/11-34-93 
CIĄGNIK URSUS C-360.1980 r.. 3120 ccm. diesel 10 mtg. po 
remoncie kapitalnym, nowe opony, akumulatory, blacharka, lam
py i instal. elektryczna, na dotardu - 8.400 zl, w rozliczeniu może 
być Ursus C-330, Mercedes 123.240 D, najchętniej kombi. Choj
ków, tel. 0603/43-36-98
CIĄGNIK URSUS C-360,1980 r. po wymianie silnika 97 r., nowe 
akumulatory, alternator, nie eksploatowany w polu, stan b. do
bry, < 6.900 zł. Jawor, tel. 076/870-82-23 
CIĄGNIK URSUS C-360. 1985 r., - 8.500 zi. Ramiszów, tel. 
071/398-76-42
CIĄGNIK URSUS C-360. 1986 r., - 7.200 zl. Lubsza, tel. 
077/411-86-40. 0602/36-57-42
CIĄGNIK URSUS C-360, 1986 r., - 8.800 zł. Nysa, tel. 
077/431-17-24 po godz. 16
CIĄGNIK URSUS C-360 3P, 1987 r., Perkins, • 10.000 zl. Sady 
Dolne, tel. 075/741-32-58, 0601/99-24-28 
CIĄGNIK URSUS C-360 3P, 1988 r„ -13.000 zł lub zamienię na 
U-912, 902, 904. Oleśnica, tel. 0604/35-63-56 - \
CIĄGNIK URSUS C-360 3P, 1988 r. stan techń. b. dobry, płaska 
oś przednia, kabina oszklona, opony ok. 60%. garażowany, w 
ciągłej eksploatacji. Pomianów Dolny, tel. 077/431-73-19, 
0602/22-73-24
CIĄGNIK URSUS C-360,1988 r. stan b. dobry, nowe akumula
tory, gotowy do pracy • 8900 zł oraz C-360 z 79 r., stan b. dobry
- 7200 zł. Stara Rzeka, tel. 076/831-58-23
CIĄGNIK URSUS C-385,1981 r. silnik U-912, nowe akumulato
ry i opony przednie, w ciągłej eksploatacji, stan-b. dobry, * 12.500 
zł. Brenno, gm. Wijewo, tel. 065/549-42-88 
CIĄGNIK URSUS C-385, 1981 r, - 11.500 zł. JankóW, tel. 
062/741-85-13
CIĄGNIK URSUS C-385,1981 r. stan b. dobry, pług 4-skibowy
- 1300 zł, • 11.700 zł. Kalisz, tel. 062/764-92-54 po godz.20 
CIĄGNIK URSUS C-4011,1970 r. po remoncie silnika, ukl. kie
rowniczy C-360, nowe opony, stan dobry, - 3.000 zł. Wądroże 

' Wielkie 13. tel. 076/857-44-17
CIĄGNIK URSUS C-4011,1974 r. silnik i ukł. kierowniczy C-360, 
nowe akumulatory i kabina, - 3.200 zl. Mojęcice 54, gm. Kroto
szyce, tel. 076/854-29-36
CIĄGNIK URSUS C-4011,1975 r. stan dobry, po przebudowie,
- 4.500 zl. Przemęt, tel. 065/549-85-28
CIĄGNIK URSUS U-1014,1982 r. stan techn. dobry - 20.000 zl. 
Środa Śląska, tel. 071/317-08-78
0  CIĄGNIK URSUS U-1201, • 13.200 zł. Krasowice k. 

Namysłowa, tel. 077/410-17-07 01024981
CIĄGNIK URSUS U-1Ź12,1976 r.. • 10.000 zl. Sady Dolne. tel. 
075/741-32-58, 075/854-46-44, 0601/99-24-28 
CIĄGNIK URSUS U-1212, 1982 r. stan dobry, zarejestrowany, 
w ciągłej eksploatacji, - 18.000 zł. Biedrzychowice, tel. 
0607/82-62-69
CIĄGNIK URSUS U-1222,1997 r., - 22.000 zł. Koźmin Wielko
polski, tel. 062/721-03-76
CIĄGNIK URSUS U-1224, 1982 r. stan techniczny bardzo do
bry, - 19.500 zl. Jawor, tel. 076/870-17-54, 0607/21-24-36 
CIĄGNIK URSUS U-1224,1986 r. techn. sprawny, • 18.000 zł. 
Xx, tel. 061/282-42-58
CIĄGNIK URSUS U-1224, 1989 r.. komfortowa kabina, stan b. 
dobry, - 34.000 zl. Oleśnica, tel. 071/315-57-84 
CIĄGNIK URSUS U-902. 1983 r„ • 12.200 zł; Lubsza, tel. 
077/411-86-40. 0602/36-57-42
CIĄGNIK URSUS U-902.1984 r., 4562 ccm po remoncie silnika
1 skrzyni biegów, stan opon tylnych b. dobry, -17.500 zi. Łambi
nowice, tel. 077/431-15-49
CIĄGNIK URSUS U-912. 1989 r. 2000 mtg, I właściciel, oryg.

lakier, stan b. dobry, garażowany, • 26.000 .̂.Niegosławice, tel.
068/378-16-34 * 5 5
CIĄGNIK WŁADIMIREC T-25, 1978 r. stan dobry, - 5.500 zl.
Kobyla Góra, tel. 062/731-67-81 wieczorem
CIĄGNIK WŁADIMIREC T 25 A, 1985 r., kabina, stan dobry, •
6.500 zl lub zamienię. Mieroszów, tel. 074/845-11-56, 
0605/11-19-63
CIĄGNIK ZETOR 1011.1984 r. • 130.000 KRC, odbiór w Cze
chach, - 15.500 zl. Dzierżoniów, tel. 0502/23-04-69 
CIĄGNIK ZETOR 10111, 1986 r. przebieg 1300 mtg, stan b. 
dobry, nie eksploatowany w rolnictwie, komfortowa kabina, ory
ginalny lakier, stan opon b. dobry, odbiór z Czech - 220.000 
KCS. Strzelin, tel. 071/796-11-95, 0603/17-36-97 
CIĄGNIK ZETOR 12011,1983/94 r. duża kabina, nowe opony i 
akumulatory, stan b. dobry, silnik 6-cylindrowy, -17.000 zł. Świd
nica, tel. 074/852-09-18 wieczorem 
CIĄGNIK ZETOR 16245, 1991 r.. - 4.300 zl lub zamienię na 
kombajn zbożowy. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-13-56 
CIĄGNIK ZETOR 16245.1992 r. stan bardzo dobry, - 45.000 zl. 
Kalisz, tel. 062/764-77-38. 0604/07-06-67 
CIĄGNIK ZETOR 5211.1987 r. stan b. dobry -16.000 zl. Mię
dzylesie. tel. 074/812-62-01
CIĄGNIK ZETOR 6711. - 6.000 zł. Wrocław, tel. 071/317-01-73. 
0608/82-79-64
CIĄGNIK ZETOR 7011,1984 r. stan dobry - 110.000 KRCr od- 
biór w Czechach, • 15.500 zl. Dzierżoniów, tel. 0502/23-04-69 
CIĄGNIK ZETOR 7245 HORAL, 1989 r. techn. sprawny, - 25.000 
zl lub zamienię na Zetora 5211. Mściwojów, tel. 076/872-82-47 
CIĄGNIK ZETOR 7711,1996 r. stan b. dobry, - 25.000 zl. Strze- 
szów, gm. Trzebnica, tel. 071/312-82-88 po godz. 20, 
0607/80-95-35
CIĄGNIK ZETOR 8011, T976 r. techn. sprawny, stan dobry, -
8.500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811 -84-05

CIĄGNIK ZETOR 8011, 1979/93 r., - 11.000 zi. Świdnica, )el. 
074/852-09-18
CIĄGNIK ZETOR 8111,1985 r. stan dobry, • 15.500 zl. Dzierżo
niów, tel. 0502/23-04-69
CIĄGNIK ZETOR K-25, 1960 r., 2000 ccm, diesel .bocian’, •
2.500 zł. Ostrzeszów, tel. 062/732-76-57 po godz. 20 
CIĄGNIK ZETOR K-25 stan b. dobry, po remoncie silnika, • 2.400 
zł. Pleszew, tel. 062/741-18-80, 062/742-24-32 
CIĄGNIK ZETOR SUPER 50 kpi w 100 %. pompa i wtryski po 
regeneracji, w całości lub na częśd - 2.000 zł. Głuszyca, tel. 
0603/87-73-09 po godz.19
CIĄGNIK LEŚNY LKT 80.1986 r. przystosowany do zrywki drze
wa, nowa lina, po remoncie kapitalnym, jedna wciągarka. -
42.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-11-26 
O  CIĄGNIKI KUPIMY: Ursus C-28, C-330, C-36(M60 

3P, Massey Fergusson, Zetor, MTZ i inne, również 
z przednim napędem oraz sprzęt rolniczy w umiar
kowanej cenie. Kunów, teł./fax 041/248-81-77, tel. 
041/261-15-41 01005881

OPRYSKIWACZE 300,400,500,600,800,10001 
1 0  do  18 m, s tab ilizac ja , hyd rau liczne  
podnoszen ie , atest, gw arancja , 5; 
do staw a  do  klienta, ce na  od  1.560 z ł 2  

JELEN IN14, gm. Borów k. Strzelina £  
tel. 071/39*33-247 po 14,0-606 73 99 25 O

CIĄGNIKI ZETOR, 1984/89 r. typy 6245. 7245. 8111. 12145. 
16145, cena od 10.000 do 35.000 zł. Strzeszów, gm. Trzebni
ca, tel. 071/312-82-88 po godz. 20, 0607/80-95-35 
DESZCZOWNIA z silnikiem D, wydajność 1200 l/min. + 700 m 
rur - 20.000 zł. Wińsko, tel. 071/389-84-84 
DMUCHAWA DO SIANA mała, stan b. dobry, -190 zł. Odola
nów, tel. 062/733-23-92
DMUCHAWA DO SIANA, • 300 zl. Krzywa, tel. 076/817-75-28 
DMUCHAWA DO SIANA z przystawką do zboża, kompletna, z 
rurami i silnikiem, mało używana, stan b. dobry, -1.000 zł. Szpro
tawa, tel. 068/376-36-60
DMUCHAWA DO SIANA I SŁOMY, - 400 zl. Głogów, tel. 
076/831-72-19
DMUCHAWA DO ZBOŻA na podwoziu przyczepy, silnik 380V, •
5.O0O zł. Jelcz-Laskowice. tel. 071/318-47-12 
DMUCHAWA DO ZBOŻA z silnikiem 11 kW. komplet rur, -1.300 
zł. Krzemieniewo, tel. 065/536-03-15 
DMUCHAWA DO ZBOŻA I KUKURYDZY ssąco-tłocząca, duża. 
- 2.100 zł. A. Jaskula, 56-504 Syców, Radzowice 66, gm. Dzia
dowa Kłoda
DMUCHAWY DO ZBOŻA, - 1.200 zl. Przedborów, tel. 
062/731̂ 03-99, 0608/83-18-71 ;
DO JARKA H-308 przewoźna, bańkowa, z gwarancją, • 1.200 
zł. Legnica, teł. 076/855-20-47 lub 0607/20-55-89 
DOJARKA ALFA-JAVAL przewoźna, z przystawką, 2-konwio- 
wa -1.500 zł. Golostowice, gm. Kondratowice, tel. 071/392-64-73 
GLEBOGRYZARKA ciągnikowa, • 1.400 zh Bolesławiec, tel. 
075/736-11-14
GLEBOGRYZARKA szer. 160 cm, -1.200 zł. Gołaszyce, tel. 
074/850-67-78
GLEBOGRYZARKA • 600 zł, kosiarka spalinowa • 160 zł. Wro
daw, tel. 071/387-86-26 .
GLEBOGRYZARKA ciągnikowa • 2.000 zł. Głogów, tel. 
-076/831-83-43, 0603/62-13-8(K
GLEBOGRYZARKA SOLO ogrodnicza, • 750 zl. Wrodaw, tel. 
0608/84-92-20
GRUBER PODORYWKOWY szer. 3 m, - 3.900 zł. Brzeg. tel. 
077/411-43-32 po godz. 20
KLATKI oraz urzadzenia do hodowli zwierząt futerkowych. Le
gnica, tel. 076/887-10-69 po godz. 18 
KOMBAJN DO BURAKÓW BLERIOT 1-rzędowy, • 2.000 zł. 
Gorzupia k. Krotoszyna, tel. 062/721-19-75, 0503/98-38-58 
KOMBAJN DO BURAKÓW CUKROWYCH GOTTER 2-rzędo- 
wy, - 2.800 zl. Sławędce, tel. 065/543-27-85 
KOMBAJN DO BURAKÓW JAWOR, 1993 r. 3-rzędowy, stan b. 
dobry, • 4.500 zl. Legnica, tel. 076/852-32-63 po godz. 16 
KOMBAJN DO BURAKÓW KLEINE 5001, 1988 r., • 4.400 zl. 
Jordanów, tel. 071/316-12-82
KOMBAJN DO BURAKÓW KLEINE 5003, 1990 r. automatic, 
stan. b. dobry, z orkanem - 7.500 zł. Oleśnica, tel. 071/314-85-11 
KOMBAJN DO BURAKÓW KLEINE • 5.000 zl lub zamienię ńa 
kombajn ziemniaczany. Bukowina, lei. 071/398-76-44 
KOMBAJN DO BURAKÓW KLEINE 10000 techn. sprawny, 
gotowy do sezonu, zbiornik na liście 1600 kg, zbiornik na bura
ki 2000 kg, - 6.000 zł. Łosiów, gm. Olszanka, tel. 077/412-51-01 
KOMBAJN DO BURAKÓW KLEINE 1-rzędowy, gotowy do pra
cy • 3.000 DEM ♦ opłaty. Żagań, tel. 0600/85-20-69 
KOMBAJN DO BURAKÓW KLEINE zbiornik na liście - 6.000 
zł. Głogów, tel. 076/831-83-43. 0603/62-13-80 
KOMBAJN DO BURAKÓW NEPTUN. 1980 r.. • 5.500 Żł. tel. 
0604/18-74-30
KOMBAJN DO BURAKÓW POSEJDON. 1998 r. 1-rzędowy. 
zbiornik na buraki, - 7.000 zł. Cieszkowice, gm. Wąsosz, tel. 
065/543-75-54
KOMBAJN DO LNU stan dobry, dużo częśd zapasowych, .na 
chodzie’ , • 2.000 zl lub zamienię na motocykl, z dopłatą. Brzeg, 
tel.-077/411-23-61
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW ANNA. 1989 r., - 10.000 zł. So- 
kolowice, tel. 071/314-88-83
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW ANNA. 1990 r. stan techn b. 
dobry. - 11.000 21. Mąkoszyce. tel. 077/412-44-50 wieczorem

KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW BERGMAN stan dóbry, garażo
wany * części, - 5.000 zl. Świba, gm. Kępno, tel. 062/781 -92-35 
O  KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW GRIMME 1-rzędowy, 

z  sortownią; rototiler, 3 m; siewnik do kukurydzy 
Klein, z nawozem, 6-rzędowy, składany; siewnik 
do buraków Becker. Podgaj 44, tel. 071/346-28-91 
02020881 ^

KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW KARUK, 1984 r., stan techn. b. 
dobry, • 7.500 zl. Legnica, tel. 076/854-77-86 
KOMBAJN ZBOŻOWY BS 110,1995 r.ze stołem do rzepaku, 
komputerem, stan b. dobry, • 105.000 zł. Nysa, tel. 
077/435-75-64. 0602/53-92-60
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-040,1971 r.. SW-400, - 7.000 
zł. Wykroty, tel. 0605/44-05-40
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 050, 1974 r., SW-400 po re
moncie skrzyni biegów, nowe sita, nowa pompa hydrauliczna, 
nowy podajnik kłosów, gotowy do pracy, stan b. dobry, nowe 
przednie opony, • 11.000 zł. Opatowice, woj. wrocławskie, tel. 
0602/79-32-95
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056, 1980 r. garażowany, w 
ciągłej eksploatacji, stan dobry, • 15.000 zl. Paczków, tel. 
077/431-66-06
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, 1983 r. kabina, szerokie koła, 
po remoncie silnika, stan dobry, • 17.500 zl. Jawor, teł. 
076/872-83-84
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1985 r. szarpacz do sło
my, szerokie koła, przygotowany do żniw, - 23.000 zł. Lubsza, 
tel. 077/411-86-40, 0602/36-57-42 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1985 r. z kabiną, - 22.500 
zl. Rozdrażew, tel. 062/722-14-22, 062/722-13-53 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056, 1985 r., stan b. dobry, 
garażowany, szerokie kola, • 27.000 zl. Borek Wlkp., woj. lesz
czyńskie, tel. 0605/76-65-28
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056, 1986 r. bez kabiny, stan 
b..dobry, I właściciel, garażowany, pitne. - 27.000 zł. Kąty Wro
dawskie, tel. 0604/31-52-39
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1986 r. szerokie koła, beż 
kabiny i szarpacza, hęder na sprężynach • 25.800 zl lub zamie
nię na ciągnik z dopłatą. Nowa Wieś, tel. 0606/50-99-68 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1986 r.. bez kabiny i szar
pacza. szerokie kola heder, na sprężynach, - 25.500 zl lub za
mienię na ciągnik Ursus U-914,1614, C-330, C-360 3P. Nowa 
Wieś, tel. 0606/50-99-68
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056, 1988 r. stan b. dobry, -
27.000 zł. Wrocław, tel. 0609/27-42-67
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1989 r. stan b. dobry, sie
kacz słomy, -32.000 zł. Wschowa, teł. 0603/36-37-35 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON garażowany, przygotowany do 
żniw, - 14.000 zł. Kobylin, tel. 065/548-23-51 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON przystawka do kukurydzy, z roz
drabniaczem słomy (4-rzędowa), stan b. dobry, łańcuchy i noże 
wymienione - 16.000 zł. Łubków, tel. 075/734-26-92 wieczorem, 
0502/34-33-88
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD Z 058,1986 r. siecz
karnia z 97 r., techn. sprawny, • 29.000 zł. Mściwojów, tel. 
076/872-82-47
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD Z-058,1988 r., - 29.400 
zl. Oleśnica, tel. 071/315-57-84 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD Z-058, 1989 r. silnik 
na gwarancji, - 36.500 zl. Bielawa, tel. 0605/65-31-56 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD, 1989 r., siekacz sło
my, stół do rzepaku, przystawka do kukurydzy, stan b. dobry, -
49.000 zł. Żarów, lei. 071/316-90-21, 0603/68-94-73 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON SUPERJ982 r. szerokie opony, 
stan b. dobry, - 20.000 zl. Ramiszów, tel. 071/398-76-42 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON SUPER, 1989 r. zmodyfikowa
ny, z sieczkarnią Płock, stan b. dobry, • 40.000 zł. Mąkoszyce, 
tel. 077/412-44-50 wieczorem
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS CONSUL. 1986 r. heder 3m ł 
sieczkarnia, - 16.900 zl. Wrocław, tel. 07T/36-3-74-64 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS CONSUL heder 3,2 m, motor 
Mercedes Perkins, stan b. dobry, - 15.000 zl. Olesiec Stary, tel. 
062/741-51-68, 0608/38-65-77
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS CONSUL, COSMOS, 1988 r. 
szer. robocza 3 m ♦ szarpacz słomy, • 10:000 zł. Borów, gm. 
Strzelin, tel. 0607/08-83-99
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS COSMOS, 1988 r. heder 2.4 m 
+ sieczkarnia, -10.000 zl. Wrocław, tel. 071/363-74-64 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR SL 108, 1991 r. 
przebieg 2000 mtg, stan b. dobry, możliwość kupna przystawek
• 60.000 DEM. Brzeg, tel. 077/416-96-88
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS EUROPA. 1965 r.. • 6.000 zl. 
Twardogóra, tel. 071/315-83-89
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS, MASSEY-FERGUSON. 1985 
r. od 6.000 zł. Borów, tel. 0607/08-83-99 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512.1976 r. heder 6 
m, stan b. dobry. - 9.000 zł. Lubań, tel. 075/722-19-03 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT C-512,1976 r. z dwu- 
sieczkamią, • 11.000 zł. Wolibórz, tel. 074/872-12-68 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512,1978 r. 2 sztuki
• 9.000 zl/szt. lub zamiana na beczkowóz o poj. 10.000 I lub 
opryskiwacz o poj. 2.000 I. Słaborowice, tel. 062/733-89-35 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512, 1979 r. po re- 
monde silnika, stan opon dobry, stan b. dobry, • 13.500 zł. Ka
linowa, gm. Wiązów, tel. 0603/66-83-14
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512,1981 r. stan b. 
dobry, kabina z wentylacją, stan ogumienia dobry, • 14.000 zl 
lub zamienię na ciągnik Ursus, Zetor lub prosięta. Niwnica, gm. 
Trzebiel, tel. 068/375-36-10, 0604/61-15-15 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512. 1982 r. po re- 
monde silnika, stan dobry, 4 sezony w kraju, niebieski - 9.500 
zl. Laskowice 19, tel. 077/437-53-̂ 6 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512. 1984 r.. stan 
dobry, bez sieczkami, -13.000 zi. Zębowice, tel. 076/871-02-38 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514,1985 r. zielony, 
stan techn. dobry, przygotowany do sezonu, + heder z E 512, 
przystawka do rzepaku, - 23.000 zł. Paczków, tel. 077/431-74-07 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512.1985 r. garażo
wany, stan b. dobry, • 14.500 zł. Prudnik, teł; 077/437-68-20 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E5*12, 1986 r. przygo
towany do żniw • 17.000 zł. Międzylesie, tel. 074/812-62-01 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E514, 1989 r. MD W, 
sieczkarnia, heder 4 m, komputer, nowe akumulatory - 30.500 
zł. Krotoszyn, tel. 062/722-11-87 wieczorem 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT MDW-517,1989 r. 1.300 
mtg, + przystawka do kukurydzy, stan b. dobry, - 40.000 zi. So
kolniki, gm. Łagiewniki, tel. 071/393-96-52 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT MDW 524,1990 r. prze
bieg 1600 mtg, stan b. dobry, wydajność 20 ha dziennie, odbiór 
z Czech, cena - 360.000 KCS'+ VAT (7%). Strzelin, tel. 
071/796-11-95. 0603/17-36-97
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT MDW 529.1990 r. stan 
b. dobry, • 37.000 zl. Strzeszów, gm. Trzebnica, tel. 
071/312-82-88 po godz. 20. 0607/80-95-35 
KOMBAJN ZBOŻOWY JOHN DEERE 970 kabina, heder 3.6 
jn, rozrabniacz słomy, rura zbożowa, hydraulicznie otwierana, 
silnik 6-cylindrowy turbo, - 29.500 zl. Olesiec Stary, tei. 
062/741-51-68, 0608/38-65-77
KOMBAJN ZBOŻOWY JOHN DEERE 955 kabina z prostą szy
bą, heder 3,6 m - część robocza, rozrabniacz słomy, silnik 6-cy
lindrowy, - 26.000 zl. Olesiec Stary, tel. 062/741-51-68. 
0608/38-65-77
KOMBAJN ZBOŻOWY JOHN DEERE 330 heder 2.4 m. stan b. 
dobry • 4.000 DEM + cło i transport. Żary, tel. 0600/85-20-69 
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON szer. 2 m. - 7.000 
zł. Dobrodzień, tel. 034/353-70-75 .
KOMBAJN ZBOŻOWY VISTULA, 1967 r ♦ dużo ęzęśclzamien- 
nych. - 3.500 zl. Skokowa, gm. Prusice, woj. wrocławskie, tel. 
0603/22-67-30
KOMBAJN ZBOŻOWY VISTULA silnik Perkinsa. - 6.500 zl. Xx, 
tel. 0604/18-74-30
KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW PIONIER elewatorowa. 2-rzę- 
dowa. nowa. - 6.000 zl. Jelenia Góra, tel. 075/741-48-19 
KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW elewatorowa. - 1.400 zl. Nysa. 
tel. 077/431-17-24 po godz. 16
KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW elewatorowa. 2rizędowa. -1.500
zł. Wrzeszów, tel. 071/389-84-84
KOSA SPALINOWA. - 380 zl. Wrocław, tel. 071/372-03-21
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KOSA SPALINOWA HUSQVARNA 235R, 2000- r. 1.8 KM. na 
gwarancji. 2 noże, profesjonalna, stan b. dobry, -1.100 zi lub 
zamienię na młotowiertarkę. Góra, tel. 0603/10-74-32 
KOSIARKA CIĄGNIKOWA, 1998 r., kopaczka, b. mało używa
na, szer. pracy 1 m, • 2.900 zł. Paczków, tel. 077/431-75-39, 
0606/64-28-67
KOSIARKA CIĄGNIKOWA Zetor 8011, 1980 r., do koszenia 
poboczy, skarp, rowów, z wysięgnikiem, - 20.000 zl. Świdnica, 
tel. 074/852-17-28
KOSIARKA DO TRAWY TEKUM SEC, 1998 r., 4-suw zapłon 
el., po remoncie, regulacja wysokoścPcięcia, kosz, szer. cięda 
49 cm, stan idealny, - 460 zl. Jordanów SI., tel. 071/316-15-06, 
0608/04-17-50
KOSIARKA DO TRAWY HUSQVARNA, 1999 r. z napędem, sil
nik 4 KM, szer. koszenia 50 cm, kupiona w salonie, eksploato
wana dwa sezony, stan b. dobry, • 650 zl. Siedlęcin, tel. 
075/713-74-54
KOSIARKA DO TRAWY spalinowa, prod. szwedzkiej, stan 
techn. b. dobry, • 370 zł. Chojnów, tel. 076/877-36-55 po godz. 20 
KOSIARKA DO TRAWY .OSA' uniwersalna, stan b. dobry, - 400 
zi. Głuszyca, gm. Namysłów, tel. 0607/51-64-38 
KOSIARKA DO TRAWY prod. polskiej, do dużych powierzchni, 
szer. robocza 148 cm (traktorek), 3 kosy, możliwość wykorzy
stania do prac ogrodniczych, • 6.000 zł. Iwiny 35, gm. Warta 
Bolesławiecka, tel. 076/818-98-82 -
KOSIARKA DO TRAWY SPALINOWA .na żyłkę’, 2-letnia, eks
ploatowana 1 sezon, - 400 zl. Opole, tel. 0607/33-91 -80 
KOSIARKA DO TRAWY SABO spalinowa, 4-suwowa, z napę
dem, - 350 zł. Owiesno, tel. 074/837-58-95 
KOSIARKA DO TRAWY GOLF spalinowa, 4-suw, regulowane 
kółka, z koszem, sprawna, • 270 zł. Wałbrzych, tel. 
0608/13-58-42
KOSIARKA DO TRAWY żylkowa, VIP-42 ALPINA, profesjonal
na, stan dobry, - 1.000 zl. Wrocław, tel. 074/843-23-32 
KOSIARKA DO TRAWY gażnik do regulacji -160 zl. Wrocław, 
tel. 071/787-80-50
KOSIARKA DO TRAWY (traktorek), 2 noże, 5-biegowa ♦ wstecz
ny, stan b. dobry, - 2.200 zl. Brzeg Dolny, tel. 071/319-79-22 
KOSIARKA DO TRAWY elektryczna, - 210 zl. Strzelin, tel, 
071/392-08-98
KOSIARKA DO TRAWY ręczna. • 90 zl. Strzelin, tel. 
071/392-08-98
KOSIARKA DO TRAWY spalinowa oraz elektryczna, ceny 
100-350 zl. Wrocław, tel. 0608/84-92-20 
O  KOSIARKA MTD 698,20 r., jjj, spalinowa, kupiona 

w sklepie, 2-letnia, 5 KM Quantum, napęd, rozrusz
nik elektr., centralna regulacja koszenia . Siech
nice, tel. 071/311-54-68 02020701

KOSIARKA POKOŚOWA E-301,1981 r., - 5.000 zl. Sady Dol
ne, tel, 075/741-32-58, 075/854-46-44. 0601/99-24-28 
KOSIARKA POKOSOWA P-302 + 3 przystawki, - 3.500 zł. Ja
wor. tel. 076/872-82-47
KOSIARKA POKOSOWA do rzepaku, standobry, - 4.500 zi lub 
zamienię na ciągnik. Lubin, tel. 076/843-64-61 
KOSIARKA ROTACYJNA prod. niemieckiej Fahr, 2-bębnowa, - 
130 zł. Długie, gm. Szprotawa, tel. 068/376-82-23 
KOSIARKA ROTACYJNA CLAAS -1.100 zl, agregat uprawo
wy, heder 2.4 m, z podwójnymi walkami - 1.200 zł, sieczkarnia 
do kukurydzy Pointingen. prod. niemieckiej - 2.000 zl, rozsie- 
wacz nawozów Amazone, 2-talerzowy, prod. niemieckiej • 1.500 
zł. Głuchołazy, tel. 077/439-71-36 
KOSIARKA ROTACYJNA ZTR-165, - 1.500 zl. Koźmin Wlkp., 
tel. 062/721-82-01
KOSIARKA ROTACYJNA nowa, na gwarancji, prod. polskiej, •
2.400 zi. Łąkodny, tel. 062/734-84-69
KOSIARKA ROTACYJNA Z-042, 2001 r. nowa, na gwarancji, 
2-bębnowa, szer 165, prod. polskiej, możliwość transportu, •
2.400 zl. Działosza 44, gm. Syców, tel. 0606/39-25-77 
KOSIARKA SAMOJEZDNA SPALINOWA silnik Brigss-Straton, 
z koszem, - 370 zl. Legnica, tel. 076/854-83-79, 0604/05-41-72 
O  KOSIARKI SPALINOWE z silnikiem 4- i 2-suwowym

oraz elektryczne z koszami, regulacją wysokości 
koszenia, z napędem, różne marki i wielkości, po 
przeglądzie oraz inny sprzęt ogrodniczy • 260-650 
zł. Głogów, tel. 076/834-46-34 84012651

0  KOSIARKI SPALINOWE duży wybór, stan b. do
bry, zapewniam serwis, naprawa kosiarek spali-

'■ nowych. Wrocław Psary, tel. 0605/27-23-50 
02020071

KULTYWATOR, 1983 r. z wałkiem strunowym, szer. robocza 
2.20 m, stan dobry, • 700 zł. Legnica, tel. 076/852-32-63 po 
godz. 16
KULTYWATOR zawieszany, - 300 zl! Imbramowice, tel. 
074/850-71-11
KULTYWATOR 2.7 m, na gumowych kołach, stan b. dobry, - 
700 zl. Jawor, tel. 076/887-46-72 :
KULTYWATOR GRUDZIĄDZ 2.7 m. stan b. dobry, • 600 zl. Łu
kaszów, teł. 076/877-34-40
KULTYWATOR GRUBER 2 m, - 2.800 zł. Nysa, tel. 
077/433-25-79 wieczorem, 0608/f3-40-83 
KULTYWATOR uprawowy, z wałkiem strunowym, szer 2.8 m, • 
900 zl. Świebodzice, tel. 074/854-27-31 
KUPIE CIĄGNIK URSUS C-360,1980/90 r. w stanie b. dobrym 
lub do remontu, tanio. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29, 

-0603/71-67-11
KUPIĘ „ŻMIJKĘV DO CZYSZCZENIA GROCHU. Prudnik, tel. 
077/437-68-20 .
KUPIĘ BECZKOWÓZ 2000-3000 I, - 2.000 zł. Dąbrowa, woj. 
opolskie, tel. 0601/77-00-94
KUPIĘ CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON MF-255. Wrocław, tel. 
071/357-34-49
KUPIĘ CIĄGNIK OGRODNICZY TZ4 K14 prod. czeskiej, do 
remontu lub na częśd. Wrocław, tel. 071/398-81-80 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330,1980/90 r. w stanie b. dobrym 
łub do remontu, tanio. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29, 
0603/71.-67-11
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330, C-360 3P, 914, 912,1614 Ze
tor 7211, 5211 łub z napędem, kombajn zbożowy Bizon Rekord, 
prasę do słomy Z-224. Radom, teł. 0606/63-30-62 rano lub wie
czorem
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330, C-360, C-360-3P. Wrocław, tel. 
071/357-34-49
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS U-1014, U-1224, ZETOR, 1988/90 r. 
w b. dobrym stanie, do 3.000 zl. Wojnowice 31, gm. Osieczna, 
tel. 065/535-04-03
KUPIĘ CIĄGNIK ZETOR 7211,2 tys. km lub 7245, stan idealny,
1 właśddel. Ciechocinek, tel. 054/283-17-60
KUPIĘ CIĄGNIK ZETOR 7211, 7711 lub MTZ. Rozdrażew, tel. 
062/722-22-72
O  KUPIĘ KOSIARKĘ SPALINOWĄ z napędem system 

kombi (koszenie i mielenie), z koszem, najwyżej 
dwuletnią - do 1.500 zł. Wrocław, tel. 0602/29-36-54 
02020711

KUPIĘ ŁADOWACZ CYKLOP, TROL, UNHZ 500. Wrocław, tel. 
071/357-34-49
KUPIĘ PRASĘ DO SŁOMY Z-224. Borówno .55, tel. 
074/845-08-19
KUPIĘ PRASĘ DO SŁOMY Z-224. Wrodaw, tel. 071/357-34-49 
KUPIĘ ROZRZUTNIK OBORNIKA Orkan li. Wrocław, tel. 
071/357-34-49
KUPIĘ WIRÓWKĘ DO MLEKA oraz maselnicę. Jelenia Góra. 
tel. 075/713-73-06
ŁADOWACZ CYKLOP, 1984 r.. - 5.200 zl. Pustków Wiicz., tel. 
0601/96-21-05
ŁADOWACZ CYKLOP T-214,1988 r. z kabiną, techn. sprawny.
- 5.200 zi. Jawor. tel. 076/870-62-23 
ŁADOWACZ CYKLOP, 1988 r. bez kabiny, • 4.800 zł. Szprota
wa, tel. 068/376-80-62 po 17
ŁADOWACZ NUJN, - 2.000 zl. Borowiec, tel. 062/734-13-27 
MASZYNA DO CZYSZCZENIA GROCHU, BOBIKU itp., .szpil- 
kówka* - 1.500 zl, wały gładkie, 3 szt. • 400 zl oraz suszarnia 
podłogowa, wsad 5-7 ton • 1.500 zl. Malin 13, tel. 071/316-83-86 
MASZYNA DO OBCINANIA CEBULI oraz do jej czyszczenia, 
napęd mechaniczny i elektryczny, stan b. dobry, • 2.000 zl. Jor
danów Śl.. tel. 071/316-12-34

MASZYNA DO SIEKANIA BURAKÓW z silnikiem, stan b. do
bry, • 200 zl. Szprotawa, tel. 068/376-36-60 
MASZYNY ROLNICZE: brona talerzowa zawieszana, śżtt?ro
bocza 1,8 m, stan b. dobry • 1000 zl, rozsiewacz nawozów lejo
wy, zawieszany, nowy - 1000 zl, pług 5-kibowy, podorywkowy, 
zawieszany do C-360, stan dobry • 900 zł.., tel. 075/782-39-20 
po godz.19
MASZYNY ROLNICZE: brona talerzowa typ BTZ-2 • 500 zl, pług 
2-skibowy, stary typ - 200 zi, pająk zawieszany, cztery gwiazdy 
• 400 zl. 57-200 Bobolice 69, gm. Ząbkowice śląskie, lei. 
074/816-04-93 po godz. 16
MIERNIK WILGOTNOŚCI ZBOŻA I RZEPAKU elektroniczny, 
przenośny, - 700 z l.., tel. 0503/89-59-93 
MIESZALNIK PASZ 11 t, - 3.600 zl. Sierszowice, tel. 
062/739-81-50
MIESZALNIK PASZ poj. 1.500 -1.700 kg, ślimakowa, wys. 3 m,
- 2.500 zl. Wilczyce, tel. 071/399-08-45
MIESZALNIK PASZ ♦ śrutownik z koszem zasypowym, stan 
idealny, - 5.500 zl. Wilków, tel. 077/419-52-50 
MŁOCARNIA zębówka, silnik 10 kW, dmuchawa do siana, przy
czepa skrzyniowa o lad. 3,51 po remonde, heblarka do drewna 
z silnikiem, śrutownik na kamienie, • 3.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/666-27-72, 0503/03-96-51
OPIELACZ DO BURAKÓW hydrauliczny, 10 rzędów, - 800 zl. 
Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
OPIELACZ DO BURAKÓW nowy typ, • 600 zł Tyniec n. Ślężą, 
tel. 071/390-82-78
OPIELACZ DO BURAKÓW 6-rzędowy, - 900 zł. Wrocław, tel. 
071/311-18*30
OPIELACZ DO BURAKÓW. - 700 zl. Domaszowice, tel. 
077/419-45-83, 0603/63-38-90
OPIELACZ DO BURAKÓW I WARZYW 6-rzędowy, - 450 zł. 
Legnica, tel. 076/887-85-87
OPRYSKIWACZ poj. 2.2001, szer. robocza 18 m, stan b. dobry,
- 6.500 zl. Domaszowice, tel. 077/419-45-83, 0603/63-38-90 
OPRYSKIWACZ 20001, lance szer. 16 m, hydraulicznie podno
szone, na wysokich^kołach, - 6.200 zl. Głogówek, tel. 
0600/12-84-74
OPRYSKIWACZ starszego typu, technicznie sprawny, poj. 400 
I, szer. 10 m - 600 zl, pług 2-skibowy, prod. polskiej - 300 zl, 
możliwość sprowadzenia z Niemiec 2 pras, w stanie b. dobrym. 
Gołaszyce, tel. 074/850-67-78
OPRYSKIWACZ 400 I, 12 m, - 1.300 zl. Imbramowice, tel: 
074/850-71-11
OPRYSKIWACZ poj. 400 i 6001, zawieszane ciągnikowe, spro
wadzone z Niemiec • 800-900 zi. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-92-74
OPRYSKIWACZ 2,0001, nowy, 1999 r. • 5.200 zl. Sobótka, tel. 
071/346-10-38
OPRYSKIWACZ PILMET DO CIĄGNIKA, 1984 r. 4001, zawie
szany, techn. sprawny, szer. robocza 10 m, - 1.000 zl lub za
mienię na większy albo inne propozycje. Zgorzelec, tel. 
075/771-81-92
OPRYSKIWACZ PILMET 1.0001, lance 12 m, brak węży, -1.950 
zł. Głogów, tel. 077/437-18-16
OPRYSKIWACZ PILMET poj. 4001, lance 12 m, mało używany, 
przystosowany do nawozów płynnych, - 2.850 zi. Radziechów 
8, tel. 076/877-38-05
OPRYSKIWACZ PILMET 5001, lance 14 m, -1.300 zł. Tyniec n. 
Ślężą. tel. 071/390-82-78
OPRYSKIWACZ ŚLEZA 1000 I.- 1.500 zl. Bolesławiec, tel. 
075/7-36-11-14
OPRYSKIWACZ TERMIT 303A, 1982 r. przygotowany do prze
glądu, po remonde, • 800 zl. Pogorzela, tel. 065/573-56-58 
OPRYSKIWACZE o poj. 400 i, 6001,12001, cena od 3.000 zl. 
Głogówek, woj. opolskie, tel. 077/437-27-01, 0601/47-93-61 
OPRYSKIWACZE poj. 400 i 600 I, zawieszane, prod. niemiec
kiej • 800 i 900 zl. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-92-74 
ORKAN, 1987 r. do zielonek, • 1.600 zl. Bolesławiec, tel. 
075/736-H-14
ORKAN II, 1994 r., • 1.600 zl. Krobia, tel. 065/571-33-13 
ORKAN II rozdrabniacz do słomy i zielonek, stan b. dobry, •
2.500 zl. Maniów Wielki, gm. Mietków, tel. 071/390-77-35 
PARNIK ELEKTRYCZNY, - 200 zi. Wierzbno, tel. 0603/57-31-03 
PŁUG, 1996 r. 5-skibowy, mało używany • 2.000 zł. Głogów, tel. 
076/831-83-43, 0603/62-13-80
PŁUG 3-skibowy, obrotowy, prod. niemieckiej, • 1.600 zł. Bole
sławiec, tel. 075/736-11-14
PŁUG 3-skibowy, stan b. dobry, - 750 zl. Duszniki Zdrój, teł. 
074/866-81-41
PŁUG 3-skibowy, obrotowy typ Gassner • 3.000 zł. Jaworzyna 
śl., tel. 074/858-76-06 wieczorem 
PŁUG podorywkowy, 7-skibowy, mało używany, - 1.500 zl. Ku- 
raszków, tel. 071/310-26-63
PŁUG 3-skibowy, nowy typ - 700 zl, orkan do słomy i zielonek - 
1100 zl, wyorywacz do buraków i warzyw • 350 zł. Legnica, tel. 
076/854-32-28
PŁUG 3-skibowy, hydraulicznie obracany, duży, prod. niemiec
kiej, - 2.500 zł. Oleszna, gm. Łagiewniki, tel. 071/346-19-27 
PŁUG 5-skibowy, prod. polskiej, - 1.000 zl. Oleszna, gm. Ła
giewniki, tel. 071/346-19-27
PŁUG 3-skibowy, nowy typ, kultywator, sadzarka do ziemnia
ków, rozsiewacz nawozu, pług do buraków z gwiazdą - 4.000 zl. 
Szklary, gm. Kamiennik, teł. 077/431-24-20 
PŁUG FORTSCHRITT B-200,1991 r.. stan b. dobry, 5-skibowy,
- 2.500 zl. Iwiny, tel. 076/818-98-42
PŁUG GRUDZIĄDZ 5-skibowy, do głębokiej orki, • 1.600 zl. 
Wąsosz, tel. 065/543-72-24
PŁUG GRUDZIĄDZ 5-skibowy, do głębokiej orki, • 1.350 zl. Sto
szowice, tel. 074/818-12-73
PŁUG LEMKEN, 1989 r. 2, 3-skibowy, hydraulicznie obracany,
- 1.000 zł. Jordanów, tel. 071/316-12-62
PŁUG LEMKEN OPAL 3-skibowy, obrotowy, • 3.500 zl. Hersztu-
powo 2, gm. Krzemieniewo, woj. leszczyńskie
PŁUG PHX, 1985 r. 5-skibowy, • 6.000 zl. Sady Dolne, tel.
075/741-32-58, 075/854-46-44, 0601/99-24-28
PŁUGI OBROTOWE 4-skibowe - od 6.000 zł. Golczowice, tel.
077/412-11-43
PRASA DO SŁOMY CLAAS stan techn. b. dobry, kostkująca ♦
części, - 6.000 zl. Krzemieniewo, tel. 065/636-03-15
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, • 4.200 zl. Przedborów,
tel. 062/731-03-99, 0608/83-18-71
PRASA DO SŁOMY K-442,1982 r. wysokiego zgniotu, • 3.500
zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/813-90-65
PRASA DO SŁOMY K-442, • 5.000 zl. Szczepankowice, tel.
071/311-19-33 v
PRASA DO SŁOMY ROLAND 85 do słomy i zielonek, rolująca,
- 15.000 zł. Janków Zaleśny, tel. 062/734-21-64,0608/19-61-39 
PRASA DO SŁOMY ROLLANT 62,1987 r. rolująca, do słomy i 
sianokiszonek, stan idealny, mało używana, • 16.800 zl. Żer
ków, tel. 062/740-32-15
PRASA DO SŁOMY WELGER AP 41 prod. niemieckiej, - 3.800 
zl. Zaręba, gm. Siekerczyn, tel. 075/724-81-62 
PRASA DO SŁOMY WELGER AP 12 stan b. dobry, gotowa do 
pracy - 2.000 DEM ♦ do i transport. Żary, tel. 0600/85-20-69 
PRASA DO SŁOMY Z-224, 1984 r. techn. sprawna, wysoki 
zgniot, • 5.000 zl. Popielów, tel. 077/469-22-73 po godz. 19 
PRASA DO SŁOMY Z-224, • 3.200 zl. Świdnica, tel. 
074/850-48-91
PRASA DO SŁOMY Z-230,1989 r. techn. sprawna, - 4.000 zl. 
Bolesławiec, tel. 075/736-11-14
PRZETRZĄSARKA DO SIANA elektryczna, z koszem, -150 zl. 
Strzelin, tek 071/392-08-98
PRZETRZĄSARKA DO TRAWY 4-bębnowSf, rozkładana, firmy 
Fahr, - 1.300 zl. Długie, gm. Szprotawa, tel. 068/376-82-23 - 
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA 4-gwiazdowa. stan ideal
ny • 300 zl, .pająk' do siana, 99r., stan b. dobry • 600 zl. Brzeg, 
tel. 077/412-39,*77 .
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA widłowa, • 350 zl. Góra, 
tel. 065/611-24-35. 0600/15-64-38 
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA 4-gwiazdowa, • 500 zi. 
Luboradz, gm. Mściwojów, tel. 076/872-85-57 
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA 7-gwiazdowa • 750 zl, kul

tywator szer. 2.10 m • 600 zl, obsypnik do ziemniaków 3-rzędo- 
wy • 350 zł. Maniów Wielki, tel. 071/390-76-99 
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA 7-gwiazdowa, stan b. do
bry, -1.100 zł. Oleśnica, tel. 071/398-87-39 
PRZETRZĄSARKA-ZGRABIARKA FAHR'4-p§bnowa, składa
na, szer. 4 m, - 1.300 zł. Przedborów, tel. 06̂ /731*03-99, 
0608/83-18-71
PRZETRZĄSARKA-ZGRABIARKA FAHR karuzelowa. -1.700 
zl. Wschowa, tel. 065/540-43-51 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA stan dobry, - 1.800 zl lub 
zamienię na wywrotkę. Dobroszów, tel. 076/818-81-42 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA T 010 stan idealny, - 5.000 
zl. Grodków, tel. 077/415-19-80 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA MENGELE lad. 4 1, 31 noży 
do sianokiszonki, • 7.500 zl. Raciborowice, tel. 076/818-97-79 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA. • 1.500 zl. Stara Jabłona, 
tel. 0605/28-41-13 po godz.19
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA do siana. - 2.000 zl. Wołów, 
tel. 071/389-46-11
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA prod. niemieckiej, • 2.000 zl. 
Wschowa, tel. 065/540-43-51
PRZYSTAWKA DO KUKURYDZY GERINHOF, 1994 r. 6-rzędo- 
wa, hydraulicznie składana, ♦ adaptacja do kukurydzy i do Bi
zona BS-Z110, • 3.000 zł. Kalisz, tel. 062/764-91-11 
PRZYSTAWKA DO KUKURYDZY GERINHOFF1989 r., do kom
bajnu Bizon, z systemem rozdrabniającym, - 25.000 zł. Rogoź
nica, tel. 074/855-94-48
PRZYSTAWKA DO KUKURYDZY 4-rzędowa, stan b. dobry, cena 
- 8000 zl. Strzeszów, gm. Trzebnica, tel. 071/312-82-88 po 
godz. 20, 0607/80-95-35
PRZYSTAWKA DO KUKURYDZY 6-rzędowa - 9.800 zl. Sobót
ka, tel. 07-1/346-10-38
PRZYSTAWKI do zbioru rzepaku, nowe, kosa boczna, stół, szer. 
55 cm, cena 4.000 zł/komplet. Pępice, tel. 077/412-39-08, 
0600/13-57-16
ROZDRABNIACZ DO GAŁĘZI DUVA-74 prod. polskiej, średni
ca rozdrabnianych gałęzi do 20 cm ♦ zapasowe noże, 2 kpi., 
stan b. dobry, -11,500 zł, możliwe raty. Galowice 22, gm. Żóra
wina, tel. 071/316-55-46, 0601/26-54-37 
ROZRZUTNIK OBORNIKA TANDEM, 1987 r. bez adapteru i 
wałków, - 2.000 zł. Bielawa, tel. 0605/65-31-56 
ROZRZUTNIK OBORNIKA FORTSCHRITT T 088 lad. 10 ton, •
3.800 zl. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
ROZRZUTNIK OBORNIKA 2-osiowy, stan dobry, - 3.200 zi. 
Zbigniew Szopa, Przylesie 7, gm. Olszanka 
ROZRZUTNIK OBORNIKA 1-osiowy, stan dobry. - 3.000 zl. Jan
ków Zaleśny. tel. 062/734-21-64, 0608/19-61-39 
ROZRZUTNIK OBORNIKA, - 2.200 zl. Sośnica, tel. 
0600/63-30-62 po godz. 20
ROZSIEWACZ NAWOZÓW ACCORD TURBO lance 18 m. -
2.500 zl. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW prod. włoskiej, 750 kG * 1.700 zl. 
Głogówek, woj. opolskie, tel. 077/437-27-01, 0601/47-93-61 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 500 kg - 1.300 zl, 800 
kg • 1.500 zł. Dobrzenice, tel. 074/810-31-31 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 800 kg. *■ 2.500 zl. Góra, 
tel. 065/543-54-69, 065/543-65-81
ROZSIEWACZ NAWOZÓW WIKON 2 sztuki o poj. 400 i 8001, -
2.300 zł. Janków Zaleśny. tel. 062/734-21-32 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RCW 3 taśmowy, stan b. dobry. •
1.300 zł. Jawor, tel. 076/887-46-72.
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 2-talerzowy. stan b. do
bry, - 2.200 zł. Legnickie Pole. tel. 076/858-22-44 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW zawieszany, pneumatyczny, • 500 
zl. Mikołajowice, tel. 076/858-22-33 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 2-talerzowy, • 1.500 zł. 
Nysa, tel. 077/433-25-79 wieczorem, 0608/1340-83 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 2-talerzowy. stan b. do
bry - od 300 do 600 zl. Nysa. tel, 077/431-22-21.0605/21-95-23 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE lancowy. szer. 12 m -
2.000 zl Podgaj. lei 071/346-18-88 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW 800 kg. 4 sztuki, - 1.600 zl zl/szt.. 
Przedborów. tel. 062/731-03-99, 0608/83-18-71 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW, • 500 zl. Raciborowice, lei. 
076/818-97-79
ROZSIEWACZ NAWOZÓW ciągnikowy, stan b. dobry, • 150 zl. 
Wałbrzych, tel. 074/844-78-61
ROZSIEWACZ NAWOZÓW lejowy RMZ. prawie nowy. • 650 zl. 
Żlobizna, tel. 077/411-25-46, 0600/10-06-79 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RCW-3 nowy. - 2.200 zl. ZmigrO- 
dek, tel. 071/385-36-92
ROZSIEWACZ NAWOZÓW lejowy. - 300 zl. Świebodzice, tel. 
074/854-64-30
ROZSIEWACZ NAWOZÓW lejek, 2 walki, - 400 zl. Wierzbno, 
tel. .0603/57-31-03
ROZSIEWACZ NAWOZÓW I WAPNA RNW N-035. 1989 r. ta- 
śma łańcuchowa, napęd hydrauliczny talerzy, lad. 3 t, - 3.200 
zł. Jawor, tel. 076/870-84-11
ROZSIEWACZ NAWOZÓW I WAPNA RCW-3 napęd na walem, 
nowa taśma, - 1.300 zl. Legnica, tel. 076/866-44-37 
SADZARKA 2-rzędowa, prod. polskiej, taśmy -650 zi. Jelcz-La- 
skowice, tel. 071/318-92-74
SADZARKA prod. czeskiej, • 500 zl. Pielgrzymka, woj. legnic
kie, tel. 0607/13-92-33
SAOZARKA 4-rzędowa, nowa, 1999 r. • 4.000 zł. Sobótka, tel. 
071/346-10-38
SADZARKA 00 ZIEMNIAKÓW 2-rzędowa, prod. polskiej, do- 
datkowe taśmy, • 650 zi. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-92-74 
SCHŁADZARKA DO MLEKA, - 500 zl. Legnica, tel. 
076/854-32-28 ,
SCHŁADZARKA DO MLEKA na wózku, 2501, izolowana bań
ka. stan b. dobry, • 1.400 zł. Nysa, tel. 0/7/431-22-21, 
0605/21-95-23 :
SCHŁADZARKA DO MLEKA na konwie, ok. 3001, • 500 zl. Sła- 
wędce, tel. 065/543-27-85
SCHŁADZARKI DO MLEKA od 200 litrów do 900 litrów, cena 
od 1.600 zl do 3.700 zł. Przedborów, tel. 062/731-03-99, 
0608/83-18-71
SIECZKARNIA Z-350/2, 1987 r. 1.600 mtg, komplet ostrzy, -
12.500 zl lub zamiana na kombajn Anna lub Ursus C-330. Rusz- 
kowo, gm. Środa Wlkp., tel. 061/285-01-05 
SIECZKARN[A do zielonego, ręczna, na 4 nogach, przystoso
wana do silnika, stan dobry, -150 zl. Jawor, tel. 076/870-66-96 
SIECZKARNIA z silnikiem elektrycznym 3,5 kW, - 500 zl. Spa
lona, gm. Kunice, tel. 076/857-52-16
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY 1-rzędowa. - 2.000 zl. Przed
borów. tel. 062/731-03-99, 0608/83-18-71 
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY oraz zbioru zielonek. 3 przy
stawki, Fortschritt E 281C, rok prod. 1990, • 26.000 zl. Świdni
ca, tel. 074/852-17-28
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY KS, • 1.400 zl. Wilkanów, tel. 
074/813-60-94
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY I ZIELONEK FORTSCHRITT 
E 281 C, - 8.800 zł. Bolesławiec,'teł. 075/736-11-14 
SIEWNIK PIAST 51, nowa taśma, hydrauliczny, • 2.800 zł. So
śnica, tel. 0600/63-30-62 po godz. 20 
SIEWNIK DO BURAKÓW KLEINE 5-rzędowy, stan b. dobry, 
mało używany - 1.500 DEM * cło i transport. Żary. tel. 
0600/85-20-69
SIEWNIK DO KUKURYDZY 12-rzędowy, - 4.000 zl. Bolesławiec, 
tel. 075/736-11-14
SIEWNIK DO KUKURYDZY BECKER 4-rzędowy, pneumatycz
ny z dozownikiem nawozu'- 6.000 zl. Golczowice, tel. 
077/412-11-43
SIEWNIK DO KUKURYDZY BECKER AEROMATII pneumatycz
ny, 4-rzędowy, z dozownikiem nawozu, - 5.500 zl. Góra, tel. 
065/543-54-69, 065/543-65-81
SIEWNIK DO KUKURYDZY MONOSEM 6-rzędowy, z wysiewem 
nawozu, - 25.000 zł lub zamienię na ciągnik rolniczy. Rogoźni
ca, tel. 074/855-94-48
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK, 1983 r., szer. 2.7 m. techn. 
oprawny, • 1.700 zł. Głuszyca, gm. Namysłów, tel. 0607/51 -64-38 
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK. 1983 r., szer. robocza 2.70 
m, 25-lejkowy, w ciągłej eksploatacji, pilne, - 1.700 zl. Głuszy
na, gm. Namysłów, tel. 0607/51-64-38 
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK, 1988 r. duży. plastikowe

rurki, stan b. dobry, • 1.600 zl. Ostrów Wielkopolski, (el.
:06JZ/734;2O-70 *------
SIEWNIK ZBOŻOWY HASSIA prod. niemieckiej, z bronami, - 
•1.000 zl. Bófesławiiec, teł. 075/736-'11'-14 ' •,
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK po remonde, -1.500 zł. Gło
gówek, tel. 0600/12-84-74
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR 5 ciągano-zawieszany, • 3.200
zl. Kuraszków, tel. 071/310-26-63
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK wąskie kola, szer. 270 cm, -
2.600 .zł. Myślłszów, tel. 074/645-40-11
SIEWNIK ZBOŻOWY AMAZONE D8, szer. rob. Sm, 30 lejków,
śdeżki hydrauliczne, znaczniki, kombajn zbożowy, • 9.900 zl.
Nysa, tel. 077/435-96-09
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR szer. 4.5 m, hydraulicznie pod
noszone. kola, hydraulicznie podnoszone lejki, stan dobry, .na 
chodzie’ , • 3.000 zi lub zamienie na siewnik Poznaniak, kosiar
kę rotacyjną, inne. Ząbkowice śląskie, tel. 074/818-12-73 
SIEWNIKI ZBOŻOWE AMAZONE. IZARA 3 sztuki, cena od 1.300 
zl do 2.500 zl. Przedborów, tel. 062/731-03-99, 0608/83-18-71 
SILOSY ZBOŻOWE lub na inne materiały sypkie, 2 sztuki, dmu
chawa do zboża, turbo, cena • 12.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/785-18-30
SKUBARKA DO KUR nie używana. - 2.000 zł. Wilczyce, tel. 
071/399-08-45
ŚRUTOWNIK BĄK silnik 7,5 kW, - 700 zi. Duszniki Zdrój, tel. 
074/866-81-41
ŚRUTOWNIK BĄK, - 500 zi. Oleśnica, tel. 071/399-37-21 
ŚRUTOWNIK BĄK uniwersalny, b. mało używany. - 1.100 zl. 
Owiesno, tel. 074/837-58-95
WYCIĄG DO ZBOŻA kubełkowy, 25 t/h, dł. 35 m, średnica rur 
210 ♦ kryzy, nie używany, • 3.200 zl. Sierszowice, tel. 
062/739-81-50
WYCINACZ DO KISZONEK. - 2.100 zl. Przedborów, tel. 
062/731-03-99, 0608/83-18-71
WYORYWACZ DO BURAKÓW 3-rzędowy, pilne, - 300 zł. Głu
szyna, gm. Namysłów, tel. 0607/51-64-38 
ZAMIENIĘ KOMBAJN DO BURAKÓW SCHMOTZER, 1983 r. 
sprawny, na kopaczkę elewatorową lub inne propozycje. Ude- 
chów, tel. 074/830-10-44, 0606/40-67-63 
ZAMIENIĘ SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR 5,1985 r. ciągany, na 
siewnik zbożowy Poznaniak lub sprzedam. Sośnica, tel. 
0600/63-30-62 po godz. 20

CZĘŚCI DO MASZYN 

ROLNICZYCH
CIĄGNIK BIAŁORUŚ: chłodnica nowa • 300 zł, tarcze sprzęgła
- 50 zł/szt. Brochocin 31, gm. Zagrodno, tel. 076/877-36-63 
CIĄGNIK FORTSCHRITT E-301 : osprzęt do dągnika. pług, 
kosiarka, kultywator, glebogryzarka oraz inne. Pleszew, tel. 
062/741-18-80, 062/742-24-32
CIĄGNIK FORTSCHRITT 303D: tylny most kompletny, ze zwol
nicami tech. spr. ♦ kabina z błotnikami i części do silnika. Środa 
Śląska. 4el. 0607/17-53-14
CIĄGNIK GĄSIENICOWY DT 75 M : różne częśd. • 1.000 zi. 
Żmigród, tel. 071/385-36-92
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON kupię: opona 12 4 - 32. Oła
wa, tel. 071/303-39-10. 0602/89-72-98 
CIĄGNIK URSUS: podnośnik po remonde, rozdzielacz. Klucz
bork, tel. 0604/62-51-48 po godz. 16 
CIĄGNIK URSUS : opony tylne 12.4 R28 oraz 14.9 R28. Wro
cław, tel. 373-72-15
CIĄGNIK URSUS C-330 : silnik kompletny, możliwość urucho
mienia, stan techniczny b. dobry, - 2.300 zl. Brzeg, tel. 
077/412-39-77
CIĄGNIK URSUS C-330 : głowica. Czema, gm. Nowogrodziec, 
tel. 0603/10-17-80
CIĄGNIK URSUS C-330 : kupię opony tylne, w dobrym stanie. 
Strzelin, tei. 071/796-12-25
CIĄGNIK URSUS C-330, C-328: silnik na częśd, - 350 zł. Świd
nica, tel. 074/853-49-74, 0604/80-28-42 
CIĄGNIK URSUS C-360 : kabina z błotnikami, nowa. Głogó
wek, woj. opolskie, tel. 077/437-27-01, 0601/47-93-61 ' 
CIĄGNIK URSUS C-360: kompletna skrzynia biegów, kolumna 
kierownicy, przednia oś, zwolnice, tylny most i inne. Jemielno, 
woj. leszczyńskie, tel. 0601/75-65-75 
CIĄGNIK URSUS C-360 : most tylny z koszem, oś przednia, 
plaska i okrągła, po remonde. Kluczbork, tel. 0604/62-51-48 
po godz. 16
CIĄGNIK URSUS C-360: kabina nowa z błotnikami, z dostawą,
* 1.850 zl. Nowa Obra 47, gm. Krotoszyn, tel. 0601/82-22-86 
CIĄGNIK URSUS C-360 kolumna kierów. -150 zl, pompa wtry
skowa - 250 zl, przystawka pasowa - 80 zł, kanister 201 - 20 zł
- 500 zi wszystko. Nowogród Bobrzański, tei. 0608/47-89-17 
CIĄGNIK URSUS C-360 : oś przednia ze wspornikiem, kom
pletna, nowa, • 1.000 zl. Strzegom, tel. 0603/96-16̂ 05 
CIĄGNIK URSUS C-360 : kola, wąskie, nowe, • 1.200 zl. Wiń
sko, tel. 071/389-84-84
CIĄGNIK URSUS C-360 : koła do uprawy międzyrzędowej, 
nowe, rozm. 9.5/36, - 1.300 zl. Wizeszów, tel. 071/389-84-84 
CIĄGNIK URSUS C-360 : kabina duża, skrzynia biegów kpi., 
most tylny z kołami i inne. Wrzeszów, tel. 071/389-84-90 
CIĄGNIK URSUS C-360, C-330 skrzynka akumulatorowa, błot
nik przedni, redliczek, płaszcz do bąka, felgi 400x8 - od 2.500 
zl. Sierszowice, tel. 062/739-81-50 .
CIĄGNIK URSUS C-360, C-380, C-120: bloki silnika -500 zł/szt., 
obudowa skrzyni biegów, częśd do skrzyni biegów, wały do 
szlifu, wal do C-360 po szlifie (ostatni) - 200 zi i wiele innych. 
Świątniki, gm. Trzebnica, tei. 071/387-01-40 rano lub wieczo
rem
CIĄGNIK URSUS C-385, 1980 r. po remoncie, technicznie 
sprawny, • 9.800 zl. Paczków, tel. 077/431-72-35 
CIĄGNIK URSUS C-385 : skrzynia biegów, po remonde, kor
pus tylnego mostu, mechanizm różnicowy,-podnośnik, kabina, 
kompletna, obręcze tylnego koła, chłodnica, zawieszenie przed
nie, obdążniki. Chojnów, tel. 076/818-74-92, 818-88-26 
CIĄGNIK URSUS C-385, 3 tys. km stan b. dobry, nie użytkowa
ny w rolnictwie, ogrzewana kabina, wspomaganie, zarejestro
wany, stan opon b. dobry, • 12.000 zl lub zamienię na C 360-3P, 
C 330M. Parzyce, gm. Nowogrodziec, tei. 075/736-33-61 
CIĄGNIK URSUS C-4011,1971 r., diesel, mala kabina, silnik i 
ukl. kierowniczy C360, stan dobry, zarejestrowany, w pełni 
sprawny, - 2.200 zl. Mychodn, tel. 076/880-99-27 
CIĄGNIK URSUS C-4011: miękki przód w częściach. Pustków 
Wilcz., tel. 0601/96-21-05
CIĄGNIK URSUS U-1212, 1985 r .: obudowa skrzyni biegów - 
300 zl, skrzynia pośrednia. Brochocin 31, gm. Zagrodno, tel. 
076/877-36-83
CIĄGNIK ZETOR 311 MAJOR, na części: pompa wody, pompa 
wtryskowa, głowice 3 szt., rozrusznik, skrzynia biegów, most 
tylny, zawieszenie przednie, koła tylne 18 x 20 z felgami, ma
ska, całość • 1.500 zl, w częściach do 1.200 zl. Ubocze, gm. 
Gryfów Śl., tel. 075/781-39-09
CIĄGNIK ZETOR K-25 : skrzynia biegów kpi. • 450 zl. wal no
minalny, z panewkami • 350 zl, tuleje, tłoki, pierśdenie (po szli-

t CZĘŚCI DO CIĄGNIKOWI 
T-25, MTZ-82, DT-75 
SPYCHAREK T-130 

KOPAREK BIAŁORUŚ I OSTRÓWEK
USZCZELNIENIA HYDRAULIKI SIŁOWEJ, 
ŁOŻYSKA I PRZEWODY HYDRAULICZNE

LESZNO, ul. KRÓLOWEJ JADWIG110
TEL. 065/529-94-16 OP990526

SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA 
^  - -   ^

fie) • 350 zł, głowica nowa, z zaworami • 450 zł. Korfantów, tel. 
0604/79-23-10
DMUCHAWA DO SIANA -300 zł, opryskiwacz 300 I - 500 zł. 
Nowogrodziec, tel. 075/731-66-91 
O  FORTSCHRITT, IFA, CIĄGNIKI, kombajny • sprze

daż części zamiennych, serwis na miejscu. Biela
ny W rocławskie, ul. Wrocławska 1a, tel. 
071/311-27-88,0603/08-05-08 81009491

O  FORTSCHRITT, IFA, CIĄGNIKI, KOMBAJN - silniki 
po naprawie głównej, na wymianę lub bez, Skup 
siln ików  używanych., tel. 071/311-27-88, 
0501/03-29-14 81009331

GLEBOGRYZARKA SPALINOWA z przystawką na noże do 
międzyrzędzia, -1.400 zł. Kojędn, gm. Borów, tel. 0602/12-36-34 
KOLA 2 szt., kompletne, rozmiar 12.5/20,8-otworowe. - 800 zl. 
Wiązów, tel. 071/393-13-40
KOMBAJN DO KUKURYDZY CASALIS: pas główny, nowy, 5HB 
BD 2650 • 400 zl. Małuszyn k. Trzebnicy, tel. 071/387-01 -20, 
071/312-12-77
KOMBAJN DO KUKURYDZY: kupię przystawkę do zbioru ku
kurydzy, prod. niemieckiej lub węgierskiej. Trzebnica, tel. 
071/387-01-20, 312-12-77
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON : opona Goodyear 23.1/18-26 
AS - 400 zl. Brochocin 31, gm. Zagrodno, tel. 076/877-36-83 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON : kosa boczna i stół do rzepaku.
• 3.400 zl. Brzeg, tel. 077/411-43-32 po godz. 20 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON : kupię szeroką oponę 23 x 26. 
Jawor. tel. 076/870-82-23 __ 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056/058 : nóż boczny, mon
taż, serwis, - 1.200 zł. Namysłów, tel. 077/410-30-92 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON: pompa wtryskowa (do silnika z 
turbodoładowaniem lub bez) - 500 zł, błok silnika • 300 zl, gło
wica - 100 zł, półoś napędu • 100 zl, filtr powietrza • 100 zl. 
Świątniki, gm. Trzebnica, teł. 071/387-01-40 rano lub wieczo
rem
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 040 : kosz sitowy, podłoga, 
klepisko, cepy, sita. osie wytrząsaków, wał odrzutnika, blachy, 
półoś, oś targańca podsiewacza, ślimaki, ślimak zbiornika. Ka
linowa, gm. Wiązów, tel. 0605/91-42-64 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 050-056,2001 r.: nowe kabi
ny, 10 szt. - 3.200 zł z dostawą. Nowa Obra 47, gm. Krotoszyn, 
tel. 0601/82-22-86
KOSIARKA DO TRAWY .samoróbka’, -100 zł. Wrodaw. teł. 
071/364-54-01
KUPIĘ HEDERY do kukurydzy i niskich zielonek. Raszków, tel. 
062/734-32-20
KUPIĘ PODBIERACZ do sieczkami Fortschritt 281-C. Raszków, 
tel. 062/734-32-20
ŁADOWACZ CYKLOP: tłoki wywrotu, zaczep przedni, felgi 15', 
siłownik z łańcuchem do obrotu, piasta 80-11, nowy typ przy
czepy D46. Pustków Wilcz., tel. 0601/96-21-05 
NOŻE DO ŚRUTOWNIKA BĄK Jiwasiak’ , wał kompletny do piły 
stołowej (cyrkularki). Świdnica Śl., tel. 0609/46-83-79 
O  OPONA rozm. 18.4x34,1 sztuka, stan idealny • 550 

zł; rozm. 16.9x38, 2 sztuki - 500 zł/szt., tel. 
0606/40-81-20,071/391-11-64 01025731

OPONY 23.1-26, do kombajnu Bizon, balonowe, 2 szt., stan b. 
dobry -1.400 zł, opona do dągnika Ursus C-330,12 x 28. Krze
mieniewo, tel. 065/536-03-15
OPONY DO MASZYN ROLNICZYCH 18.4 x 14 x 34, 2 szt. - 
300 zl/szt. Kanderzowice, gm. Żmigród, tel. 071/385-66-84 
OPONY ROLNICZE 16.9/34, 12.5/20,14.5/20,12.5/18,10/20,. 
1200/18,1300/530/533 i inne, cena od 50 zł. Brzeg Opolski, tel. 
077/416-38-04
OPONY ROLNICZE nowe, 12.5 x 20, - 250 zł. Środa Śląska, 
tel. 0607/17-53-14
OPRYSKIWACZ HARDI poj. 3000 I, sterowany elektronicznie, 
szer. robocza 18 m, belka rozkładana hydraulicznie, sprawny 
technicznie, - 10.500 zl. Nowogrodziec, teł. 075/731-68-42 
OPRYSKIWACZ ZAWIESZANY prod. jugosłowiańskiej, ster. 
12m, poj. 4001, stan dobry, • 800 zł. Zbigniew Szopa, Przylesie 
7, gm. Olszanica
ROZRZUTNIK: wałek - 250 zł. Wrodaw, tel. 0601/73-20-98 
ROZRZUTNIK OBORNIKA 2-osiowy. stan dobry, - 3.200 zi. 
Zbigniew Szopa, Przylesie 7, gm. Olszanka 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 500 kg - 1.300 zl. 800 
kg - 1.500 zł. Dobrzenice, tel. 074/810-31-31 
SILNIK ELEKTRYCZNY 7 kW. ♦ obudowa do śrutownika .Bąk',
• 350 zi. Świdnica śl., tel. 0609/46-83-79 
SPYCHARKA MAZUREK : różne części. Borowiec, tel. 
062/734-13-27

A R TY K U ŁY
ROLNO-SPOŻYWCZE

CEBULA konsumpcyjna • 0 .40 zl/kg, workowana po 15 kg. Wie
ruszów, tel. 062/784-37-53
GORCZYCA czyszczona - 2 zl/kg, do siewu -1.-50 zi/kg. Obor
niki Śląskie, tel. 0609/06-73-84
GORCZYCA mątwikobójcza, biała, Metex, cena - 4 zl/kg. Ostrów 
Wlkp., teL 062/785-18-30
GORCZYCA BIAŁA -1.4 zl/kg. Brzeg Dolny, tel. 071/319-65-74 
GROCH dla gołębi - 80 gr/kg. Prudnik, tel. 077/437-68-20 
GRYKA około 10 t - 700 zł/t, jęczmień - 530 zł/t. Bolków, tel. 
075/741*31-75
GRYKA 2 t, czysta, nadaje się do siania • 700 zł/t. Rakowice 
Małe 34, gm. Lwówek Śląski, tel. 0600/65-64-45 
GRYKA 4 t - 800 zl/t. Szczawno Zdrój, tel. 074/843-21-54 
GRYKA 10 t • 850 zł/t. Wrocław, tel. 071/353-32-49, 
074/865-54-15 wieczorem
JĘCZMIEŃ 201 - 570 zł/t. Prusice, tel. 071/312-51-15 
JĘCZMIEŃ JARY .rudzik', 2000 r., 20 t, -60 zl. Chojnów, tel. 
076/818-73-64
JĘCZMIEŃ JARY (101) - 600 zł/t. Śdnawa, tel. 076/843-55-45 
JĘCZMIEŃ JARY - 550 zł/tona. Świebodzice, tel. 074/854-64-30 
KUKURYDZA 201 - 570 zl/t. Prusice, tel. 071/312-51-15 
KUKURYDZA PASZOWA 50 t • 560 zl/t. Podgaj, tel. 
071/346-18-88
KUPIĘ GRYKĘ suchą, każda ilość • 800 zł/tona. Jelenia Góra, 
tel. 0604/38-86-73
KUPIĘ JĘCZMIEŃ i zboże paszowe. Krotoszyn, tel. 
062/722-11-65
KUPIĘ JĘCZMIEŃ • 490 zł/t, pszenica - 500 zl/t, pszenżyto - 
460 zl/t, żyto i owies - 340 zl/t, kukurydza - 480 zl/t. Sobótka, 
tel. 0602/25-01-06
KUPIĘ JĘCZMIEŃ PASZOWY każda ilość. Złoczew, tel. 
043/820-27-67
KUPIĘ KAPUSTĘ w główkach, workowaną. Wrocław, tel. 
0600/10-63r00
KUPIĘ OWIES każda ilość. Złoczew, tel. 043/820-27-67 
KUPIĘ SŁOMĘ suchą, każdą ilość. Wrocław, tel. 071/339-77-65 
KUPIĘ ZBOŻE PASZOWE około 2 t, • 48 zł/q. Oława, teł. 
071/303-39-67 po godz. 18 
KUPIĘ ZBOŻE I OTRĘBY. Gostyń, tel. 0603/80-95-31 
O  4 MIÓD 60 kg • 10 zł/kg. Sowy 67, tel. 065/547-01-63 

po godz. 21 01025361
MLEKO KOZIE * kozi ser biały. Zgorzelec, tel. 075/771-32-50, 
0602/47-19-88
ORZECHY WŁOSKIE łuskane - 10 zl/kg. Wrocław, tel. 
0602/63-65-21
OWIES oczyszczony, ok. 2 tony - 400 zł/tona oraz pszenica 
ozima, oczyszczona, ok. 4 tony • 540 zł/tona. Lwówek śląski, 
teł. 075/782-51-71 po godz. 16, 0608/21-79-79 
OWIES „CZARNY" wysokobiałkowy, idealny na paszę dla koni, 
3 tony, cena • 500 zł/tona. Galowice 22, gm. Żórawina, tel. 
071/316-55-46, 0601/26-54-37
PROSO • 1 zl/kg, kukurydza drobna - 0.60 zł/kg, rzepik • 1.70 
zł/kg, amarantus - 1.80 zl/kg. Biały Kośdół, gm. Strzelin, tel. 
071/392-66-62
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PSZENICA 6 t. • 580 zl / t.. Głogów, tel. 076/831-58-34, 
0604/69-61-92
PSZENICA konsumpcyjna Kobra * Almari oraz ziemniaki jadal
ne, odmiany Bryza, Ibis i Maryna • 0.25 • 0:30 zł/kg oraz sadze
niaki. Jawor, tel. 076/870-82-23 
PSZENICA 20 ton • 550 zl/t. Mściszów 56, tel. 075/72249-63 
po godz. 21
PSZENICA 35t, 58 zl/m3. Polkowice, tel. 076/847-96-20 
PSZENICA 101 - 580 zl/t Prusice, tel. 071/312-51-15 
PSZENICA 50 ton - 620 zł/tona. Brzeg Dolny, tel. 071/319-65-74 
PSZENICA ALMARI - 550 zl/t. Wołany, tel. 074/868-74*52 
PSZENICA KOBRA • 600 zł/t. Zagrodno, tel. 076/877-34-50 
PSZENICA KOBRA ok. 201, cena 650 zl/t. Kąry Wrocławskie, 
tel. 071/390-64-32, 0602/76-71-70 
PSZENICA KONSUMPCYJNA • 60 zł/q. Oleśnica, tel. 
071/314-85-11
PSZENICA KONSUMPCYJNA 3 tony - 650 zł/t. Trębaczów, tel. 
062/786-17-10
PSZENICA PASZOWA 14 ton • 580 zł/tona. Chojnów, tel. 
076/818-60-65
PSZENICA ZIMOWA 40 t -60 zl/1Ó0.kg. Wrocław, tel. 
071/789-46-95, 0603/68-62-78 
PSZENŻYTO ok. 1.5 t, - 450 zł/t. Mrozów, tel. 071/317-07-05 
SIANO w małych kostkach - 150 zł/t. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-42-74 po 21
SIANO PRASOWANE kostka - 2 zl, słoma owsiana • 1.5 zł/kost
ka, ziemniaki jadalne • 0.30 zł/kg. Góra, tel. 065/611-24-35, 
0600/15-64-38
SIANO PRASOWANE -150 zł/t. Hersztupowo 2, gm. Krzemie
niewo, woj. leszczyńskie
SIANO PRASOWANE • 2 zł/kostka. Mleczno 10, tel. 
076/843-40-37
SIANO PRASOWANE cena 5 zł/kostka. Oborniki Śląskie, tel. 
0609/06-73-84
SŁOMA PRASOWANA kostki, ze'stodoły • 1.20 zl/szt. Góra, 
tel. 065/543-72-24
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
SŁOMA PRASOWANA. Wrocław, tel. 0607/11-34-93 
WORKI, na ziemniaki i zboża, 500 szt. - 0.60 zł/szt. Legnica, 
tel. 076/857-02-15
WYSŁODKI suche, prasowane, 6 t • 400 zł/t. Podgaj, tel. 
071/346-18-88
WYSŁODKI SUCHE 101 - 350 zl/t. Głogów, teł 076/831-83-43, 
0603/62-13-80
ZBOŻE PASZOWE : pszenica 40 ton • 56 zł/q, owies. Trzebie- 
szowice, teł. 074/814-80-98
O  ZIEMNIAKI BRYZA: jadalne • 200 zł/tona, sadze

niaki - 80 zł/tona. Środa Śląska, tel. 0503/36-86-01 
w godz. 18-23 01025811

ZIEMNIAKI BRYZA jadalne, 10 ton, sadzeniaki 51 • 0.15 zł/kg. 
Gościeszowice, teł. 068/378-16-02 
ZIEMNIAKI JADALNE • 0.25 zl/kg. Gęsice. gm. Domaniów, tel. 
071/302-73-46
ZIEMNIAKI JADALNE i sadzeniaki, Atol, Ibis, Bekas, cena od 
250 do 300 zl/t. Gościszów, tel. 075/736-61-78, 090/66-84-23 
ZIEMNIAKI JADALNE BRYZA 0,2 zl/kg. Polkowice, tel. 
076/847-96-20
ZIEMNIAKI JADALNE 2 t. Wrocław, tel. 0607/11-34-93 
ZIEMNIAKI JADALNE I SADZENIAKI BRYZA większa Hość, 
może być z dowozem • 25 gr/kg. Sadogóra, gm. Rychtal, tel. 
062/781-60-33
ZIEMNIAKI JADALNE, SADZENIAKI MARYNA - 0.30 zl/kg. Pro
chowice, tel. 076/858-55-05
ZIEMNIAKI PASZOWE - 70 zł/t. Witków, woj. zielonogórskie, 
tel. 0602/23-14-43
ZIEMNIAKI SADZENIAKI Bryza • 0.20 zl/kg. Zagrodno, tel. 
076/877-38-28
ZIEMNIAKI SADZENIAKI odmiana Bryza, 5 ton oraz Cykada, 5 
ton • 30 gr/kg. Budziszów Wlk„ tel. 076/857-46-05 
ŻYTO 14 ton • 400 zł/t. Mściszów 56, tel. 075/722-19-63 po 
godz. 21

OGRODNICTW O
BRZOZA POSPOLITA brązowa, wys. 2 - 2.5 m, cena 5 zł/szt. 
Górowo 14, gm. Prusice, tel. 071/312*67-97 
O  DĄB CZERWONOLISTNY 6-letni, wys. 300 cm • 1.9 

zł/szt., 2«letni, 100 cm • 0.4 zł/szt., daglezja 2-let- 
nia, 40 cm • 0.9 zł/szt., świerk pospolity 2-letni, 40 
cm • 0.8 zł/szt., jodła posp. 6-letnia, 40-60 cm • 5 
zł/szt., tuja żywotnik, 5-letnia, 80-100 cm • 4 zł/szt., 
iiguster posp. 2-letni, 40*60 cm • 0.7 zł/szŁ oraz 
forsycja, modrzew, jodła kaukaska. Zbąszyń, tel. 
068/384-65-30,068/386-04-14 87019531

DONICZKI PRODUKCYJNE pod chryzantemy, fi 16,17,18 • od 
0,30 zł/szt. Strzegom, tel. 074/855-19-19 
GEORGINIA bulwy, cena - 5 zł/paczka. Ostrów Wlkp., tel. 
062/785-18-30
HUMUS dobra jakość, 1.000 m3 • 4 zl/m3. Lubin, tel. 
076/846-88-30
HUMUS z transportem, cena od 180 zl/10 t. Wałbrzych, tel. 
074/846-46-42
HUMUS czamoziem, duże ilości, I klasa, 13 ton, z transportem, 
cena od 200 zł. Wrocław, tel. 071/367-49-52, 0602/23-46-80 
HUMUS 12 ton + transport, • 200 zł. Wrocław, tel. 071/311-40-94, 
0602/68-32-49
HUMUS CZARNOZIEM 13 t, I kl., od 220 zł, z transportem. 
Wrocław, tel. 0606/99-96-57
HUMUS CZARNOZIEM posiadam b. duże ilości najlepszego 
gatunku nadającego się b. dobrze na plantbwanie i wyrówny
wanie terenów po zakończonej budowie i zakładanie trawników 
-10 zł/t. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
HUŚTAWKA OGRODOWA 3-osobowa, z baldachimem, 1ÓÓ szt.
• 250 zł/szt. Zbąszynek, teł. 068/384-94-07 wewn. 357 
JODŁA KALIFORNIJSKA, KOREAŃSKA, OLBRZYMIA cena - 
7 zł/sztuka, sosna żółta, cena • 7 zł/sztuka, Jeffreya, cena - 5 
zł/sztuka, czarna, cena • 5 zł/sztuka, kosodrzewina, cena - 4 
zl/sztuka. świerk serbski, cena - 6 zł/sztuka, świerk kłujący, cena
• 5 zł/sztuka, przy zakupie 5 świerków, cena • 3 zl. Tułowice, tel. 
077/460-01-85 po godz. 21
KAMIEŃ DEKORACYJNY do ogrodów, otoczaki, głazy, duży 
wybór -180 zl/t. Kiełczów, tel. 071/398-84r55 
O  KAMIEŃ OZDOBNY: otoczaki, marmur, łupek, pia

skowiec • od 80 zł tona oraz efektowne głazy. 
Transport z HDS., tel. 0601/72-29-41 01024851

KOMINEK OGRODOWY retro, do griilowania lub wędzenia, 
bogato zdobiony, od 250 zl. Wrocław, tel. 0600/52-12-48 
KORA SOSNOWA 1.0001 - 50 zł. Leszno, tel. 065/529-61-96 
KORA SOSNOWA mielona, wzbogacona. 4.5 zl/worek (60 I). 
Radwanice, tel. 071/311-73-13
KORA SOSNOWA mielona, wzbogacona, 4.5 zł/worek (60 I). 
Wrocław, tel. 0601/84-67-30
KOSZYKI na truskawki, jagody, nowe • 0.90 zl/szt. Trzebnica, 
tel. 071/312-08-06
KRZESŁA OGRODOWE plastikowe, białe, 8 sztuk, cena 8 
zł/szt., stan b. dobry. Kąty Wr.t tel. 071/391-16-16 
KRZEWY OZDOBNE w doniczkach, tuja zachodnia 80 cm - 9

zł/szt., cyprysy 60-70 cm • 10 zl/szt., laurowiśnia - 10 zj/szt., 
bukszpan - 4 zl/szt. Świdnica, tel. 074/853-87-31 - 
KRZEWY OZDOBNE tuje, jałowęe, cyprysy, rododendrony i jnne, 
w doniczkach.. Kadłub k.Wielunia, tel. 043/842-75-37, 
0601/32-34-98
KUPIĘ DRZEWKA OWOCOWE różne, około 20 sztuk, na je
sień. Wrocław, tel. 0503/72-50-07 .
KWIETNIKI na 4 i 8 doniczek - od 150 zl. Gęsice, gm. Doma
niów, tel. 071/302-73-46
O  LIGUSTER • 0.30 zł, świerk 3-letni - 0.50 zł, sosna 

czarna, daglezja, jedlica zielona, sosna wejmut- 
ka • 3 zł. Hurtowo zalesienia: dąb, buk, świerk, 
daglezja, olcha. Tokary 27, koło Wrocławia, tel. 
071/398-77-81,074/815-35-71 01022051

LIGUSTER POSPOLITY wys. 1 m - 0,5 zł/szt. Wtocław, tei. 
071/359-01-48
LILIE WODNE GRZYBIENIE białe i czerwone, jaśniejące, duże 
kwiaty -15 zł/szt. Jelcz-Laskowice, tei. 071/318-82-98 
MEBLE OGRODOWE z drewna: fotele - 60 zł, stół • 150 zl, 
donica - 40 zl. Mąkoszyce, tel. 077/416-77-04 po godz. 16 
MIODARKA ze stali nierdzewnej, - 500 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-79-04 wieczorem
NAMIOT FOLIOWY 8 x 33 mb, rura 1.5, konstrukcja 260 m2 -
3.500 zl, namiot foliowy 7 x 30 mb - 1.000 zl. Wałbrzych, tel. 
074/842-24-46
NASIONA CEBULI WOLSKIEJ • 45 zl/kg. Jordanów Śl., tel. 
071/316-12-32
NAWÓZ KURZY forma pyłu, worki 30 kg -10 zł/worek. Wro
cław, tel. 071/347-89-41
NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU nowe, elektryczne, prod. niemiec
kiej,'- 170 zl. Lubin, tel. 076/844-73-46 
NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU BOSCH elektryczne, - 350 zl. Wro
cław, tel. 071/341-91-48
PIEC RUMIA KMR-600 Janowo, 57 m2, ruszt stały, wentylator 
nadmuchowy, nowy, nie używany, • 5.500 zł. Brzeg Opolski, tel. 
0601/50-41-92
O  PLANTACJA ŚWIERKÓW SREBRNYCH uprasza 

do współpracy. Zgorzelec, tel. 0606/41-04-03 
02020911

POMPA do napowietrzania oczka wodnego, • 270 zl. Świdnica, 
tel. 074/852-43-15
O  PRODUKCJA I SPRZEDAŻ ŁUBIANEK różne wy

miary, niskie ceny. Bolesławiec, Kruszyn, ul. Klo
nowa 29/1, tel. 0603/91-86-30 03002721

RDEST AUBERTA pnącze długo i obficie kwitnące', przyrost 
. roczny ok. 6 m • 7 zł/szt. Zielona Góra, tel. 0605/91-86-70 
RODODENDRON 10 odmian, 8 kolorów, cena • 16 zł/sztuka, 
borówka amerykańska, cena *10 zl/sztuka, jałowce, cena- 6 
zł/sztuka, tuja, cena - 6 zl.szt., juga pnąca, cena • 4 zł/sztuka, 
świerk, pospolity, 4-łetni, cena • 0.45 zl/sztuka, świerk kłujący,
4-letnl i inne. Tułowice, tel. 077/460-01-85 
ROZSADY POMIDORÓW różne odmiany, rozsady ogórków, 
kwiatów balkonowych i ogrodowych. Naroczyce, tel. 
076/843-94-15
SADZONKI DRZEWEK świerk srebrny, sosna, brzoza,’z kępą 
korzeniową, od 10 zł/szt. Wrocław, teł. 0601/84-67-30 
SADZONKI ŚWIERKÓW do prowadzenia na drzewka choinko
we lub ozdobne ogrodowe, wys. 20 cm • 1 zl/szt., 30 cm - 2 
zł/szt., 1 m -10 zł, 1,5 m • 15 zl, powyżej 2 m - 50 zł. Cigacice, 
gm. Sulechów, tel.. 068/385-12-74 wewn. 21.
SADZONKI TRUSKAWEK Kent, ananasowe, średnio wczesne, 
dobrze ukorzenione - 0,2 zł/szt. Bolesławiec, tel. 075/734-73-41 
wieczorem
ŚLIZGAWKA OGRODOWA • 120 zl. Wrocław, tel. 071/333-52-56 
ŚWIERK SREBRNY , sosna, brzoza z kępą korzeniową, wys.
1-4 m, ceny 10 zl/szt. Radwanice, tel. 071/311-73-13 , 
ŚWIERK KŁUJĄCY cena - 5 zl/sztuka, przy zakupie 5 świer
ków, cena - 3 zł/sztuka, cis, cena • 8 zł/sztuka. Tułowice, tel. 
077/460-01-85 po godz. 21.
TUJA wys. 0.8-1.0 m, • 8 zl/szt. Wrocław, tel. 0602/11-77-49, 
071/333-72-43
TUJA RABAN na żywopłoty, wys. 60-80 cm, cena 5 zl/szt. Ząb
kowice Śląskie, tel. 0603/05-86-87 
TUNEL INSPEKTOWY kompletny. 3 x 1,2 m, z folią stabilizo
waną i perforowaną • 35 zl brutto/ komplet. Złoty Stok, tel. 
074/817-73-48
TUNEL FOLIOWY oszklone szczyty 6 x 30 m, stan b. dobry, -
1.600 zł. Dąbie, teł. 0607/40-46-20 
O  URZĄDZANIE OGRODÓW, oczka wodne, kaskady, 

wodospady, rzeczki, ścieżki, skalniki oraz nawod
nienia. Posiadamy kamień ogrodowy, korę, krze
wy., tel. 074/815-68-20,0604/29-78-45 03002521

WIERZBA na las enetgeryczny, żywopłot, biologiczne oczysz
czalnie, wyroby wikłiniarskie, cena - 30 groszy. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/785-18-30
ZIEMIA OGRODNICZA torfowa, idealna na trawniki i pod iglaki, 
ph 5.5, czarna, pulchna, 10 t, z transportem do Wrocławia, - 
350 zł. Wrocław, tel. 071/314-92-40, 0602/63-31-61 
ŻYWOTNIK WSCHODNI 2-letni, 2 szt. Osetno, tel. 
065/543-35-97

ZW IERZĘTA  
HODOWLANE

BYK oraz krowy rasy szkockiej, z jednego stada w kraju -1.500 
DEM/szt. Olszyna, tel. 075/646-38-01 
CAP oraz kozy, 2 szt., białe i łaciate, bezrogie, + dwie kózki 
łaciate gratis, - 300 zł lub zamienię na króliki, lub inne propozy
cje. Miłkowice, woj. legnickie, tel. 0603/99-00-43 
CHOMĄTO nowe, na konia, 2 szt, - 220 zl lub zamienię na ko
wadło. Lipnica 12, gm. środa Śląska, tel. 071/317-33-88 
CIELAK 8-tygodniowy byczek, mięsny • 4.50 zl/kg. Chelstów, 
gm. Twardogóra, teł. 071/315-03-09 
CIELAK byczek ok. 100 kg, • 420 zł. Brzezina 85, tel. 
077/416-53-33 '
CIELAKI 2 szt., 3-tyg. - 4 zl/kg. Łazy, gm. Wińsko, tel. 
071/389-86-46
CIELAKI byczki, 6-tygodniowe, czerwono-białe - 400 zł/szt.
Świerki, gm. Nowa Ruda, tel. 074/871-12-53
CIELAKI byczki, 10 szt. • 6 zl/kg, jałówka, 5 szt. - 5 zl/kg. Woj-
cieszyce, tel. 075/755-14-25, 0606/89-30-70
GOŁĘBIE ozdobne, kurki liliputy • od 10 zl/szt., 50 zł/para.
Chwałów, tel. 071/390-63-28 ■ - , ■ •
GOŁĘBIE rysie, łuskowate, popularne popielate, czerwone, brą
zowe, żółte - 30 z l/para. Przemków, tel. 076/831-94-10 -* 
GOŁĘBIE OZDOBNE .sta fi cery", „sztajgry*, duże. z koronami 
na głowie, różne kolory, ceny 10*100 zł/szt. Sadogóra, gm. Rych
tal, tel. 062/781-60-33
GOŁĘBIE POCZTOWE młode, cały I lęg, odbiór po 20.05 2001 
r., po dobrych lotnikach * 50 zł/para. Twardogóra, tel. 
071/315-92-68 wieczorem
JAŁÓWKA 8-tygodniowa, 4 zl/kg. Bukowina, tel. 071/399-74-31 
JAŁÓWKA zacielona, waga 600 kg, - 2.500 zł. Gęsice, gm. 
Domaniów, tel. 071/302-73-46
JAŁÓWKA 13-miesięczna, po krowie mlecznej, waga ok. 350 
kg, - 1.000 zł. Kanclerzowice, gm. Żmigród, tel. 071/385-66-84 
JAŁÓWKA cielna, - 1.200 zł. Mikolajowice, tel. 076/858-22-33 
JAŁÓWKA 75% HF (Coyne Bart), cielna. - 1.600 zl. Brzeg Dol
ny. tel. 071/319-62-49
JAŁÓWKI 2 szt., czarno-białe, 400 kg, • 1.500 żł. Okmiany 34, 
gm. Chojnów, tel. 076/817-72-05 
KLACZ 2-letnia, wys. 155 cm, gniada, obustronne pochodze
nie, - 3.800.zl. Gościszów, gm. Bolesławiec, tel. 075/736-10-40 
KLACZ 5-letnia, szpakowata, nadaje się do pracy w polu i le- 
sie, waga 700 kg, do zaźrebienia, • 5.000 zł. Jawor, tel. 
076/871-83-16,'0603/08-13-05
KLACZ gniada, 5-letnia, do rekreacji, - 4.000 zł. Kędzie- 
rzyn-Kożle, tel. 0602/74-11-70 -

SPRZEDAM  KURY N IO SK I
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KLACZ 5-letnia, kasztanowata, ? 3.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, 
tel. 0602/74-11-70
KLACZ kara, 4-letnia, pod siodło i do zaprzęgu, spokojna, - 3.500 
zł. Pakosław, tel. 065/547-01-92, 0604/85-80-07 
KLACZ 3-letnia, rasa pogrubiony Ślązak, chodzi pod siodłem, 
spokojna, lubi dzieci, - 4.700 zł. Stara Kamienica, tel. 
075/751-43-93
KLACZ RASY ŚLĄSKIEJ 3-letnia, kara, ładnie zbudowana, za- 
źrebiona, częściowo ujeżdżona, b. spokojna - 4.000 zł, 1-roczna, 
gniada, wysoka, b. spokojna - 2.500 zł. Zgorzelec, tel. 
075/771-81-92
KLACZ RASY WIELKOPOLSKIEJ 13-letnia,.- 4.500 zl lub za
mienię na mniejszego konia. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-64-18 
KUCZ RASY WIELKOPOLSKIEJ 6-letnia, główna księga, do
skonała matka, spokojna, - 3.800 zl. Czaplice, tel. 071/38̂ 05-21 
KLACZ RASY WIELKOPOLSKIEJ 14-letnia, pod siodło, ♦ sio
dło, - 3.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/718-32-45 
KLACZE 2 szt., zimnokrwiste, źrebne, ogier, cena 4.000 zl/szt. 
Rawicz, tel. 065/546-34-98
KLATKI DLA KUR NIOSEK na 18 tys. szt., 3 rzędy, 3 poziomy, 
biała taśma, do sprowadzenia z zagranicy • 26.000 DEM. Legni
ca, tel. 076/722-48-68, 0601/84-47-11 
KLATKI DO HODOWLI KUR NIOSEK typu kaskadowego, 3-pię- 
trowe, 1800 sztuk - 2.000 zł. Milicz, tel.. 071/384-05-97 
KONIE młode wyścigowe, 1 koń spacerowy i 1 klacz, hodowlane
- od 3.000 zl do 8.000 zł. Głżyn, tel. 095/747-18-12,0600/25-95-54 
KONIE zaprzęgowe, do skoków, ujeżdżenia oraz rekreacji, po 
rodzicach z niemieckich linii sportowych oraz kucyki: szetłandy, 
miniszetlandy, welsh Pony, Deutsche Reit Pony oraz hafiingery • 
od 3.000 zł. Gołaszyn, gm. Nowe Miasteczko, tel. 0606/61-23-82 
KONIE w wieku 1-7 lat, gniade i kasztany, rasy XO i śląskiej, 
nadają się do rekreacji, hipoterapii, do bryczki i sportu, w cenie
3.000 - 8.000 zł. Prudnik, tel. 077/436-11-50 po godz: 20 
KONIK POLŚKI Ogier, 14 mies., b. łagodny, przebywa z dziećmi, 
podaje wszystkie nogi, - 1.800 zł. Duszniki Zdrój, tel. 
074/866-06-05
KOŃ wałach, 2-letni, krew angielska, gniady, wzrost 150 cm, spo
kojny, - 3.000 zl. Jaroszówka, gm. Chojnów, tel. 076/817-87-50, 
0604/82-93-71
KOŃ zimnokrwisty, ogier, 5-letni, waga 800 kg, spokojny, gniady, 
nadaje się do pracy w polu i lesie, • 7.000 zl. Jawor, tel. 
076/871-83-16, 0603/08-13-05
KOZA 3 szt. -110 zł/szt. Irena Wolińska, Dzbanów 28, gm. Bardo
KOZA 1.5-roczna, mleczna, czarno-biała, z małym koziołkiem, -
160 zł. Gajków, gm. Czernica Wrocłaska, teł. 071/318-53-29
KOZA -150 zl. Legnica, tel. 076/722-68-68
KOZA 2-letnia, dojna ♦ dwa koziołki 2-miesięczne, rogate • 250
zl lub zamienię na instalację gazową do samochodu. Trzebnica,
tel. 071/312-33-54. 090/34-14-92
KOZY koźlęta. Zgorzelec, tel. 075/771-32-50, 0602/4M9-88
KOZY domowe, 15 sztuk, 5 mlecznych, 10 młodych, mleczne -
po 150 zł, młode - po 50 zł. Wrocław, tel. 071/328-05-28
KROWA, 4-miesięczna, cielna z czwartym cielakiem, spokojna, -
1.800 zl. Lipa. teł. 0601/19-90-32 po godz. 18
KROWA 3.5-roczna, • 1.200 zł. Rakowice Małe 34. gm. Lwówek
Śląski, tel. 0600/65-64-45
KROWA czarno-biała, na wycieleniu, • 2.300 zl. Wrocław, tel. 
071/311-18-30
KROWA rasy „Harolise*, rasa mięsna, termin wycielenia
30.05.2001 r, • 3.000 zl lub zamienię na byczki o wadze 200 kg.
Ząbkowice Śląskie, teł. 074/817-34-16
KROWY mleczne, cielne, młode, • 4.800 zł. Kobierzyce, teł.
071/311-17-80
KRÓLIKI biały nowozelandzki i kalifornijski, szczepione, zdrowe
- 15 zl/kg lub za zboże. Malujowice, tel. 077/412-32-34 do 15,
411-75-02 po 18
KUCE klaczki srokate, w kłębie 120 cm, b. spokojne • 3.000 zł/szt. 
Legnica, tel. 076/722-68-68
KUCYK SZETLANDZKI 3.5-letni, gniady podpalany, wzrost 96 
cm, ujeżdżony, spokojny, walach, -2.000 zł lub zamienię na Fia
ta 126p albo inne propozycje. Mikołajów, tel. 074/818-01-73 
KUCYK SZETLANDZKI 6-letni. kary. wzrost 96 cm, ujeżdżony, 
spokojny, wałach, chodzi w rekreacji, - 1.700 zl. Wołów, tel. 
071/389-27-45
KUPIĘ KONIA do zaprzęgu lub pod siodło. Legnica, tel. 
0601/99-31-09
KUPIĘ KROCZEK AMURA. Ostrów Wlkp., tel. 062/785-18-30 
KUPIĘ KUCYKA - do 3.000 zł. Wirocław, tel. 0600/54-68-03 
KUPIĘ NARYBEK lub kroczek karpia. Legnica, tel. 0604/05-94-52 
KUPIĘ WARCHLAKI. Kobierzyce, tel. 071/311-17-80 
KURY NIOSKI 1 roczne, cena 5 zl/szt. Wojcieszyn, tel. 
076/877-53-48
OGIER 2,5 roku, zimnokrwisty, ciemny kasztan z pręgą, grubej 
budowy, spokojny, • 4.000 zl. Trzebieszowice, gm. Lądek Zdrój, 
tei. 074/868-98-93
POIDEŁKA KROPELKOWE dla kurcząt, -10.000 zł. Maluszów. 
tel. 071/311-84-73
PRZEPIÓRKI FARAONKI żywe • 8 zł/szt. Szlichtyngowa, tel. 
065/549-24-33
RAKI hodowlane • 80 zl/kg lub nawiążę kontakt ze stałymi do
stawcami. Wrocław, tel, 071/310-13-54 po godz. 22 
SIODŁO angielskie, wszechstronnie użytkowe, z pikowanym 
czaplakiem, czame, stan b. dobry. • 500 zl. Czaplice, gm. Wiń
sko, tel. 071/389-05-21
ŚWINIE WIETNAMSKIE w różnym wieku, prosiaki • 80 zl/szt.
Duszniki Zdrój, tel. 074/866-06-05
ŚWINKI WIETNAMSKIE prosięta, cena • 120 zl/szt. Kowalowa,
gm. Mieroszów, teł, 074/849-17-56 po godz. 20
ŚWINKI WIETNAMSKIE, -120 zl. Wrocław, tel. 071/387-80-01
po godz. 18
ULE nowe, 4 szt. - 50 zl/szt. Bolesławiec, tel. 075/734.-20-96 
ULE WIELKOPOLSKIE płyta drewniana + ramki, plastry, bez 
pszczół, 7 szt. • 50 zł/szt. Proszków, gm. Środa Śląska, tel. 
071/317-43-24
ULE WIELKOPOLSKIE 9 szt., kpi. ramek, rojnica, dmuchawa, 
śtan b. dobry, zadbane, konserwowane • 40 zł/szt. Parowa, tel. 
075/731-26-83 -
WARCHLAKI 5 szt. - 5 zl/kg, warchlaki świniodziki, 6 szt. - 6 
zł/kg. Proszków, gm; Środa Sjąska, tel. 071/317-21-87 
WIRÓWKA DO MIODU 3-piastrowa, napęd ręczny, z blachy 
austenitycznej - 650 zl, topiarka do wosku pszczelego Tomer • 
500 zł. Bielawa, tel. 074/833-61-94

ZW IERZĘTA  
DOMOWE

AKITAINU typ amerykański, reprezentacyjny, łatwy w utrzyma
niu, przyjaciel rodziny, szczenięta odrobaczone, 8 tygodniowe. 
Nowa Ruda. tel. 074/871-21-63
AKWARIUM 4001. z dużymi rybkami (pielęgnice) i kompletnym 
osprzętem, zadbane, - 800 zł lub zamienię na motocykl, z do
płatą. Brzeg, teł. 077/411-23-61

AKWARIUM poj. 250 I, filtr Aquael FAT-4, grzałka z termosta
tem, stolik, oświetlenie z obudową urządzone, rośliny itp, -<390 
zł. Brzeg, tel. 077/416-74-32 po godz. 20 
AKWARIUM 2401, pompka, grzałka, termometr, kamienie, - 270 
zł. Dobrodzień, woj. częstochowskie, tel. 0603/08-41-24 
AKWARIUM 300 I, filtr Aluwal 303, 13 gatunków roślin, rybki, 
obudowa drewniana, osprzęt i akwarium 2501, filtr Aluwal 203, 
osprzęt, • 690 zl. Głogów, tel. 076/837-10-28 
AKWARIUM 120 I, pełne wyposażenie, - 350 zł. Lubań, tel. 
0602/53-07-91
AKWARIUM 5401, z rybami i osprzetem, • 1.000 zl. Wałbrzych, 
tel. 074/664-77-67 H
AKWARIUM ramkowe, 80 x 40 x 35, • 30 zl, klejone, 6-boczne, 
60 litrów, • 35 zl. Świebodzice, tel. 074/854-50-?$
AMERICAN STAFFORDSHjRE TERRtER po złotych medali
stach o doskonalej budowie, w rodowodzie zwycięzca świata i 
Europy, czempion USA, intęrczempion, cena od 700-1000 zł 
oraz suka hodowlana,' młoda, z doskonałym pochodzeniem - 
•700 zl. Chojnów, teł. 076/818-19-26 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER suka 3-łetpia. tfzar- 
na, - 300 zł. Świebodzice, teł. 074/854-32-29 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER 9-tygodniowe, za
szczepione, odrobaczone, po dobrych rodzicach, • 350 zl. Wro
cław, tel. 341-60-04
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER szczenięta po rodo
wodowych rodzicach, b. ładne gmaszczenie, urodzone
30.03.2001 r, - 500 zl. Wrocław,’ tel. 363-68-55 /
O  AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER szczenię

ta z doskonałym rodowodem, 2.5 miesiąca, z wol
nego kojarzenia, pręgowane z białym, bardzo ele
ganckie, od500zł..,te l.071/316-66-30 01024941 

AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER po złotych medali
stach, w rodowodzie zwycięzca świata i Europy, interczempion, 
czempion USA, szczenięta wzorcowo zbudowane, z tempera
mentem, ceny 700-1.000 zł oraz suka hodowlana, młoda, z b. 
dobrym pochodzeniem, z rodowodem - 700 zł. Chojnów, tel. 
076/818-19-26
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER 2 pieski. 6-miesięcz- 
ne, piaskowy i żółty z białymi znaczeniami, z rodowodem; po 
szczepieniach, mocna budowa, wystawowe, po .medalowych’ 
rodzicach - 1.000 zł. Legnica, tel. 076/866-17-15 
BERNARDYN 4-miesięczna suka, grubej kości, ładne umasz- 
czenie, książeczka zdrowia, zaszczepiona, po rodowodowych 
rodzicach, - 600 zl. Lipin, tel. 0601/06-06-87 
BERNARDYN 4-tygodniowy, - 500 zł. Wrocław, teł. 
0605/09-46-32
BERNARDYN DŁUGOWŁOSY piesek 9-tygodniowy, najładniej
szy z miotu, po rodowodowych rodzicach - 500 zł. Twardogóra, 
tel. 071/315-92*68 wieczorem
BERNARDYN DŁUGOWŁOSY szczenięta, po rodowodowych 
rodzicach, zaszczepione, odbrobaczone, rodzice do wglądu, 
ceny 400-600 zl. Wałbrzych, tel. 0606/92-75-53 
BOKSER szczenięta, szczepione, odrobaczone, książeczka 
zdrowia, mocna budowa, - 290 zł. Bojanowo, tel. 065/543-09*45 
BOKSER szczenięta po rodowodowych rodzicach, zaszczepio
ne, książeczka hodowlana, • 420 zł. Legnica, tei. 076/870*83*47 
BOKSER roczny, brązowy z białymi plamkami, książeczka zdro
wia, zadbany, -150 zł. Sława, tel. 068/357-71-21 
BOKSER psy ł suczki, mocnej budowy, złote z białymi dodatka
mi oraz pręgowane, - 400 zł. Wrocław, tel. 0608/16-37*64

BOKSER pręgowany, - 350 zł. Wrocław, tel. 316-17-77, 
316-95-78 .
BUDA DLA PSA nowa, • 400 zł. Lubin, tel. 0602/74-07-02 
BUL0OG FRANCUSKI suczka, rodowodowa, -1.500 zł. Gniew
ków, tel. 0605/34-65-97
BULL TERRIER 2 suczki 5-miesięczne, po czempionie i złotej 
medalistce, odchowane w domu, z dziećmi, • 800 zł. Brzeg, tel. 
077/411-40-72
BULL TERRIER szczenięta zaszczepione i odrobaczone, -1.900 
zł. Oława, tel. 071/302-93-65, 0607/51-13-07 - 
CHOW-CHOW szczenięta, rude, rodowodowe, 6-miesięczne, po 
czempionie Polski, doskonale dla dzieci i do mieszkań, nie ha
łasują, wystawowe, mocny kościec - 1.400 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-73-25, 0502/84-48-47
CHOW-CHOW szczenięta, zaszczepione, odrobaczone, bez 
rodowodu, • 800 zl.'Świebodzice, tel. 074/854-72-41 
COCKER SPANIEL szczenięta, - 300 zł. Bielany Wrocławskie, 
tel. 071/311-12-83
COCKER SPANIEL szczenięta zloto-białe i czamo-brązowe, •
300 zl..Lubin, tel. 076/847-12*43
COCKER SPANIEL szczenięta, • 300 zl. Wrocław, tel.
0604/92-37-03
COCKER SPANIEL szczenięta, złote i czarne, 7-tygodniowe, 
cena 300 zł/szt. Chojnów, teł. 076/818-67-54 
COCKER SPANIEL szczenięta czame i rude, rodzice do obej
rzenia, odbiór po 2,5.05.2001 r, - 280 zł. Złotoryja, tel. 
076/877-54-81
DALMATYŃCZYK 8-miesięczny, oddam w dobre ręce. Krzelów, 
gm.-Wińsko. tel.. 071/389-91-87
DALMATYŃCZYK suczka 2-letnia • 100 zl. Smolice 126c/4, gm. 
Kobylin, teł. 065/548-25-97
DOBERMAN szczenięta, odbrobaczone, zaszczepione, 2-mie
sięczne, psy - 150 zł/szt., suczki - 120 zl/szt. Lubiąż, tel. 
0607/61--69-45, 0608/46-7043 .
DOG DE BORDEAUX szczenięta,mocna budowa, ciemnoru- 
de, elitarne pochodzenie, po wielokrotnym zwycięscy wystaw, 
bez rodowodu • 800.zi, z rodowodem - 1.200 zł. Spbótka, tel. 
0608/66-40-44, 0602/12-66-69
DOG DE BORDEAUX po zwycięzcy w światowych zawodach, 
mocno czerwone, • 1.500 zl. Strzyżewo, gm. Zbąszyń, tel. 
0602/82-66-64
FOKSTERIER szczenięta, - 300 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 
071/311-12-83
GRZYWACZ CHIŃSKI szczenięta pó młodzieżowym zwycięz
cy Europy i doskonałych sukach, ładnie umaszczone - 1.500,
2.500 zł. Kotowice, tel. 071/302-93-01 
JAGD TERRIER szczenięta, 4 pieski 10-tygodniowe, odroba
czone, szczepione, po rodzicach polujących, • 200 zl. Ulesie, 
teł. 076/862-08-43
JAMNIK szczenięta, -1.20 zł. Świdnica, teł.- 074/853-03-73 . 
JAMNIK DŁUGOWŁOSY rodowodowe - 600 zł. Sieradz, tel. 
043/827-22-39
JAMNIK DŁUGOWŁOSY króliczy, szczenięta, rodowodowe, po 
czempionie i interczempionie, - 1.000 zł. Sobótka, teł. 
071/391-04-05
JAMNIK DŁUGOWŁOSY króliczy, suczki po rodowodowych ro
dzicach, • 400 zł. Wrocław, tel. 0501/82-37-40 
JAMNIK GŁADKOWŁOSY szczenięta, 6-tygodniowe, brązowe, 
odrobaczone, po dobrych rodzicach, • 200 zl. Sobótka, tel. 
071/316-25*15, 0606/24-91-94
JAMNIK GŁADKOWŁOSY cena 200-300 zł. Wrocław, tel. 
316-17-77, 316-95-78 '
JAMNIK MINIATUROWY szorstkowłosy, krótkowłosy, rodowo

dowe oraz jamniki miniaturowe dlugowlo.se, cena 400-800 zł. 
Myślinów, gm. Wądroże Wielkie, tel. 076/871-80*31 
JAMNIK SZORSTKOWŁOSY 5-mieslęczny -20 zł. Radwanice, 
tel. 071/311-70-41, 789-18-30
JAMNIK SZORSTKOWŁOSY szczenięta, • 300 zł. Wrocław, tel. 
0605/38-04-78
JAMNIKI GŁADKOWŁOSE i szorstkowłose, zaszczepione - 
180*300 zł. Piotrowice, gm. Jawor, teł. 076/870-88-63,' 
0601/55-71-82
O  KOCIĘTA PERSKIE z rodowodem, kocurki: kremo

wy i czarno-biały. Wrocław, tel. 071/353-78-45 
85001721

KOT PERSKI, wspaniały charakter, nie agresywny, lubi dzieci, 
oczekuje ofert krycia. Legnica, tel. 076/72T-77-18, 
0604/34-18-19
KOT PERSKI 10-miesięczny, czarny, wystawowy, idealny do 
hodowłr. nie znaczy terenu, - 600 zl. Wrocław, tel. 071/783*46-58 
KOT SYJAMSKI I PERSKI kocięta - 250- zł/szt. Prudnik, tel. 
077/436-62-37
KOTY EGZOTYCZNE , atrakcyjne kolory, rodowodowe, w ce
nie 700-2000 zł. Wrocław, tel. 071/787*28-48. 0501/25-15-74 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem - AC0165 www.autogielda.com.pl)
KOTY PERSKIE po rodowodowych rodzicach Color point, z nie
bieskimi oczami i inne, książeczka zdrowia, w cenie 250*300 
zl. Legnica, tel. 076/850-63-75, 0603/35-47-00 
KOTY PERSKIE 2-miesięczne - 250 zł/szt. Oława, tel. 
0608/05-84-18
KOTY PERSKIE 8-tygodniowe - od 300 zł. Wrocław, tel. 
355-91-67, 0607/55*39̂ 79
KOTY PERSKIE 7-tygodniowe, piękne szynszylowe ubarwie
nie, płaskie mordki - 250 zl/szt. Wrocław, tel. 0606/52-81-01 
KUPIĘ OWCZARKA NIEMIECKIEGO, ROTTWEILERA do pil
nowania posesji. Nowa Sól, tei. 068/387-88-52 
KUPIĘ PSY różnych ras, cale mioty. Chobienia, tel. 
076/843-95-96, 0609/41-47-73
KUPIĘ SZCZENIĘTA różnych ras, 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
KUPIĘ ŻÓŁWIE. Wrocław, tel. 345-51-29 
LABRADOR po importowanych rodzicach, biszkoptowe, - 900 
zł. Strzyżewo, gm. Zbąszyń, tel. 0602/82-66-64 
LABRADOR najstarsza hodowla na .ziemi leszczyńskiej* po
leca czame szczeniaki po czempionie Polski, - 2.000 zl. Świę
ciechowa, tel. 065/533-05-11
LABRADOR-RETRIEYĘR szczenięta czarne i czekoladowe, po 
czempionie Europy - 2.000 r 2.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/50-43-56
MALTAŃCZYK szczenięta, -400 zł. Wrocław, teł. 0603/50-24-52 
MANCHESTER pieski rodzinne, niekłopotliwe, średniej wielko
ści, - 1.600 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-88-55 
MASTIFF ANGIELSKI suka, 9-miesłęczna, potężna, import, -
2.000 żł. Strzyżewo, gm. Zbąszyń, teł. 0602/82-66-64 
MISKI PORCELANOWE DLA ZWIERZĄT 1,5 zl/ szt. Jelenia 
Góra, teł. 075/744-32-80, 0602/80-01-36 
MOPS szczenięta, - 400 zł. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
ODDAM mieszańca w dobre ręce, suka 6-letnia. Namysłów, tel. 
0604/24-52-89

ODDAM FOKSTERIERA w dobre ręce. Wrocław, tel. 
071/385-26-56
ODDAM KOTKI małe, w dobre ręce. Wrocław, teł. 339-87-29 
ODDAM MIESZAŃCA (z owczarkiem kaukaskim), suka 1.5-rocz
na, groźna,- ze szczeniakami 7-tygodniowymi psem i suczką w 
dobre ręce, razem lub osobno. Wolimierz, gm. Leśna. woj. jele
niogórskie, tel. 0602/85-37-62
ODDAM OWCZARKA PODHALAŃSKIEGO 3-letnia, suka, w 
dobre ręce. Górowo 14, gm. Prusice, tel. 07.1/312-67-97 
ODDAM SETERA IRLANDZKIEGO (myśliwy), rocznego. Wil
czyce, gm. Długołęka, teł. 0502/41 -58-55 
OWCZAREK AMERYKAŃSKO-KANADYJSKI, długowłose, pół
roczne rodowodowe suczki, po rodzicach z austriackich hodowli, 
ładne -1.800 zł/szt. Dąbrowa, gm. Świerczów, tel. 0608/26-96-62 
OWCZAREK BELGIJSKI długowłose, z września, suczki, ro
dowodowe, po czempionie, wychowane w domu, na wystawy i 
do pracy, cena 600 - 1.000 zł. Czaplice, gm. Wińsko, tel. 
071/389-05-21
OWCZAREK BELGIJSKI rudowłosy, z września 2000 r„ sucz
ki, rodowodowe, po czempionie, wychowane w domu, cena 600 
• 1.000 zł. Czaplice. tel. 071/389-0&-21 
OWCZAREK KAUKASKI 5-tygodni, szczenięta, rodowodowe, 
mocnej budowy, zaszczepione i odrobaczone, książeczka zdro
wia • 550 zł. Bielawa, tel. 074/833-18-16 
OWCZAREK KAUKASKI suczka rodowodowa, 2.5-roczna, po 
czempionie Polski, b. czujna, wilczasta, duża, mocny kościec -
1.399 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-73-25, 0502/84-48-47 
OWCZAREK KAUKASKI szczenięta, po rodowodowych rodzi
cach, zaszczepione - 450-600 zł. Rędziny*. Częstochowy, tel. 
034/327-93-35
OWCZAREK KAUKASKI 7-miesięczna suka, b. ładna, - 700 zł. 
Wrocław, tel. 341-66-51
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta 2-miesięczne, odbrobaczo
ne, zaszczepione, rodzice do wglądu, - 250 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-27-48, 732-12-99
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy, szczenięta po rodowodo
wych rodzicach, z własnej hodowli, czame podpalane, odbro
baczone, zaszczepione, możliwość wystawienia' rachunku • 
<400-600 zł. Brzezinki, gm. Jelcz-Laskowice, tel. 071/381-20-50 
OWCZAREK NIEMIECKI 18-miesięczny, pjes, krótkowłosy, -
1.000 zl. Kamień, tel. 062/763-29-65, 0602/60-38-06 . 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta, po reproduktorze RFN 
BAJK von Dominika, zwycięsca rasy 2000, pełna dokumenta
cja kynologiczna, - 800 żł. Kępno, teł. 062/782-37-84 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta, 8-tygodniowe, zaszcze
pione, - 250 zł. Piotrowice, gm. Jawor, teł. 076/870-88-63, 
0601/55-71-82
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta długowłose - 300 zł, Smo
lice 126c/4, gm. Kobylin, tel. 065/548-25-97 
OWCZAREK NIEMIECKI 6-tygodniowe, maść czarna - 4 szt., 
80 zł/szt. Struga, tel. 074/880-40-37 
OWCZAREK NIEMIECKI długo- i krótkowłose szczenięta, mc • 
nej budowy, czarne, podpalane, zaszczepione, ceny 250-400 
zł. Wałbrzych, tel. 0606/92-75-53 
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy, szczenięta 4-miesięczne, 
czame, podpalane, rodowodowe, rodzice użytkowi, wolni od 
dysplazji, kpł. szczepień, pieski, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 
071/785-79-50 '
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta 4-miesięczne, po czem
pionie Polski, doskonała psychika i budowa, z profesjonalnej 
hodowli, z rodowodem FCI,. krótko i długowłose, ceny
1.000-1.400 zł. Wrocław, tel. 0503/37-02-17 
OWCZAREK NIEMIECKI 5-tygodniowe szczenięta, brązowe, 
podpalane, grube łapy, odrobaczone, od 200-250 zł/szt. Żemiki 
Wrocławskie, tel. 071/311-34-56
OWCZAREK NIEMIECKI po rodowodowych rodzicach, czame 
podpalane, krótkowłose, rodzice do wglądu, 7-tygodniowe, cena 
450 zl/szt. Jelenia Góra, tel. 0609/44-32-32 
OWCZAREK NIEMIECKI długowłose. 9-tygodniowe, -1.600 zł. 
Karpacz, tel. 075/761-70-61
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta rodowodowe, • 800 zł. 
Szklarska Poręba, tel. 075/717-45-41 
OWCZAREK NIEMIECKI z rodowodem FCI, szczenięta 5-mie
sięczne, w tym jedna suczka długowłosa, mocna kość i budo
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wa. książeczka zdrowia, -1.000 zl. Wrocław, tel. 071/373-25-55 
po godz. 20, 0604/64-02-92
OWCZAREK NIEMIECKI psy i suki, długowłose, mocnej budo
wy - 500-650 zl. Wrocław, tel. 0608/16-37-64 
OWCZAREK NIEMIECKI gładkowłose, z rodowodem, - 1:100 
zł. Wrocław, tel. 316-17-77, 316-95-78 
OWCZAREK PODHALAŃSKI szczenięta, 7-tygodniowe, za
szczepione, - 350 zł. Piotrowice, gm. Jawor, tel. 076/870-88-63, 
0601/5*71-82
OWCZAREK SZKOCKI-COLLIE tricolor, szczenięta 6-tygodnio
we, bez rodowodu, • 250 zL Rudna, tel. 076/843-50*25 
OWCZAREK SZKOCKI-COLLIE szczenięta rodowodowe, od
robaczone, -1.000 zl (możliwe raty). Sieradz, tel. 043/827-22-39 
OWCZAREK SZKOCKł-COLUE 4-miesięczny, inteligentny, po 
dużych pięknych rodzicach, - 350 zł. Paszowice, tel. 
076/870-12-07

- PEKIŃCZYK szczenięta, rodzice do wglądu, - 300 zł. Trzebni
ca, tel. 071/387-09-28
PINCZER MINIATUROWY szczenięta, po rodowodowy di rodzi
cach, rodzice do wglądu - 400 zł. Wałbrzych, teł. 074/845-08-05 
PINCZER MINIATUROWY 1 5-roczny, z metryką, książeczka 
zdrowia • 450 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-08-05 
PINCZERKI szczenięta, 12-tygodniowe, zaszczepione, czarne 
podpalane, - 250 zł. Piotrowice, gm. Jawor, tel. 076/870-88-63, 
0601/55-71-82
POLSKI OWCZAREK NIZINNY szczenięta rodowodowe -1.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/50-43-56
PRZYJMĘ BOKSERA psa, dobre warunki. Bolesławiec, tel. 
075/732-77-33 po 20
PTASZŃIKIIGEKONY małe i duże, różne gatunki, legalne po
chodzenie z hodowli, nie groźne, z terrarium lub bez, możliwy 
dowóz - od 35 zl. Wrocław, tel. 0603/60-61-17 
PUDEL MINIATUROWY morelowy, z rodowodem, książeczka 
zdrowia, po doskonałych rozdzicach, hodowla domowa, • 700 
zł. Poniec, tel. 065/573-13-09
RATLEREK czeka na suczki, 4 reproduktory. Wałbrzych, tel. 
074/845-08-05
RATLEREK MINIATUROWY szczenięta, czarne, podpalane, 
zaszczepione, książeczka zdrowia, odbrobaęzone, rodzice do 
wglądu, cena 400-600 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-08-05 
RATLERKI szczenięta, • 400 zl.Dlugolęka, tel. 071/314-94-37' 
ROTTWEILER 3-miesięczny, b. wesoły, po rodowodowych ro
dzicach, • 300 zł. Domaniów, tel. 071/302-70-45,0607/70-12-91 
ROTTWEILER szczenięta 9-tygodniowe, dobre pochodzenie, 
piękna kamaqa, - 400 zł. Kobylin, tel. 065/548-22 
ROTTWEILER szczenięta po rodowodowych rodzicach --350 
Zl. Namysłów, tel. 0604/24-52-89 
ROTTWEILER suczki, 2-miesięczne, • 300 zi. Trzebnica, tel. 
071/387-24-25 Wrocław. 071/373-10-11 
ROTTWEILER szczenięta 10-tygodniowe, odrobaczone, po ro
dowodowych rodzicach, książeczka zdrowia, - 450 zł. Wrocław, 
teł. 0602/77-89-62
ROTTWEILER 3-łetni pies. Zielona Góra. tel. 068/320-65-22 
RYBY AKWARIOWE MOLINEZJE zamienię na inne żyworod- 
ne. Wrocław, tel. 071/342r04-64 
RYBY AKWARIOWE WELONY i mieczyki, od 1 do 1,5 zl/szt. 
Prudnik, tel. 077/436-62-37
SETER IRLANDZKI szczenięta, - 400 zl. Wrocław, tel. 
0605/38-04-78
SETER IRLANDZKI szczenięta, - 400 zl. Bolków, tel. 
075/741 -37-7-5r- 075/741-31-47
SETER IRLANDZKI 4-mfesięczny, rodowodowy szczeniak z 
wadą, - 300 zł. Wrocław, teł 071/325-16-10 ’
SHIH-TZU 3-miesięczna suczka, • 500 zł. Bielawa, tel. 
074/834-05-42

- SHIH-TZU bialo-złote, z rodowodem, pies 7-miesięczny, sucz
ka 12-miesięczna-1.200,1.300 zl/szt., pies 12-miesięćzhy, bez

. rodowodu - 700 zł. Gajków, tel. 071/318-52-67 
SHIH-TZU szczenięta, suczki, książeczka zdrowia - 550 zł, po
siadam reproduktora. Łagiewniki, tel. 071/393-94-77, 
0604/43-63-88
SHIH-TZU szczenięta,-wesołe, przyjazne, wystaWowe, dosko
nale pochodzenie, 800 - 1200 zł. Wrocław, teł. 071/321-18,-34 . 
SHIH-TZU kolor biało-złoty, 8-tygodniowe szczenięta, rodowo
dowe - 550 zl/szt. Wrocław, teł. 783-46-58 
SHIH-TZU piękny, biało-złoty reproduktor, po czempionie, synu 
zwycięzcy świata, oczekuje na suczki do krycia, warunki do 
uzgodnienia. Wrocław, tel. .071/328-91-70-, 0603/31-21-86 
SYBERIAN HUSKY szczenięta, -300 zł. Witoszów Dolny, tel. 
074/853-85-62
SYBERIAN HUSKY niebieskie oczy. - 800 zł. Wrocław, tel.
316-17-77, 316-95-78
SZNAUCER MINIATUROWY szczenięta, 7-tygodniowe, po mat
ce z rodowodem, pieprz i sól - 400 zł. Namysłów, tel. 
0501/26-25-37
SZNAUCER MINIATUROWY pieprz i sól, szczenięta rodowo
dowe, odrobaczone, sznaucer średni czarny, suka 2-letnia, ro
dowodowa, • 650 zł. Rudno, teł. 068/356-16-29 
SZNAUCER MINIATUROWY szczenięta. - 400 zł. Wrocław, tel. 
0605/38-04-78
SZNAUCER MINIATUROWY czarno-srebmy o pochodzeniu 
bardzo dobrym, odrobaczone książeczka zdrowia, rodowodo
we, do odbioru po 20-tym maja, - 1.200 zł. Wrocław, tel.
353-18-19, 0608/02-12-41 po 18
SZNAUCER MINIATUROWY umaszczenie pieprz i sól, szcze
nięta 8-tygodniowe, po szczepieniach, b. ładne, po rodowodo
wych rodzicach, • 500 zl. Chojnów, tel. 076/818-67-54 
SZNAUCER MINIATUROWY czarne szczenięta, do odbioru po 
20 maja, - 430 zl. Łagiewniki, tel. 071/393-91-70 
SZNAUCER ŚREDNI bez rodowodu, - 600 zl. Gniewków, tel. 
0605/34-85-97
SZNAUCER ŚREDNI pieprz i sól, 7-tygodniowe. szczenięta, 
odrobaczone, zaszczepione, pod stalą kontrolą weterynarza, - 
450 zl. Szczawno Zdrój, tel. 074/666-27-69 
SZNAUCER ŚREDNI .pieprz i sól*, po rodzicach z rodowodem, 
książeczka zdrowia, grubej kości, odbiór w końcu maja, - 500 
zł. Wrocław, tel. 071/329-24-43
SZPIC MINIATUROWY 11-mieś., czarny, po czempionach, • 700 
zł. Wołów, tel. 071/389-17-22
TERIER ROSYJSKI czarny, po dobrych rodzicach, - 1.400 zł. 
Leszno, tel. 0607/26-47-94
TERIER WALIJSKI szczenięta odbrobaczone, po psach polu
jących - 230 zł. Wrocław, tel. 071/315-94-50 
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER suczki, rodowodowe, do 
odbioru pod koniec maja, cena 1.300 - 1.800 zł. Czaplice, tel. 
071/389-05-21
WEST HIGHLAND WHITE TERRIERySZCZenięta po czempio
nach, zaszczepione, ojciec młodzieżowy czempion Polski i 
czempion Polski, w cenie 2.000 • 2.500 Zł. Świebodzice, tel. 
074/854-72-41
WHIPPET szczenięta rodowodowe po czempionie. odchowa
ne, możliwy dowóz, - 800 zł. Strzelin, tel. 07f/392-12-75 
WYŹEL szorstkowłosy szczeniak, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/373-78-42
WYŻEL SZORSTKOWŁOSY czamo-srebme, psy i suki, - 350 
zl. Wrocław, tel. 0608/16-37-64
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, pieski, zaszczepione, •
1,100 zl. Lubin. teł. 076/749-30-50 
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, suczki • 1.000 zł. Łagiewni
ki, tel. 071/393-94-77, 0604/43-63-88 
YORKSHIRE TERRIER miniaturowe, od 800 do 1.200 zl. Nysa, 
tel. 077/435-88-90
YORKSHIRE TERRIER pies 19-miesięczny, -1.200 zł. Rędziny 
k. Częstochowy, teL 034/327-93-35 
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, miniaturki, - 900 zl. Świdni
ca, tel. 074/853-55-51 po godz. 19, 0605/06-25-77 
O  YORKSHIRE TERRIER • 3 pieski 7-tygodniowe, 

szczepione, odrobaczone itd. • 1.000 zł. Wrocław, 
tel. 0602/66-22-74 80007501

YORKSHIRE TERRIER 2 reproduktory, młodzieżowy czempion 
Polski, czempion Polski, zwycięzca rasy i wystaw, obustronne 
pochodzenie po czempionach oraz drugi piesek po młodzeźo- 
wym zwycięzcy świata z 1996 r i Europy z 1999 r., czempionie 
9 krajów, oczekują na suczki do krycia. Wrocław, tel. 
071/328-91-70, 0603/31-21-86
YORKSHIRE TERRIER rodowodowy 2.5-miesięczny piesek, po 
młodzieżowym czempionie Polski, czempionie Polski, zwycięz

cy rasy I wystaw, obustronne pochodzenie po czempionach, 
zaszczepiony, odbrobaczóńy;- 4.800 zl Wrocław, tel. 
071/328-91-70, 0603/31-21-86 '
YORKSHIRE TERRIER piesek 2-miesięczny. odrobaczony, za
szczepiony, po rodowodowych rodzicach, posiadam reproduk
tora miniaturę, z rodowodem, • 950 zł. Wrocław, tel. 
0605/07-02-65
YORKSHIRE TERRIER szczeniaki, rodowodowe, po zwycięz
cach wystaw, komplet szczepień, cena 1.200-1.500 zl. Wrocław, 
tel. 071/372-55-54
YORKSHIRE TERRIER MINIATUROWY 2-letni poszukuje suczki 
.miniaturki* do pokrycia. Wrocław, tel. 344-89-53

ZDROWIE 
I URODA

APARAT DO HYDROMASAŻU kąpieli perelkowiej, z ozonem, 
sterowany pilotem, - 800 zł. Legnica, teł. 076/862-15-47 
APARAT DO HYDROMASAŻU nowy. prod. niemieckiej, - 550 
zł. Legnica, tel. 076/862-15-47
APARAT DO HYDROMASAŻU LUXANAMED dó kąpieli pereł
kowej, • 390 zl. Legnica, tel. 076/866-34-0? .

LEKARSTWO MELATONINA 3 mą, f!^ztVbpakow., 80 zlI 
opakow., Dhea 25 mg, 60 szt. w opakow, 150 zl/ opakow! Oła- 

„ wa, tel. 071/313-45-49 
LEKARSTWO MELATONINA 1 mg, 120 tabletek, w opakowa
niu, - 50 zł. Wrocław, lei. w 1/357*85-30 
O  VIAGRA-LEKARSTWO DLA MĘŻCZYZN oryginal

na tabletka z USA, cena 100 mg • 55 zł, 50 mg • 42 
zł, wysyłka na cały kraj, dyskrecja zapewniona. 
Katowice, tel. 0501/34-19-17 03002631

O  VIAGRA • TABLETKA DLA MĘŻCZYZN z USA, 100% 
skuteczności, cena 100 mg • 55 zł, 50 mg • 42 zł, 
dyskrecja zapewniona, wysyłka na cały kraj. Ka
towice, tel. 0607/07-06-69 03002641

LEKARSTWO YIAGRA 100 mg - 65 zł. Wrocław, tel. 
0609/15-17-27
LEKARSTWO VIAGRA cena 65 zl/szt. Wrocław, tel. 
071/363-20-69
LEKARSTWO VIAGRA 100 mg - 60 zł, możl. sprzedaży wysył
kowej. Wrocław, tel. 0601/77-15-10 (k00034)
LUNETA ♦ statyw, śr. 70, powiększenie x30, x60, - 200 zł. Ża
gań, tel. 068/477-68-92
ŁÓŻKO DO MASAŻU składane, przenośne, stan b. dobry, -
1.100 zl. Pilawa Górna, tel. 074/837-24-94
ŁÓŻKO DO MASAŻU do profesjon. zabiegów, stan b. dobry, -

C E N T R U M  M E D Y C Z N E
NIEMIECKA APARATURA “BICOM” + UZNANI LEKARZE
GWARANTOWANA LIKWIDACJA PALENIA (już po 1 w izycie u lekarza), 
wszystkich nałogów, anoreksji, bulimii; WSZYWKI (całodobowo)
ALERGIE, ASTMA - B EZBO LESN E  TESTY* .
O DCZULAN IE (bez nakłuć, natychmiastowo, 300 alergii); G &
B E Z O P E R A C Y J N I E ,  S K U T E C Z N IE :
TARCZYCA , W RZODY, MIĘŚNIAKI, CU KR ZYCA , NADCIŚNIENIE.
REUM ATYZM . ZATOKI. BÓLE . NERW ICE. PORAŻENIA, EPILEPSJA ,
BIELACTW O, ŁUSZCZYCA .M O CZENIE  NO CNE, inne trudne choroby;
I M P O T E N C J A  (V IA G R A ), bezpłodność, prostata, depresje,stres 
G IN E K O L O G IA  (specjaliści) - antykoncepcja, onkologia, cytologia,leczenie nadżerek - bez wypalanek 
B E Z K R W A W E  - usuwanie LASEREM : brodawek, znamion, tatuaży,naczynek, odcisków, trądzika 
IR Y D O LO G IA  - analiza chorób z  tęczówki oka + ziołoleki
O D C H U D Z A N IE  (cellulitis) - komputerowo, spalacze tłuszczu, “L-KARNITYNA*, “CHITININ1 
S K L E P  - ziołoleki, pierwiastki prof. Podbielskiego, bańki bezogniowe,kubki magnetyczne,
VILCACO RA  (licencjonowany przedstawiciel Londynu). * lO tA W lU M  t u r b o  - NAJTANIEJ m

O
WROCŁAW, UL. CHROBREGO 35, TEL. 071 329 33 70

APARAT OO HYDROMASAŻU WHIRLPOOL do kąpieli pereł- 
kowej, - 760 zl. Legnica, tel. 076/866-34-07 
APARAT DO MASAŻU PODWODNEGO elektr, piec do sauny. 
Trzebnica, lei. 071/312-15-09
APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA KRWI Huger. el.. automa- 
tyczny, b. dokładny, pomiar także pulsu, podświetlany fabr. nowy, 
zasilany (2 x mały paluszek), sprow. z Niemiec, możliwość prze
słania pocztą • 230 zl. 57-300 Ząbkowice śląskie, tel. 
074/641-15-75
APARAT HEMATOLOGICZNY do oznaczania morfologii QBC, 
firmy Becton Dicinson, produkcji USA, idealny dla lekarza ro
dzinnego, - 15.000 zł (możliwe raty). Wrocław, tel. 
071/786.-85-81, 0600/42r04-70

2.000 zł. Wrocław, tel. 071/340-65-42 do godz. 16. 
0601/71-57-78
ŁÓŻKO MAGNETYCZNE MRS 2000 mało używane. • 4.500 zi. 
Wrocław, te). 0607/45-55-86
ŁÓŻKO SZPITALNE produkcji duńskiej, regulowana wysokość 
barierki, kółka, stan b. dobry, * 350 zł. Wrocław, tel. 
071/324-13-60
NOŻYKI GILLETTE SENSOR EXCEL pakowane po 5 sztuk -11 
zł/paczka. Wrodaw, tel. 0503/68-55-65 .
PERFUMY różne marki • 30 zl/szt Wrocław, tel. 0609/26-33-95 
PERFUMY DAMSKIE i męskie, trwałość zapachu 24 h, 50 ro
dzajów - 41 zl. Wrocław, teł; 0503/37-60-77

CENTRUM TERAPII LASEROW EJ
Bezkrwawe leczenie i usuwanie znamion barwnikowych, brodawek wirusowych, “kurzajek”, 

odcisków, wrastających paznokci, klykcin, włókniaków, innych narośli skórnych, 
tatuaży, poszerzonych naczyniek krwionoślnych, naczyniaków, przebarwień, piegów.

TRW AŁE USUWANIE ZBĘD NEGO OWŁOSIENIA 
071/ 330 31 13, 330-32 05,0601 55 56 64.www.ctl.kn.pl

APARAT SŁUCHOWY prod. szwajcarskiej, - 800 zł. Wrocław, 
tel. 071/346-40-90 lub, 0606/52-56-03 
APARAT WSPOMAGAJĄCY MÓWIENIE dla osób po operacji 
krtani, marki Servox, prod. niemieckiej, nowoczesny, - 900 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-77-77
BUTLA TLENOWA medyczna, reduktor, nawilżacz I odsysacz, 
dla chorej osoby na astmę, nowa, - 400 zl. Wrocław, lei.
784-45-10
FOTEL STOMATOLOGICZNY EMDA GALAXY, beżowo-kremo- 
wy, tapicerka brązowa, razem ze spłuczką, lampa Ritter, moco
wana do sufitu • 4.500 zi. Jelenia Góra, tel. 075/641-98-60 do 
godz. 10 i po 20, 0502/23-58-40 - 
FOTEL STOMATOLOGICZNY Ch IrANA z  rękawem Doriota, 
unit - 700 zl. Wrocław, tel.'071/341-63-10 w godz 7-14

SŁONECZNE 
STUDIO

• s o la r ia  now e  i  używ ane firm : 
E R G O LIN E , GO LF, UVE , K B L

• lam py: N E W  T E C H N O LO G Y
• ko sm etyk i
• bezp ła tne  do radztw o
• k lim a tyzac ja  J b k
• se rw is , kom ie , raty, le a s in g  - OP011917

u l. C z y s t a  2-4, W r o c ła w  

te l. 071 / 3 43  98  9 0 , O 501 153 740

KOSMODYSK, -180 zl. Wrocław, tel. 0605/14-99-40 
KUPIĘ NOŻYKI DO GOLENIA GILETTE typu Sensor Excel, 
Mach. Lubin, tel. 0609/64-41-91
LAMPA OPERACYJNA 7-OGNISKOWA z zasilaczem, sufito
wa, • 1.000 zl. Chocianów, tel. 0606/37-45-52 
LAMPA UV do utwardzania tipsów, nowa, - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/325-98-55
LEKARSTWA ANABOLICZNE Omnadren 250 • 55 zł/op., Cien- 
buteroi - 80 zł/op. (lek spalający Huszcz), Vitaminum B12 - 30 
zł/op. Wrocław, tel. 0503/62-57-27

NOWOCZESNA STOMATOLOGIA
EMA - DENT 
NOWOŚCI

Korony porcelanowe o ścieralności 
żywych zębów

RTGProtezy szkieletowe bez metalu 
Żel do próchnicy (bezboleśnie)
Wybielanie zębów 
Ortodoncji - aparaty stale, ruchome, elastyczne

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 
SOBOTA I NIEDZIELA

u l. P o w s ta ń c ó w  Ś l. 159  te l. 785  40  44
u l. P re t f ic z a  8 te l. 365  48  48
u l. R y d y g ie r a  35  te l. 329  60 96
u l. D o k e r s k a  28  te i. 353  56  79

PODUSZKA PRZECIWODLEŹYNOWA .ROHO* nowa. - 900 zl. 
Wrocław, tel. 784-67-75, 0501/57-54-16 
POMOST INWALIDZKI dl. 25 m, szer. 107 m. wys. 140 cm, 
pomost ocynkowany, - 8.000 zł. Mirosław Malicki, 59-706 Gro
madka, ul. Sikorskiego 15/2
PRZYJMĘ SKUTECZNĄ POMOC w usunięciu polipów noso
wych. Wrocław, tel. 071/344-81-35 
PRZYRZĄD DO PEDICURE-MANICURE fabr. nowy, bogato 
wyposażony, ładowarka 220 W18 V, etui, sprow. z Niemiec, 
możliwość przesłania pocztą • 100 zl. 57-300 Ząbkowice Ślą
skie. tel. 074/641-15-75
SCHUDNU 10 kg do lala. Kłodzko, tel. 074/865-90-40 
O  SOLARIA wszystkie modele, nowe i używane, stan 

techniczny i wizualny idealny, atrakcyjne ceny. 
Transport, montaż i sterownik gratis. Wszystkie 
urządzenia posiadają certyfikat bezpieczeństwa i 
10-miesięczną gwarancję. W ofercie sprzedaży 
lampy „new technology" kosmetyki, środki dezyn
fekujące, częścf i inne akcesoria. „SUNSTORE SO
LARIA". Poznań, tel. 061/849-24-03,0501/64-06-00, 
0501/35-46-01 01022351

O  SOLARIA : Ergoline 50/12,100 W • 15.000 zł; Er- 
goline 44/4,160 W, Ultra, 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. „SUNSTORE 
SOLARIA” , Poznań, tel. 061/849-24-03, 
0501/64-06-00 01022371

O  SOLARIA PROFESJONALNE najlepszych firm • Er
goline, Uwe i innych. Ceny konkurencyjne, trans
port gratis, obsługa „od A  do Z” , gwarancja, ser
wis pogwarancyjny. Również sauny domowe oraz 
sprzęt do klubów fitness i siłowni. Wrocław, teł. 
071/363-31-96 01023471

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 hurtowe i 
detaliczne, transport, montaż i zegar sterujący 
gratis na terenie całego kraju, raty, leasing, ser
wis. Słupsk. tel. 059/842-14-76, 0603/55-77-35 
81009401

O  SOLARIA PROFESJONALNE RENOMOWANYCH 
FIRM Ergoline, wszystkie modele od 35/300/600, 
Avangarde, UWE, Miami Sun, Sunal i inne, dó każ
dego zakupu solarium - transport na terenie całe
go kraju; montaż oraz ei. zegar sterujący gratis, 
zapewniamy serwis, akcesoria, kosmetyki, lam
py, części zamienne sprzedaż wysyłkowa, deta
liczna. Słupsk, tel. 059/842-14-76, 0603/55-77-35 
81009391

SOLARIUM AYK 50 lamp + 5 wzmocnień na twarz oraz 33 lam
py ♦ 2 wzmocnienia, podnoszone, prod. niemieckiej, profesjo
nalne, nowe lampy - 7.000 zi i 4.50G zl. Wrocław, tel. 
0604/35-17-00
O  SOLARIUM ERGOLINE 50/3,160 W, UTP - cena do 

uzgodnienia. „SUNSTORE SOLARIA';, Poznań, tel. 
0501/64-06-00 01022361

SOLARIUM ERGOLINE profesjonalne, białe, zamykane ręcz
nie, pieksa profilowana, 35/3 lampy, - 6.200 zl. Wałbrzych, tel. 
074/846-19-48 w godz. 9-18
SOLARIUM ERGOLINE używane, 26 lamp, 3 wzmocnienia na

twarz, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/340-65-42 do godz. 16, 
0601/71-57-78 ' •
SOLARIUM GOLF EXCLUSIVE 26*2, profesjonalne, białe, ku
pione w saionie w kraju, pełna dokumentacja, stan idealny, -
3.100 zl. Lubiąż, tel. 071/389-29-39, 0501/46-82-82 
SOLARIUM MEGA SUN 63-lampowe, w tym 5 lamp na twarz, 
prod. niemieckiej, sterowane pilotem, stan b. dobry, dodatkowo 
dwie pleksy, możliwe raty 12 x 1.000 zl/mies, - 12.000 zi. Świd
nica, tel. 074/640-85-33, 0606/95-66-52 
SOLARIUM MIAMI SUN nowe lampy 50/10, komfortowe, wen
tylacja, stan b. dobry, • 9.000 zł. Brzeg, tel. 0606/48-45-37 
SOLARIUM MIAMI SUN 80/100/400 W, 6 lamp na twarz, po
dwójny nawiew, wyrzut ciepłego powietrza na zewnątrz, w cią
głej eksploatacji, stan dobry, - 11.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/752-15-80, 0607/73-82-80
SOLARIUM SUN VISION C12, • 5.670 Zl. Wrocław, teł. 
0608/30-37-66
SOLARIUM SUNAL 34/3,2 szt., nowe lampy, serwisowane, stan 
b. dobry, • 4.000 zl. Wrocław, tel. 071/325-98-55 
SOLARIUM SUNAL 34/3 "stan b. dobry, 2 nowe płyty, żetoniar- 
ka gratis, • 4.000 zł. Wrocław, tel. 372-72-02 
SOLARIUM UWE BRONSARIUM 34/3 stan idealny, b. mało 
używane, - 4.300 zł. Lubin, tel. 076/846-13-68, 0604/08-68-46 
SOLARIUM VITA SUN profesjonalne, 28/3, automatyczne, -
2.500 zl. Wałbrzych, tel. 074/846-19-48 w godz. 9-18 
SOLARIUM STOJĄCE, 7-lampowe, 180 x 70 cm - 500 zł. Le
gnica, teł. 076/850-21 -55
O  SPROWADZAM UŻYWANE URZĄDZENIA INARZĘ- 

DZIA MEDYCZNE z Niemiec, kompletne wyposa
żenia gabinetów stomatologicznych i ginekolo
gicznych itp., stan urządzeń idealny! Nowe prze
glądy. ., tel. 0604/26-81-98 01024961

SPRZĘT STOMATOLOGICZNY nowy lub używany, cena od
1.000 zl. Wrocław, tel. 071/785-76-94. 0604/71-66-24
UNIT STOMATOLOGICZNY FINOENT pełny osprzęt, nowy. •
32.000 zl. Wrocław, tel. 071/785-76-94, 0604/71-66-24
UNIT STOMATOLOGICZNY niemiecki, fotel, lampa, końcówki, 
- 21.000 zł. Wrocław, tel. 071/785̂ 79-88, 0502/35-57-40 
WÓZEK INWALIDZKI nowy • 350 zł. Konary, gm. Udanin, tel. 
076/871-90-32
WÓZEK INWALIDZKI prod. niemieckiej, nowy, nie używany, stan 
idealny, - 700 zl. Wałbrzych, tel. 074/666-25-48, 0503/74-15̂ 11 
WÓZEK INWALIDZKI akumulatorowy, 2-letni, - 3.000 zł. Lubni- 
ca, gm. Wielichowo, tel. 061/443-32-90 
WÓZKI INWALIDZKIE 4- i 3>kołowe, cena 2.900 i 3.295 zł. Wro
cław, tel. 0608/30-37-66
WYPOSAŻENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO fotel. vapo- 
zon, darsonwal, galwan, sterylizator Jtulkowy, lampa, lupa, •
4.000 zł. Chocianów, tel. .076/818-53-04 .
WYPOSAŻENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO stolik do ma
nicure, wapozon, woskownica, pistolet do przekłuwania uszu, 
sterylizator, fotel i inne, w cenie od 100 zł. Wrocław, tel. 
0503/93-00-12
ZESTAW KOMPUTEROWY DO DOBORU FRYZUR profesjo
nalny, komputer, kamera, drukarka, program, - 10.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/841-35-14
O  ZWRÓĆ NA SIEBIE UWAGĘ - wyglądaj dobrze, 

czuj się wspaniale. Zadzwoń po poradę!., tel. 
0501/70-55-22 w środy w g. 10-17 01023451

INSTRUMENTY 
MUZYCZNE

O  „AARON PIANO-SERWICE” FORTEPIANY, PIANI
NA • J. Musiał: remonty generalne, strojenie, na
prawy, renowacje starych instrumentów. Kupno, 
sprzedaż, transport, pośrednictwo. Eksport, im
port. Marki: Steinway, Bechstein, Yamaha i inne. 
Wrocław, tel. 071/363-77-45, 0607/30-87-94 
02019881

AKORDEON HOHNER CONCERTO IV120 basów, 8 registrów, 
stan b. dobry, - 1.500 zl. Żary, tel. 068/375-95-82 
AKORDEON ŚPRANGER AMORETTA, 96 basów, 5 registrów 
przy klawiaturze, 3 registry przy basach, 3 chorały, • 2.000 zl. 
Wrocław, tel. 787-77-86 w godz. 17-24, 0603/63-12-48 
AKORDEON WELTMEISTER 120 basów. 16 registrów, 4-gło- 
sowy, mało używany, stan b. dobry, futerał, - 550 zi ., gm. Choj
nów, tel. 076/819-14-71 .
AKORDEON WELTMEISTER guzikowy. 5-rzędowy, 120 basów, 
nowy, • 1.500 zi lub zamienię na akordeon klawiszowy Hohner. 
prod. wloskiejoraz 80 basów, - 500 zl lub zamienię na skrzypce. 
Blizanów, tel. 062/751 -09-22 po godz.20 
O  AKORDEON WELTMEISTER 120 basów, 16 regi

strów, nowy, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/316-26-85 
01025271

AKORDEON WELTMEISTER 120 futerał, • 500 zl. Jelenia Góra, 
tel. 07.5/713-46-61
COMBO GITAROWE RBL prod.,włoskiej, 100 W, „tremoło", 
.cłin', -140 Zł: Wrocław. tel. 0502/93-25-31 
DO WYNAJĘCIA SALA do próh dla zespołów muzycżnyeh, 
wyposażenie firm Yamaha, Hohner, Marshall, Celestion, Shure 

;- 8 zi/godz. Wrocław, tel, 071/353-07-85, 0501/94-75-27 . 
EFEKT GITAROWY COMBO Marshall VS. 265; stereo chorus, 
używany w studio i w domu, - t.750 zl. Wrocław, tel. 
0501/24-83-00
FORTEPIAN GROTRIAN STEINWEG z czarnym połyskiem.
markowy, stan idealny, nadaje się .do małych sal koncertowych,
- 29.000 zl. Wrocław, tel. 0601/83-75-49
FORTEPIAN GUSTAW HOFFBAUER z 1873 r.. Wiedeń. - 8.300
żł. Nowa Sól. tel. 068/387-86-84
FORTEPIAN P. PROSKOWITZ Wien, do remontu - 7.000 zl.
Rawicz, tel..0503/03-94-59
GITARA AKUSTYCZNA prod. niemieckiej, z twardym futerałem, 
cena - 320 zł oraz gitara elektryczna, prod. japońskiej,, cena - 
160 zł lub całość, cena - 480 zl. Lubin, tel. 076/846-76-35, 
0601/50-18:94
GITARA BASOWA, 1980 r. prod. japońskie, znakomita replika 
Fendera Jazz-Bass, naturalny klor, body light ash, - 520 zł. 
Wrocław, tel. 0502/93-25-31 ‘ *
GITARA ELEKTRYCZNA YAMAHA Pacifica 604 w,.mostek
2-stronny Wilkison, stan idealny, kolor podpalana wiśnia, -1.300 
zl. Wrocław, tel. 0502/83-40-87. 345-44-28 
GITARA ELEKTRYCZNA GIBSON-EPIPHONE SPECIAL kolof 
Vintage Sunburst, sztywny futerał, stan b. dobry, - 1:000 zł. 
Wrocław, teł. 071/348-66-69
GITARA ELEKTRYCZNA EPIPHONE LES PAUL CUSTOM, -
1.600 zł. Głogów, tel. 076/834-72-02 
GITARA ELEKTRYCZNA EPIPHONE kopia Gibsona, Les Paul 
Standard, futerał, stan b. dobry, • 1.300 zi. Wrocław, tel. 
0501/24-83-00
GITARY 6-strunowe, 3 szt. • 200 zł/szt. Lądek Zdrój, tel. 
074/814-65-85
HARMONIZER WOKALOWY 3-głosowy, • 1.000 Zł. Wrocław, 
lei. 349-13-88, 0602/75-99-30
KAMERA POGŁOSOWA -120 zł, mikrofon Shure, nie używa
ny, na gwarancji • 120 zl. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-62-40, 
0504/90-63-85
KAMERA POGŁOSOWA ADS stereo -180 zl. Lądek Zdrój, tel. 
074/814-65-85
KEYBOARD CASI0120 barw. 40 rytmów, amatorski, mało uży
wany, - 380 zl. Bartoszów k. Legnicy, tel. 076/722-87-27. 
0606/34-52-92
KEYBOARD CASIO MT-640 4 oktawy, stan b. dobry, dużo funk
cji, zasilacz 220 V, karton, - 210 zl. Jelenia Góra, tel. 
075/764-82-26 1
KEYBOARD CASIO CT 400 4 oktawy. 100 podkładów, instru
mentów, książka obsługi, pokrowiec, samouczek do gry, stan 
dobry, pilne, • 200 zl. Św. Katarzyna, tel. 0502/15-94-55 
KEYBOARD KAWAIX130 50 podkładów, nagrywanie, wyświe
tlacz. stereo, magiczny koncert, opracie do nut, mało używany, 
zasilacz, - 400 zl. Zagrodno, tel. 076/877-34-96

KEYBOARD KORG I30 HO z twardym dyskiem + twardy fute
rał. - 6.500 zł. Wrocław, tel; 0601/74-66-28 
KEYBOARD YAMAHA PSR 520 zasilacz, sztywny futerał, •
1.350 zł. Biedrzychowice, teł. 0607/45-82-83 
KEYBOARD YAMAHA PSR 420 statyw, zasilacz - 1200 zł, syn
tezator Roland 050 - 1700 zł. Grębocice, teł. 0606/18-85-53 
KEYBOARD YAMAHA PSR 640 instrukcją w jęz. polskim, na 
gwarancji, - 3.450 zł orazPSR 740 instrukcja w jęz. polskim, na 
gwarancji, - 4.450 zł. Lubin, tel. 076/846̂ 53-32 
KEYBOARD YAMAHA PSR 500 5 oktaw. 100 rytmów, 100 ba
sów, pamięć, instrukcja w jęz. polskim, zasilacz, - 900 zł. Wro
cław, tel. 353-42-79
KEYBOARD YAMAHA PSR-DJX do muzyki techno, • 1.500 zl. 
Bielawa, tel. 074/833-11-31
KOLUMNY ESTRADOWE subbasy (doły), na głośnikach elek
tronice 15', 350W, - 1.800 zł. Jelenia Góra, tel. 0605/14-30-03 
KOLUMNY ODSŁUCHOWE ZG-50, 4 szt • 200 zl/szt. Lądek 
Zdrój, tel. 074/814-65-85
KUPIĘ GITARĘ AKUSTYCZNĄ stan dobry, w cenie do 100 zl.
Żary, tel. 068/374-03-09. 0503/55-08-73
KUPIĘ PERKUSJĘ Power Beat'a lub Amati, kompletna, stopki,
naciągi, talerze, bębny, do 1.000 zl. Lwówek Śląski, tei.
075/647-80-02
O  KUPIĘ SKRZYPCE stare. Wrocław, tel.

071/347-87-07 przed południem 02018441
LEKCJE GRY NA GITARZE elektrycznej i akustyczną, szybko, 
improwizacja, zasady harmonii - 80 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/353-07-85, 0501/94-75-27
MIKSER 6 efektów dźwiękowych, nowy, 6 wejść, 3 mikrofony, 
wskaźnik wysterowania, • 1.200 zl. Oława, tel. 071/313-23-57, 
0602/84-61-29
MIKSER ADS 14 kanałów, bogate wyposażenie, kamera pogło
sowa jtOS 500+, - 1.550 zl. Mikorzyn, tel. 062/781-84-60 
MIKSER YERMONA 1642 16 kanałów, wskaźniki szczytu, 2 mo
nitory, 4 x SUB, do małego studia nagrań, - 800 zl. Legnica, tel. 
0603/33-23-38
MULTIEFEKT GITAROWY KORG 6 pedałów pod stopą, możli
wość własnej modyfikacji brzmień z zakresu takich efektów jak: 
reverh, delay, chorus. fleanger, brak przesteru, • 450 zł. Lubin, 
tel. 0605/64-24-46
MULTIEFEKT GITAROWY ZOOM 505 stan idealny. 24 efekty, 24 
banki. • 400 zł. Wrocław, tei. 345-44-28, 0502/8340-87 
MULTIEFEKT GITAROWY VGS 50 DOD, lampowy; mało używa
ny, • 1.300 zł. Krapkowice, tel. >077/466-22-78 po godz.14 
ODSTĄPIĘ LOKAL w centrum Oławy lub przyjmę przedstawi
cielstwo firmy. Oława, tel. 071/313-87-76. 0602/44-86-10. 
0605/23-90-60
ORGANY GEM CD-10. - 900 zł lub zamienię na migomat albo 
inne propozycje. Legnica, tel. 076/854-01-70.
ORGANY HAMOND EYERET, 1964 r. lampowe, 2 manuały, basy 
W pedale, - 250 zl. Wrocław teł. 321-94-90 po godz. 19 
PEDAŁ WAH-WAH CRAY-BABY GCB-95 nowy; - 500 zł. Trzebni
ca, tel. 071/312-18-75
PERKUSISTA POSZUKUJE ZESPOŁU grającego na weselach, 
itp., w celu nawiązania trwalej współpracy, z ok. Trzebnicy. Jarek, 
Trzebnica, tel. 071/312-50-23. 0502/17-75-13 
PERKUSJA kocioł basowy -100 zł, przejśdówka - 70 zł, hi-hat 
Pearl -100 zl, stopa Tama • 100 zl, statyw pod werbel - 80 zł, 2 
statywy niekompletne - 50 zl/szt, • 550.000 zl. Legnica, tel. 
076/846-76-35.
PERKUSJA AMAT114,12,13,18. 21*, cena 490 zl, blachy Pa- 
iste .Alfa Pide 20’, Crash 16" hi-mat 14' - 1.200 zł, Cizjan Crash
• 500 zł, Yamaha TMX (12 wejść)- 950 zl. Pieńsk, woj. jeleniogór
skie, tel. 0608/51-89-82
PERKUSJA HOHNER prod. niemieckiej (RFN), kolor czarny, na
ciągi Remo, blachy Paiste, Kompletna, - 1.500 zi. Stawa, tel. 
0609/28-26-89
PERKUSJA POWER BEAT komplet podstawowy, podwójny pe
dał do stopy Power Beat, rocznik 2000, stan idealny..- 2.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-94-38 po południu 
O  PIANINA I FORTEPIANY - strojenie i renowacja, po

średnictwo kupna i sprzedaży. Marcin Mikuła, 
www.avista.emit.pl, tel. 071/398-63-22, 
0501/31-10-30 80004311

PIANINO z metalową płytą, przedwojenne, niemieckie, nastrojo
ne, - 1.400 zl. Brzeg. tel. 0607/31-64-15 
PIANINO, metalowa płyta, ładne brzmienie, -1.500 zl. Lubań Śl., 

:tel 075/721-57̂ 77
PIANINO 3-pedałowe. z metalową płytą; ciemnobrązowe, wysoki 
pdłysk,- 2.500 zl. Wrocław, tel. 071/34640-90lub, 0606/52^03 
PIANINO, orzechowe - 1.000 zł. Wrocław/teł 071/315̂ 12-75 
PIANINO BERLIN WAGNER CT. - 3.000 zl. Wrocław, tel. 
071/36348-16
PIANINO BRESLAU stare po renowacji. Żagań, tel. 075/735-57-75 
PIANINO CAUSIA M-105, retro, nowe - 2.200 zł. Wschowa, tel. 
065/540-45-94
PIANINO CARL ECKE Berlin, stare, czarne, stan idealny, 2.000 
zl. Ostrów Wielkopolski, teł, 062/735-39-81, 0606/91-97-56 
PIANINO LEGNICA lakierowane, w dobrym stanie, • 2.500 zl. 
Lubin, te). 076/846-07-82
PIANINO LEGNICA z metalową płytą, 3-pedaiowe, stan b. do
bry, - 2.000 zł. Polkowice, teł. 076/749-60-63 
PIANINO LEGNICA stan dobry, .  1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/3484649
PIANINO LEGNICA z metalową płytą, • 1.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/4345-09
SAKSOFON ALTOWY YAMAHA futerał, 3-łetni. stan idealny. -
2.499 zl. Legnica, tel. 0607/41-76-95 
SAKSOFON ALTOWY BS barytonowy, bas hełikon, klarnet, cena 
od 1.500 zl. Sieradz, tel. 043/821-55-50 
SEKWENCER QY22 -1.300 zł, mikser 8-kanałowy • 300 zł.Flan- 
ger Ibanez - 200 zł, equalizer -100 zi, slacja dysków MDF-3, 
gitara bas., prod. japońskiej, 3 szt. • 300,500, 700 zl, wzmac
niacz Regent Combo 50 - 500 żł, rytm. sekcja Yamaha DD-14 - 
650 zl. Lądek Zdrój, teł. 074/814-65-85 - 
SYNTEZATOR KETRON pełna wersja' - 9.600 zl Oleśnica; tel 
071/314-33-58 po godz. 15
SYNTEZATOR OUASIMIDI THE RAVEN MAX analogowy, yirtu- 
alny, posiada sequencer, aytomat perkusyjny, w pełni progra
mowalny, stan idealny. • 3.600 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/753-34-29
SYNTEZATOR SOLTON MS-50 futerał, - 3.406 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-33-58 po godz. 15
SYNTEZATOR SOLTON KETRON MS 50 stacja dysków, b. 
dobre brzmienie - 4.200 zł. kolumny estradowe Celestion 2 x 
300 W - 2.400 zł. Wałbrzych, tel. 0601/57-27-03 
TRĄBKA POLMUZ, 3 tłoczki, nie pogięta + futerał, stan b. do
bry. - 300 zł. Trzebnica, tel. 071/387-08-79 
UTWORY SMF/GM lata 60, 70, 80,90, 2000, 2001, polskie i 
zagraniczne, teksty (pop, rock, disco, dance, disco polo), na ' 
dyskietkach 2 HO, OD, MD - od 1 zl/szt., co tydzień nowości. 
Wschowa, tel. 065/540-20-10/0603/08-77-29 
WERBEL ROYALS drewniany, rozm. 14*x 5*, dodatkowy sta
tyw, • 160 zl. Lubin, tel. 0607/35-12-66 
WZMACNIACZ GITAROWY EHOLETT 2 wejścia, tranzystoro
wy, czyste brzmienie, idealny dla początkującego zespołu. - 350 
zl. Lubin, tel. 0605/64-24-46
WZMACNIACZ GITAROWY LABOGA 50 W, duży, kolumna 
Celestion, stan idealny, - 450 zl. Wrocław, tel. 345-44-28, 
0502/8340-87
WZMACNIACZ GITAROWY BASOWY 100 W, .pełna lampa’ 
(głowa), reverb .Steel Phon, prod. brytyjskiej z 1980 r., wzór 
Marshall, wspaniałe czyste brzmienie, stan b. dobry, • 650 zl. 
Wrocław, tel. 0502/93-25-31
WZMACNIACZ GITAROWY głowa, 100 W, brytyjskiej firmy H&H 
Electronics. reverb. gain, 2 kanały, valve spund, model V-S 
Musician - 350 zl. Wrocław, tel. 0502/93-25-31 
WZMACNIACZ PEAVEY COMBO basowy, 300 W - 1.800 zl, 
głośnik basowy fi 40,100W, 8 omów, nowy - 300 zł. Lądek Zdrój, 
tel:074/814-65-85
ZAMIENIĘ PERKUSJĘ * gitara basowa - oa Simsona Skutera.
Z dokumentacją. Trzebnica, tel. 071/387-08-79 •
ZESPÓŁ MUZYCZNY pilnie poszukuje trzeciej osoby, wokali
sty lub muzyka-wokalisty. najchętniej z Lubina lub okolic, 'mile 
widziany samoohódi sprzęt obojętny Lubin, teł. 0602/46̂ 72-21 
ZESTAW NAGŁAŚNIAJĄCY ESTRADOWY 2x200 W, 8 omów,
• 180 zł. Lubin. tel. 0602/46-72-21

11.05.2001 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 79

http://www.ctl.kn.pl
http://www.avista.emit.pl


H U R T O W N I A  O D Z I E :
Z A C H O D N I E J .  S O R T .  O R Y G I N A Ł . o  
0 7 5 / 7 6 * 4 - 7 4 - 3 - 4  p o n . - p t  ?

8 . 0 0 - 1 2 . 0 0  Io -
o -

6 0 1
6 0 1

S S 4 - 0 8 6  
2 2 7  6 - 4 7

J E L E N I A  G Ó R A ,  u l .  K a s p r o w i c z a  6 4 j

ANTYKI
O  ANTYCZNE MEBLE KUPIĘ a także wszelkie inne 

stąp przedmioty: obrazy, porcelanę, zegary. Wro
cław, tel. 071/315-20-46,0603/88-71-04 02020331' 

O  ANTYKI • pracownia renowacji antyków, wykonu
jemy usługi w zakresie renowacji starych mebli, 
zegarów, stolarki, wykonywaniu replik, posiada
my w sprzedaży meble odrestaurowane - zapra
szamy. 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

BAREKŚCIENNY z początku wieku, cena 850 zl. Świdnica, tel. 
074/852-59-80, 0604/30-17-71
BIBLIOTECZKA 10-letnia, lite drewno, stan dobry, - 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 349-25-50
BIBLIOTEKI - 1.200 zl/szt. Wrocław, tel. 071/349-16-83 
BIELIŹNIARKA z nadstawką, koloru orzechowego, • 600 zł. 
Wajbrzych, tel. 074/842-65:?3
BIELIŹNIARKA EKLEKTYCZNA modrzewiowa, stan idealny - 
600 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-38-34, 0604/61-56-95 
BRYCZKA KONNA drewniane kola, 4-osobowa, - 3.000 zł' Bu
kowina, tel. 062/785-65-80
BRYCZKA KONNA 4-osobowa, bryczka 2-osobowa, sanie wi
klinowe 4-osobowe do renowacji, - 5.000 zl. Wałbrzych, tel. 
0602/43-03-24
BRYCZKA KONNA przedwojenna, na kołach sztabowych, po 
remoncie, gotowa do jazdy, • 3.500 zł. Wołów, lei. 071/389-27-45 
GAZETY PRZEDWOJENNE z lat 1929-33, oryginalne, bogato 
ilustrowane, pisane gotykiem, rysunki okolię Świdnicy, cena od 
5 zl. Witków, ul. Jaworzyna Śl., tel. 074/851-62-56 po godź. 16 
HEŁMY POLSKIE wzór 40/50, kompletne, stan ideąlny - 13 
zl/szt. oraz hełmofony czołgowe, kompletne - 35 zł/szt. ‘Wro
cław, tel. 0603/76-55-05
JADALNIA ART DECO - 2.500 zł. Wrocław, tel. 07T/315-12-75 
KARABIN MOSIN stary, do renowacji - 70 zł. Łagiewniki, tel. 
071/346-28-96
KOŁO MŁYŃSKIE ciosane ręcznie z piaskowca, średnica ok. 
140 cm, - 800 zł. Wrocław, tel. 0501/53:14-76 
KOŁOWROTEK drewniany, po renowacji*, stan b. dobry, - 450 
zł. Szklarska Poręba, tel. 075/717-32-48 po godz. .19 
KOMODA BIEDERMEIER 5 szuflad, mahoniowa, 2 .dachy*, stół 
Biedermeier, jedna noga ♦ .gruszka spieltisch*, duże szafy, 
masywne dębowe, 3-drzwiowe, do renowacji. Lubin, teł. 
0605/61-71-09, 0605/20-51-05
KOMODA EKLEKTYCZNA orzechowa, kompletna, stan b. do
bry - 850 zł. bieliźniarka eklektyczna modrzewiowa, po renowa
cji - 600 zl, bieliźniarka Ludwik Filip orzechowa,' 1-drzwiowa - 
300 zl, bieliźniarka eklektyczna sosnowa - 400 zl. Wałbrzych, 
tel. 074/841-38-34, 0604/61-56-95 
KOMPLET GABINETOWO • SALONOWY międzywojenny, kre
dens, pomocnik - komoda z nadstawką, ławka, dębowe, wnę
trze mahoniowe, bogato zdobione, • 9.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-68-56, 074/665-04-45 
KREDENS. - 800 zl. Brzeg, tel. 0606/69-16-83 
KREDENS dębowy, bogato zdobiony, do renowacji, XIX wiek, •
6.000 zł. Lubin, tel. 076/842-56-55
KREDENS przedwojenny, • 1.000 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-01-24
KREDENS kuchenny. - 1.200 zł. Wrocław, tel. 071/349-16-83 
KRZESŁA EKLEKTYCZNE 6 szt., orzech włoski ->220 zł/szt 
Brzeg, tel. 077/412-67-06, 0605/67-67-58 
KRZESŁA NEOBAROKOWE • 600 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/349-16-83
KSIĄŻKA „DROGA KRZYŻOWA” z początku XX w., w jęz. nie
mieckim, około 1000 stron, rysunki - 400 zl, lampa, wisząca, 
antyczna • 100 zł. Wrocław, tel. 0608/16-52-81 
KUPIĘ BIŻUTERIĘ starą oraz inne stare wyroby. Świdnica, tel. 
074/852-59-80, 0604/30-17-71
KUPIĘ BAGNETY DO KBK AK noże szturmowe, hełmy wojska 
polskiego i obrony cywilnej oraz inne akcesoria wojskowe. Wro
cław; tel. 0603/76-55-05
KUPIĘ MEBLE stare, różne. Wrocław, tel. 071/387-21-53 
KUPIĘ MILITARIA kabury do P08, P38, hełmy, bagnety, stare 
gazety niemieckie do 1945 r., szyldy emaliowane i inne, z okre
su II wojny światowej. Wrocław, tel. 0603/76-55-05 
O  KUPIĘ STARE MEBLE, obrazy, porcelanę i inne.

Wrocław, tel. 071/387-21-53 82000971
KUPIĘ STARE MASZYNY DO LICZENIA I STARE OBRAZY. 
Niemcy, tel. 0049/17-76-62-08-61 
KUPIĘ SZACHY stare albo same pionki, szafę secesyjną, orzê  
chową, kątową, 2 witryny o szer. 80 cm, Ludwik Filip, orzecho
we. Świebodzin, tel. 0605/61-71-09 :
KUPIĘ SZAFĘ komodę, biblioteczkę oraz stary, przedwojenny 
obraz na płótnie. Jelenia Góra, tel. 075/754-20-07 
KUPIĘ SZAFY łóżka. Wrocław, tel. 071/387-21-53 
LUSTRO EKLEKTYCZNE, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/349-16-83 
LUSTRO EKLEKTYCZNE wym. 200 x 100 cm. Wrodaw, tel. 
071/785-69-58, 05p1/96-18-01
MAGIEL, 1936 r. prod. J. Schammel, Breslau, 210 x 270/360 x 
160 ćm, możliwość przeróbki na el. za dopłatą, • 2.300 zł. Opo
le, tel. 077/464-66-15, 0603/54-27-55 
MAGIEL żeliwny, bardzo ładny, - 1.000 zł. Kąty Wrocławskie, 
tel. 071/318-58-07
MAGIEL 2-walkowy, -150 zł. Strzegom, tel. 0601/08-05-78 
MAGIEL PONIEMIECKI 3-walkowy, ręczny, stan b. dobry, rabat 
250 zl. Kłodzko, ul. Okrzei 26/11/20, po godz. 16 
MAGIEL RĘCZNY, 1936 r. prod. J. Schammel-Breslau, wym. 
210 x 270/360 x 160 cm, możliwa przeróbka na elektryczny z 
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 PISANIA SINGER stara. - 200 zl. Żagań, tel. 
068/477-68-92
MASZYNA DO SZYCIA DURKOPP, • 200zl. Sulików, gm. Zawi
dów, ul. Zgorzelecka 13
MASZYNA DO SZYCIA KOHLER z 1900 r., stan dobry, zabudo
wa drewniana, oryginalna w 100%, napęd nożny, - 2.500 zl. 
Wrocław, tel. 316-10-40 wieczorem 
MASZYNA DO SZYCIA SINGER przedwojenna, • 200 zl, Wro
cław, tei. 372-39-89
MASZYNA PAROWA zabytkowa, mała, techn. sprawna, - 600 
zł lub zamienię na motorower Simson. Łagiewniki, teł. 
071/346-28-96
MASZYNA PAROWA z okresu międzywojennego, technicznie 
sprawna - 6.000 DEM. Namysłów, teł. 0603/77-24-00 
MEBLE szafa eklektyczna, pałacowa, z lustrem - 8.500 zł, krze
sła (komplety 2 szt., 4 szt., 6 szt.), cena od 300-500 zl/szt., 
kredens eklektyczny, na kolumnach • 3.800 zł, pomocnik dębo
wy, rzeźbiony, pod TV, komputer • 700 zł, witryna ze szkłem 
kryształowym, • 3.000 zł. Wrocław, tel. 0607/22-77-20 
MEBLE ART DECO szafy, stół, krzesła, fotele, od 30Ó-1.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-16-83
MEBLE PONIEMIECKIE szafa, kredens, toaletka, sofa - ceny 
od 200 zl do 1.000 zl. Przeworno, tel. 074/810-27-60 
MEBLE: bieliźniarka orzechowa, eklektyczna - 1.000 zl, kana
pa - 1.500, szafa sosnowa • Art Deco i Ludwik Filip, biurko po- 
secesyjne - 1.000 zł, stół 6 blatów, nóżki, dębowe - 24-osobo- 
we, stoły inne, toaletka, komoda, szary marmur, lustro - 800 zł 
kredens duży, dębowy - 2.500 zł, krzesła - -150 - 300 zl. Jelenia 
Góra, tel. 075/752-16-94
MŁOCARNIA, 1930 r. na metalowych kołach, napęd pasowy, 
stan drewna idealny, • 1.000 zl lub zamienię na motorower Sim
son, albo inne propozycje. Śdborowice, gm. Krapkowice, tel. 
0606/55-60-28 do g. 24
PAPIEROŚNICE srebrne, prod. angielskiej, z lat 30., 2 szt, -
9.000 zl. Namysłów, tel. 0603/77-24-00
PIANINO WOLKENHAUER STETTIN przedwojenne, piękne

brzmienie, strojone, stan b. dobry. - 2.300 zl. Wrocław, tel. 
071/341-41-54 '
PIEC KAFLOWY węgłowy, poniemiecką stojący w bardzo do
brym stanie, koloru słomkowego, cena 250 zł. Głogów, tel. 
076/831-72-19.
PIEC KAFLOWY, zdobiony, - 500 zl. Ostrów Wlkp., tel. 
062/736-26-85, 0603/13-75-79
PIEC KAFLOWY 100-letni, do rozbiórki, korona, bogato zdo
bione narożniki, płaskorzeźba w centralnym punkcie, - 1.500 
zł. Sanice, tel. 068/375-12-98 *
PIEC KUCHENNY .Krefft-Blume’ • Alies Bkennek, do małego 
remontu, - 12.000 zł. Wrocław, tel. 316-10-40 wieczorem 
PŁASKORZEŹBA „Ostatnia wieczerza Chrystusa', kolor orze
chowy, rama bogato rzeźbiona, wym. 150 x 112, gr. 7 cm, • 2.000 
zł. Twardogóra, tel. 071/315-98-56 
PORCELANA zabytkowa, - 2.000 zł. OlaWa. tel. 0502/45-16-52 
PORCELANA ROSENTHAL MARIA zestaw śniadaniowo-obia- 
dowy, biały, z motywem róży, talerze wielokątne, całość (52 szt.), 
• 6.000 zl. Jelenia Góra. tel. 075/755-78-53 
PRZYJMĘ MEBLE DO RENOWACJI., tel. 0601/98-45-52 
RADIA 3 szt. - 50 zł/szt. Brzeg, tel. 0606/69-16-83 
RADIO LAMPOWE STRADIWARI wysokiej klasy oraz inne, • 
500 zi. Nowa Sól, teł. 068/387-53-16 
RADIOODBIORNIKI stare • 100 zł/szt. Żagań, tel. 068/477-68-92 
RENOWACJA SKRZYŃ i naprawa mechanizmów starych ze
garów. Byczyna, tel. 077/413-48-22, 0606/16-63-22 
RYSUNKI, ręcznie wykonane piórkiem, 1820 r., karykatury pru
saków z okresu napoleońskiego, pejzaże (Wrocław, Milicz, itp.), 
sygnowane, obrazki na szkle, malowane pod szkłem, ludowe, 
według starych Wzorów - 85 zł/szt, dokumenty XVIII, XIX w. 
Kamienna Góra, tel. 075/746-18-16 
SANIE wóz - 900 zł, sanie • 500 zł, drewniane brony, inne staro
cie. Zajączków, gm. Oborniki Śląskie, tel. 0600/64-36-69 
SANIE PRZEDOWJENNE po renowacji, ze skrętem, na parę 
koni, - 4.000 zl. Galowice 22, gm. Żórawina, tel. 071/316-55-46, 
0601/26-54-37
SOFA ART DECO po renowacji, 3-osobowa, materiał w zielo- 
no-złote pasy - 1500 zł, stół okrągły Ludwik Filip, po renowacji • 
1000zł. Wrocław, tel. 0502/21-14-07 
SOFA SECESYJNA 3-ośobowa, stań b: dobry,--1.200 zł; Świdni
ca, tel. 0606/98-20-70 .
STOLIK .niciak", na dwu nogach, - 600 zl. Wałbrzych, tel. 
074/842̂ 65-93
STOLIK LUDWIK FILIP, - 350 zł. Brzeg, tel.. 0606/69-16-83 
STOLIKI, - 600 zl. Wrocław, teł. 071/349-16-83 
STÓŁ BIEDERMEIER czereśniowy, stan b. dobry r 1.000 zl, stół 
Biedermeier, na jednej nodze, czereśniowy, żyłkowany, po re
nowacji - 2.100 zł, sekretarzyk eklektyczny, orzechowy, po re
nowacji • 1.200 zł, toaletka, z lustrem, po renowacji - 450 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-02-25, 0603/t8-65-19 
STÓŁ EKLEKTYCZNY dębowy, rozkładany (8 osób), po reno
wacji, 1 blat stały, 2 rozsuwane,'-i.300 zł. Wrocław, tel. 
0501/81-15-38
STÓŁ LUDWIK FILIP * 4 krzesła, tapicerowane rattanem, - 
2.200 zł. Wrocław, tel. 0607/18-50-38, 0608/84-70-83 
STÓŁ LUDWIK FILIP ♦ 6 krzeseł, całość po renowacji, • 4.000 
zł. Wrocław, tel. 071/311-18-02, 0607/18-50-38 
STRZELBA z I połowy XIX wieku, • 3.300 zl. Wrocław, tel. 
071/327-85-34
SZAFA 2- i 4-drzwiowa, stół t  4 krzesła, bufet, pomocnik zdo
biony, maszyna do szycia, ceny od 50 zl. Leszno, tel. 
065/520-83-00, 0605/06-97-09 
SZAFA LUDWIK FILIP, - 600 zl. Brzeg, tel. 0606/69-16-83 
SZEZLONG, • 600 zl. Wrocław, tel. 071/349-16-83 
TELEWIZOR SZMARAGD pierwsza wersja - 200 zl. Strzegom, 
tel. 0601/08-05-78
WIDOKÓWKA BRESLAU Neue Dombrucke 1905 r. Legnica, 
tel. 0604/35-58-96
WITRYNA. - 600 z|. Brzeg. tel. 0606/69-16-83 
WÓZ DRABINIASTY na drewnianych kołach, z drabinkami ♦ 
mały wózek na drewnianych kolach, • 1.000 zł. Kobierzyce, tel. 
071/311-83-86
WÓZ KONNY, • 500 zl. Spalona, gm. Kunice, tel. 076/857-52-16 
ZEGAR zabytkowy, stojący, w dobrym stanie, działający, bez 
szybki wypukłej, - 1.500 zł. Oława, tel. 0503/45-16-52 
ZEGAR KOMINKOWY .kwadransiak*, zegar porcelanowy, ku
chenny, 2 szt., zegar cynowy, ikona, figurka cynowa, - 1.600 zl. 
Bielawa, tel. 0604/44-05-96
ZEGAR KOMINKOWY motyw • kobieta z dwoma Iwami, wys. 
50 cm, • 400 zl. Brzeg. tel. 0606/69-16-83 
ZEGAR STOJĄCY z 1900 r.. 2-wagowy, oryginalny (100%), - 
2.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-65-93 
ZEGAR STOJĄCY GUSTAW BECKER kwadransowy, z dwoma 
melodiami, - 8.000 zł. Karpacz, tel. 0603/24-79-06 
ZEGAR WISZĄCY. • 300 zl. Wałbrzych, tel. 074/842-65-93 
ZEGARKI KIESZONKOWE 150- i 350-letni, zloty i srebrny, • 
7.000 zł. Namysłów, tel. 0603/77-24-00

RÓŻNE
KUPIĘ

AKCJE PZU S.A. w cenie do 680 zl/szt. Wrocław, tel. 
0502/86-18-03
O  BUTELKI MONOPOLOWE KUPIĘ 0.75 I, po piwie, 

winie, oranżadzie oraz różne transportery. Polko
wice, tel. 0603/33-65-95 84004191

CHODZIK DZIECIĘCY okolice Kłodzka lub Wałbrzycha. Nowa 
Ruda, tel. 074/873-35-11 
DREWNO LIŚCIASTE. Wrocław, tel. 349:21-69 
EUROPALETY używane. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
KOLEJKA ELEKTRYCZNA PIKO pojedyncze wagony, przejaz
dy, domki, zwrotnice, szlabany. Lubin, tel. 0603/70-84-28 
KOMIKSY .Żbiki*. Wrocław, tel. 0503/72-50-07 
ŁOŻYSKA TOCZNE różne. Wrocław, tel. 0601/96-40-54 
MATERIAŁY KRAWIECKIE rękaw, podszewka, kieszeniówka, 
materacówka I inne. Kępno, tel. 0608/24-07-66 
MILITARIA stare i współczesne, bagnety, hełmy, odzież, odzna
czenia oraz książki na temat militariów. Wrocław, tel. 
071/362-65-93
MUNDUR OFICERA MARYNARKI WOJENNEJ zczapką, wzrost
185 cm. Wrodaw, tei. 071/785-67-32
MUNDURY z okresu li wojny światowej. Wrocław, tel.
071/372-39-84
NITY zrywalne, aluminiowe, 6x30, dużą ilość. Wrodaw, tel. 
071/317-84-32 do godz. 16, 317-80-76 
NOŻYKI GILETTE, EXEL, SENSOR, MATCH. Lubin, tel. 
0609/27-39-70
ODZIEŻ WOJSK US ARMY bluzy, spodnie, kurtki, czapki, ekwi
punek wojskowy i inne. Wrocław, tel. 0603/76-55-05

SKUP EUROPALET 
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PUNKT SKUPU PALET
ul. Reym on ta  10 (naprzec iw ko  w ięzien ia) 
tel. 0-603 09 77 96, 071/317-03-33

P A L E T Y ,
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KOSZE METALOWE (GITERBOX)° 
ORAZ ELEMENTY PALET 

tel. 071/349-51-16, 0-601 57 96 26
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OPÓ06481
^el. 076/850-61-60,0-601 579 6 2 6 ,

OLEJ NAPĘDOWY tanio, dużą ilość. Wrocław, lei. 
0602/57-34-19
ORCZYK do wyciągu narciarskiego WN-750, kpi. Lądek Zdrój, 
tel. 0609/16-63-93
O  SKÓRY z nutrii, lisa itp., surowe oraz garbowane, 

skupuję. Kraków* tel. 012/270-43-18,0501/24-90-17 
82000841
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SŁOWNIK KOMPUTEROWY dla początkujących, Anna Clay- 
boumy autorka. Wrocław, tel. 071/344-81-35 
STARE MEBLE. Wrodaw, tel. 0603/99-94-93 
STYCZNIKI typu: ID 1, ID 2, ID 3, ID 4. ID 7, IDX 23, IDX 31, IDX 
41, MSM 1. nie używane, różne ilośd, możliwy dojazd, proszę 
o kontakt pana z Bolesławca. Wrocław, tel. 0607/25-13-18 
TLEN, ACETYLEN. Wrodaw, tel. 0502/3.0-00-07'
WAŁKI Z TWORZYWA POLIAMID lub podobne, fi 110, 70. 40, 
mogą być z otworem. Wrodaw, tel. 071/317-84-32 do godz. 16, 
317-80-76
WIADERKA PLASTIKOWE z pokrywką, 15-20 litrów, do art. 
spożywczych. Głogów, tel. 076/831 -42-83 
WULSZTANGA Bukowina Sycowska. tei. 062/785-65-62 
ZABAWKA SAMOCHODZIK JEEP na akumulator, stan dobry. 
Środa Śl., tel. 0607/04-70-00
ZESTAW DO NAUKI J. ANGIELSKIEGO Sita, używany. Wro
daw. tel. 0603/10-46-09
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 • 
skupujemy, oferujemy wysokie ceny! Również 
wiór żeliwny. Zapraszamy do stałej współpra
cy, płatność przelewem lub gotówką. Przedsię
biorstwo Obrotu Surowcam i. Syców, tel. 
062/785-44-58,0604/47-60-55 81009371

AKCYZY DO PAPIEROSÓW 800 sztuk • 1 zl/szt. Świebodzi
ce, tei. 0604/39-61-37
AUTOMAT ZAROBKOWY typu fłiper .Terminator*, .Star 
Wars*, .Adams' - 2.400 zł/Szt. Nysa. teł. 0608/58-51-25 
AUTOMAT ZAROBKOWY do gry zręcznościowej fliper-joker. 
1989 r., sprawny, stan b. dobry, • 1.100 zł. Wrocław, tel. 
071/339-85-60. 0605/51-94-24
AUTOMAT ZAROBKOWY .Poker*, sprawny. - 110 zł. Wro
cław, tel. 071/327-47-60. 0502/04-12-41 
AUTOMATY ZAROBKOWE LOWEN .lotki*, na monety 1 i 5 
zł, stan b. dobry, • 2.700 zł. Chojnów, tel. 0606/20-42-12 
AUTOMATY ZAROBKOWE TV, symulatory - 1.000 zł/szt. 
Świebodzice, tel. 074/854-04-96 
AUTOMATY ZAROBKOWE zręcznościowe, typu ftipery .Wil
liams*, .Capone’ , .Shadow*, .Creaute*, .Football*, ceny 
1.600-3.900 zł. Wrocław, tel. 0503/89-71-91 
AUTOSYSTEM możliwa zamiana mtfdelu, 10 rat f  wpisowe, 
wartość 2.500 zł, - 1.700 zł. Krapkowice, tel. 077/466-52-9T. 
0606/18-69-86
AUTOSYSTEM DAEWOO LANOS wpłacone 21 rat ♦ wpiso
we na sumę 7120 zł (raty połówkowe), - 5.100 zl. Wrocław, 
tel. 071/333-85-08, 0603/88-91-69 
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ wpłacone 9 rat. pilnie. •
2.000 zł. Środa Śląska, tel. 0602/15-38-18
O  AUTOSYSTEM POLONEZ CARO 30 rat z przy

działem samochodu w miesiącu maju 2001 r., 
możliwość zm iany marki samochodu. Wał
brzych, tel. 074/847-87-14 01025951

AUTOTAK FIAT BRAVO 72 wpłacone raty o wartości 34.000' 
zł, możliwość zmiany modelu na Inny, - 26.000 zl. Wrocław, 
tel. 0600/81-48-74
AUTOTAK FIAT SEICENTO możl. zmiany modelu, wpłacono 
47 rat - 14.000 zł, • 13.000 zl. Żagań, lei. 068/377-38-66 
BECZKA NA WODĘ poj. 8501, • 100 zł. Spalona, gm. Kuni
ce. tel, 076/857-52-16
BECZKA METALOWA 70001. zamaontowana na przyczepie, 
z pompą do wypompowywania, 3-stopniowa, po wodzie, •
2.000 zł. Okmiany 15a, gm. Chojnów, tel. 076/817-73-06 wie
czorem
BECZKA METALOWA ocynkowana, 1000 I, nowa. • 400 zł. 
Wrocław, lei. 071/398-31-35
BECZKI OCYNKOWANE 20001, n^płozach • 350 zł/szt. Wro
cław, tel. 363-40-66 w godz; 10-16, 316-95-02 po godz. 18 
BECZKI PLASTIKOWE poj. 60-2001, od 20-50 zl.Nysa, tel. 
0606/82-00-00
BECZKI PLASTIKOWE .boryszew*, zakręcane i hoboki, do 
celów spożywczych - 20 zl/szt. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
BECZKI STALOWE 200I - 20 zl. Wrocław, tel. 071/788-81-65 
po godz* 15
BECZKI STALOWE o poj. 60 ł - 10 zł. Wrocław, (eł. 
071/788-81-65 po godz. 15
BLUZA CAMPUS POLAROWA, oryg., rozmiar XL, nowa, - 
35 zł. Wrocław, lei. 0607/45-55-86 
BLUZA UMBRO BRAMKARSKA nowa, oryginalna, rozmiar 
M. reprezentacji Anglir, model z zeszłego roku, taka jaką nosi 
David Seaman, - 50 zł. Wrocław, tel. 0600/60-69-44 
BRYCZKA KONNA do zaprzęgu z kucyków, - 2.800 zl lub 
zamienię na dużego konia. Leszno, tel. 0603/80-73-71

BRYCZKA KONNA, • 2.900 zl. Wrocław, tel. 071/373-88-21 
BRYCZKA KONNA .MARATON*, 2001 r., - 7.000 zl., tel. 
0607/21-07-97
BRYCZKA WAGONETKA „polowiec", nowe hamulce, koła gu
mowe, w cenie 4.000 - 7.000 zł. Pasierby 4. gm. Pępowo, 
tel. 065/573-66-12
BUTELKI o poj.'0.33 I i T l - 15 gr/szt; transportery • 1.5 
zl/szl. Wrocław, lei. 324-27-86 
BUTY wojskowe, nowe, .desant*, rozm. 42, - 150 zł. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-14-87
BUTY MĘSKIE nowe. białe, nr. 44, Adidas - 60 zł. Wrocław, 
tel. 0503/37-60-77 od godz. 6 do 23 
CHODZIK DZIECIĘCY PEG-PEREGO • 70 zł. Wrocław, tel. 
071/333-52r56
CZASOPISMA EROTYCZNE z 2001. r!, dużo tytułów, możli
wość wysyłki, w cenie 1-4 zł/szt. Zielona Góra, tel. 
0605/23-51-77
CZASOPISMO „COSMOPOUTAN” 30 numerów, - 60 zl. Wrô  
daw, tel. 071/345-14-42
CZASOPISMO „EASY ENGLISH" 140 numerów, komplet 140 
lekcji języka angielskiego, nowy, nie używany, 6 segregato
rów, 70 kaset magnetofonowych, - 500 zl. Kąty Wr., tel. 
071/789-11-00
CZASOPISMO „EASY PC” z segregatorem, 48 numerów - 
80 zl oraz .Easy Engłish',,20 numerów, segregator, niekom
pletny zestaw kaset - 30 zl, lub całość - 90 zł lub zamienię 
na sprzęt RTV, telefon GSM. Nowogrodziec, tel. 
075/731-69-27
CZASOPISMO „EASY PC” stan b. dobry, pilne,V 50 zl. Wro
cław, tel. 0600/61-12-52
CZASOPISMO „KOMANDOS" wszystkie numery (1991/2001 
r.), ok. 120 szt, • 250 zl. Legnica, tel. 076/854.-81 -56, 
0600/85-08-95
CZASOPISMO „MOTOCYKL” od numeru 1/94 do 12/99 r . ., 
tel. 0602/31-73-20.

W Y P R Z E D A Ż  658
TOWARU Z HURTOWNI POŃCZOSZNICZEJ 

CENY PRODUCENTÓW 
PRZY WIĘKSZEJ ILOŚCI UPUST DO 40% 
_ j^ g n ię ą i i te l;i0 ^ 0 ^ 1 8 ^ 5 5 — —

CZASOPISMO „READER’S DIGEST" miesięcznik, od nr. .10 
z 1996 r. do nr. 11 z 1998 r, • 50 zł. Wrocław, tel. 321-95-08 
wieczorem
CZASOPISMO „TWÓJ STYL” 60 numerów, z lat 1993/99, • 
180 zł. Jelenia Góra. tel. 075/754-10-84 
CZYŚCIWO BAWEŁNIANE 50-70%. 20 ton. cena 0,17 zl/kg. 
Wtecław, tel. 336-62-48
CZYŚCIWO BAWEŁNIANE bez dodatków syntetycznych, od 
50 kg dowóz gratis w granicach miasta - 2.46 zl/kg. Wro
cław, tel. 071/781-71-94 w godz. 9-17 
DESKA DO PRZEWIJANIA NIEMOWLAKA, • 40 zl. Wrocław, 
lei. 071/787-39-99
DESKA KREŚLARSKA AO, kompletna, - 250 zł. Chrząsta- 
wa, tel. 071/318-96-84
DRABINA SZNUROWA dl. 15 m.b. - nowa, lub 20 m.b. • Uży
wana, - 300 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-38-94 
DREWNO KOMINKOWE 110 zł/m3. Jordanów, tel. 
0603/40-27-41
DREWNO KOMINKOWE cena -100 zł/m2. Łagiewniki, tel. 
0600/11-36-51
DREWNO KOMINKOWE - 110 zł/m3, transport gratis (rów
nież skupuję drewno liściaste). Mirosław Pasieka, Wrocław, 
ul. Dolnobrzeska 61c/1, tel. 071/349-21-69 
DREWNO LIŚCIASTE - 45 zł. Bardo Śl., tel. 074/817-17-13 
po godz. 17
DREWNO OPAŁOWE świerk, brzoza, w klockach, metrów- 
kach. Wałbrzych, tel. 074/844-78-61 
EUROPALETY prod. polskiej, przemysłowe, różne wymiary, 
elementy palet. Osiecznica, tel. 075/731-26-25 
FUTRO DAMSKIE długie, na wzrost. 165 cm, - 700 zl. Wro
cław, tel. 071/339-27-55
GARNITUR męski, nowy, jasnopepielaty,.rozm. 170/96/82A, 
• 175 zł. Kłodzko, lei. 074/867-88-93 
GARNITUR. 2-częściowy, stan dobry, na szczupłą osobę, 
wzrost 182 cm, - 60 zł. Wrocław, tel. 0502/92-43-29 
GARNITUR KOMUNIJNY czarny, 140 cm, dodatki, -140 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/767-89-91 
O  HURTOWNIA ODZIEŻY UŻYWANEJ - jakość gwa

rantowana. 63-740 Kobylin, Rębiechów 21. tel. 
065/548-23-38 01018161

HUŚTAWKA DZIECIĘCA drewniana oraz odzież dziecięca, 
buty, zabawki i inne - od 1 zl. Brzeg, tel. 077/416-12-76 
KALENDARZE Tewo, Tepol, biurkowe, jednoplanszowe, ku
chenne, kieszonkowe i inne • od 1.5-17 zl/szt. Wrocław, tel. 
0606/82-81-56
KALKULATOR INŻYNIERSKI CASIO 7700 GB. Bielawa, tel.
074/645-31-71, 0607/85-09-31
KAMIENIE MŁYŃSKIE 4 szt. komplet, • 600 zl. Ostrów, tel.
0607/08-26-76
KAMIZELKI KULOODPORNE stan b,. dobry - 400 zł/szt. Bo
guszów-Gorce, tel. 074/844-92-55 po godz.17,842-57-00 do 
godz.15
KARUZELA DO ŁÓŻECZKA ~25 zl, rożek ■ 15 zl, becik atla- 
sowy, nowy - 40 zl, parasolka do wózka -18 zl. Wrociaw, tel. 
071/353-04-68
KARUŻELE do wesołego miasteczka oraz samoloty, koniki i 
inne, w cenie od 5.000 zł. Żędowice, tel. 077/463-46-04 
KASETON REKLAMOWY aluminiowy, podświetlany, 130x100 
cm, stan bardzo dobry, • 350 zl. Świdnica, tel. 074/852-15-22. 
0602/28-32-80
KLOCKI PLAYMOBIL, LEGO serie Turtles, Transformer, Di- 
noraiders,' gry, zabawki pluszowe, resoraki i inne od 10 zl. 
Wrocław, teł. 071/343-66-26
KOŁDRY z wełny owczej, szyte na zamówienie, duże, ład
ne, -150 zl. Kąty Wrocławskie, tel. 071/318-58-07 
KOMBINEZON WOJSKOWY czarny, odpinane rękawy, dużo 
kieszeni, nowy, • 160 zł. Wrocław, tel. 071/362-65-93 
KONSTRUKCJA TABLICY REKLAMOWEJ stalowo-nKiminio- 
wa, 300x200 cm, efektowny wygląd. - 1.800 zl. Wrocław, teł. 
071/372-62-45, 318-03-43
KONTENER typu .biuro*, - 1.500 zl. Siechnice, tel. 
071/311-53-17
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KONTENER STALOWY bez okien, zamykany, wym. 2.6 x 6 
x 2.5 m, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0601/71,11-30, 
071/786-48-88 wieczorem
KONWIE ALUMINIOWE poj. 251, 30 szt., na miód lub mleko
• 50 zł/szt. Wrocław, tel. 357-10-93
KOSZULKI Nike. Reebok, ceny od 40 zl. Wrocław, tel.
071/787-47-71
KRAWAT różne, ok. 1000 szt., prod. zachodniej, mało uży
wane, stan dobry, cena • 2 zl/szt. Wrocław, tel. 071/349-14-70 
KRAWATY różne wzory .- 2 zł/szl. Wschowa, tel. 
0608/65-74-69
KRZESEŁKO DZIECIĘCE 3-funkcyjne, do karmienia, • 100 
zl. Strzegom, tel. 0601/14-88-94 
KSIĄŻKA MAŁY PORADNIK INŻYNIERA MECHANIKA. 1. i 
2. tom, - 55 zł. Kłodzko, teł, 074/867-88-93 w godz. 7-9,18-23 
KSIĄŻKI .Matka Świętych Polska - Żywoty Świętych*, z 1893 
r., 296 stron • 90 zł, .Wieczór św. Sylwestra* z 1900 r., 331 
stron - 95 zl, .Plan Wrocławia* z 1948 r. - 20 zl, Legnica, tel. 
076/852-48-97
KSIĄŻKI o tematyce militarnej .Die Walther Pistole*, .Luft 
Pistole*, .Hulsen - katalog 1920*, instrukcje obsługi pistole
tów .Mauser C-96*, nowe, cena od 10-40 zł. Wrocław, tel. 
0603/76-55-05
KSIĄŻKI SZKOLNE .Anatomia prawidłowa człowieka*, .Atłas 
anatomiczny*. • 200 zł.- Wrocław, tel. 071/788-14-08. 
0602/21-23:32
KSIĄŻKI „SZTUKA ŚWIATA” kpi. 10 tomów, - 450 zł. Wro
cław, tel. 071/350-94-24
KUPIĘ KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO ESKK .J. niemiecki 
w biznesie*. Lubawka, tel. 075/746-16-85 
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ESKK dla początkujących, 
z kasetami, • 350 zl. Polkowice, lei. 0608/67-51-05'r 
KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO ESKK dla początkujących, 
32 lekcje, i  kasetami i zeszytami, - 200 zł. Lwówek Śląski,' 
tel. 075/782-23-08, 0607/79-39-76 
KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO ESKK .Dla zaawansowa
nych*, .W biurze i biznesie*, 32 lekcje, każdy ż kursów-to 
kasety ♦ zeszyty - cena jednego kursu 250' zł. 59-600 Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-23-08, 0607/79-39-76 
KURS MARKETINGOWY księgowy, jęz. angielskiego, nie
mieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i-inne, świadectwo 
MEN, przygotowuję do państwowego egzaminu na księgo
wego, kursy dla początkujących oraz poziom na TC/FC i PP, 
odpis od podatku. Wałbrzych, tel. 0605/63-69-84 i . 
KURTKA SKÓRZANA damska, krótka, stan b. dobry. - 50 zł. 
Brzeg. tel. 077/411-96-32, 0604/30-03-02 
KURTKA SKÓRZANA ADIDAS, - 350 zł. Wrocław, teł. 
0.503/68-55-65
LAKIER RENOWACYJNY czerwony i czerwień meksykańr 
ska -12 zł/l. Wrocław, lei. 071/343-16-93 '
LAMPY JARZENIOWE hermetycznie zamykane, na 3 świe
tlówki 40 W - 85 zł/szt. Wrocław, tel. 0606/62-42-90 
LAMPY HERMETYCZNE 220 V, 125 W - 50 zł/szt. Wałbrzych, 
tel. 074/846-11-47
LEŻAK NIEMOWLĘCY RENOPOL • 35 zl. Wrocław, tel. 
071/329-22-03, 0603/63-45-52
LINA fi 13,100 m do wdągarki Star 244 oraz części do wcią
garki - 600 zł. Rokietnica, tel. 076/878-67-01 
LINY nowe, zarobione, z atestem, 30 m, - 45 zl. Wrocław, 
tel. 071/355-31-12, 0605/07-77-88 
LOKOMOTYWA Z WAGONIKIEM do przewozu osób, 40 
miejsc, z blachy aluminiowej, powlekane] w kolorze bia
ło-czerwonym, adaptacja dągnika, • 65.000 zł. Przylesie, tel. 
077/412-39-78, 0602/72-19-40 .
ŁAŃCUSZEK ZŁOTY próba 333, męski, modny splot .blasz
ki*, 80 g, • 2.100 zł lub zamiana na telefon Sony Z5 f  dopła
ta 1.000 zl inne tel. Zielona Góra, tel. 0502/62-89-25 
MATERIAŁ typu moro, wojskowy, około 100 m, cena - 5 zł/mb. 
Wrocław, tel. 0602/21-23-32
MIENIE ZABUŻAŃSKIE wycenione przez Urząd Miejski na 
192.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-74-03 
MILITARIA wojska polskiego, menażki, manierki, maski prze
ciwgazowe, chlebaki, telefony polowe. łącznice połowę, pasy 
parciane, hełmofony, kurtki moro, łopatki wojskowe, kombi
nezony OP1, OP2, pałatki, mapniki, czapki moro, rogatywki, 
nowe, cena od 5-40 zl/szt. Wrocław, tel. 0603/76-55-05 
MUNDUR wyjściowy podoficera Legii Cudzoziemskiej, stan 
dobry * dodatki, - 3.500 zl. Wrocław, tel. 784-67-31 
NAGROBKI LASTRIKOWE - 950 zł oraz granitowe, Od 1.600 
zl. Grodków, tel. 077/415-37-06, 0608/22-67-92 
NEON APTEKA kolor świecenia do uzgodnienia, z monta
żem i gwarancją (wielkość 60 x (350 x 400 cm) • 900 zl. Bie
lawa, tel. 074/833-48̂ 36, 0601/55-22-52 
NIANIA ELEKTRONICZNA nowa, prod. zachodniej, -130 zl. 
Wrocław, tel. 071/781-94-74, 071/786-49-44 
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE CHICCO na stelażu - 80 zł. Wro
cław, tel. 071/341-20-22, 0603/55-59-58 
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE MAXł-COSI do 10 kg, z funkcją fo
telika samochodowego -110 zl. Wrocław, tel. 071/341-20-22, 
0603/55-59-58
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE ALPINUS na stelażu -150 zl. MA- 
XI-COSI do 10 kg, • 130 zł. Wrocław, tel, 071/333-52-56 
OBRAZ OLEJNY na płótnie, współczesny, - 200 zł. Wrocław, 
-tel. 071/329-29-12
OBRAZ OLEJNY .Delfiny i toń* oraz olej napędowy - 2 zl/ł. 
Wrocław, tel. 0503/91-65-81 .
ODZIEŻ ROBOCZA z importu, spodnie ogrodniczki • 30 zl, 
fartuch męski - 15 zł. Wrocław, tel. 071/369-26-66, 
0503/04-31-66
ODZIEŻ ROBOCZA importowana oraz wojskowa - od 12 zl. 
Wrocław, tel. 071/781-71-94 w godz. 9-17 
ODZIEŻ ROBOCZA biała, dla masarzy, piekarzy i kucharzy, 
importowana - od 15 zł. Wrocław, tel. 071/781-71-94 w 
godz. 9-17
ODZIEŻ WOJSKOWA US ARMY bluzy .Woodland*. .Pustyn
na burza*, cena od 35 zł, spodnie .Woodland*, .Pustynna 
burza*, rozmiar A, M, L, cena od 50 zl, kurtki M 65 .Wo
odland*, rozmiar S, nowa - 150 zł, czapki .Woodland*, ma
nierki, ładownice US, cena od 20 zł. Wrocław, tel. 
0603/76-55-05
ODZIEŻ WOJSKOWA I ROBOCZA kurtki, spodnie, koszule, 
kombinezony, stroje nieprzemakalne, sztormiaki, czapki, heł
my polskie - od 5-90 zł. Wrocław, tel. 071/362-65-93, 
0605/76-57-97
OGRODNICZKI CIĄŻOWE, z dżinsu, rozm. 38 • 50 zł. tunika 
ze spodniami, ciążowe, rozm. 40 - 60 zł. Wrocław, tel. 
071/322-23-56
OKULARY PRZECIWSŁONECZNE duże ilości, cena od 3 zl. 
Legnica, tel. 076/856-48-66
ORGANIZUJEMY II ZLOT FIATA Oldtimer 2001, w Opole, 
podczas festiwalu (8-9.06.2001 r.), prosimy o kontakt telefo
niczny. Opole, tel. 077/456-72-96 
PALETY PRZEMYSŁOWE 800x1200, używane, większa ilość 
- 7 zł/szt. Wrocław, tel. 0606771-97-76 
PAMPERSY LIBERO 5 - 8 kg. 110 szt. ( 5 x 22 szt.),/50 zl. 
Wrocław, tel. 0602/65-51-89
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PAPIER KARBOWANY tektura falista, w belach. Jawor, tel. 
076/870-65-50
PISTOLET GAZOWY PERFECTA SBI 8 mm, - 300 zł. Wro
cław, tel. 0606/64-23-70
PISTOLET GAZOWY RECK AGENT 9 mm, bębenkowy, nowy, 
niklowany, naboje, - 600 zl. Jelenia Góra, tel. 0608/84-90-36 
PLAN „WYSTAWEK" w Niemczech, Neustadt, na 2 m-ce • 
150 zl, Landau, na’ jesień • gratis. Bolesławiec, tel. 
0603/81-78-63
PLAN „WYSTAWEK” 86 miejscowości, • 40 zl. Kamionki, gm. 
Pieszyce, teł. 074/836-57-11
PLECAKI, MANIERKI niezbęniki, menażki, zestawy naczyń, 
pasy, szelki, ładownice, scyzoryki armii brytyjskiej, bagnety 
- 3-120 zl. Wrocław, tel; 071/362-65-93, 0605/76-57-97 
PŁASZCZ DAMSKI długi, stan b. dobry * 80 zł óraZ kurtka 
skórzana 3/4, szara, stan idealny -110 zl, -150 zł. Złotoryja, 
tel: 0Z6/878-47-04
PŁASZCZE DAMSKIE skórzane, o różnych rozmiarach i ko
lorach, - 600 zl. Wrocław, tel 0603/44-02-02 po godz. 21 
PODKŁADKI POD TROFEA MYŚLIWSKIE ręcznie rzeżbio- 
ne, z lipowego drewna, różne wzory I rozmiary • 50 zł/szt. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-41-94 
POJEMNIK 1.000 I, na palecie, w koszu stalowym, stan b. 
dobry, możl. faktura VAT, - 350 zl. Wrocław, tel. 071/781-45-82 
POJEMNIKI poj. 60-200 I. od 20-50 zł. Nysa. tel. 
0606/82-00-00
POJEMNIKI z butelkami po piwie, winie, możliwy transport. 
Wałbrzych, tel. 074/844-70-74 po godz. 19, 0606/40-82-49 
POROŻE JELENIA w stanie b. dobrym, • 500 zł. Oława, tel. 
0502/45-16-52
POSZUKUJĘ OSOBY, która pomogłaby w wyjeżdzie na po
byt stały do Niemiec lub innego państwa. Wałbrzych, tel. 
074/840-25-20, 0606/35-61-91
POSZUKUJĘ OSÓB OSZUKANYCH przez pana ogłaszają- 
cego się pod telefonem 0603/50-73-90 i oferującego tanie 
telefony komórkowe. Niemcy, tel. 0049/17-19-49-30-46 
POZNAM PANIĄ uczciwą, bez nałogów, do 32 lat, kawaler, 
39 lat, posiadam mieszkanie i samochód. Kamienna Góra, 
tel. 0607/36-85-33
PRACA LICENCJACKA z marketingu. - 450 zl. Wrocław, tel. 
0501/09-89-58
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ jestem samotną matką, 
wychowującą troje dzieci, nie posiadam żadnych środków 
do życia, za każdą złotówkę dziękuję, Bank Zachodni O/Bo
lesławiec 11201072-2045205170-4 filia Lwówek Śl.
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ jesteśmy małżeństwem w 
średnim wieku, -jesteśmy bez pracy, zalegamy z opłatami, 
grozi nam eksmisja, mamy na utrzymaniu dzieci. Z powodu 
choroby nie mogę podjąć pracy. Za wszelką pomoc dzięku
jemy. PKO BP SA o/Rawicz 10203105-96247-270-41.. 
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ mam 470 złotych renty, 
jestem po operacji tętniaka, mam wysokie długi i dwoje dzieci, 
dziękuję, nr konta PKP BP O/Oleśnica 
6010205297-877589380. .
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ splajtowałem, grozi mi 
eksmisja, wychowuję 5-ietniego syna, jestem bezrobotny, 
mam zobowiązania finansowe, proszę o wpłaty, nr końta PKO 
SA Kowary 105017512219478662, pomóżcie. Kowary 
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ jestem bez pracy, mąż na 
rencie, choroba kręgosłupa, 2 dzieci, zalegamy z opłatą za 
światło i gaz za 12.2000 r„ dziękuję ludziom dobregp serca 
nr konta 3310205138 532902765 PKO-BP O/Świdnica 
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ z góry dziękujemy, PKP 
BP nr konta' 10205125-93002-270-41. Wrocław 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ przy trasie nr 8, z Mirko- 
wa do Wrocławia, na przedmieściach Wrocławia. Mirków,-.teł.-. 
071/315-13-85, 0602/57-09-49 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ • miejsce na bilboard 
oraz płot do eksponowania reklam, atrakcyjny punkt - 100 
zł/m-c. Wrocław, tel. 0605/35-71-37 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ przy głównej trasie. Wro
cław, tel. 0603/85-13-62
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA POSESJĘ przy trasie A3 Wrocław 
• Zielona Góra, 110 km od Wrocławia, ruch samochodowy 
ok. 8000/dobę, na okres 5 lat - 2500 zl/5 lat. Milaków, tel. 
068/388-91-98. 0604/87-84-38
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD Polonez Truck, prze
bieg miesięczny ok. 2500 km. Brzeg, lei. 077/444-08-52 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD Volvo z naczepą. Kąty 
Wf„ tel. 071/316-87-06
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD DOSTAWCZY nowa 
plandeka, po remoncie. Oława, tel. 071 /313-91 -83 wieczo
rem. 0601/89-04-35
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD bus. Rawicz, tel. 
0603/66-72-44
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD VW Transporter. 
Świdnica, tel. 074/853-80-58. 0601/05-89-66 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD Ford Transit. Świdni
ca. tel. 074/853-80-58, 0601/05-89-68 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD Polonez Truck. Świd
nica. lei. 0747853-80-58, 0601/05-89-68' !
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD Polonez Alu. Świdni
ca, te(. 074/853-80-58. 0601/05-89-68 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD RAJDOWY. Wrocław, 
lei 0503/68-55-65
RAPIDOGRAFY ROTRING komplel 3 szt., 0.15, 0.25. 0.50, 
stan idealny, używane 2 razy, oryginalne naboje - 80 zl. Zie- 
lóna Góra, tel. 0603/40-14-77
SAMOLOTY DO SKLEJANIA skala 1/72, od 10 zł do 30 zł. 
Wrocław, tel. 0605/95-82-06
SAMOLOTY ODRZUTOWE MIG-21 idealne na reklamę, iden
tyczne jak samolot licytowany przez Jurka Owsiaka w Wiel
kiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy - 6.000 żł, 12 .000 zl/szt. 
Wrocław, tel. 071/316-97-60, 0607/74-14-15 
SANDAŁY damskie, prod. niemieckiej, duża ilość - 6 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/346:40-90 lub, 0606/52-56-03 
SIATKA MASKUJĄCA wojskowa, wym. 12 x 12 m. nowa, w 
pokrowcu, niepalna, - 600 zł. Gryfów śl., tel. 07 /̂781-31-38 
SIATKA MASKUJĄCA nowa, b’. duża, 70 m 2 .380 zl. Jedli
na Zdrój. tel. 074/845-33-47
SIATKA MASKUJĄCA nowa. w pokrowcy. o wym. 11x12 m. -
800 zl. Kostomłoty, tel. 071/31 7t90-90
SIATKA RYBACKA niezatapialna, Żyłka, prod. szwedzkiej,
stan idealny, - 650 zł. Leszno, tel. 0603/92-41
SKÓRY Z LISÓW RUDYCH 6 sztuk - 300 zl. Brzeg. tel.
077/411-96-32, 0604/30-03-02
SŁOIKI ż nakrętkami/ od 0.25 -~ 1 I - 20 gr/szt. Bralin, tel.
062/781-10-41 po godz. 15

SPODNIE CIĄŻOWE krótkie, • 85 zl. Wrocław, tel. 372-44-46 
SPODNlfe CIĄGOWE stan idealny, - 100 zł Wrocław, tel. 
071/78 -̂39-99
SPODNIE LEVI’S 501 cena'110:*ł/szŁ Wrocław, tei. 
0608/59-06-49
SPODNIE WOJSKOWE „plamiaki* prod. angielskiej, • 90 zl. 
Wrocław, teł. 071/362-65-93, 0605/76-57.-̂ 7 
STROIK ŚLUBNY na głowę, kompozycją: stokrotki i marge- 
ritki z zielonymi listkami, b. elegancki i ładny, • 30 zł. Wro
cław, tel. 071/321-26-45 po godz. 20, 0600/15-63-79 
SUKIENKA DO TAŃCÓW TOWARZYSKICH standardowych, 
klasa A, D, wzrost 160 cm, żółta z czarnymi wykończeniami, 
pokrowiec, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/336-06-61 
SUKIENKA KOMUNIJNA, na 134 cm wzrostu, stan bdb. Wro
cław, tel. 071/328-32-10
SUKIENKA KOMUNIJNA wzrost 128 cm, pełne wyposaże
nie, stan b. dobry, • 110 zl. Sobótka, tel. 071/316-34-42 
SUKIENKA KOMUNIJNA, ♦ dodatki (wianek, torebka, buty i 
inne), -J0Ó zł. Strzelin, tel. 071/392-25-20 
SUKIENKA KOMUNIJNA z dodatkami, • 100 zl. $widnica, 
tel. 074/85*58-14
SUKIENKA KOMUNIJNA liturgiczna .+ sweterek biały, - 50 
zl. Wałbrzych, tel. 074/846-11-47 
SUKIENKA KOMUNIJNA krótka, koronka, torebka t  wianu
szek gratis, • 80 zl. Wrocław, tel. 359-14-17;
SUKIENKA KOMUNIJNA góra z gipiury, z dodatkami (ręka-1 
wiczki, torebka, wianek), na wzrost 140 cm, stan b. dobry, - 
150 zł. Wrocław, tel. 071/785-08-99 
SUKIENKA KOMUNIJNA na wzrost 140 cm - 120 zł. Wro
cław, tel. 071/352-90-26, 0601/76-02-51 i  
SUKIENKA KOMUNIJNA stan b. dobry, cena - 150 zl oraz 
szata liturgiczna dla dziewczynki, cena • 50 zl. Wrocław, tel. 
071/368-12-46
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 39, na wzrost 170 cm, długi rękaw, 
bez koła, ozdobna, stan b. dobry, - 200 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/389*94-91
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 40, na wzrost 164 cm, dodatki, - 
450 zł. Gryfów, tel. 0602/86-40-16 
SUKNIA ŚLUBNA na wzrost 160 cm, na szczupłą osobę * 
kapelusz, • 100 zl. Jelenia Góra, tel. 075/764-98-68 
SUKNIA ŚLUBNA kremowa, prod. francuskiej, rozm. 38, stan 
idealny, • 100 zl. Kamieniec Wr., tel. 071/318-56-54, 
0608/58-66-71 -
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 36/38, wzrost 173 cm, krótki rę
kaw, 6-warstwowy, góra z gipiury, różyczki, dół z szyfonu, 
welon, rękawiczki, stan idealny, • 500 zl. Kunice Legnickie, 
tel. 076/857-51-30
SUKNIA ŚLUBNA wzór francuski, rozmiar 38/40 * welon, rę
kawiczki, stroik, • 600 zl. Legnica, tel. 076/722-34-81 
SUKNIA ŚLUBNA, zfrancuskiej kolekcji, z welonem, skrom
na, elegancka, z delikatnym trenem, krótki rękaw, stan b. 
dobry, rozm. 36. Lubin, tel. 0603/43-97-39 
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 38-40, kolor eero, krótki rękaw, na 
kole, prosty krój, delikatnie zdobiona, stroik na głowę, - 200 
zl. Polkowice, tel. 076/749-65-96 
SUKNIA ŚLUBNA b. ładna, • 150 zł. Radwanice, tel. 
071/311-73-25
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 38/170 cm, biała, prosta, długi rę
kaw, • 250 zl. Strzeszów, tel. 071/312-83-06 
SUKNIA ŚLUBNA biała. rozm. 38/40, wzrost 164 cm, z gi
piury, krótka, dopinany tren, • 300 zl. Świdnica, tel. 
074/640-74-95 po godz. 15
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 38-40, na wzrost 164-170, z salo- . 
nu La Mirage, biała, bez rękawa, góra z gipiury, dół na kole, 
bez pleców, raz używana, • 500 zł. Świdnica, tel. 
074/852-40-80
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 38, prosta, skromna, bez rękawów, 
stan idealny, po czyszczeniu, kupiona w salonie Czar Par • 
450 zl. Świdnica, tel. 074/856-88-49 pb godz.18 
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 46/48, biała, zdobiona różyczka
mi, na ramiączkach ♦ bolerko i buty rozmiar 40, - 250' zł. 
Trzebnica, tel. 071/387-06-70 wieczorem, 071/387-08-68 
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 36, na wzrost 160 cm, firmy He
ro , model Bali, 2-częściowa, b. ładna, kolo; biały, odkryte 
ramiona, na kole, tren, nowa, dodatki, - 900 zł. Wrocław, tel. 
0501/37-94-59
SUKNIA ŚLUBNA Cymbeline, kolor ećru,góra z gipiury, dół 
z tafty, z trenem, rozmiar 38/40, na wzrost 168 cm + halka 
na kole, bardzo ładna, - 800 zł. Wrocław, teł. 0605/31-63-52 
SUKNIA ŚLUBNA, rozmiar 40, na wzrost 170 cm. góra ^gi
piury. z krótkim rękawem, dół z hiszpańskiej tafty, na kole ♦ 
szal, stan b. dobry, • 650 zł. Wrocław, teł.'362-67-88 
SUKNIA ŚLUBNA Cymbeline, model Lunę, kolor eeru, z tre
nem, halka na kole, na wzrost 174 cm, kupiona w salonie, •
1.300 zł. Wrocław, tel. 071/329-58-61 po godz. 17 
SUKNIA ŚLUBNA model francuski, na kole, rękaw 3/4, • 700 
zł. Ziębice, tel. 0607/10-88-84 
SUKNIA ŚLUBNA, rożm. 40/42, wzrost 170 cm, krótki rę
kaw,, piórka + welon, rękaw • 250 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-73-80,
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 40, bogato zdobiona, na kole; po 
czyszczeniu, z atlasu, - 450 zł. Pieszyce, tel; 074/836-70-53, 
0607/54-66-20
SUKNIA ŚLUBNA, 2000 r. w kolorze eeru, z krótkimi ręka
wami, odkryte ramiona, bardzo elegancka, prod. USA, cena 
zakupu 2.200 zl, cena • 1.000 zl ♦ dodatki gratis. Oława, tel. 
071/313-74-30 wieczorem, 0502/06-71-61 
SUKNIA ŚLUBNA, 2000 r. góra z gipiury, z krótkimi rękawa
mi, dół z tiulu zdobiony różyczkami, szeroka, 6 warstw, na. 
kole, b. ładna, welon, stroik, rękawiczki bez palców, - 400 zl. 
Trzeboszowice, gm. Paczków, tel. 077/431-57-48, 
077/431-30-67
SZATKOWNICA do kapusty, - 200 zl. Spalona, gm. Kunice, 
tel. 076/857-52-16
ŚWIETLÓWKI z kloszem, 2x40 W - 35 zl. Wrocław, tel. 
071/355-31-12. 0605/07-77-88 
TETRA 80-cm x 80 cm, 10 szt. - 20 zl ♦ majtki gratis. Wro
cław, tel. 071/785-54-51
TRANSPORTERY 100 szt., wraz z butelkami, poj. 0,33 I, po 
wodzie mineralnej, - 4.50 zł/szt. Miszkowice, tel. 
075/742-64-86
TYRYSTOR T-160 z radiatorem, 4 szt. - 200 zl. Legnica, tel. 
076/862-77-29
UBRANKA DZIECIĘCE dla dzieci w wieku do 7 mies., firmo
we, stan idealny - od 20 żł. Wrocław, tel. 372-44-46 
UBRANKA DZIECIĘCE do 4 mies., firmowe, stan idealny, od 
20 zl. Wrocław, tel. 071/787-39-99 
UBRANKA DZIECIĘCE rozmiar 50-114 cm, buty dziecięce, 
rozmiar 19-26 cm, ceny od 5 zł. Wrocław, tel. 071/360-82-62. 
0604/24-02-67
UBRANKA DZIECIĘCE do 4 miesiąca, stan b. dobry, zachod
niej marki- od 10 zl. Wrocław, teL.784-86-210607/69-71.-32 
UBRANKO DO CHRZTU do 6 mies. - 30 zl. Łamnice, teł. 
075/713^3-82 .
UBRANKO PO CHRZTU dla dziewczynki, rozm. 74, plusz 
obszyty futerkiem, 3-częściowey•- 2.5 zł. Wrocław, lei. 
071/349-14-82.
WAGONY MIESZKALNO-SYPIALNE z centralnym ogrzewa
niem, wagony drewniane oszklone, bez kól, po remoncie, 2

SORT CENTRUM "MIKATUN" Sp. z o.o. Import-Eksport
Chwalibożyce 39a, k. Oławy, tel. 071/301-47-60
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Sprzedaż codziennie w godzinach od 8°° do 15°°, 
tylko w środę od 8°° do 18°°.

szt, kolor zielony - 3.500 zl/szt. PaczkówJel..07;Z/431 -.67-49, 
0608/29-74-50-
WEŁNA OWCZĄ 6 zl/kg. Zgorzelec, tel. 075/771-80-20 
O  WIRÓWKA DO MIODU 3-ramkowa • 400 zl. Wro

cław, tel. 071/368-19-63 02021491 ’’
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, • 130 W Sm m  teł. 
0602/86-40-16
WÓZEK DZIECIĘCY nowy, dodalk: koła, - 450 zl. Jaworzyna 
Śl., lei. 074/858-70-40 '
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO ALEXIS, 3-funkcyjny, przekla- 
dana rączka, na kołach skrętnych, możliwość blokady, stan 
b. dobry, folia przeciwdeszczowa, śpiwór, torba dopinana dó 
wózka, • 300 zł. Legnica, tel. 076/854-66-30 
WÓZEK DZjECIĘCY GRACO z nowej kolekcji, spacerowy, w 
granatowo-żółto-zieloną kratkę, skręcane koła, pokrowiec na 
nogi, folia przeciwdeszczowa, kosz, pólka odczepiana, uży
wany 3-4 mies. (w sklepie 510 zl), - 310 zl. Legnica, tel. 
076/722-79-23
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, granatowy, regulowana 
rączka, umywany 5 miesięcy, śpiwór i torba, - 250 zł* Lubin, 
tel.'076/844-74-90, 0602/85-75-06 
WÓZEK DZIECIĘCY głęboki i spacerowy/kolorowy • 70 zł .♦

HURTOWNIA HOLENDERSKIEJ 
ODZIEŻY UŻYWANEJ

Legn ica , ul. I I  A rm ii W o jska  Po lsk iego  35 

Tel. 076/854-97-15 opoii827

drugi spacerowy, z budą, przekładana rączka, firmy Chicco, 
granatowy w białe groszki • 80 zl. Malczyce, tel. 
071/317-99-41
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA stan b. dobry. - 420 zl. Nysa, 
tel. 077/433-72-97
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA FUEGO roczny, głęboka 
spacerówka, przekładana rączka, stan idealny, • 500 zl. Strze
gom, tel. 074/855-42-92
WÓZEK DZIECIĘCY POLAK. 2-funkcyjny. roczny, stan b. do
bry - 300 zł. Świdnica, tel. 074/851 -48-03 
WÓZEK DZIECIĘCY BEBE COMFORT, parasolka ♦ budka, 
kosz na zakupy, pokrowiec, stan b. dobry - 380 zl. Świdnica, 
tel. 0603/29-48-42
WÓZEK DZIECIĘCY CHICCO spacerowy, rozkładany, kosz 
na zakupy, stan b. dobry, • 200 zl. Świdnica, lei. 
074/852-19-96
WÓZEK DZIECIĘCY dla bliźniaków, spacerowy, jedno za dru
gim, prod. USA, mało używany, • 450 zl. Świebodzice, tel. 
074/854-53-53
WÓZEK DZIECIĘCY uniwersalny, nowy model, -180 zł. Wat 
brzych, tel. 074/847-26-37
WÓZEK DZIECIĘCY POLAK głęboki ♦ spacerówka. z prze
kładaną rączką- 170 zl, leżaczek - 10 zł, rowerki • 30 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/665-23-22 
WÓZEK DZIECIĘCY ELMAR, duże koła, 3-funkcyjny. * 250 
zl. Wrocław, tel. 071/373-45̂ 11
WÓZEK DZIECIĘCY SPACEROWY stan (Jobry, • 85 zł. Wro
cław, tel. 071/367-31-14
WÓZEK DZIECIĘCY POLAK głęboki ♦ spacerówka, ładny mo
del, lekki, siatka, kosz w b. dobrym stanie - 270 zl, parasol
ka do wózka -17 zl. Wrocław, tel. 071/353-04-68 
WÓZEK DZIECIĘCY DELTIM granatowy w drobne wzorki, głę
boki ♦ spacerowy, 3-funkcyjny, stan b. dobry, - 160 zł. Wro
cław, tel. 071/784-60-00

Hurtowa sprzedaż, .

Odzież używana
Supcrsortmix, letni lub zimowy

Cena 1 kg  - 8 z ł +  V A T

Głogów, teł. 076/833-42-96,0-602 274 502.0-502 360 832 
' . . OP012003

WÓZEK DZIECIĘCY RÓAN 3-funkcyjny, czerwony w zieloną 
kratkę, stelaż zielony, śpiwór, parasolka,. spacerowy rozkła
dany do spania, -.200 zl. Wrocław, tel. 071/353-86-67, 
0501/43-54-81
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK dla bliźniaków. Jeden za dru- 
gim, siedzenia rozkładane do spania, podwójne, skrętne koła, 
koszta  zakupy, stan b. dobry, * 400 zl. Wrocław, tel. 
071/355-19-60 po godz. 16, 0501/09-92-18 ■
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK spacerowy, z budką. Wrocław, 
lei. 0601/70-57-00
WÓZEK DZIECIĘCY GRACJA 3-funkcyjny, na gwarancji. u2y- 
wany, 2 miesiące, granatowo-żółty, przekładana rączka, 
amortyzatory, nosidełko, .osłona na nogi, foiia przeciwdesz
czowa, daszek z szybą, łatwo składany, małe wymiary po 
złożeniu, stan idealny • 350 zl. Wrocław, tel. 071/787-37-83. 
0605/38-87-56
WÓZEK DZIECIĘCY, 3-funkcyjny, głęboki, spacerowy, wycią
gana gondola, przekładana rączka, torba, - 230 zł. Wrocław, 
tel. 071/348-77-31
WÓZEK DZIECIĘCY prod. włoskiej, spacerowy, rozkładany, 
przekładana rączka, kosz na zakupy, -130 zł. Wrocław, tel. 
071/348-77-31
WÓZEK DZIECIĘCY CHICCO typ .parasolka’, regulacja po
zycji, zabezpieczenie przednie, granatowy w żółte miśie, stan 
b. dobry, -110 zl. Wrocław, tel. 071/793-52-82,0604/10-85-65 
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, beżowo-granatowy, folia 
przeciwdeszczowa, -150 zł. Wrocław, tel. 071/363-31-33 . 
WÓZEK DZIECIĘCY granatowy, rozkładany do spania, duże 
kola. kosz na zakupy, budka z pasami, - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/339-73-85 po godz. 18
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA oryg., głęboki, stylowy, duże 
chromowane kola, biało-niebie$ki (bez wzoru), mało. używa
ny, 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 HAUCK, we wzory, przekładana rącz
ka,-Ź pozycje leżenia, pokrowiec, - 170 zł. Wrocław; tel. 
0606/99-35-86-
WÓZEK DZIECIĘCY RACO, spacerowy, małe koła, siatka na- 
zakupy, podpórka do napojów, mało używany, stan b^obry,
- 270 zł lub zamienię na zabawkę motorek, na akumulator. 
Wrocław, tel, 071/315-10-56
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, z funkcją głebokłego, ♦ ma
terac i kosz, - 300.. zl. Wrocław, teł. 071/336-95-07 
WÓZEK DZIECIĘCY CHICCO MAGIC granatowy, przekłada
na i regulowana rączka, spacerowy i głęboki, reg. wysokość 
siedziska,, składany, wyposażenie dodatkowe, stan dobry, • 
300 zl. Wrocław,, teł. 071/321-47-90 
WÓZEK DZIECIĘCY CHICCO CHOICE LUX półroczny, na 
gwarancji, 3-funkcyjny, granatowy, pompowane kola, stan b.- 
dobry, - 700 zl. Wrocław, teł. 071/373-89-19 
WÓZEK DZIECIĘCY MON głęboki-spacerowy, granatowy,
3-funkcyjny, stan b. dobry, • 250 zł. Wrocław, teJ. 
0501/57-19-91
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK model Lambada, profilowana
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rączka, duże, podwójne, skrętne koła, duży kosz na zakupy, 
2-funkcyjny, z kołyską, model 2001, stan b. dobry, - 450 zl. 
Wrocław, tel. 071/329-22-03, 0603/63-45-52 
WÓZEK DZIECIĘCY CHICCO CROSS 2-funkcyjny, granato
wo - zielony, śpiwór, osłona przeciwdeszczowa, stan 6.''do
bry, - 450 zł. Wrocław, teł. 0606/14-71-02 
WÓZEK DZIECIĘCY dla bliźniaków, 3-funkcyjny, głęboki, 
spacerowy, nosidełko, zielony, - 450 zl. Wrocław, tel. 
071/785-70-01, 071/351-38-57 do godz. 18 
WÓZEK DZIECIĘCY prod. zachodniej, rozkładany na płasko, 
budka, pałąk, kosz na zakupy, przekładana rączka, duże koła, 
elegancki, może być dla noworodka, stan b. dobry, pokro
wiec na cały wózek, - 240 zł. Wrocław, teł. 071/781-94-74, 
071/786-49-44
WÓZEK DZIECIĘCY PEG PEREGO głęboki, ♦ spacerówka, 
2-funkcyjny, najnowszy wzór, śpiwór, nakrycia, duża torba, 
folia, regulowany podgłówek, lekki, - 730 zl. Wrocław, tel.
372-44-46
WÓZEK DZIECIĘCY PER PEGRO nowy, na gwarancji, naj
nowszy wzór, spacerowy, z funkcją głębokiego, przekładana 
rączka • 830 zl oraz nosidełko, z funkcją fotelika samocho
dowego - 350 zł. Wrocław, tel. 071/787-39-99 
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, głęboki, spacerowy, kosz, 
folia przeciwdeszczowa, reg. rączka, kol. granatowy w róże, 
stan dobry - 50 zł. Ząbkowice śląskie, lei. 0602/30-53-16 
WÓZEK DZIECIĘCY, 2-funkcyjny, stan idealny. • 180 zl lub 
zamienię na RM z CD dobrej klasy. Złotoryja, tel. 
076/878-47-04
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA głęboki ♦ spacerówka. sty
lowy, duże chromowane kola, kosz na zakupy, granatowy z 
białym wzorkiem, folia przeciwdeszczowa, - 350 zl. Legnica, 
tel. 076/854-78-81
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA3-funkcyjny, granatowo-bia- 
ly, - 500 zł. Wrocław, tel. 0604/19-98-82 
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO spacerowy, przednie koła skręt
ne • 200 zł. Wrocław, tel. 071/341-20-22, 0603/55-59-58 
WÓZEK DZIECIĘCY głęboki, ze .spacerówką*. śpiwór, folia 
przeciwsłoneczna -150 zl. Wrocław, tel. 071/360-82-62. 
0604/24-02-67
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, typ .parasolka*, z budką lub 
bez, 3-funkcyjny, firmy Bebe Comfort oraz Chicco, stan b. 
dobry • 150-350 zl. Wrocław, tel. 071/333-52-56 
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, Peg Perego, dla bliźniaków, 
• 390 zł. Wrocław, tel. 071/333-52-56 
WÓZEK DZIECIĘCY IGA 3-funkcyjny, dodatki, -110 zl Wro
cław, tei. 357-29-01, 0601/72-86-39 
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO ALEXIS, 2000 r. granatowy, śrtK 
dek w kratkę, spacerowo-głęboki, nadaje się dla niemowląt, 
buda z okienkiem, podwójne koła obrotowe, regulowana i 
przekładana rączka, kosz, pokrowiec na nóżki, stan b. do
bry, - 450 zł. Oława, tel. 071/313-70-27 
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI oświetlenie, - 3.500 zl. Rawicz, 
tel. 0607/12-60-62
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI .piramida' • 550 zł, rzutniki 
punktowe - 85 zl. sterownik manualny • 85 zł. Jelcz-Lasko- 
wice, tel. 071/318-48-31
WYPOSAŻENIE WYPOŻYCZALNI KASET VIDEO 1500 ka
set, regały, lady, stojaki, etui, program komputerowy, -19.000 
zł. Legnica, tel. 0604/35-58-96 
ZABAWKA KARUZELA CHICCO nad łóżeczko, stan ideal
ny, nowy wzór, • 150 zl. Wrocław, teł. 372-44-46 
ZABAWKA MOTOREK auto, bujaczek, wózek dla lalek, ro
wer 3-kołowy • 50 zl/szt. Wrocław, tel. 071/333-52-56 
ZAMEK DMUCHANY DO SKAKANIA dla dzieci, wym. 7x6 
m, - 12.000 zl. Jelenia Góra, tel. 075/752-33-48 
ZAMEK DMUCHANY DO SKAKANIA dla dzieci, z osprzę
tem, o wym. 6x7.5, na 15 osób, po 4 sezonach, oryginalny, 
angielski, cena - 12.000 zł automat zarobkowy .łapacz ma
skotek*, nowy, cena • 8.000 zł. Kostomłoty, tel. 071/317-90-90 
O  ZBIORNIKI STALOWE I KWASOODPORNE poj. 

3,5,10,15,20, 2 51, kompletne, z mieszadłami i 
matecznikami, KRL-ki mleczarskie, maselnica 
kpi., mateczniki 300 i 600 1, zbiorniki kwasod- 
porne -1 i 2 tys. I, armatura mleczarska, fi 50 i 
fi 75, beton iarka spa linow a 80 I. Tel. 
062/785-65-75 80006971

ZBIORNIK CHROMONIKLOWY 10.000 I. podwójny płaszcz, 
na art. spożywcze, • 10.000 zl. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-45-35
ZBIORNIK CHROMONIKLOWY poj. 10.000H, - 3.500 zl. Mię
dzybórz, tel. 062/785-63-31
ZBIORNIK METALOWY 6 tys. I, podwójny płaszcz, izolowa
ny, - 2.000 zl. Kamienna Góra, tel. 075/746-20-48, 
0608/89-78-45
ZBIORNIK METALOWY na wodę. stojący, poj. 200 I, - 550 
zł. Mrozów, tel. 071/317-07-05
ZBIORNIK OCYNKOWANY o poj. 100 I, Z wężownicą, - 50 
zl. Wałbrzych, tel. 0606/80-80-56 
ZBIORNIK PLASTIKOWY w Ocynkowanej siatce, na Euro- 
palecie, poj. 1.100 I, kulowy zawór spustowy, • 280 zl. Biela
wa. tel. 074/833-15-40, 0606/66-92-29 
ZBIORNIK PLASTIKOWY poj. 1Ó001. w stelażu, na palecie 
-.210 zl oraz beczki blaszane, poj. 2001. dekiel od góry - 23 
zl. Strzegom, tel. 0601/92-49-04 
ZBIORNIK PLASTIKOWY poj. 1200 I. na stelażu aluminio
wym, że stalową paletą, • 160 zl. środa Śląska, tel. 
071/317-55-66
ZBIORNIKI kwasoodporne, myjka dó warzyw i inne, • 7:000 
zl. Głubczyce, tel. 077/485-09-31. 0604/77-32-48 
ZBIORNIKI METALOWE z blachy ocynkowanej, na wodę i 
inne ciecze, poj. 2000 I, na płozach, fabryczne, typowe, z 
zaworami, • 690 zł. Wałbrzych, teł. 074/842-26-76 - 
ZBIORNIKI PLASTIKOWE na olej opałowy lub wódę, poj. 
1600 I, 2 szt. • 430 zl/szt. Świebodzice, tel. 074/854-48-43 
ZBIORNIKI PLASTIKOWE na ropę, 1000 litrów, - 350 zł + 
VAT. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-23-45 
ZBIORNIKI PLASTIKOWE 1000 I - 300 zl/szt. Wrocław, tel. 
363-40-66 w godz. 10-16, 316-95-02 po godz. t8 
ZBIORNIKI STALOWE na szambo lub paliwa, poj. 3.000 -
50.000 1, w cenie 700 - 5.500 zl.. teL 075/746-20-48, 
0608/89-78-45 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w In
ternecie pod numerem - AC0215 www.autogielda.com.pl) 
ZEGAREK CASIO stoper, alarm, podświetlenie, - 50 zł. Twar
dogóra, te). 0.502/45-15-83
ZEGAREK DELBAN nowy, -100 zł. Wrocław, tel. 784-48-17 
ZEGAREK ETERNA damski, prod. szwajcarskiej, koperta i 
bransoleta ze złota 18k, waga 28,5 g, atrakcyjny wygląd, -
2.800 zl. Wołów, tel. 071/389-33-06 
ZGUBIONO LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ na nazwisko 
Strzelczyk Tomasz, nr alb. 76315. Wrocław, tel. 
071/341-03-37
ZGUBIONO LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ na nazwisko Marta 
Januszewska, wystawioną przez Uniwersytet Wrocławski. 
Wrocław, tel. 0602/49-45-73

FOTO
APARAT CANON EOS 300 nowy, obiektyw 28-90 mm, zapa
kowany, • 800 zl. Krosno Odrzańskie, tel. 0503/79-38-32 
APARAT CANON EOS 300 + obiektyw Canon 28-80 mm,
80-200 mm, na gwarancji, instrukcja w jęz. polskim, • 500 zl. 
Lubin. tel. 076/846-53-32
APARAT CANON EOS 5 z datownikiem, stan idealny, -1.500,' 
zł. Świdnica, tei. 074/640-47-66
APARAT CANON COPACT PRIMA 28 zoom 2,5,' chowany 
obiektyw, śreWha obudowa, etui, torebka, stan b. dobry. • 
420 zł. Wrocław, tel. 071/339-85-60, 0605/51-94-24 
APARAT CANON PRIMA ASA wodoszczelny, możliwość wy
konywania zdjęć podwodnych, do 8 m. - 360 zl. Wrocław, tel. 
0601/76-65-80
APARAT CARENA SX300 obiektyw 28-55 mm, - 550 zl. Wro
cław, teł..071/328-10-00 a
APARAT HANIMEX-GENIE możliwość robienia zdjęć pano
ramicznych, 2 obiektywy • 70 zł. Legnica, tel. 0604/32-6-7-67, 
076/854-22-49

APARAT JĘNOPTIC BIOTĄR zoom 35-70. redukcja czerwo- 
nyclfofrórsamowyztyaiaczr datiyftiik, futerałJjJm,. / 380 zJ. 
Wrocław, tej. 325-45-92 po gódz: 18 . 0603/94*02-46 
APARAT KODAK ADVAflTlX jjelńyatftbmat, ndwy. 3 formaty 
zdjęć - 200 zł. Wrocław, tel. 071/344-81-35 
APARAT MINOLTA DYNAX 500 SI z torbą, dokumentacją, 
nieużywany, - 200zl. Wałbrzych, tel. 0609/35-10-49 
APARAT MINOLTA 3Xł obiektyw Tamron, 28-105 mm, • 980 
zł. Wrocław, tel. 0502/34-35-27 
APARAT MINOLTA X 700 obiektyw 35-70, filtry, akcesoria. -
1.000 zł. Wrocław, tei 0605/56-19-39
APARAT MINOLTA DYNAX 500 obiektyw 28-.200 mm. lu
strzanka, torba, instrukcja, obiektyw Sigma, rok używany, 
dużo funkcji, stan b. dobry, -1.450 zł. Wrocław, tei. 
0503/87-74-11
APARAT NIKON i inne, nowe, w pudelkach, na gwarancji, od 
13Q zł- tel. 0502/95-22-27
APARAT NIKON F60 nowy, z obiektywem 28-80D, osłona 
oryg. P/S, filtr UV Hoya * torba, • 1.600 zl. Kowary, tel. 
075/718-31-29
APARAT NIKON F50 mało używany, obiektyw, zoom 35-70, 
torba, instrukcja, - 1.000 zl. Wrocław, tel. 0502/91-64-04 
APARAT NIKON F65 nowy, na gwarancji ♦ filtr W  * torba, -
1.600 zł. Wrocław, tel. 351-06-31 
APARAT NIKON F65 nowy obiektyw 28-80, - 1,600 zl. Wro
cław, tel. 071/342-05-66
APARAT NIKON FSO nowy, w pudelku, polska instrukcja, 2 
obiektywy Nikkor 28-80 i 75-240 mm, • 3.100 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0601/83-50-04
APARAT NIKON F80 z obiektywem Nikkor 28-80 D. najnow
szy model, nowy. fabrycznie zapakowany, instrukcja w j. pol
skim, gwarancja rok, - 2.400 zl. Wrocław, tel. 071/783-29-14 
APARAT OLYMPUS JS-100 pełny automat 28-110, uszko
dzona migawka, • 350 zl. Wrocław,, tel. 317-79-03. 
0605/35-91-47
APARAT OPTIĆAL LENS 35 mm. - 50 zl. Legnica, tel. 
0604/35-58-96
APARAT POLAROID, • 150 zl. Legnica, tel. 0604/35-58-96 
APARAT PREMIER PC 640 f 3,5,34 mm. focus free. -100 zl. 
Legnica, tel. 0604/35̂ 58-96
APARAT PREMIER 625D F 3.5 x 34 mm, datownik, automat, 
futerał - 69 zł. Wrocław, tel. 071/352-60-41 
APARAT RICOH XF-30 1:4, f=35 mm, -100 zl. Legnica, tel. 
0604/35-58-96
APARAT ROLLEI PREGE 145", fototechnik, nowy, zoom, f 
38-145 mm, step zoom, fuzzy automatic, ujęcia snap shot, 
teleobiektyw 90,100,145 mm, automatyczny druk daty, ste
rowanie mikrokomputerem, wysoka jakość. • 975 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-88-93 w godz. 7-9, 18-23 
APARAT STAR 235, -150 zl. Bolesławiec, tel. 075/732-T0-14 
po godż.15
APARAT TRAVELER nowy, AF, datownik, czas B, samowy- 
zwalacz, redukcja czerwonych oczu, czytnik DX, 1 film, ba
terie, futerał, wszystko w kartonie, - 140 zL Wrocław, tel. 
071/373-44-81, 0604/07-59-49 
APARAT TRAVELER AF nowy, nie używany, prod. niemiec
kiej, wielofunkcyjny, etui, baterie, film, -140 zl. Wrocław, teł. 
071/346-26-22, 0606/82-50-58 
APARAT ZENIT 2 szt., obiektyw Pentacon 2,8/135, 3,5/30, 
teleplus 2x, pierścienie do makrofótografii. statyw, - 500 zl. 
., tel, 0600/30-18-64
APARAT ZENIT TTL * lampa błyskowa -100 zł. Legnica, tel. 
0604/32-67-67, 076/854-22-49
APARAT ZENIT 122 stan idealny, mało używany, oryginalny 
futerał, • 220 zl. Jelenia Góra. tel. 075/752-39-31, 
0604/18-07-94
APARAT APS CANON !XUS 1-1 pełny automat, obiektyw wy
suwany elektr., drukowanie daty na odwrocie zdjęcia, reduk
cja czerwonych oczu, autofokus, wym. 5 x 9 cm. - 400 zł. 
Wrodaw. teł. 321-69-52, 0601/78-51̂ 51' '
APARAT CYFROWY CASIO QV 2800UX nowy, oryginalnie 
zapakowany, z wyposażeniem, dużó funkcji, - 2.200 zl. Wrô  
claw, tel. 362-82-41
APARAT CYFROWY KODAK DC3200 nowy. 1 min pikseli; 
wyświetlacz LCD, wbudowana pamięć 2 MB oraz zlącze com
pact flash - 900 zł. Wrocław, tel. 071/342-05-66 
APARAT CYFROWY SONY MAVICA MVC-FD83 możliwość 
robienia krótkich filmów MPEG, - 1.500 zl. Wrocław, teł. 
0603/10-17-34
O  APARAT CYFROWY TOSHIBA 3.37 megapikse- 

li, port USB, 3 x zoom, karta 16 MB, nagrywarka 
głosu i filmu, wyświetlacz ekranowy. Nowość. 
Na gwarancji, w opakowaniu, • 3.000 zł. Żagań, 
tel. 068/478-14-30, 0602/17-14-43 87020951

COMPACT FLASH i Smart Media {karty pamięci) - od 300 zl; 
Wrocław, teł. 0604/88-52-29
FILMY AGFA, KODAK 200/36 - 8 50 zł/szt. Wrocław, tel. 
0604/07-59-49
KUPIĘ „PARASOLKI” FOTOGRAFICZNE 2 sztuki. Wrocław,
tel. 071/3S1-25-58, 0605/73-50-60
KUPIĘ APARAT ZENIT sprawny. Strzegom, tel.
074/855-53-26
KUPIĘ KOLBY KSENONOWE 1600 W lub 2500 W oraz za
płonniki i części zamienne do projektorów kinowych 35 mm. 
Wrocław, tel. 071/785-67-32
KUPIĘ STATYW DO APARATU MENTOR. Lubin, tel. 
0607/35-12-66
LABORATORIUM FOTOGRAFICZNE minilab Noritsu 801. la- 
fot F5, studio Polaroid, sprawne, • 34.000 zl lub zamienię na 
samochód, albo inne propozycje. Pilawa Górna, tel. 
074/8 37-18-86. 0607/63-23-07 .
LAMPA BŁYSKOWA MINOLTA 2800AF, - 350 zł. Wrocław, 
tel. 071/328-10-00
LAMPA BŁYSKOWA MINOLTA 3200 i program, - 350 zł. Wro
cław, teł 321-69-52, 0601/78-51-51 
LAMPA BŁYSKOWA NIKON SB-22S, • 550 zl. Wrocław, tel. 
071/328-10-00
LAMPA BŁYSKOWA PENTAX 330FTZ, - 480 zl.. Wrocław, 
tel. 071/328-10-00
LORNETKA 10x50\ nowa, • 130 zl. Łagiewniki, tel. 
071/346-28-96
LORNETKA TASCO 10x25. miniaturowe, obudowa gumowa, 
zielona (wojskowe moro) - 50 zl + koszt wysyłki. -Duszniki 
Zdrój. tel. 0600/51-44-57
LORNETKA TASCO 10 x 25, czarna, przyciemniane szkła, 
etui, mała, lekka, mocna, doskonała na wycieczki, nowa, • 
110 zł. Legnica, tel. 076/854-53-30 pb godz. 16. 
0503/79-00-06 ']
MIKROSKOP profesjonalny, prod. polskiej, • 600 zł. Świdni
ca, tel. 0607/65-98-68
MINILAB FUJI 23S z obiektywami Plus Pocket oraz film pro
cesor Kodak KM, 50 filmów na godzinę * części, wszystko 
sprawne, po konserwacji, - 30.000 zł. Legnica, tei. 
0603/17-76-89
MINILAB HOPE LIBERTY 234 prosty w obsłudze, w pełni 
sprawny, tani w eksploatacji (małe tanki), formaty 9x13-13 
x 18, 550 printów na godzinę, - 7.000 zł. Wrocław, teł. 
0501/10-95-45
MINILAB KONICA 502 4 formaty, pracujący, stan dobry, •
30.000 zł. Lubań. tel. 0608/86-95-78
NEGATYWY KODAK GOLD 200,400,800, do Polaroid, duże 
ilości. Wrocław, tel. 071/367-52-24, 0604/44-63-70 
OBIEKTYW COSINA 3,5-5,6-28-210 AF (Canon EOS) ♦ osło
ną przeciwsłoneczna, nowy (2 mies.), - 750 zł lub zamienię 
na obiektyw Canon 28-80 III USM lub 28-90. Wałbrzych, tel. 
0605/62-69-76
OBIEKTYWY DO APARATU PRAKTICA • bagnet: Maginor. 
70-210 mm • 390 zł oraz Prakticar 28 mm -140 zł. Lubin. tel. 
076/847-07-70
POLAROID SPECTRA SYSTEM f 10/125 mm, - 150 zł. Le
gnica, tei. 0604/35-58-96
POWIĘKSZALNIK KROKUS 3 kolory - 500 zł, obiektyw Jan- 
poi Color -100 zł lub zamienię na obiektyw szerokokątny z 
gwintem M 42. Wrocław, tel. 071/357-99-51 
PROJEKTOR FILMOWY ELEW 16 mm, stan dobry, - 300 zi. 
Wrocław, tel. 321-47-20 po godz. 16.30
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WYPOSAŻENIE BIUR, MIESZKAŃ, 
SKLEPÓW I GASTRONOMII

„KSEROKOPIARKI” F IL T R Y  
DO WODY

O  ABC - ARTYKUŁY UŻYWANE Z ZACHODU: kom
plety wypoczynkowe (skóra, welur), lampy, na
mioty, ławy, telewizory kolorowe, AGD, kosiarki 
do trawy, materace, rowery, opony, art. ogrodo
we i inne, zapraszamy od pon. do sob., w godz. 
9-17. Strzegom, ul. Dolna 34, tel. 074/855-41-23 
01025141

O  IMPORTOWANY NOWY TANI SPRZĘT AGD do 
50% ceny: zmywarki, pralki, lodówki, kuchenki 
gazowe i elektryczne, duży wybór grzejników ga
zowych na olej opałowy i grzejniko-kuchni. OKA
PY KUCHENNE ze stali szlachetnej, B. DUŻY WY
BÓR. Zapraszamy w godz. 10-18, w sobotę 10-15. 
Wrocław, ul. Glebowa 4 (boczna Borowskiej, za 
wiaduktem kolejowym 60 m2 w lewo). Tel. 
071/373-06-74 lub 0501/51-86-90 01023491

ALARM „SUPRALARM* prod. francuskiej, do mieszkania, 
2 piloty, wbudowana syrena i akumulator, możliwość pod
łączenia wszelkich czujników, prosty montaż, instrukcja 
w j. polskim, - 250 zł. Wrocław, tel. 321-69-52, 
0601/78-51-51
AUTOMAT DO BITEJ ŚMIETANY 51, - 2.300 zl. Świerza
wa. tel. 075/713-55-04, 0607/20-56-32
AUTOMAT DO LODÓW WŁOSKICH TAYLOR i-smako- 
wych, stan b. dobry, - 1.300 zł. Radwanice, tel. 
071/311-76-78
AUTOMAT DO POPCORNU gazowy, nowy, - 1.800 zł. 
Wschowa, tel. 065/540-13-46, 0603/25-31-02
BATERIA wannowa, nowa, „Damix\ 3-torowa, chromo
wana z wyciąganą słuchawką prysznica - 1.200 zł i zle
wozmywakowa, nowa, jednotorowa, .Kludi-Mix’ , chromo
wana - 500 zł. Wrocław, tel. 071/788-81-65 po godz. 15
BEMAR, -100 zł. Legnica, tel. 0602/36-22-49
BEMAR niemiecki, • 1.300 źł. Polkowice, tel. 
076/845-24-86
BIURKO, używane, • 50 zł. Wrocław, tel. 341-06-25 w 
godz. 8-16
BOJLER ELEKTRYCZNY z grzałkami, używany, poj. 160 
I. - 200 zł. Wrocław, tel. 071/352-90-26, 0601/76,02-51
O  CHŁODZIARKI, ZAMRAŻARKI, WITRYNY CHŁOD

NICZE regały chłodnicze, lodziarki, lady, używa
ne, z gwarancją, tel. 071/383-10-33,0603/30-05-92 
02019661

DYWAN .kowarski', bordowy, we wzory, b. ładny, o wym. 
4 x 5 m, 80% wełny, • 320 z ł . ., tel. 0602/62-06-90
DYWAN VERONA włókno syntetyczne,’ wymiar 325 x 375 
cm, kolor czarno-brązowo-kremowy, • 400 zł. Wrocław, 
tel. 0501/96-61-69
DYWAN wełniany, 250x350 cm, brązowo-piaskowy, nowy, 
- 630 zł. Wrocław, tel. 071/352-60-41
FILTR DO WODY nowej generacji, odwrócona osmoza, 
prod. USA, nowy. • 2.100 zł. Wrocław, tel. 0601/78-90-38
FIRANY 2 szt., ręcznie robione - 50 zł/szt. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-14-87

T E L E F A K S Y
Używane, w dobrym stanie technicznym, 
zgwarancją, o f e r u j e : p . p .

I Wrocław, ul. Fabryczna 12 
tel./fax 071/359 46 52

| I A - B « 4  i
LADY, REGAŁY, 

RÓŻNE SYSTEMY
MEBLE GOTOWE I NA ZAMÓWIENIE, 
BALUSTRADY, GABLOTY, MANEKINY, 

ZAWIESZKI, CENY,
REGAŁY MAGAZYNOWE

-  S p r z e d a ż  r a t a l n a  -  

Legnica, ul. Jaw orzyńska  199 
tel./fax 076/850-61-86 

tel. 076/850-61-84

C H Ł O D N I C Z E  
L A D Y ,  W I T R Y N Y

P R O J E K T  G R A T I S  ! ! !

JUNKERS GAZOWY PG-6. Bielawa, tel. 074/645-31-71, 
0607/85-09-31
KABINA NATRYSKOWA narożna, bez brodzika, max. dłu
gość 90 x 90 cm, ścianki białe, matowe, • 200 zł. Legni
ca, tel. 076/722-75-35
KANAPA rozkładana, skórzana, czarna, - 550 zł oraz wi- 
śniowo-brązowa - 450 zł. Wrocław, tel. 071/367-83-84 
KANAPA 2-osobowa, rozkładana, wym 130x200 cm - 400 
zł, 2 pufy - 30 zł/szt. (komplet, kolor brązowy). Wrocław, 
tel. 071/339-07-79
KASA FISKALNA ELZAB, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/77-34-01
KASA FISKALNA ELZAB FIESTA, - 1.200 zł. Strzelin, 
tel. 071/392-88-91, 0608/39-81-37 
KASA PANCERNA, • 500 zł. Wrocław, tel. 071/355-32-23 
wewn. 13
KASETON ŚWIETLNY zewnętrzny o wym. 70x150 cm, - 
400 zł. Wrocław, tel. 341-06-25 w godz. 8-16
KLIMATYZACJA, 1996 r., moc 5 kW, 2 jednostki z pilo
tem, kompl, • 2.600 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-31-00
KLIMATYZACJA używana, po przeglądzie, typu Split, 
Limdols, pokojowe, z podłączeniem, komin, okno różnej 
wydajności, cena od 2.000 zł. Wrocław, tel. 
071/336-23-51 i 0603/91-54-12
KLIMATYZACJA PANASONIC kasetonowa, 8 kW, -1.600 
zł. Przedborów, woj. kaliskie, tel. 0601/58-11-31

JŁ B  |#IT'V V  A. CHŁODNICTWO nwKW\. I ¥ rVM GASTRONOMIA

FOTELE 2 szt. -100 zł/szt. Wrocław, tel. 071/787-81-87 
FRYTKOWNICA gastronomiczna, nowa, 61, • 750 zł. Sy
ców, tel. 062/785-35-02
FRYTKOWNICA GAZOWA grill gazowy z rusztem lub pa
telnią, wym. 65 x 55 x 30 cm, - 1.300 zł: Przylesie, tel. 
077/412-39-78. 0602/72-19-40 
GARNEK fi 22 cm, do griUowania na ruszcie, do gotowa
nia i smażenia bez tłuszczu, - 105 zł. Kłodzko, tel' 
074/867-88-93
GARNEK AMWAY do gotowania na parze + drugi wyso
ki, - 350 zł oraz zestaw, wartość rynkowa 2.700 zł, • 600 
zł. Legnica, tel. 076/862-72-47 
GARNKI ZEPTER komplet, 4 sztuki, z patelnią, utzrymu- 
jące ciepło, z podwojnym dnem, prod. niemieckiej, - 500 
zł. Legnica, tel. 076/862-15-47 
GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE panele, dł. 1 m, 12 szt.^yp 
M -100 P, 180 W, 220 V + regulatory temperatury, -1.000 
zł. Wrocław, tel. 071/353-68-54 po godz. 20 
GRZEJNIKI OLEJOWE prod. niemieckiej, nowe, 1l/5g, 4 
kW, - 400 zł. Jelenia.Góra, tel. 075/742-31-95, 
0605/23-65-37
GRZEJNIKI OLEJOWE stan idealny - 150 zł. Wrocław, 
teł. 071/333-52-56
GYROS GAZOWY 2-palinkowy i 3-palnikowy, 10-25 kg 
wsadu, bemar gazowy, • 1.600 zł. Przylesie, tel. 
077/412-39-78, 0602/72-19-40 
HYDROFOR APOLLO 1000 I, kompl. - 500 zł. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-26-27,0607/08-48-02 
JUNKERS GAZOWY wiszący. 2-funkcyjny, 27 kW, -1.500 
zł. Strzelin, tel. 071/392-88-91, 0608/39-81-37 •

I OFERTA SPECJALNA: OPOl 13731
GONDOLA MROZNICZAI

GM 200 (mrożonki) BYFUCH-gwarancja IZATRUDNIMY PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH 
W-w, ul. Rychtalska 10-14, tel. 071/329-11-69

KLIMATYZATOR do biur i mieszkań, przenośny, na kół
kach, 220 V, 2,6 kW, nie wymaga specjalistycznego mon
tażu, • 2.000 zł. Wrocław, tei. 0602/28-97-67 
KOJEC DZIECIĘCY cena 90 zł. Wrocław, tel. 
071/787-88-11
KOJEC DZIECIĘCY CAM, - 90 zł. Wrocław, tel. 
071/333-52-56
KOMINEK z rozprowadzeniem ciepła, obudowa, wkład, 
od 3.300 zł. Wrocław, tel. 071/783-49-53 
KOMPLET ŁAZIENKOWY, prod. włoskiej, umywalka, 
muszla, półki, wieszak, z fajansu, - 350 zł. Wrocław, tel. 
372-82-83. 0601/26-52-70
O  KOMPLET skórzany, stół dębowy z fotelami, zmy

warka Siemens, szafa drewniana, stolik • chrom
♦ szkło, drzwi garażowe • okazyjnie. Wrocław, tei. 
0601/72-17-70 02020721

O  KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2+1, narożny, 
skóra i tkanina, drewno, metalowe stopy, rozkła- 
dany, pojemniki podwójne, sprężyny, nowy, 
prod. zachodniej, na gwarancji. Bez pośredni
ków, wyprzedaż, ceny producenta - od 3.000 zł. 
Pilnie. Nysa, tel. 077/448-24-60, 0607/38-52-32, 
0607/38-52-33 01017791

O  KOMPLET WYPOCZYNKOWY nowy, skóra, brą- 
zowy, 3+1+1, na dębowym stelażu, komplet, skó
ra, wiśniowy, nowy, 3+2+1 oraz inne, duży wy
bór skór i naprawy zniszczonych kompletów 
skórzanych, dobre ceny. Wrocław, tel. 
071/341-58-06,0501/48-28-79 02021451

O  KOMPLETY WYPOCZYNKOWE 3+2+1, skóra nu- 
buk w różnych kolorach, b. miękkie siedzenia i 
oparcia, podwójne sprężyny, wzory eksportowe. 
Nowe, na gwarancji, ceny producenta, bez po
średników, wyprzedaż - ceny od 3.000 zł!!! P il
nie. Nysa, tel. 077/44^-24-60, 077/433-02-55,v 
0607/38-52-33 01023671

KOMPLET WYPOCZYNKOWY 2+1, stan b. dobry, wykoń
czenia w drewnie, stelaż dębowy, - 600 zł. Bielawa, tel. 
074/834-03-69
KOMPLET WYPOCZYNKOWY i meblościanki, inne, uży
wane - od 500 zł. Bolesławiec, tel. 075/731-27-45
KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, 3+2+1, używa
ny, stan b. dobry, - 1.600 zł. Jawor, tel. 076/870-60-52
KOMPLET WYPOCZYNKOWY, welur na dębowym stela
żu, 3 + “1 + 1, zdobiony cekinami, rzeźbiony w starym 
stylu, - 1.000 zł. Kamiennik, tel. 077/431-24-40 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY SAN REMO, bez skazy, 
luxusowy, nowy, kupiony w salonie Wrocław, ma 2 lata, 
skóra brąz-najwyższa jakość 3 + 2 +1 + duża ława - 5.800 
zl. Kępno, tel. 062/782-41-41 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2+1+1. na dębowym 
ciemnym stelażu, jasne wzorzyste obicie, nierozkładany, 
prod. niemieckiej, stan b. dobry, - 7.300 zl oraz drugi, 
narożnikowy, fotel, skórzany, sprowadzony z Holandii, 
kolor wrzosowy, nierozkładany, nowoczesny wygląd, stan 
b. dobry, - 1.750 zł. Leszno, tel. 065/529-41-09. 
0605/63-57-07
KOMPLET WYPOCZYNKOWY, skórzany, 3 + 2 + 1, stan 
dobry i stół dębowy, podnoszony, - 1.400 zl. Sarby, tel. 
077/431-24-40
O  KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, stół dę

bowy z fotelami, zmywarka Siemens, wieża Uher
• okazyjnie. Wrocław, tel. 0601/72-17-70 
02021291

KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+1+1, bordowy, na ste
lażu dębowym, lekko stylizowany, • 850 zł. Wrocław, tel. 
357-50-01
KOMPLET WYPOCZYNKOWY kanapa + 2 fotele, rozkła
dany, stan b. dobry, - 450 zł. Wrocław, tel. 0601/56-10-73 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY prod. niemieckiej, 3+2+1, 
brązowy, - 1.600 zł. Wrocław, tel. 071/367-83-84 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY skóropodobny, beżowy, 
3+2+1, rozkładany, z pojemnikiem na pościel, - 400 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-71-59 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY prod. niemieckiej, pluszo
wy, wygodny, duży, nie rozkładany, 3+2, - 520 zł. św. Ka
tarzyna, tel. 071/311-40-94
KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, 2+1, nowy, zmy
warka dó naczyń Siemens, komplet dębowy, - 1.200 zł. 
Wrocław, tel. 0601/72-17-70 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2+1, imitacja skóry, brą
zowy - 600 zł. Wrocław, fel. 071/357-05-55 .
KOMPLET WYPOCZYNKOWY wersalka + 2 fotele i 2 
pufy, na sprężynach, nowy, ńie używany, na gwarancji, - 
800 zł. Wrocław, tel. 0607/43-23-55 
KRAJALNICA DO CHLEBA, - 4.200 zł. Świerzawa, tel. 
075/713-52-81

KSEROKOPIARKA CANON mała, przenośna, • 590 zł. 
Wrocław, tel. 0604/88-52-29
KSEROKOPIARKA CANON NP 1020 profesjonalna, biu
rowa, czarno-biała, stan b. dobry, • 1.000 zL Wrocław, 
tel. 0604/86-31-63
KSEROKOPIARKA INFOTEC 9048 DZ ZOOM, automa
tyczny podajnik, sorter, Duplex, 3 kasety, możliwa faktu
ra VAT, stan b. dobry, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
071/373-34-39, 0501/10-18-38 
KSEROKOPIARKA LANIER 6130 używana, tech. spraw
na, format A4, A3, zoom 65-200%, możliwość formy książ
kowej, możliwa faktura Vat, • 350 zł. Wrocław, tel. 
071/351-50-86
KSEROKOPIARKA RICOH 6750 stan b. dobry. • 2.200 
zl. Wrocław, tel. 352-64-58
KSEROKOPIARKA RICOH 4222 profesjonalna + szaf
ka. gwarancja, - 2.400 zł. Wrocław, tel. 
071/361-52-50,0601/55^20-45,55-20-51
KSEROKOPIARKA SHARP SF 2116 pełne wyposażenie, 
z ADF i sorterem, format A3, zoom 50% - 200%, funkcja 
foto, książka, nowy bęben i toner, mało używana, 3 mies. 
gwarancji, • 3.500 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Wałbrzych, 
tel. 074/843-34-70 do godz. 15, 0601/43-61-36
KSEROKOPIARKA TOSHIBA 7610 format A0, A3. A4. 
30 stron/min, podajnik, serwisowana, - 2.500 zł lub wy
dzierżawię. Lubin, tel. 0604/96-86-78
KSEROKOPIARKA TOSHIBA 5020 pilne. 50 kopii/min., 
format A3, A4, powiększenie pomniejszenie od 50-200%, 
możl. metody książkowej, sorter + pierestal, możl. faktu
ra VAT, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0603/33-23-19 
KUBKI KAMIONKOWE z likwidacji magazynu - 1.50 
żł/szt., powyżej 50 szt. 30% rabatu. Wrocław, tel. 
0608/70-56-89
KUCHENKA ELEKTRYCZNA gastronomiczna. - 3.500 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0603/64-77-86 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA z blatem ceramicznym. • 
250 zł. Jurków, tel. 0605/22-20-47 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA, prod. niemieckiej. 4-palni- 
kowa, z piekarnikiem, termoobieg, 220/380 V, stan b. do
bry. - 250 zł. Kłodzko, tel. 0604/85-63-02 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA z blatem ceramicznym, brą
zowa, piekarnik z termoobiegiem,- 400 zł. Legnica, tel. 
076/862-39-83
KUCHENKA ELEKTRYCZNA ARISOŃ srebrna, do zabu
dowy, grill, termoobieg, płyta ceramiczna, na gwarancji.
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stan idealny, -800 zł. Oborniki śląskie, tel. 071/310-24-62 
do godz. 14, 0604/87-56-91
KUCHENKA ELEKTRYCZNA 2-palnikowa, regulacja tem
peratury, - 95 zł. Wrocław, tel. 071/322-21-13 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA palnikowa z piekarnikiem, 
prod. zachodniej, z termoobiegiem, do zabudowy, - 360 
zł. Wrocław, tel. 071/354-20-76 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA MASTERCOOK 4 elemen
ty grzewcze, z piekarnikiem, termoregulator, nowa, na 
gwarancji, 50 cm, - 730 zł. Wrocław, tel. 0502/07-63-46 . 
KUCHENKA GAZOWA WROZAMET, - 80 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/753-37-11
KUCHENKA GAZOWA PRMLEG 4-palnikowa, zabezpie
czenia antywypływowe, piekarnik gazowy, stan b- dobry,
- 500 zł. Lubomierz, tel. 075/783-36-94, 0607/34-30-21 
KUCHENKA GAZOWA EWA 4-palnikowa, z piekarnikiem
- 70 zł. Wrocław, tel. 071/341-00-75. 0502/14-91-45 
KUCHENKA GAZOWA EWA cena - 80 zł oraz pralka au
tomatyczna super bio na części - 50 zł. Wrocław; tel. 
341-49-47
KUCHENKA GAZOWA EWA z piekarnikiem, • 120 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-29-51 
KUCHENKA MIKROFALOWA ELEKTROLUX, - 200 zł. 
Prochowice, tel. 076/858-51-95, 0604/95-68-91 . 
KUCHENKA MIKROFALOWA SANYO z grillem, • 600 zł. 
Syców. tel. 062/785-35-02
KUCHENKA MIKROFALOWA prod. zachodniej, gwaran- 

' cja 3 miesiące, -170 zł. Wrocław, tel. 071/354-20-76
KUCHENKA MIKROFALOWA MOULINEXr- 150 zł. Wro
cław, tel.. 0603/63-66-99

■ KUCHENKA MIKROFALOWA SAMSUNG nowe, z grillem 
i bez, regulacja mechaniczna i elektroniczna, 17-281, ceny 
350-550 zł. Wrocław, tel. 0503/31-71-77 
KUPIĘ KABINĘ NATRYSKOWĄ wym. 80 x 80 cm. nową. 
Wrocław, tel. 345-51-29
KUPIĘ KLIMATYZATOR okienny. 3-8 kW. tablicę (skrzyn
kę reklamową, ogłoszeniową), zewnętrzną, zamykaną, es
tetyczną. Wolsztyn, tel. 068/384-86-25
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KUPIĘ PIECE CO GAZOWE wiszące. Junkers, Bosch, 
1,2-funkcyjne, uszkodzone • 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 REGAŁY MAGAZYNOWE używane. .. tel. 
0601/31-32-18
KUPIĘ WANNĘ z hydromasażem, nową. Wrocław, te l.' 
071/7^5-76-94, 0604/71-66-24 
KUPIĘ WYPOSAŻENIE KUCHNI firmowe. Wrocław, tel. 
372-44-46
KUPIĘ WYPOSAŻENIE SKLEPU MIĘSNEGO - do 7.000 
zł. ., tel. 074/853-26-14
LADA CHŁODNICZA szt. 2. 1995 r. - 3.900 zł, 1997 r. - 
4.500 zł, dł. 1.8 m, oraz inne. Oleśnica, teł. 0601/58-73-01 
LADA CHŁODNICZA. - 300 zł. Janowice Wielkie, tel. 
075/751-51-54 po godz. 21
LADA CHŁODNICZA dł. 2 m, • 300 żł. Wrocław, tel. 
787-39-41
LADA SKLEPOWA 120 cm, nowa, stan idealny, • 340 zł. 
Legnica, tel. 076/866-09-19
LADY CHŁODNICZE, - 1.500 zł: Jelenia Góra, tel. 
0603/64-77-86
LADY I REGAŁY - od 50 zł/szt. Wrocław, tel. 357-96-42 
LINIA GASTRONOMICZNA GAZOWA dł. 175 cm, nowa. 
okap na całej długości, frytkownica 2-komorowa, bemar, 
patelnia beztłuszczowa, ryflowana, grill z rusztem i patel
nią, - 10.500 zł. Przylesie, tel. 077/4-12-39-78, 
0602/72-19-40
O  LODÓWKI od 170 zł, lodówkozamrażarki, zmy

warki, pralki automat, od 270 zł, pralkosuszarki, 
gwarancja 6-12 mies., transport w gr. miasta 40 
zł, 0602/89-12-81 Wanda Nowicka, Wrocław Kar
łowice, Bończyka 32/17, tel. 325-37-88, Dobroszy
ce, Sadków 42: regeneracja z gwarancją, zamia
na, skup • te lefon jak wyżej. Sadków, tel. 
0602/89-12-81 80007421

O  LODÓWKI, zamrażarki, pralki automatyczne, 
pralkosuszarki, zmywarki do naczyń, maksimum 
5-letnie, kuchenki elektr. ceramiczne. Pralki aut. 
małogabarytowe, otwierane od góry, ceny 
300-600 zł, polskie pralki auŁ • od 250 do 450 zł. 
Gwarancja 6 mies. Negocjacja cen. Skup i na
prawa. Opole, Wrocław, Wałbrzych, Świdnica. 
Dzierżoniów , Legnica, do lnośląsk ie , tel. 
0503/74-46-11. Wrocław, ul. Kowalska 111 a, tel. 
071/345-68-51 01024421

LODÓWKA, -150 Zł. Legnica, tel. 076/854-32-28 
- LODÓWKA samorozmrażalna, wys. 85 cm, prod.zachod- 
niej, r 360 zł. Wrocław, tel. 071/354-20-76 
LODÓWKA AMINA 3-szufladowa, z zamrażalnikiem, 
1.5-roczna. - 1.200 zł. Strzelin, tel. 071/392-88-91, 
0609/39-81-37
LODÓWKA HELAKMA, 2000 r., podświetlana, stan ide
alny, mato używana, wym. 80 x 200 cm, z szybą i kaseto
nem podświetlanym, • 1.100 zł. Kamienna Góra, tel. 
0503/65-55-53
LODÓWKA MIŃSK 16 biała, poj. 240I, wym. wys. 140, 
szer. 56, stan ogólny bardzo dobry, cena 120 zł. Kobie
rzyce. tel. 071/311-85-46
LODÓWKA POLAR sklepowa, bardzo mało używana, 
stan idealny, wym. 146 x 57 cm, - 900 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-62-07
LODÓWKA POLAR TS-176 6-letnia, biała, stan idealny, 
średniej wysokości, - 300 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-71-28
LODÓWKA POLAR TS284 2-drzwiowa, do naprawy, - 30 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-88-93 
LODÓWKA SIBIR, 2000 r. prod. szwajcarskiej, 1401, stan 
b. dobry, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/373-64-58 
LODÓWKOZAMRAŻARKA BOSCH do zabudowy, wys. 
160 cm, • 800 zł oraz druga, stan idealny, wys. 170 cm, 
podwójny agregat, gwarancja, - 900 zl oraz LIEBHER wys. 
140 cm, podwójny agregat, gwarancja, stan idealny, - 650 
zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-24-62 do godz. 14, 
0604/87-56-91
LODÓWKOZAMRAŻARKA POLAR 284 2-komorowa, za
dbana, pilne, szer. 57 cm, wys. 142 cm, - 260 zł. Trzebni
ca. tel. 071/387-09-22, 0501/51-82-26 
LODÓWKOZAMRAŻARKA SIEMENS srebrna, wys. 190 
cm, 4-drzwiowa z nadmuchem, na gwarancji, stan ideal
ny, • 1.100 zł oraz druga, do zabudowy, wys. 150 cm, 
stan idealny, - 800 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-24-62, 
0604/87-56-91
LODÓWKOZAMRAŻARKA ZANUSSI wys. 140 cm. • 480 
zł. Wrocław, tel. 071/354-20-76 
LUSTRA w oprawie, ze szkła witrażowego, ciekawe wzo
ry, wym. 40 x 60 cm, - 70 zL Kopaniec, tel. 075/754-14-33
ŁAWA KUCHENNA NAROŻNA. - 500 zł. Prochowice, tel. 
076/858-51-95, 0604/95-68-91
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ŁAWA POKOJOWA używana, • 50 zł. Wrocław, tel. 
071/352-90-26, 0601/76-02-51 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE z szufladą na dole, nowe + ma
terac, -180 zł. Świebodzice, tel. 074/854-53-53 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE COMBI VOX możliwość rozło
żenia do 160 cm, komoda, przewijak, szuflady na pościel, 
wyjmowane szczebelki, białe, • 400 zł. Wrocław, tel. 
071/354-20-59
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE z materacem i pościelą, kołdra, 
poduszka, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/353-33-59, 
0605/33-12-01
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE z materacem, stan idealny, bal
dachim, karuzelka, -180 zł. Mirków, tel. 071/341-34-32 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE CHICCO składane do torby, ko
jec - 200 zł. Wrocław, tel. 071/333-52-56
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE kojec, firmy Graco, składane do 
torby, turystyczne -180 zł. Wrocław, tel. 071/341-20*22, 
0603/55-59-58
ŁÓŻKO MŁODZIEŻOWE z biurkiem, szafką (Ikea), stan 
b. dobry, kolór biały, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/343-68-54 
wieczorem
ŁÓŻKO PIĘTROWE z materacami, nowe • 540 zł. Wro
cław, tei. 0503/36-90-65
MARKIZA BALKONOWA prod. niemieckiej, stelaż alumi
niowy, na korbę, wym. 273 x.200 cm, - 600 zl. Lubin, te 
0602/79-49-60
MASZYNA DO MIĘSA WILK M 70 gastronomiczna, kwa- 
soodporna, stan b. dobry, • 600 zł. Wrocław, te 
071/393-91-31
MASZYNA DO PISANIA PRIVILEG 1400 elektryczna, 
niemiecką czcionką, wyświetlacz, pamięć, -140 zł. By 
strzyca Kłodzka, tel. 0603/53-42-21 
MASZYNA DO PISANIA ER1CA 3006 ELEKTRONIK prze
nośna, z polską czcionką, - 200 zł. Legnica, tel 
076/862-77-29
MASZYNA DO PISANIA prod. zachodniej, walizkowa,
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GASTRONOMICZNYCH
Nowa Sól, tel. 068/387-41-38,0-605 397 030

elektryczna, z polską czcionką, - 240 zł. Wrocław, tel. 
071/322-21-13
MASZYNA DO SZYCIA SINGER śtan b. dobry. - 200 zł. 
Kobierzyce, tel. 071/311-83-86 
MASZYNA DO SZYCIA VICTORIA ponieiecka. ozdobna 
szafka, stan techn. dobry, - 600 zł. Lubomierz, tel. 
075/783-36-94, 0607/34-30-21 
MASZYNA DO SZYCIA prod, zachodniej, walizkowa, wie
loczynnościowa, ,mowa, - 240 zł. Wrocław, tel. 
071/322-21-13
MASZYNA DO SZYCIA PHOENIX, 1965 r. kompletna, 
techn. sprawna, stół oryginalny na metalowych nogach, 
stan b. dobry, - 500 zł. Malin 13, tel. 071/316-83-86
MASZYNKI DO MIĘSA nr 20-100 zł, nr 22-120 zł, nr 32 
-150 zł. Kłodzko, tel. 074/647-19-68
MEBLE BAROWE dł. 400 cm, blat „marmurek", - 2.500
zł. Wałbrzych, tel. 0502/51-03-31
MEBLE BIUROWE ciemnomahoniowe, czarne dodatki +
regal wysokiego składowania, atest, - 4.000 zł /kpi.. Brzeg,
tel. 077/411-25-78, 0606/85-90-67
MEBLE BIUROWE nowe, eleganckie, szafy aktowe • 490
zł. duże biurka - 270 zł, mniejsze biurka - 210 zł, fotele
obrotowe • 199 zł, krzesła - 90 zł. Wrocław, tel.
-0603/97-10-58
MEBLE DO BARU - krzesła .Radomsko*, stoliki, bufet, 
półki i inne. Kępno, tel. 062/782-30-11
O  MEBLE DO KUCHNI na zamówienie, indywidual

ne projekty oraz zabudowy wnęk, system drzwi 
uchylnych, przesuwnych, składanych., tel. 

- 0501/60-81-09, 071/398-47-54 po godz. 18
01020071

MEBLE DO KUCHNI szafki wiszące (2 x 80 cm), szafki

KLIMATYZACJA

C o o k

51-153 Wrocław, 
ul. Potockiego 25 
tel/fax: (071) 326-00-18 
tel: (071)326-05-14 
tel. kom.: 0602 378 024 
e-mail: wroclaw@coolikp.pl

KLIMATYZATORY
typu SPLIT o

dla: biur, sklepów, 3 
aptek, pubów, restauracji 

i innych pomieszczeń.
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Belet Polska Sp. z o.o. 
Wrocław, ul. Sułowska 7 

tel./fax 071/346-23-16,0-603 658183
IPJECE OLEJOWE I GAZOWEl

N A J T A N I E J
W E  W R O C Ł A W I U

D71/363-40-69 ■ 0602-79-79-03!
stojące (2 x 60 cm), szafka pod zlewozmywak, stan do
bry. - 90 zł. Złotoryja. teh: 0503/65-14-29,076/878-73-80
MEBLE DO SYPIALNI szafa 3-drzwiowa. z lustrem, czar- 
no-siwa, drzwi rozsuwane, dł. 3,5 m. łóżko z czarnej der
my, lampki, radio, budzik, szer. 3,5 m, dł. 2,2 m, stan ide
alny, 2-letnie, - 1.500 zLLubąń.teł. 0602/88-64-11 
MEBLE DZIECIĘCE białe, duży Zestaw, nie segmenty, 
stan b. dobry, - 550 zł. Wrocław, teł. 354-24-87 
MEBLE POKOJOWE prod. zachodniej, od 10 zł. Leszno, 
tel. 0609/06-54-66
MEBLE POKOJOWE czarno-białe, 3,5 segmentu, sżafa, 
biurko, stan b. dobry, • 500 zł. Połkowice', tel. 
076/749-80-86
MEBLE POKOJOWE .JAROCIN' kołór jasny, szafa, 2 re
gały, 2 słupki, szerokość 360 cm, wysokość 240 cm, za
dbane - 400 zł. Wrocław, tel. 071/351 -76-99i po godz. 19 
MEBLE POKOJOWE szafa + 3 regały + biurko. - 350 zł. 
Wrocław, tel. 785-60-26
MEBLE POKOJOWE 6 segmentów, 2 szafy, kolor brązo
wy, dł. 4.5 m, wys. 2.2 m, stary typ, - 500 zł. Wrocław, tel. 
328-98-12, 0502/14-92-36 -;
MEBLE POKOJOWE i kuchenne, szafy, do sypialni, kom
plet wypoczynkowy, stół, ławy, krzesła i narożnik + ew. 
sprzęt AGD. w całości łub osobno - od 10 zł. Wrocław, tel. 
071/311-51-95 po godz. .18. 0^05/07-07-12 
MEBLE POKOJOWE czarne, 3 segmenty, szafa, atrak
cyjny wygląd, stan idealny, • 350 zł. Wrocław, tel. 
0503/74-25-29
MEBLE POKOJOWE jasne, wysoki połysk, 21/2 segmen
tu t  szafa, ława, wys. 205 cm, dł. 330 cm, stan b. dobry,
- 380 zł. Wrocław, tel. 071/341-00-75, 0502/14-91-45
MEBLE POKOJOWE meblościanka dębowa, z narożni
kiem o szerokości 3.7 m, wysokości 2.4 m + stolik, -1.200 

• zł. Wrodaw. tel. 357-78-61 
MEBLE POKOJOWE SEGMENT STYLIZOWANY dębo
wy, rzeźbiony, prod. niemieckiej, stan b. dobry. - 1.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-16-72
MEBLE POKOJOWE fabrycznie nowe, kolor ciemnobrą
zowy, wersalka, szafa 2-drzwiowa, stół, 6 krzeseł, -1,000 
zł. Wrodaw, tel. 071/341-68^69 
MEBLE POKOJOWE SEGMENT SALONOWY typ .ele
gant’ , mahoń, szklana witryna, halogeny, złote akcenty, 
stan idealny, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/357-65-58
O  SPRZEDAŻ MEBLI STYLOWYCH belgijskich i ho- 

lenderskich, komplety wypoczynkowe ze skóry 
i materiału, kredensy, stoły z krzesłami, sypial
nie, ławy, sekretarzyki - od 150 zł, transport gra- 

- tis. Kobierzyce, tel. 0607/18-50-38,0608/84-70-83, 
,071/311-18-02,311-17-33 82001001

NACZYNjA ZEPTER Standard Uniyęrsąl, nowe, nie uży
wane, 17 części.-wieczysta gwarancja, książka-kuchar
ska, specjalny płyn do mycia naczyń, - 3.300 zł. Lubin, 
tel. 076/846-00-40 po godz. 18 '
NAROŻNIK KUCHENNY ze stołem i krzesłami, - 300 zl 
oraz pokojowy, nowe obicie, - 250 zł. Gryfów, tel. 
075/781-22-28
NAROŻNIK POKOJOWY prawy, rozkładany. - 400 zł. Je
lenia Góra, tel. 075/742-31-95, 0605/43-73-16 
NAROŻNIK POKOJOWY pojemnik na pościel, ha sprę
żynach + 2 fotele, stan idealny, -1.000 zł. Kamieniec Wr., 
teł. 071/318-56-54, 0608/58-66-71 
NAROŻNIK POKOJOWY nowy + kuchenny 4-osobowy -
1.000 zł. Wołów, tel. 0603/10-36-02 
NAWILŻACZ POWIETRZA ultradźwiękowy, -„150 żł. By
strzyca Kłodzka; tel. 0603/53-42-21 .
OBUDOWA DO PRALKI kpi., automatycznej P.S.663 B10
- 250 zł. Wrocław, tel. 071/344-81-35
ODKURZACZ MOULINEX EF5 piorący, 2.5 bar, 1600 W, 
raz używany, na gwarancji, zapakowany - 460 zł. Wro
cław, tei. 071/355-24^27. 0605/14-41-11 
ODKURZACZ RAINBOW kompletna dokumentacja, cena 
2.600-4.500 zł. Wrocław, tel. 0608/30-37-66 
ODKURZACZ ZEFIR dla alergików, nowy, -  600 zł. Wro
cław, tel. 071/341-68-69
PALNIK CO OLEJOWY dużej mocy, 2-stopniowy, 400 kW 
z 93 r, - 1.200 zł. Bielawa, tel. 074/833-15^40, 
0606/66-92-29
PALNIKI CO OLEJOWE lub na gaz. firm Giersch, Brotje,
Korting, Elco, Klokner, 11-60 kW - 250-400 zł. Bielawa,
tel. 074/833-15-40. 0606/66-92-29
PALNIKI CO OLEJOWE, - 200 zł. Gaj Oławski, tel.
0603/91-83-43
PATELNIA GASTRONOMICZNA CROMET z przechyłem,
- 750 zł. Mirków, tel. 071/315-10-31
PATELNIA GASTRONOMICZNA podwójna, 380 V, reg. 
temperatura, przenośna, używana - 500 zł. Paszowice, 
tel. 076/870-11-75
PATELNIE GASTRONOMICZNE elektryczne, cena 1.500 
Zł. Wrocław, tel. 071/348-48r74, 0601/31-37-07 
PIEC DO PIZZY z blachy kwasoodpórnej. ładny wygląd, 
wym. szer. 72 cm. dł,.72 wys.-30 cm, 220 V, -.1.500 zł. 
Lubin, teł. 0607/04-26*i4 wieczorem. --•* '
O  PIECE CO - PRODUCENT: stalowe, ekonomicz

ne, na węgiel, drewno, koks, pow. grzewcza 
50-2000 m2, ruszt wodny. Gwarancje, faktury. 
Transport do 30 km gratis. Również zbiorniki na 
paliwo, szambo. Krzeczyn Wielki 42, koło Lubi
na, tel. 076/840-87-50, 076/841-53-33, 
0603/12-68-96 84012101

O  PIECE CO GAZOWE „VAiLLANT" na gwarancji, 
wiszące - 900 zł, elektronik CO - 1.400 zł, gazo
wy podgrzewacz wody (junkers) • 350 zł, elek-

URZĄDZENIA CHŁODNICZE 
MEBLE SKLEPOWE 

na wymiar - PRODUCENT
WAGI, KRAJALNICE i 

AWER-IGLOO I 
ŚWIEBODZICE, ul. Krasickeigo 24 

tel. 074/854-04-86

tryczny podgrzewacz wody, 380 V - 300 zł, gazo
wy zasobnik wody VGH, 130 U 1.400 złŁ?ERWIS 
,,VAiLŁAŃT” - sprzedaż, montaż,, naprawy. Nowa a 
S ó l, teT. 068/387-12-43 Jefenia Góra, 
075/761-01-01 Legnica, 076/850-63-92 01024031 

O  PIECE CO GAZOWE „VAILLANT”, „JUNKERS" 
niemieckie, na gwarancji, gaz ziemny lub pro
pan, moc 8-27 kW, 1-funkcyjne od 800 zł, 2-funk- 
cyjne od 1.200 zł, z pełną elektroniką od 1.600 
zł. Karta gwarancyjna, zaświadczenie o spraw
ności, pierwsze uruchomienie gratis. Fachowe 
doradztwo i sprawdzenie pracy kotła na miejscu. 
Możliwy dowóz. SERWIS I NAPRAWY PIECÓW 
GAZOWYCH, Brzeg, tel. 0604/97-37-47 
02019901

PIEC CO 2 m3, stan dobry, - 350 zł. Lubawka, tel. 
075/741-11-28
PIEC CO 2 m3, nowy, ruszt wodny, transport gratis, - 600 
zł. Nysa, tel. 077/433-09-37.0606/82-00-0^
PIEC CO 1-funkcyjny, Termet • 900 zł. Świdnica, tel. 
0603/29-48-42
PIEC CO fabryczny, do domu lub dużego mieszkania, 
oryginalna obudowa, ocieplenia, -750 zł. Świdnica, tel. 
074/853-66-08, 0604/73-89-11 j  2H • < • *. ...
PIEC CO STOJĄCY stan dobry, - 1.000 zł. WrocłaW, tel. 
0502/87-41-67
PIEC CO ELEKTRYCZNY 2-18 kW, 220/380 V, nowy, nie 
używany, regulacja mocy, pompa; • 500 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0608/76-59-17
PIEC CO GAZOWY 1-funkcyjny, stan idealny;<rura i zbior
nik wyrównawczy gratis, - 500 zł. „ teł. 071/344-48-79 
PIEC CO GAZOWY VAILLANT Wiszący, CVW 24-10,
24-27 kW, 2-funkcyjny, przeponowe naczynie wzbiorcze, 
wymiennik ciepł, mpdulacja płomienia, elektronik, przej- 
ściówka, po przeglądzie, na gwarancji, -1.100 z). Biela
wa, tel. 074/833-15-40, 0606/66-92-29
PIEC CO GAZOWY VAILLANT z pompą wymuszonego 
obiegu, prod. niemieckiej, stan idealny, • 1.200 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/742-31-95, 0605/43-73-16 •*
PIEC CO GAZOWY ELKA 2000 + wkład komońowy z bla
chy nierdzewnej fi 120, 10 m.b, - 800 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-37-94
PIEC CO GAZOWY 1-funkcyjny, pow. grzewcza 200 m2, 
cena - 350 zł. Kłodzko, ul. Okrzei 26/11/20, po godz. 16 
PIEC CO GAZOWY BERETTA 2 funkcyjny, 21 kW-* ze
gar sterujący gratis, stan b. dobry, - 2,300 zł. Legnica, 
tel. 076/866-02-66 po 16
PIEC CO GAZOWY VAILLANT VC-182 E turbo, elektro
nie, modulacja palnika, 20 kW, możliwość montażu, fa
chowe doradztwo. -1.250 zł. Legnica, tel. 076/722*66-99, 
0601/75-76-39
PIEC CO GAZOWY JUNKERS BOSCH ZW 20 2-funkcyj
ny, zawieszany, kupiony w Polsce, -1.900 zł. Namysłów, 
teł. 077/410-20-62 po godz. 15 
PIEC CO GAZOWY od 8 do 27 kW, w całości łub na czę
ści, cena od 300 zł. Raciborowice, teł. 0503/58-20-74 
PIEC CO GAZOWY 2-funkcyjny, 23-33 kW, z bojlerem, 
na ciepłą wodę, stojący, - 2.500 zł oraz BUDERUS grzew
czy, 2-funkcyjny, 22-33 kW, stojący, - 2.000 zł. Strzelin, 
tel. 071/392-88-91. 0608/39-81-37 
PIEC CO GAZOWY, Junkers, elektronik, 12 KW. 1996 r.. 
stan idealny, 1-funkcyjny. Wrocław, tel. Q71/391:95-41 
PIEC CO GAZOWY stojący, 251(W, używany, stan dobry,
- 300 zł. Wrocław, tek 372r82-83, 0601/26-52-70 
PIEC CO GAZOWY GZ 50 na gaz ziemny. 3,5 iff, 1-funk- 

'cyjny, oryginalny, z dokumentacją/stan b. dobry. -1.500 
, zł. Wrocław, tel. 071/398-31-35

PIEC CO GAZOWY GCO 19.8-0.4 pród. Termet Świebo- 
dzice, 1-funkcyjny, wymuszony obieg wody, pompa, po
kojowy reguł, temp., stan dobry, • 390 zł. Wrocław, tel. 
071/346-42-03. 0602/57-58-56 
PIEC CO GAZOWY BOSCH Junkers, 2-funkcyjny, prod. 
niemieckiej, - 800 zł. Żagań, tel. 068/360-69-25 
PIEC CO KOSPEL 18 kW, nowy, - 850 zł. Szprotawa, tel. 
068/376-41-43
PIEC CO MIAŁOWY WCO 60 Toruń, kompietny, ruszt, 
dmuchawa, przekładnia, łańcuchy, - 4.500 zł. Świdnica, 
tel-. 074/853-34-48 .
PIEC CO OLEJOWY FERROLI, 1999 r. żeliwny, 17-35 
kW, kompletny + palnik Lamborgini Eco 3R 14-35 kW, 
zbiornik do oleju opałowego firmy Schutz 10001, zbiornik 
na depłą wodę Ferroli, zbiornik wyrównawczy do CO 18 
i, sterownik temperatury, kompletna.dokumentacja! uży
wane 1 mies, - 5.000 zł. Trzebień, gm. Dąbrowa, tei. 
075/736-99-67
PIEC CO OLEJOWY BUDERUS LOGANO G 115 żeliwny
korpus, fabrycznie nowy, moc 21 kW, - 4.600 zł. Oława,
tel. 071/313-01-02, 0502/31-62-09
PIEC CO OLEJOWY 15-38 kW, Buderus. Viessmann.
kompletne, ceny 1.900-2.800 żł. Wrocław, tel.
0602/32-88-89
PIEC CO ŻELIWNY KZ-3 pow. 2,5 m2, nowy, dokumen
tacja, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 372-82-83,0601/26-52-70 
PIECE CO GAZOWE ŚWIEBODŻICKIE 1-fukcyJne, do 
CO, 22 kW, wiszące z pompą, stan b. dobry, po przeglą
dzie z 93 r. - 500 zł, z 88 r - 400 zł. Bielawa, tel. 
074/833-15-40, 0606/66-92-29
O  PODGRZEWACZE WODY PRZEPŁYWOWE. Na

prawa i sprzedaż przepływowych podgrzewaczy 
wody, 380 V, 18, 21 i 24 kW. Cena od 250 do 400 
zł. Gwarancja 24 miesiące. Dojazd do 100 km 
gratis. Legnica, tel. 076/862-39-83,0503/63-82-10 
84014421

PODGRZEWACZ WODY gazowy, Vaillant, 20 *W. 1994 
r., stan idealny, - 660 zł. Wrocław, tel. 071/391-95-41
PODGRZEWACZ WODY BONUS ELEKTRONIC 24 kW. 
elektryczny, przepływowy, na gwarancji, - 480 zł. Lubiąż, 
tel. 071/389-78-66
PODGRZEWACZE WODY przepływowe Vaillant - 300 zł 
oraz elektryczne firm: Vaillant, Bosch, Junkers, Siemens, 
AEG, Stiebel, 220 V, 2 kW -120 zł. 3 kW - 15Q zł, 380 V - 
12, 18, 21, 27 kW - 250-350 zł. Bielawa, tel. 
074/833-15-40, 0606/66-92-29 
PODGRZEWACZE WODY przepływowe, Od,8dp24 kW, 
w całości lub na części, ceny-od 200 zł. Jtirków, tel. 
.076/818-99-53 f
PODGRZEWACZE WODY nowe‘, przepływowe, .2.20V,

. 3.2kW. do kuchni z baterią. 220V, 6kW, dó łazienki z  prysz- 
l nicąm -100 zł/szt, Łagiewniki, tel. 0605/34-85-69 * 
PODGRZEWACZE WODY przepływowe, kuchenny i .ła
zienkowy, 6000 W, -100 zł. Wrocław, tel. 0602/65-51:89 
POMPA CO 80 PM, silnik 0,8 kW, 1400 obr, - 700 zł. Li- 
sowiće, tei. 071/795-15-31 wieczorem 
POMPY CO obiegowe, Grundfos, Vaillant, Villo, 1, 3-bie- 
gowe • 110-150 zł. Bielawa, tel. 074/833-15-40, 
0606/66-92-29
POMPY CO . różne. 1-2-3-4-biegowe - od 100 zł. Jur
ków, teł. 0605/22-20-47
O  PRALKI AUTOMATYCZNE od 270 zł, pralkosu- 

szarki, lodówki od 170 zł, lodówkozamrażarki, 
zmywarki, gwarancja 12-6 mies., transport w gr.

NAJTAŃSZY piec € .0 .

-12-36 h 
bez obsługi

ogrzewanie i ciepła 
woda, 200 m2 za 70 zł 
średnio za miesiąc

"ROMI", Oleśnica 
Jtel. -71/314-92-94 

EKOLOGICZNY 0-602 120 406

miasta 40 zł, 0602/89-12*81 Wanda Nowicka, Wro
cław Karłowice, Bończyka 32/17, tel. 325*37*88, 
Dobroszyce, Sadków 42, regeneracja z gwaran
cją zamiana, skup • telefon jak wyiej. Sadków, 
tel. 0602/89*12*81 80007431

O  PRALKI AUTOMATYCZNE, pralkosuszarki, lo
dówki, zamrażarki, zmywarki do naczyń, maksi
mum 5-letnie, kuchenki elektr. ceramiczne. Pral
ki automatyczne małogabarytowe, otwierane od 
góry, ceny 300-600 zł, polskie pralki automatycz
ne • od 250 do 450 zł. Gwarancja 6 mies. Nego
cjacja cen. Skup i naprawa. Opole, Wrocław, 
Wałbrzych, Świdnica. Dzierżoniów, Legnica, dol
nośląskie, tel. 0503/74-46-11. Wrocław, ul. Kowal
ska 111 a, tel. 071/345-68-51 01024441

O  PRALKI, ZMYWARKI DO NACZYŃ, PRALKOSU
SZARKI firm Bosch, Siemens, Miele, Whirpool i 
innych, wolno Stojące i pod zabudowę, szer. 45 i 
60 cm, stan idealny, gwarancja!)! Możliwy dowóz. 
Ceny od 320 zł. Lubin, tel. 076/846*76*02, 
0605/69-96*37 03002731

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 AUTOMATYCZNA BOSCH otwierana Z góry, • 
650 zł. MIELE wąska, otwierana z góry, wyświetlacz. 1.400 
obr/min, -1.600 zł i MIELE 1.200 obr/min, na gwarancji, • 
600 zł, MIELE stan idealny, 1200 obr., na gwarancji, • 
600 zł, BOSCH wąska, otwierana do góry, na gwarancji, 
stan idealny, - 600 zł oraz AEG 1100 obr., najnowszy 
model, na gwarancji, stan idealny, • 900 zł. Oborniki ślą
skie. tel. 071/310-24-62 do godz. 14, 0604/87-56-91

S E S
URZĄDZENIA

CHŁODNICZE
WA&, KRAJALNICE 

MEBLE SKLEPOWE
TRANSPORT

PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR sprawna - 100 zł, 
Stan dobry. Świdnica, tel. 074/853-19-04 
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR najnowszy model, 
nowa, kupiona w sklepie, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 
0606/83-61-21
PRALKA AUTOMATYCZNA WHIRLPOOL IGNIS nie uży
wana, - ■800 źł. Wrocław, tel. 071/357-77-00 
PRALKA AUTOMATYCZNA BOSCH 800/600'obr./min, 

. 1/2 wsadu, - 410 zł. AEG 1000 obr./min, dużo dodatko-

R E G A Ł Y
Wózki, szafy BHP, drabiny 
"ALOG\ ul. Krakowska 100, tel. 337-39-75

15.000 zł, stan idealny, gwarancja. Oleśnica, tel. 
0601/58-73-01
REGAŁ GARAŻOWO-MAGAZYNOWY - 56 zł. Wrocław, 
teł. 0600/35-58-07
REGAŁ HANDLOWY 6 szt. • 70 zł/szt. Lubin, tel. 
0608/81-63-36
REGAŁ MAGAZYNOWY wysokie, pod europalety/- 200 
zł/kpł. Krotoszyn, tel. 0602/13-94-73 
REGAŁ POKOJOWY kolor ciemnoorzechowy, wys. 170 
cm, szer. 90 cm, - 300 zł. Wrocław, tel. 0601/22-83-45 
REGAŁ SOSNOWY nowy, 205 x 70 - 240 zł. Wrocław, 
tei. 0503/36-90-65
REGAŁY DO GARAŻU wys. 180 cm. szer. 120 cm, -150 
zł. Wrocław, tel. 071/343-66-07 po godz. 20 
REGAŁY MAGAZYNOWE 3 szt.. -150 zł/szt.,Cbobienia, 
tel. 0600785-89-25 . .
REGAŁY SKLEPOWE 90 x 200 cm, nowe, stan idealny, 
3 szt. • po 160 zł. Legnica, tel. 076/866-09^19 
REGAŁY SKLEPOWE nowe, 9 szt., wys. 200 cm, dł. 90 
cm, głęb. 37 cm, cena 160 zł/szt. Oława, tel. 
071/313-67-05 po godz. 20 .
ROBOT GASTRONOMICŻNY NMK-110 NAKŁO nowy. 
duża wydajność, wieloczynnościowy, - 2.600 zł. Dzierżo
niów, tel. 0604/77-03-57 po godz. 11 .
ROBOT KUCHENNY NIEWIADÓW stan b. dobry - 40 zł 
oraz sokowirówka Malina, prod. rosyjskiej, stan dobry - 

, ̂ O ẑŁ-tob zamienię na RM dobrej klasy. Złotoryja, tel. 
~ 076/87ff-47:04 '

ROLLBAR DO PIWA na kółkach, kolumna niklowana, 
.schładzarka (na stałe), jeduktor, głowica, stan b. dobry, 
butła ĆÓ2 gratis, - 1.200 zł. Wrocław, teł. 071/339-05-09 
ROLLBAR DO PIWA2-kranowy, z głowicą + przewódy, - 
900 zł. Wrocław, tei. 074/,34.6-40-90 lub, 0606/52-56-03
O  - ROŻNY NA KURCZAKI, gazowe, ceramiczne, 

wsad od 6 do 66 sztuk • 1.900 zł oraz grille, gy- 
rosy, bemary, frytkownice, opiekacze, naleśnikar- 
ki, patelnie beztłuszczowe, linie gastronomicz* 
ne do przyczep I lokali. Produkcja, sprzedaż, 
ceny od 1.300 zł., te l. 077/412-39-78, 
0602/72-19-40 01023971 .

O  ROŻEN na siłę, stojący, na 12 kurczaków * udka, 
• 2.000 zł. Rawicz, tel. 065/546-39-79 01025341 

ROŻEN GASTROTAR. .2000 r. chromonikłowy, na gwa
rancji, dokumentacja, - 7.500 zł + VAT. Wrocław, tel.
782-85-60, 0607/54-18-91
ROŻEN ELEKTRYCZNY na 6 kurczaków, -1.300 zł. Prze
mków, tel. 076/831-04-46, 0606/16-45-94 
ROŻEN ELEKTRYCZNY PREDOM 2000 W, 220 V/stan 
idealny, -190 zł lub zamienię na telefon komórkowy. Zło
toryja, tel. 076/878-47-04
ROŻEN ELEKTRYCZNY prod. węgierskiej! na 12 kurcza
ków, nowy, 380 V, - 2.600 zł. Głogów, teł. 076/834-24-37 
po godz. 18
ROŻEN GAZOWY na kurczaki, ceramiczny, od 6-66 szt. 
wsadu, zasilanie 12 V, ze znakiem B, - 1.900 zł. Przyle
sie, fet. 077/412-39*78. 0602/72-19-40
SATURATOR XAA-20, nalewaczka XR13-16, do Peta 1.5 
I, technicznie sprawny, • 1.900 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/644-21-11 do godz. 16, 0502/60-89-44 
SEDESY 2 sztuki, podwieszane, umywalka, wanna (ko
loru kawy z mlekiem), • 700 zł. Wrocław, tel. 
071/785-79-88. 0502/35-57-40

chenka gazowa. * 1.200 zł. Piława Górna. tel. 
074/837-17-58
SZAFKI METALOWE wiszące, warsztatowe. 2 sztuki - 250 
żł. Wrocław, tel. 071/352-90-26, 0601/76-02-51 
TABORET GAZOWY gazowy i elektryczny, nowe - 400 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/393-91-31 
TABORETY ELEKTRYCZNE nieużywane, 5 szt. - 650 
Zł/szt. Kamienna Góra, tel. 075/744-12-12 
TABORETY GAZOWE gastronomiczne, propan-butan, 
cena 700 zł. Wrocław, teł. 071/348-48-74,0601/31-37-07 
TAPCZAN 2-osobowy, o szerokości 1.1 m, dł. 2 m, - 350 
zł. Wrocław, tel. 357,-78-61
TAPCZANIK DZIECIĘCY .KUBUŚ' stan*, dobry, wzór z 
samochodem. _»■180 zł. Wrocław, tel. 328-82-66 
TAPCZANY HOTELOWE nowe - 230 zł/szt; Wrocław, tel. 
071/315-90-50
TURBINY DENTYSTYCZNE’ stan <Jobr* 2 szafki lekar
skie 1-drzwiówe gratis, -800 zł. Brzeg, tel. 077/411-57-13 
UMYWALKA ŁAZIENKOWA mała. z nogą. -150 zł.'Bie
lawa, tel. 074/645-31-71, 0607/85-09-31 
WAGA ELEKTRONICZNA. 1998 r. do 15;kg,- 900 zł. Ja
nowice Więjkie, fel. 075/751-51-54 po gódz. 21 
WAGA ELEKTRONICZNA mała, z możliwością połącze
nia z kasą fiskalną, 1.5-roczna, - 1.000 zł. Strzelin, tel. 
071/392-88-91, 0608/39-81-37 
WAGA ELEKTRONICZNA do 15 kg, możliwość podłącze
nia do każdej kasy fiskalnej, miesięczna, 3 łata legaliza
cji, na gwarancji, -1.100 zł. Trzebnica, tel. 071/387-06-70 
wieczorem, 071/387-08-68
WAGA ELEKTRONICZNA 50 kg, platforma z drukarką + 
waga uchylna 15 kg, odważniki, 9 szt, - 1.480 zł. Wro
cław, tel. 071/361-37-05
WAGA ELEKTRONICZNA AXIS nowa, nie używana, •
1.700 zł. Wałbrzych, tel. 0608/73-14-95, 0608/40-22-43 
WAGA ZEGAROWA do 15 kg, - 100 zł. Namysłów, tel. 
077/410-20-62 po godz 15
WAGA ZEGAROWA 0-25 kg, 4 szt. - 500 zł/szt. Świdni
ca, tel. 074/852-13-30 .
WERSALKA na sprężynach, nowa, nie używana, na gwa
rancji, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/315-90*50
WITRYNA SKLEPOWA COSTAN stan b. dobry, - 2̂.000 
zł., teł. 0608/71-25-23
WITRYNA SKLEPOWA wys. 2 m, szer. 70 cm. na gwa
rancji, stan idealny, - 2.000 żł. Oborniki Śfiąskie. tel. 
071/310*24-62 do godz. 14, 0604/87-56-91 "  
WITRYNY aluminiowe, z szybą, antywłamaniowe, wym. 
180x180 - 650 zł/szt. Rychtal, tel. 062/781-65-01, 
0602/52-56-24
WKŁAD GRZEJNY DO PIECA KAFLOWEGO nowy. elek
tryczny.'Lubań, tel. 0608/86-95-78 
WKŁAD KOMINKA GAZOWEGO pow. grzewcza 1T0 m2, 
prod. USA. ozdobna szyba. - 1.200 żł lub zamienię na 
sprzęt grający. Olszyna, tel. 075/646-38-01
WYPOSAŻENIE BARU 25 elementów. -5,000 z ł . możli
wość sprzedaży pojedynczych sztuk. Bolesławiec, tei. 
•075/732 7̂8-91
WYPOSAŻENIE BARU: zlewozmywaki + szafka (2 szt.), 
okap gastronomiczny o wym. 2.30x0.9 m, stoliki (4 szt.), 
szafki stojące + blat, dł. 2 m oraz stół gastronomiczny, -
1.700 zł. Wrocław, tel. 0501/80-40-25 
WYPOSAŻENIE GASTRONOMII obwoźnej: namiot 
ośmiokątny, pow. 25 m2, gyros. frytkownica, grill, opie-

» B I O S  «  Legnica, Al. Rzeczpospolitej 116, teł. 076/9549092,0601/872909- sprzedaż, doradztwo, usługi kompleksowe 

*  piece na drewno (tzw. holcgaz), ̂  piece na mial (24 godzinne) *  piece wszystko palne (cena od 1060 zl) *

jeden kocioł na drewno, węgiel olej opalowy ♦ kominek do centralnego ogrzewania o

f  kotły na gaz, olej opałowy,* kominki z ogrzewaniem powietrznym,* ta niw ogrzewanie prądem, *  wentylacja *
*  klimatyzacja, sauny, *  łaźnie, *  przydomowe oczyszczalnie ścieków, *  kafle *  wyroby z marmuru, granity, piaskowce

wych funkcji, • 440 zł oraz MATURA 1100 obr./min. • 400 
zł. Wrocław, tel. 071/354-26-11 
PRALKA AUTOMATYCZNA BOSCH 800/600 obr/min, 1/2 
wsadu, • 410 zł, AEQ 1000 obr/min, dużo funkcji, - 440 zł 
oraz MATURA 1100 obr/min, • 400 zł. Wrocław, tel. 
071/354-26-11
PRALKA AUTOMATYCZNA WHIRLPOOL oraz Hover, wą
skie, cena - 450 zł/szt. Wrocław, tel. 0603/63-66-99 
PRALKA AUTOMATYCZNA CANDY. - 800 zł. Wrocław, 
tel. 071/373-75-91
PRALKA AUTOMATYCZNA AEG, - 400 zł. Jelenia Góra, 
teł. 075/753-37-11 .

ENERGIA
Z A  D A R M O

1
KOLEKTORY

SŁONECZNE 
ogrzewanie wody energią słoneczną 

POMPY CIEPŁA § 
ogrzewanie domów energią środowiska 3 

S P R Z E D A Ż ,  Insta lacja j|
A t r a k c y j n e  k r e d y t y  

hipoteczne i gotówkowe

Wrocław, ul.Czekoladowa 64A 
TE L .(0 7 1 ) 333-72-57  

0-601/694-534
PRALKA AUTOMATYCZNA TATRAMAT 353 2290 W, 
technicznie sprawna, mało używana, - 200 zł. Wrocław, 
tel. 071/351-45-66 .
PRALKA WIRNIKOWA z obiegiem wody i zegarem cza
sowym, »110 ?ł. Środa Śląska, 4el. 071/317-57-43
PRALKA WIRNIKOWA FRANIA ż wyżymaczką,} 160:zł. 
Środa Śląska, teł. 0717317-57-43
PRALKA WIRNIKOWA WIATKA uszkodzony bęben. • 150 
zł. Wołów. tel. 0605/74-76-28 
PU fY 2 szt. - 20 zł/szt. Wrocław, tel. 071/787-81-^ 
RAMA ŁÓŻKA Tromsens. ze stali lakierowanej na czar
no i ozdobnymi gałkami, ŚK) 209 cm + materac na sprę
żynach, ze stelażem, • 600 zł. Wrocław, tel. 353-16-00
"REGAŁ BIUROWY, używany, dł. 3.2 m, połysk, -120 zł. 
Wrocław, tel. 341-06-25 w godz. 8-16
REGAŁ CHŁODNICZY szt. 2, dł. 2.6 - 9.900 zł, dł. 3.8 -

SEJF SZAFKOWY stojący, zamki do wstawienia, rabat, - 
450 zł. Kłodzko, ul. Okrzei 26/11/20, po godz. 16
SOFA SKÓRZANA rozkładana, kolor - kość słoniowa. 
Wrocław, tel. 0603/63-66-99
SOFY 2-osobowe, 2 sztuki, brązowe, z wysokimi opar
ciami - 400 zł/szt. Wrocław, teł. 071/367-83-84
STOJAKI NA WIDOKÓWKI na ok. 200 szt., stan ideainy,
- 250 zł. Lubin. tel. 076/842-18-00
STOLIK RTV 2 szt., jeden na kółkach, jasny dąb - 70 
zł/szt., ława 120x40 cm, mahoń -70  zł. Wrocław, tel. 
.071/341-49-47
STOLIKI kolor olcha, nowe, 4 szt, -450 zł. Wrocław, tel. 
0501/80-46-25
STOŁY I ŁAWKI DREWNIANE nadają się do pijalni piwa, 
dł. 2 m - 180 zł/komplet (stół + 2 ławki). Wrocław, tel. 
071/789-64-69, 071/783-68-45 
STÓŁ dębowy * 4 krzesła, tapicerowane, - 800 zł. Wro
cław, tel. 0607/18-50-38
STÓŁ rożkładany, używany,.- 180 zł. Wrocław, teł. 
071/352-90-26, 0601/76-02-51 
STÓŁ okrągły, używany, • 150 zł. Wrocław, tel. 
071/352-90-26, 0601/76-02-51 .
SUSZARKA DO BIELIZNY PHILCO elektryczna, stan b. 
dobry, - 250 zł. Kłodzko, tef. 074/867-69-72. 868-77-53 
SUSZARKA DO BIELIZNY stan ideainy. -250 zł. Środa 
Śląska, tel. 071/317-46-86 po godz. 19, 0603/37-81-15
SUSZARKA DO BIELIZNY CLATRONIC, - 300 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/753-37-1 i
SZAFA CHŁODNICZA 14001, stan b.dobry, - 60Ó zł. Wro
cław. tel. 071/354-26-60. 0601/78-01-50 
SZAFA CHŁODNICZA jednostronnie przeszklona, poj. 
700 I, - 700 Zł. Wrocław, tel. 349-33-16 
SZAFA METALOWA jednodrzwiowa (pancerna), czarna,
- 300 zł. Wrocław, teł! 0601/41-69-66
SZAFA PANCERNA 4 szuflady, 150 x 60 x 60 ćm, waga 
ok. 170 kg, • 300 zł. Wrocław, tel. 0501/96-20-94
SZAFA POKOJOWA IKEA. 5-drzwiowa. stan idealny, do 
sypialni, • 1.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, 
0605/23-65-37
SZAFA POKOJOWA drewniana, 3-drzwiowa, stół. szkło,
- 300 zł. Wrocław, tel. 0601/72-17-70
SZAFKA BHP 2 szt., cena - 150 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/357-44-31
SZAFKA POD UMYWALKĘ .80’ , nowa, jasny buk, • 150 
zł. Wrocław, tel. 071/789-42-54, 0604/51-39-66 
SZAFKI KUCHENNE górne, z szybą oraz lodówka, ku-

kacz, krzesła, stoły, wyposażenie elektr, - 8.500 zł. Lu
bin. tel. 076/847-57-10, 0604/08-39-98
WYPOSAŻENIE MIESZKAŃ sypialnia prod. niem., 2 łóż
ka, szafa 5-drzwiowa, 2 szafki nocne, komoda, kol. ja- 
snoorzechowy na wysoki połysk • 800 zł. Legnica, tel. 
076/862-13-76
WYPOSAŻENIE PIZZERII maszyny, meble, szafa chłod
nicza, kuchenka mikrofalowa, - 10.000 z ł. ., gm. Krobia, 
.tel. 065/571-33-41
WYPOSAŻENIE POKOJU HOTELOWEGO od 230 zł. 
Wrocław, tel. 0607/43-23-55.
WYPOSAŻENIE SKLEPU SPOŻYWCZEGO szafa chłod
nicza • 1.800 zł.Tegały i lady sklepowe, cena od 100 zł, 
kasa fiskalna, haki wędlin, markiza, szyldy reklamowe. 
Wałbrzych, teł. 074/841-47-77
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.au- 
togielda.com.pl) pod nr. AC0216. Wrocław, ul. 
Komuny Parysk ie j 78, tel. 071/341-58-06, 
0501/48-28-79 02019781

ZAMIENIĘ PIEC CO GAZOWY • na magnetowid. Kłodz
ko, tel. 0600/42-16-36
ZAMRAŻARKA skrzyniowa. pqjv250 300 zł oraz dru
ga, skrzyniowa, 4001. stan idealny,' 3-letnia, • 800 zł. Le
gnica, teł. 076/862-39-83
ZAMRAŻARKA typu .krówka’ , stan b. dobry, • 250 zł. Ółe- 
śnica.teł. Ó71/314-97-Ó3
ZAMRAŻARKA 400 I, do fodów łub mrożonek, oszklona 
z góry, stan b. dobry, - 450 zł. Wrocław, tel. 071/330-11-06, 
0601715-67-03
ZAMRAŻARKA BOSCH otwierana do góry, 400 1.120 x 
70 x 85 cm. * 600 zł. Dzierżoniów, tel-074/645-96-66T 
ZAMRAŻARKA MORS 122, 1991 r. otwierana do góry. 
mało używana, stan b, dobry, • 250 zł. Kłodzko, iel. 
074/647-37-86
ZAMRAŻARKA POLAR 4-szufladowa, - 300 zł. Wrocław, 
tel. 325-23-38
ZAMRAŻARKA POLAR komorowa. otwierana do góry • 
200 zł, pralka Westa - 50 z i  Wrocław, tel. 339-81-34 
ZAMRAŻARKA POLAR TZS-140D 4-szufladowa. stan 
techn- b. dobry, wym.’ 1100 x 500 x 600 mm,> 300 zł. 
Wrocław, tel. 350-31-80, 0601/56^31-02 
ZAMRAŻARKI MORS 222 300 zł/szt. Wrocław, teł. 
071/363-13-93
ZLEWOZMYWAK emaliowany, 1-komorowy, 60x80 cm, - 
30 zł. Jawor, tel. 076/870-41-51 w godz. 8-11
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ZLEWOZMYWAK 2-komorowy, nowy, nie używany, sta
lowy, nierdzewny, nakładany, 600 x 800 cm, ■ 150 zł. Wro-. 
cław,. tel. 071/788-46-48 po godzr 19, 0605/63-68-93
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 ,s 
tel. 071/345-68-51 01024431

ZMYWARKA DO NACZYŃ. • 300 zl. Legnica, tel. 
0602/36-22-49
ZMYWARKA DO NACZYŃ BOSCH SMS 7072, - 460 zł. 
Legnica, tel. 076/854-6>67
ZMYWARKA DO NACZYŃ SIEMENS brązowa, do zabu
dowy, 45 cm, na gwarancji, - 600 zł i AEG wolno stojąca, 
60 cm, na gwarancji, - 600 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-24-62, 0604/87-56-91 
ZMYWARKA DO NACZYŃ SIEMENS biała, stan idealny, 
wolno stojąca. 60 cm, wyświetlacz, na sensorach, na gwa
rancji, • 900 zł,- SIEMENS brązowa, do zabudowy, 45 cm, 
na gwarancji, stan idealny, - 600 zł oraz JUNO srebrna, 
do zabudowy, 60 cm, na gwarancji, stan idealny. • 850 zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-24-62 do godz. 14, 
0604/87-56-91
ZMYWARKA DO NACZYŃ AEG. • 400 zł. Wrocław, tel. 
0603/63-66-99
ZMYWARKA DO NACZYŃ BOSCH szer. 60 cm. - 450 zł. 
Wrocław, tel. 07T/350-76-8T :
ŻALUZJE, poziome, wym. 1,37 tf 1.37 m, - 200 zł. Wrb- - 
cław, tel. 0603/10-36-02

SPRZĘT SPORTOWO- 
TURYSTYCZNY

AUTOMAT DO LOTEK LOWEN, 1991 r. na monety 1-zło- 
towe, stan b. dobry, - 3.500 zi. Wrocław, tel. 
0602/15-57-88
BROŃ MYŚLIWSKA DRYLING SIMSON krótki, grawero
wany. kaliber 16-8 x 57 JRS. 2 lunety 4 x 30 i 6 x 42, -
4.500 zł. Jelenia Góra. tel. 075/761-24-08 
BROŃ MYŚLIWSKA DUBELTÓWKA MERKEL kal. 12. • 
600 zł. Jelenia Góra. tel: 075/744-32-80, 0602/80-01-36. 
BROŃ MYŚLIWSKA DUBELTÓWKA MERKEL SHUL i lu
neta Boshnell 3-9x40, prod. japońskiej, pokrowiec, ory- 
gianlne opakowanie, stan b. dobry, horyzontalna, kaliber 
12/70 mm, - 1.800 zł. Wrocław, tel. 071/341-90-91 
BROŃ REWOLWER COLT 6 mm. hukowo-rakietowy. ka
bura + naboje + race - 350 zł. Wrocław, tel. 071/785-67-32
BROŃ SPORTOWA WIATRÓWKA 4.5 mm, prod. czeskiej. 
Slawia 631, nowa, - 550 zł. Pieszyce, tel. 074/836-62-00 
BUTY DO JAZDY KONNEJ męskie, czarne, rozm. 44, 
nowe, nieużywane, wysokie, stan b. dobry, - 250 zł. Wał
brzych* tel. 074/666-25-48, 0503/74-15-11
BUTY OFICERKI z prawidłami, rozm. 43. - 200 zł. Pępo
wo, woj. leszczyńskie, tel. 0605/78-75-20 -
BUTY RAJDOWE SPARCO-PUMA czerwone, rozmiar 42 
i 42.5, niskie, bez homologacji - 200 zł. wysokie, z homo
logacją • 290 zł. Wrocław, tel. 071/368-17-82, 
0604/31-75-54
DESKA WINDSURFINGOWA FANATIC VIPER dł. 340 cm,
- 380 zł. Legnica, tel. 076/851-20-71, 0606/72-77-58 
DESKA WINDSURFINGOWA BIC ASTRO ROCK 285 cm. 
120 I wyporności, rok prod. 1995. - 700 zł. Opole, tel. 
077/454-14-88, 0602/27-22-43
DESKA WINDSURFINGOWA F2 VR6A dł. 300 cm, 134 I
- 1.050 zł, F2 Xantos, dł. 285 cm. 118 I - 1.500 zł. Wro
cław. tel. 071/361-64-39, 0603/58-15-37
DESKA WINDSURFINGOWA On Slalom Medium. 275 cm, 
1021 wyporności, Hawai Design, Semi komplet, stan ide
alny. • 620 zł. Wrocław, tel. 0606/18-76-74 
DESKA WINDSURFINGOWA FANATIC BAT 320 160 I, 2 
żagle, maszt składany, bom, klamra, linki trapezowe oraz 
trapez, -1.700 zł oraz FANATIC RAT 1051, 9 kg, - 450 zł. 
Legnica, tel. 076/722-77-48. 0608/06-82-72 
DESKA WINDSURFINGOWA M lŚTRAldirponad 4 m. 
idealna dla początkujących, kompletna, dodatkowo 1 ża
giel, możliwość transportu,*- 480 zł. Legnica, tel. 
076/722-75-35
DESKA WINDSURFINGOWA FANATIC dł. 3,6 m, mieczo
wa, żagiel 5,9 m2, • 900 zł i TIGAdł. 2,6 m, maszt dzielo
ny, żagiel- 4,7 m2, kompletna, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
0606/96-03-34
ECHOSONDA WĘDKARSKA SISIN BUDDY II oraz silnik 
elektryczny Minn-Kota, + akumulator, - 2.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/322-37-25
HULAJNOGA nowa, w pudełku, - 80 zł. Wrocław, tel. 
071/361-37-24
KAJAK GUMOWY 2-osobowy. - 350 zł. Wrocław, tel. 
0608/84-92-20
KIJE DO GOLFA MITSUSHIBA RAY COOK, MIZURO BB 
IV komplet, z futerałem na kółkach, -1.200 zł. Łączki, tel. 
0502/53-45-87
KOŁOWROTEK SHIMANO SUPER AERO 3000 GT 
DRAG, podwójna korbka, sprzęgło oporowe, - 250 zł. 
Wrocław, tel. 348-92 1̂0
KUCHENKA TURYSTYCZNA wym. 30x30 cm. na benzy
nę, komplet, nowa, - 60 zł. Wrocław, tel. 071/329-29-12
KUCHNIA POLOWA stan b. dobry, 4-termosowa, - 700 
zł. Lądek Zdr.. tel. 074/814-74-70 
KUPIĘ ŁÓDŹ MOTOROWĄ małą, skuter, ewentualnie 
ponton z silnikiem. Kielce, tel. 0501/31-41-91 
KUPIĘ PONTON WOJSKOWY 6-12-osobowy, z twardym 
dnem. Wrocław, tel. 0602/57-90-30 
KUPIĘ SILNIK DO ŁODZI MINI-KOTA 35 elektryczny, 
12V. używany lub nowy. Wrocław, tel. 071/346-04-27 
KUPIĘ SKUTER WODNY albo inne propozycje. Katowi
ce, tel. 0501/31-41-91
LODÓWKA TURYSTYCZNA do przyczepy kempingowej, 
zasilanie gazem, prądem 220 V i 12 V, - 350 zł. Legnica, 
tel. 076/862-39-83
O  LODÓWKI TURYSTYCZNE 220 V, 12 V, gaz płyn

ny, prod. zachodniej, namioty typu domek igloo,
2-, 3-, 4-osobowe, prod. zachodniej, stan ideal
ny oraz inny sprzęt • 600-1.000 zł. Głogów, tel. 
076/834-46-34 84012661

ŁÓDŹ NORTON niezatapialna, zarejestrowana. - 1.300 
zł. Lubań. tel. 075/721-30-69 
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 zamienię na samochód. Dzierżoniów, tel. 
074/832-07-57
ŁÓDŹ MOTOROWA KS-100 dł. 11.8 m, szer. 3 m, silnik 
Jamz 238. nadaje się na przewozy turystyczne, • 16.000 
zł. Głogów, tel. .0607/15-85-73

ŁÓDŹ MOTOROWA kabinowa. 6 m, silnik Yamaha 90 KM, 
Power Trim, oświetlenie, radio + przycźepa z wciągarką,
- 40.000 zł. Opole, tel. 0604/28-17-87
ŁÓDŹ MOTORÓWA sportowa, dł. 4,5 m, szer. 1,7 m, sil
nik przyczepiany Yamaha, 40 KM, z lawetą, - 1.000 zł. 
Polkowice, tel. 076/845-18-76 
ŁÓDŹ MOTOROWA biało-czerwona, kabina 4-osobowa 
z miejscem do spania, ładna + przyczepa łamana, silnik 
Chrysler 115 KM, • 25.000 zł lub zamienię na samochód, 
najchętniej diesel, kombi. Radwanice k. Wrocławia, tel. 
071/311-70-15
LÓDŹ MOTOROWA DOROTA, 2500 ccm, silnik Merce
desa, wym. 5.50 x 1.94, cały osprzęt, zegary, sterowa
nie, łódź przerobiona na odkrytą, do wykończenia, ka
dłub w stanie idealnym, • 4.500 zł. Toruń, tel. 
056/655-91-20 po godz. 20
ŁÓDŹ PONTONOWA INKA 3-osobowa, mocowanie na sil
nik, oryginalne wiosła, - 860 zł. Komprachcice, tel. 
077/464-70-19
ŁÓDŹ WĘDKARSKA dł. 2.80 m, szer. 1.35 m, 2 zamyka
ne schowki, wiosła, wózek podłodziowy, -1.600 zł. Brzeg 
Dolny, tel. 071/319-64-07
ŁÓDŹ WĘDKARSKA drewniana, wym. 350 x 120 x 40 
cm, - 500 zł. Kiełczyn, tel. 076/831-90-77, 0604/66-04-86
ŁÓDŹ WĘDKARSKA wym. 350x140 cm, silnik Mercury, 
wózek do transportu, wyciągarka, koło ratunkowe, -4.000. 
zł. Piława Górna, tel. 074/837-12-54
ŁÓDŹ ŻAGLOWA dł. 3.8 m, plastikowa, niezatapialna, 
żagiel 11,5 m2, plandeka, wózek do slipowania, - 3.500 
zł. Wrocław, tel. 0606/96-03-34
ŁÓDŹ ŻAGLOWA KATAMARAN HOBBY 14 żagiel 14 m2. 
stan dobry, -.3.900 zł. Wrocław, tej. 0606/96-03-34 
ŁYŻWOROLKI, rozmiar 41, zapinane na kłamcy - 50 zł. 
Wrocław, teł.. 071/326-07-24 po godz. 17 
ŁYŻWOROLKI JET 5 na zatrzaski, rozmiar 41-42, zadba
ne, - 60 zł. Wrocław, tel. 0604/46-40-75 
ŁYŻWOROLKI PATTY K2 z ochraniaczami i kaskiem, 
450 zł. Wrocław, tel. 071/341-21-14 . Leszno, 
065/520-18-32
ŁYŻWOROLKI ROCES na klamry, rozm. 30-35, ustaw- 
ne, stan b. dobry - 70 zł. Legnica, tel. 0603/48-62-97 
MASZYNA DO PODAWANIA PIŁEK TENISOWYCH. - 950' 
zł. Wrocław, tel. 071/338-41-12 
MOTOLOTNIA z silnikiem Trabanta, uszkodzony silnik, -
1.500 zł. Gorzów, tel. 0501/55-00-10.0503/03-24-06 
MOTOLOTNIA 1-osobowa, - 5.000 zt. Legnica, tel. 
076/866-34-81
MOTOLOTNIA z rozrusznikiem, - 12.500 zł lub zamienię 
na przyczepę kempingową. Świdnica, tel. 074/852-43-15
MOTOLOTNIA LIBRĘ IIM2 nowa. wózek 2-osobowy. fa
bryczny, amortyzowany, z przyrządami, • 11.800 zł. Brzeg, 
tel. 077/411-25-88
O  NAMIOTY • KUP TANIEJ PRZED SEZONEMI Igloo 

od 150 zł; discovery 3-os. • 450 zł, 4-os. - 550 zł,
5-os. • 640 zł i inne; „domki” od 270 zł: BTM 3-os.
• 270 zł, 4-os. • 320 zł i inne; willowe od 550 zł; 
Korsika 2 • 550 zł, 3-os. • 730 zł, 4-os. (2+2) • 880 
zł, 5-os. (2+3) - 1.080 zł; Vario 3-os. - 1.000 zł,
4-os. -1.150 zł, 5-os. - 1.300 zł, 6-os. • 1.400 zł; 
tunele, od 600 zł I inne. Wrocław, tel. 
0502/12-57-11,071/318-57-05 02017361

O  NAMIOTY, MATERACE • sprzedaż wysyłkowa 
oraz dowóz do klienta: namiot typu igloo, 4-oso- 
bowy, 2 sypialnie, 2 wejścia, wys. 170 cm • 490 
zł; igloo 4-osobowy, 2 wejścia, przedsionek tu
nelowy, obszerny, wym. 460x240x130 cm • 390 
zł; ig loo  4-osobowy, zadaszenie, wym 
240x210x130 cm • 230 zł; materac welurowy dmu
chany, dwuos. • 89 zł, jednoos. • 59 zł, Wrocław, 
tel. 071/345-42-80, 0607/25-13-18 02020741

NAMIOT wojskowy, kompletny (beczka) lub zamiana na 
kolektory słoneczne, inne. Bolesławiec, tel. 075/732-77-33 
po 20
NAMIOT 4-osobowy domek, 2 razy używany. 2 sypialnie, 
zadaszenie przed wejściem, - 600 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-51-23
NAMIOT NARCYZ typu domek, 2 sypialnie, kuchnia, ta
ras, duże okna z zasłonami, cena w sklepie 1.400 zł, uży
wany jeden sezon, stan b. dobry, - 800 zł. Brzeg, tel. 
077/416-53-33
NAMIOT duży, 2 sypialnie, z przedsionkiem, nowy, • 1.000 
zł. Gościszów, tel. 075/736-61-78, 090/66-84-23 
NAMIOT 4-osobowy, z tropikiem, przedsionkiem, sypial
nia, - 280 zł. Kłodzko, tel. 074/867-69-72, 868-77-53
NAMIOT 3-osobowy, z tropikiem, przedsionkiem, stan do
bry, -150 zł. Świdnica, tel. 074/853-19-04
NAMIOT 4-osobowy, z tropikiem, stan dobry, - 200 zł. Wał
brzych, tel. 074/842-45-48
NAMIOT 4-osoboWy, typu „willowego'', zielony, - 700 zł.
Wrocław, tel. 071/363-85-95
NAMIOT 2-osobowy, stan b. dobry, -100 zł. Wrocław, tel.
0607/47-61-76
NAMIOT IGLOO 4-osobowy, z przedsionkiem, wym. 490 
x 210 X 140 cm, waga 5 kg, nowy, - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/336-43-41
NAMIOT IGLOO nie używany, wym. 240x210x130 cm,
3-osobowy, nowy, - 210 zł. Wrocław, tel. 071/346-26-22, 
0606/82-50-58
NAMIOT IGLOO 3 nowy, prod. niemieckiej, wym. 210 x 
240 x 130 cm. tropik, moskitiera w przedsionku, - 210 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-44-81, 0604/07-59-49 
NAMIOT KROKUS 4 turystyczny, 5-osobowy, o wym. 380 
x 300 cm, waga 34 kg, przeznaczony również do turysty
ki samochodowej, nowy, nie używany, -1.400 zł. Szczaw
no Zdrój. tel. 074/843-22-92 ..
NAMIOT MERCURY 4-osobowy, z przedsionkiem, nowy,
- 1.400 zł. Piława Górna, tel. 074/837-12-54 
ODBIORNIK GPS CASIO na rękę, najmniejszy model, •
1.100 zł. Wrocław, tel. 0603/33-43-63 
PARALOTNIA szkoleniowa - 750 zł.^Legnica. teł: 
076/862-39-83
PARALOTNIA EDEL ENERGY waga startowa 70-90 kg.
- 2.500 zł. Trzebnica, tel. 0604/96-76-14 
PARALOTNIA PERCHE SONIC DHV2 80-110 kg, stan b. 
dobry, - 2.400 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50, 
0601/55-20-45
PARALOTNIA PERCHESONIC THV2,1996 r. 95-120 kg, 
stan b. dobry, - 2.500 zł. oraz VOYAGER PL 12,1995 r., 
masa 95 -110 kg, stan dobry, - 1.900 zł. Wrocław, tel. 
071/372-63-69
PIANKI różne rozmiary, sztorniak, trapez, kamizelki ra
tunkowe - 300-600 żł. Wrocław, tel. 0606/96-03-34 
PISTOLET STARTOWY .START-3" kal. 6 mm, 11-strza-. 
łowy, stan idealny, -110 zł lub zamienię na telefon ko- 
móricowy, dopłacę. Wałbrzych, tel. 0602/27-73-25 
PONTON tratwa ratunkowa, pełnomorska, 10 osobowa 
lub zamiana na kolektory słoneczne, inne. Bolesławiec, 
tel. 075/732-77-33 po 20
PONTON 4-komorowy, nie używany. - 1.300 zł. Bolesła
wiec. tel. 075/734-43-88

PONTON, 3-osobowy, mało używany, stan idealny, wio-' 
sła, - 350 zł. Karpacz, teł. 075/761-84-89 grzecznościo
wy
PONTON .banan”, rekreacyjny, 5-osobowy, nowy, - 2.300 
zł. Komprachcice, tel. 077/464-70-19 
PONTON .banana’  do celów zarobkowych, cena -1.500 
zł lub zamienię na ponton z deską do mocowania silnika. 
Międzybórz, tel. 062/785-69-27 
PONTON, duży, 4-osobowy, prod. zachodniej, wieloko- 
morowy, przystosowany do montażu małego silnika, stan 
b. dobry, - 250 zł. Rawicz, tel. 065/545-33-35 
PONTON 2-osobowy, prod. zachodniej, z deską silnika, 
drewniana podłoga - 470 zł oraz ponton 2-osobowy - 240 
zł. Wrocław, tel. 364-58-39
PONTON 2-, 3-osobowy, stan b. dobry, -100 zł. Wrocław, 
tel. 0607/47-61-7.6
PONTON GUMOWY firmowy, z deską do mocowania sil
nika, wyporność 200 kg, stan b. dobry, - 750 zł. Wrocław, 
tel. 071/339-85-60 N *
PONTON WĘDKARSKI 2-3 osobowy, 4-komorowy, wio
sła. • 250 zł. Wrocław, tel. 0608/84-92-20
PONTONY z możliwością montażu silnika - 200-1.400 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-20-22. 0603/55-59-58
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ATLAS KETTLER do ćwiczeń 
siłowych,*- 950 zł, Legnica, tel. 076/866-34-07
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ bieżnia .kettler Marathon', 
elektryczna, stan idealny, • 3.800 żł. Legnica, tel. 
076/866-34-07,

PROFESJONALNY SERWIS
MOTOROWODNY OPOH952 

OPOLE - PORT, tel. 0-601 476 554 
naprawa - przeglądy - sprzedaż

PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ WIOSŁA. - 200 zl lub zamie- 
nię na rower górski. Strzegom, tel. 0601/14-88-94
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ATLAS 1-stanowiskowy, wie- 
lofunkcyjny, stan br dobry + rower treningowy Kettler, - 
580 zł oraz ŁAWECZKA z reg. kąta, stojaki + przyrząd do 
ćwiczeń mięśni brzucha Kettler, • 270 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-68-27
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ORBI-TREK, - 100 zł. Wro
cław, tel. 0503/51-31-87
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ FITNESS FLYER, - 800 zł. 
Wrocław, tel. 357-31-84
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ŁAWECZKA, - 220 zł. Ząbko
wice Śląskie, tei. 0603/27-34-03 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ treningowo-odchudzający Ket
tler. z regulacją. -150 zł. Żagań, tel. 068/477-68-92 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ATLAS, -1.400 zł. Sosnówka, 
tel. 075/761-04-24, 0601/95-25-69 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ SIŁOWYCH nie używany. • 600 
zł. Wrocław, tel. 071/314-82-73 
PRZYRZĄDY DO ĆWICZEŃ hantle 7.5 i 8.5 kg (2 szt.) • 
130 zł. wioślarz DP z licznikiem DP • 320 zł, stół pioniza- 
cyjny Kettler • 280 zł, ławeczka do ćwiczenia mięśni brzu
cha Kettler -120 zł. Legnica, tel. 076/862-15-47
PRZYRZĄDY DO ĆWICZEŃ stepper. wioślarz, ławeczka, 
rowerek, orbitrek, twister i inne, od 250 zł/szt. Legnica, 
tel. 076/866-34-07
RAKIETA TENISOWA VOLKI, - 60 zł. Wrocław, tei. 
071/329-29-12
RAKIETY TENISOWE - 350 zł/szt. Wrocław, tel.
071/355-40-22. 0601/69-67-22
RAKIETY TENISOWE 2 sztuki, nowe, z naciągiem, Radi-
kal Head Titanium Ti Agassi, - 900 zj. Wrocław, tel.
071/338-41-12
ROWER TRENINGOWY, - 250 zł. Legnica, tel. 
076/862-15-47
ROWER TRENINGOWY KETTLER STRATOS. - 700 zł 
oraz KETTLER GOLF. - 300 zł. Legnica, tel. 
076/866-34-07
ROWER TRENINGOWY REHABILITACYJNY stan b. do
bry. mało używany. - _200_zL Hajduki-Nyskie, wojT Opol
skie, teł: 0606/59 7̂5-S 1
SILNIK DO ŁODZI spalinowy, 4 KM, stan b. dobry. • 750
zł. Legnica, tel. 076/862-39-83
SILNIK DO ŁODZI ENVIRUD(e . - 700 zł. Marcinów, tel.
074/865-89-17
SILNIK DO ŁODZI MERCURY EVINRUDE 9 KM, zabur
towy, • 900 zł. Leszno, tel. 065/534-07-83
SILNIK DO ŁODZI MERCURY 4 KM, nowy, na gwarancji, 
- 3.200 zł. Opole, teł. 0601/47-65-54
SILNIK DO ŁODZI MERCURY 4 KM. używany. - 2.000 zł. 
Opole. tel. 0601/47-65-54
SILNIK DO ŁODZI MINNKOTA 3.5 turbo, elektryczny, 
prod. japońskiej, 5 biegów do przodu, 3 do tyłu, mało uży
wany, akumulator, -1.100 zł. Wrocław, tel. 0602/57-67-07 
SILNIK DO ŁODZI SUZUKI 4 KM. używany 1 sezon, ser
wisowany, - 2.400 zł, 5 KM, nowy, na gwarancji, • 3.700 
zł oraz YAMAHA 4 KM, nowy, na gwarancji, - 3.800 zł. 
Opole. tel. 0601/47-65 5̂4

PRODUCENT SPRZĘTU 
SPORTOWEGO 0P012041

MATERACE GIMNASTYCZNE • RENOWACJA 
Nowa Sól, tel. 068/387-62-86, do 15.00

SIODŁA DO JAZDY KONNEJ jasnobrązowe, z pełnym 
osprzętem, stan idealny - 1.000 zł. Pępowo, woj. lesz
czyńskie, tet. 0605/78-75-20 * *
SKAFANDER DO NURKOWANIA stan b. dobry - 1.500 
zł. Wrocław.-te). 0602/57-90-30 '
SKUTER WODNY prod. polskiej, bez silnika - 1.000 zł 
lub zamienię na łódź z dopłatą.., tel. 0604/37-71 -22 
SPRZĘT DO NURKOWANIA, • 4.000 zł. Bielawa, tel. 
0602/74-34-71
STÓŁ BILARDOWY 10-stopowy, po wymianie płótna, 
komplet bil,. 3 kije, możliwość przerobienia na zarobko
wą, - 2.100 zł. Strzelin, teł. 0602/44-09-38 '
WĘDKA BYRON SPIRAL CARBON CARP CW18-55G, 
390 cm, 3-częściowa, nowa, -150 zł oraz druga, DAIWA 
SAMURAI CW10-30G spinningowa, dł. 275 cm, używa
na, - 100 zł i MULTI-TIP TRABUCCO FEEDER 
CW20-100G dł. 3 m, nowa, - 150 zł. Wrocław, teł. 
348-92-10
ZAMIENIĘ SKUTER BOMBARDIER prod. USA, moc 100 
KM, prędkość do 130 km/h! przebieg około 50 h, I właści
ciel, 3-osobowy, na motorówkę. Wrocław, tel. 
071/336-23-51, 0603/91-54-12 
ŻAGIEL DO ŁODZI OK DINGHY nowy, • 350 zł. Wrocław, 
tel. 071/788-14-08. 0602/21-23-32

ŻAGIEL WINDSURFINGOWY GUN ENERGY MONO- 
FILM, pow, 6.3 m2, - 450 zł. Legnica, tel. 076/851-20-71, 
0606/72-77-58
ŻAGIEL WINDSURFINGOWY NEIL PRYDE .DIABLO” 7.7 
m2, model 2000 r., stan b. dobry - 1.350 zł. Rauschwind 
„Vertigo Dual Cam”, 5.1 m • 400 zł. Leszno, tel. 
065/526-21-83
ŻAGIEL WINDSURFINGOWY NEIL PRYDE VX 3, pow. 
5.9 m2, cena • 550 zł oraz bom Nort B+, dł. do 220 cm, 
cena • 220 zł. Wrocław, tel. 0601/70-57-00 
ŻAGLE WINDSURFINGOWE : .Vamp”, 7.5 m2 • 300 zł, 
.Pacific", 9.1 m2 - 800 zł. Wrocław, tel. 339-16-59

TURYSTYKA
O  „ATRAKCYJNE CENY BILETÓW DO 500 MIAST 

EUROPY" telefoniczna rezerwacja biletów na 
międzynarodowe przewozy autokarowe, bilety 
dostarczamy pocztą kurierską do zamawiające
go, ubezpieczenia, wynajem busów i autokarów, 
LATO 20011 Tani wypoczynek w Grecji i Chorwa
cji, e-mail: biuro@mediatour.dw.pl. A.T. Me- 
dia-Tour, Wrocław, ul. Swobodna 41, tel. 
071/785-96-55, 071/785-96-56 (fax) 81009941

•  .TROJANOWSKI’  nad morzem, w Ustce, pokoje 2-3 
osobowe z łazienkami, telefonami, TV sat, barek, re
stauracja, bilard, 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 TRAVEL", Wrocław, ul. Gwarna 21, tel. 
071/789-90-09 . 99000001 .

0  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 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 okolice Czar
nej Góry, blisko wyciągi, konie, -18 zł/osoba. Stronie Śl., 
tel. 074/814-12-83
•  AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO 90 km od 

Wrocławia, zaprasza na wypoczynek, do dyspozycji 
pokoje 2-osobowe, kuchnia, łazienka, cisza, blisko 
las, stadnina koni, cena 17 zł/osoba. Doruchów, tel. 
062/731-52-15 po godz. 20 99000001

•  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

AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Bieżyniu 
(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 zaprasza na 
wypoczynek w siodle, organizujemy imprezy okoliczno
ściowe, obozy i kolonie, posiadamy bar i kawiarnię - z 
wyżywieniem 70 zł/osoby. Giżyn, tel. 095/747-18-12, 
0600/25-95-54
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w górach, w 
wałbrzyskiem, malownicze tereny, szlaki turystyczne, za
lew, stawy rybne, zabytki - 20 zł/osoba. Grzędy Górne 
http://www.agrot.prv.pl., gm. Czarny Bór, tel. 
074/845-01-83
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Jarnołtowie, 
na Mazurach, ćiśża, las, pokoje 2 i 3 osobowe z łazien
kami, pełne domowe wyżywienie (własne warzywa i wy
roby wędliniarskie), duży taras z grillem, sala TV z ko
minkiem, boisko do siatkówki i minikoszykówki, unikalny 
szlak wodny. Jarnołtów, tel. 089/758-11-14 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Górach So
wich, domki kempingowe; rowery/gwarancja wypoczyn
ku, cena od 15 zł/osobę/dobę. Michałkowa, tel. 
074/845-33-20
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Sudetach, 
70 km od Wrocławia, nowe, komfortowe pokoje z łazien
kami i TY Sat (lub bez), jakuzzi, sala balowo-konferencyj- 
na (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, do wynajęcia pokoje 2-4-osobowe.
05-11.2001 r.t kuchnia, w.c., łazienka, parking - 22 zł/do
ba w sezonie oraz 18 zł poza sezonem. Niegoszcz, tel. 
094/318-91-95
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO Góry Bystrzyc
kie, 5 pokoi, kuchnia, łazienka, blisko las, własny staw, 
plac zabaw dla dzieci - 20 zł/osobę. Spalona,, tel. 
074/811-90-39
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO ok. Śnieżnika
1 Czarnej Góry, blisko basen, konie, kolej linowa,.dostęp 
do kuchni, parking - 18 zł/osobodoba. Stronie śląskie, 
tel. 074/814-12-83
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO Bartoszówka 
w Kotlinie Kłodzkiej zaprasza na wypoczynek i jazdę kon
ną, pokoje 3 i 4-osobowe z kominkiem, kuchnia, łazien
ka, możliwość domowych posiłków - 20 zł/osoby. Szklar- 
ka, tel. 074/811-14-57
AGROTURYSTYKA w Kotlinie Kłodzkiej, pokoje 3-i 4-oso
bowe. taras z widokiem na góry, TV, łazienka z WC, grill, 
ognisko, płac zabaw, parking, atrakcyjna lokalizacja, kuch
nia domowa, cena od 15 zł/osoba. Domaszków, teł. 
074/812-66-79
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 wypoczynek, przy lasach, cisza, węd
kowanie, turystyka rowerowa, ognisko, ogród, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienką wyżywienie -15  zł/osoba. Kępno, tel. 
062/781-54-34
•  AGROTURYSTYKA- atrakcyjne miejsce na wypoczy

nek w górach, na wsi. wśród ciszy i zieleni, w parku 
krajobrazowym, niedaleko Jaskinia Niedźwiedzia, wy
ciąg wjdokowy. kryty basen, pstrągi, trasy wyciecz
kowe piesze i rowerowe, do dyspozycji bilard, TV, 
kominek w altanie kuchnia, parking - 15 zł. Stronie 
Śląskie, tel. 074/814-27-48 99000001

AGROTURYSTYKA pokoje 2-4-osobowe, z łazienkami, 
w Górach Sowich, szlaki turystyczne, spokój, woda, lasy, 
kuchnia domowa - 25 zł/osobę, noclegi 20 zł/osobę/do
bę, www.walim.w.pl. Walim, tel. 074/845-75-57

AGROTURYSTYKA w pełni wyposażone mieszkanie w 
drewnianej chacie, Góry Bystrzyckie, w pobliżu Spalonej 
(Sudety), na uboczu, cisza, źródlana woda, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, RTV, 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 intemecie pod numerem - AC0140 www.au- 
togielda.com.pl)
•  AGROTURYSTYKA W GÓRACH okolice Karpacza. 

Jeleniej Góry, piękny, stylowy, XIX-wieczny pałacyk, 
położony w zabytkowym parku (10 ha), u podnóża 
zamku Bołczów, lasy, rzeka, stawy (raj dla wędka
rzy), piękna i cicha okolica, w pobliżu kąpielisko, 
basen, stadnina koni, pokoje 2- 4-osobowe, cena 25 
zł/doba, dla dzieci zniżka 50%, parking, samocho
dowy, 58-520 Janowice Wielkie, Trzcińsko 3, tel. 
0608/38-59-15 99000001

•  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.pł. Wrocław, ul. Powst. Śląskich 116, tel.' 
071/373-26-81,367-70-72 99000001

•  ATUT BIURO TURYSTYCZNO - PRZEWOZOWE pro
ponuje dla MŁODZIEŻY wypoczynek w CHORWA
CJI, na wyspie OBONJAN. Świadczenia: zakwatero
wanie w NAMIOTACH, PAWILONACH, HOTELU. 9 
noclegów, transport autokarem, opieka pilota, kadry 
pedagogicznej 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.Iub 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 ZNIŻKI dla 5 i 6 osoby w aparta
mencie oraz dla dzieci w. pensjonatach i willach. Wro
cław, atut@icenter.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.., tel. 095/316-55-88, 
0602/71-42-85 ,99000001

•  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.., teł. 094/314-80-51 do 
53 99000001

•  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 .Rełax* 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 i 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 
plażowy, parking. .. tel. 094/316-62-79, 
0603/63-73-66 99000001

•  BAŁTYK - KOŁOBRZEG pensjonat KRZYŚ, poleca
my pokoje 2-. 3-, 4-osobowę, z łazienkami i TV, UWA
GA!!! 55 zł/osoba z pełnym wyżywieniem, jadalnia i 
drink bar na miejscu, oicha kameralna atmosfera, 
pełna wizja, www.krzys.ta.pl. ., tel. 094/351-60-36 
99000001

•  BAŁTYK - MIELNO FWP proponuje ponad 1000 
miejsc w domach wczasowych w Mielnie, Sarbino
wie i Chłopach. Pokoje o zróżnicowanym standar
dzie w różnych cenach. Nasze hasło to .wczasy na 
każdą kieszeń’ . Zobacz w intemecie www.fwp.ta.pl, 
zadzwoń, 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 Darłowa. 
O.W. .Horyzont’ , wspaniały obiekt z kompleksem ba
senów, kortami tenisowymi, sauną, siłownią, bilar
dem, kawiarnią i własnym wyżywieniem, pokoje, 
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
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domki kempingowe.

tel. 0-601 766 070, 071/367-39-50
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", poło
żony w cichej dzielnicy niedaleko plaży, poleca po
koje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, TV i zapleczem 
kuchennym (każdy), wwW.nafali.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 ną miejscu, pełna wizja www.rezyden
cja. ta.pl, rezerwacje. ., tel. 091/381-10-52 
99000001

•  BAŁTYK ■ DZIWNÓWEK OW .ZEFIR" wspaniale po- 
łożony przy plaży w pasie Idsu 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, 
wyżywienie na miejscu, parking, boiska, plac zabaw, 
rezerwacje telefoniczne. ., tel. 094/341-18-67, 
094/342-65-97 99000001

•  BAŁTYK - KOŁOBRZEG ^trium", polecamy pokoje
2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, ogólnie dostęp
ne zaplecze kuchenne, parking zamknięty, rozległy, 
ogrodzony teren zielony, wspaniała kameralna at
mosfera, www.ta.pl/atrium, rezerwacje. ., tel. 
094/352-83-65 99000001

•  BAŁTYK - ŁAZY k. Mielna, kameralny pensjonacik, 
blisko plaży, z dużym terenem zielonym i parkingiem, 
polecamy podoje 2-, 3-, 4-osobowe, niektóre z tara
sami, dó 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 • tanio! Również 
weekendy, www.ta.pl/alga, rezerwacje. ., tel. 
094/318-29-79 99000001

•  BAŁTYK - ŁEBA DW KOWEUN pokoje 2-, 3- i 4-oso
bowe, TV sat, parking dozorowany, bilard, odległość,- 
do morza 400 m, organizujemy: wczasy/wypoczy
nek weekendowy, szkólenia, obozy, www.kowe- 

_lin.ta.pl.., tel.-059/866-14-40 .99000001
•  BAŁTYK - ŁEBA ŻWR .MAZOWSZE" pokoje

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 i 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, rezerwacje telefonicz
ne. ., tel. 094/318-92-31 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 willa .Faraon", położona przy 
samej plaży, poleca pokoje 2:, 3-, 4-osobowe z ła
zienką, telefonem i TV, obiekt czynny cały rok, pełna 
wizja 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 wczaso
wym, domki lub kempingi w ośrodku kempingowym, 
www.furmanek.ta.pl, rezerwacje; ., tel. 
094/318-96-08 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 sżklanki, 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 DOM GOŚCINNY ,U FlllPA" po
łożony bardzo blisko plaży, poleca pokoje 2-, 3-,
4-osobowe, z łazienkami i TV, w niskiej cenie. Wokół 
bardzo wiele atrakcjh teren zielony, ogrodzony, par
king. Zobacz w internecie www.ta.pl/filip, rezerwa
cje. ., tel. 094/318-96-69 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO WILLA FORTUNA przepięknie po
łożona w leśie sosnowym, przy samym morzu, pole
ca pokoje, 2-, 3- i 4-osobowe, z łazienkami i TV, za
plecze jjuchenne, parkingi i duży ogrodzony teren 
zielony, pełna wizja www.fortuna.ta.pl, rezerwacje.
., tel. 094/318-92-42, 0608/13-10-62 99000001

•  BAŁTYK - MIĘDZYWODZIE pokoje do wynajęcia, 
piękna, spokojna okolica nad morzem, las, plac za
baw dla dzieci, griil, 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 żabaw. 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. 091/328-07-55 99000001

•  BAŁTYK - MIĘDZYZDROJE pensjonat .Perła", poło
żony przy Promenadzie Gwiazd, poleca pokoje 2- i
3-osobowe z łazienkami, TV, lodówką i telefonem, 
na parterze restauracja z drink barem, 100 m od mo
rza, www.perla.ta.pl, rezerwacje. ., tel. 
09t/328-25-13, 328-13-03 99000001

•  BAŁTYK - MRZEŻYNO DOM WCZASOWY .JUBILAT- 
KA" poleca kilkaset miejsc W pokojach 2-, 3-, 4-oso
bowych, z łazienkami i TV. Przepięknie położony, bli
sko morza, kawiarnia, drink bar, bilard i inne atrak-' 
cje, parking strzeżony, zobacz w internecie 
www.ta.pl/jubilatka, rezerwacje. Mielno, tel. 
091/386-62-59 99000001

•  BAŁTYK - POBIEROWO pensjonat Jarek i Mariola, 
poleca 2;, 3-, 4-osobówe pokoje z łazienkami i 7V, 
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 koło 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 wi?ja www.ta.pl/natalia, rezerwacje. ., 
tel, 094/316-56-92 99000001

•  BAŁTYK - SARBINOWO DOM WCZASOWY .ADHA- 
RA" otwarty w 2000 r., poleca 150 miejsc, w ładnie 
urządzonych pokojach i apartamentach. Bardzo wiele 
atrakcji, duży ogrodzony teren zielony, jadalnia, drink 
bar, parking, przy plaży. Zobacz w internecie www.ad- 
hara.ta.pl, niskie promocyjne ceny. ., tel. 
094/316-55f69, 094/347-03-03 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), 
parking dozorowany, odległość od morza 250 m, 
www.jantar.ta.pl. ., tel. 059/814-40-93 99000001

O  CHORWACJA - DALMACJA. Polka zaprasza na 
wypoczynek. Niedrogie apartamenty i pokoje., 
tel. 0038/521-88-91-47 Marina (Chorwacja) 
02016891

•  DARŁOWO - DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3rPO- 
KOJOWE oraz pojedyncze pokoje, w okresie letnim,

posesja ogrodzona - od 600 zł do 800 zł/tydzień. .Wał- ■ 
brzych, tel. 074/847-38-85, 0608/45-14-02 
DO WYNAJĘCIA DOM Łagów Lubuski, 8 osób -150 zł/do
ba + prąd, jeziora, łasy, cisza. Zielona Góra, tel. 
068/454-86-15 po godz. 21, 0600/37-35-83 .
DO WYNAJĘCIA DOM k. Krynicy Górskiej - Bawica, nowy, 
komfortowy, drewniany, urlopy, weekendy. 8/10 osób • 160 
zł/doba, zabytki łemkowskie, wody mineralne, konie, lasy, 
zapewniam transport. Wrocław,,tel. 071/343-52-18, 
0601/43-52-18
DO WYNAJĘCIA DOMEK drewniany, 4-osobowy, kom
fortowy, pełne zaplecze kuchenne i sanitarne, w ok. gór — 
Sowich • 80 zł/doba (domek). Dzierżoniów, tel. 
0606/12-93-01
DO WYNAJĘCIA DOMEK wojskowe obiekty murowane j 
namioty, Kołobrzeg, Unieście, 50 m do morza, za kom
pletne pełne świadczenia, obozy, kolonie, oazy • 40 zł/oso
bę/dobę lub bez opieki pedagogicznej • 36 zł/osobę/do
bę, indywidualnie całodobowe wyżwywienie • 33 zł/noc
leg. Kołobrzeg, tel. 094/352-95-22, 0601/58-23-111 
DO WYNAJĘCIA DOMEK letniskowy, komfortowy, poło
żony przy lesie nad Jeziorem Nyskim, pełne wyposaże
nie, w domu 2 mieszkania, możliwa rezerwacja -150 zł/do
ba. Nysa, tel. 0602/51-64-14

ZŁOTA PRAGA
D ti WSZYSTKICH MŁODYCH 

DUCHEM
Zwiedzanie miasta, nocleg ze 

śniadaniem, autocar Lux, opieka 
pilota - wszystko to w promocyjnej 

cenie 139 zł (w tym VAT). 
Terminy: 12-13.05.2001 

9-10.06.2001 
Wratislavia Travel 

Wrocław, ul. Gwarna 21 
tel. 789-90-09 OPOH944

DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY murowany, w 
sezonie letnim, bezpośredni dostęp do jeziora, kuchnia, 
łazienka, 2 sypialnie, 2 pokoje, meble ogrodowe, grill, woj. 
lubuskie - 1000 zł/tydzień. Świebodzin, tel. 068/382-37-70. 
0604/69-60-44
DO WYNAJĘCIA DOMEK w Czechach, dla 6 osób. ba
sen, grill, TV sat - 10 DEM/doba. Wrocław, tel. 
071/339-85-96
DO WYNAJĘCIA DOMEK wolno stojący, na weekendy i 
urlopy, w pełni wyposażony, parking, możliwość przyjaz
du z psem, cena 20 zł/osoba/dobą. Sława, teJ. 
068/356-69-86
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY na 8 osób. 350 
m do plaży, z lokalizacją w lesie • od 150 do 240 zł. Po- 
bierowo, tel. 091/386-41-52
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY w,Sułowie k. 
Milicza, w ośrodku ̂ Zącjsze',. pełne zaplecze socjalne, 
przystosowane również dla osób niepełnosprawnych, 
pełna obsługa na miejscu,.telefon. Trzebnica, tel. 
071/312-42-29 po godz. 19, 0608/11-64-61 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY dla 5-.7 osób, 
kuchnia, łazienka, salon, 2 sypialnie, parking, grill, TY, 
lasy i jeziora - 120 zł/doba Brenno k. Leszna, tel. 
0608/25-91-58 po godz. 18
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY Jastarnia, 60 
m od morza, nowy, wszelkie wygody, przed sezonem - 
100 zł/doba, lipiec-sierpień • 170 zł/doba. Gdynia, tel. 
058/664-46-14
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY salon z komin
kiem, 3 sypialnie, kuchnia, 2 łazienki, w Lasówce k. Zie
leńca, cena 200 zł/dobę. Lasówka, tel. 0605/27-38-43. 
0607/5843-13
DO WYNAJĘCIA DOMKI nad zalewem wodnym, atrak
cyjna lokalizacja w parku krajobrazowym • 15 zł/osobo- 
doba. Brzeg, tel. 077/439-75-62, 439-75:64 
DO WYNAJĘCIA DOMKI na Wyspie Sobieszewskiej (nad 
morzem), 3-, 4-, 5-osobowe, teren ogrodzony z parkin
giem i placem zabaw -100 zł/za domek na dobę. Kalisz, 
teł. 062/501-81-24 lub. 058/308-09-57 Świbno

WCZASYNAD MORZEM.' 
Ośrodek Wczasowy "Kasia" 0 

w Mrzeżynie zaprasza 1
☆ 150 m od morza
☆ pokoje i kempingi: 2-,3-,4-osobowe
*  wyżywienie we własnym zakresie
*  atrakcyjne ceny

in form acje  i re ze rw acja  
tel. 071/357-01-59 (12-15, po 18) 

lub 0-602 28 26 37
DO WYNAJĘCIA DOMKI DREWNIANE 2 km od zalewu 
Kobyla Góra, blisko las - 50 zł/doba. Oleśnica, tel. 
071/314-25-32
DO WYNAJĘCIA DOMKI w Mikorzynie k.Kępna, łazien
ka, aneks kuchenny, las, kąpielisko, staw rybny, mikrokli
mat • 60 zł/dobę. Wrocław, tel. 071/360-14-28

kolonie, obozy, oazy, ceny 35-38 zł doba od osoby, b. 
dobre warunki, zakwaterowanie i całodzienne wyżywie
nie. Szklarska Poręba, tel. 075/717-20-21,0605/08-39-24 
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 DWA POKOJE 3 i 4 miejsca noclego
we, na weekendy i wczasy, na terenie Pszczewskiego 
Parku Krajobrazowego, 230 km od Wrocławia, domowe 
wyżywienie, ryby, grzyby, jazda konna, teren ogrodzony, 
TV SAT, kuchnia, łazienka - 20 zł/doba od osoby. Jabłon
ka Stara, gm. Miedzichowo, tel. 0604/26-60-24 po godz. 
20
DO WYNAJĘCIA JACH na Mazurach, 18 m2 żagla, 4 
koje, silnik, WC, pełne wyposażenie -100 zł/doba. Go
styń, tel. 0503/80-73-98
DO WYNAJĘCIA KWATERY PRYWATNE w miejscowo
ści nadmorskiej • 20 zł/osobodoba. Darłowo, tel. 
094/314-40-45
DO WYNAJĘCIA KWATERY PRYWATNE nad morzem, 
pokoje 2-, 3-, 4-, 5-, 6-osobowe. Ustka, tel. 059/814-93-69 
po godz. 16
DO WYNAJĘCIA LOKAL 2-POKOJÓWY wypoczynek w 
Karkonoszach, blisko jeziora, tereny rekreacyjne, spokoj
na okolica, aneks kuchenny, WC, w domu wolno stoją
cym, w pobliżu przejścia granicznego .Okraj", - 15 zł / 
os.. Kamienna Góra, tel. .075/742-65-61 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-pokojowe, w Kołobrze
gu, kuchnia z wyposażeniem, w sezonie letnim - 100 
zł/dzień. Kołobrzeg, tel. 094/365-35-20 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE na sezon, 
na I piętrze, w Świnoujściu, blisko morza, wyposażone -
8.000 zł. Świnoujście, tel. 091/322-36-82 
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad jez. Bobowisko, woj. lu
buskie. dla dzieci zniżka - 20 zł/doba od osoby. Bobowi
sko, tel. 095/741-33-58
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Ciechocinku - 20 zł/osobo
doba. Ciechocinek, tel. 054/283-53-08 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Darłowie, kuchnia do dys
pozycji, od 15-25 zł/osoba. Darłowo, tel. 094/314-39-76 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2,3,4 osobowe, łazienka, uży
walność kuchni, grill, ogród, bezpieczny samochód, miła 
atmosfera, Bałtyk-Darłowo. Darłowo, tel. 094/314-23-66 
DO WYNAJĘCIA POKOJE morze, rzeka, jezioro, parking, 
kuchnia, ekologiczna okolica - 25 zł/osoba. Darłowo, tel. 
094/315-54-26
DO WYNAJĘCIA POKOJE NAD MORZEM 2 km od pla
ży, Darłowo, 20 zł/ os.; od Czerwca rejsy z Darłowa do 
Nexo na Bomholmie, sklep wolnocłowy na- promie, rejs 
ok. .100 zł - 20 zł/os. Darłowo, tel. 094/314-42-06

BEC EDUCATI0NAL SERVICES 
LONDON i HASTINGS 2001

7 dniowe kursy językowe w Londynie i Hastings dla 
młodzieży w w iekuj 1 -  In-lal. Zakwaterowanie u 
rodzin angielskich, wyżywienie, konwersacje, zwie
dzanie i inne atrakcje -  cena € 250.
Kursy dla dorosłych, 4 tygodnie, w Londynie -  cena 
£ 103 - £ 139.
Kursy dla nauczycieli jęź. angielskiego, 24 tygodnie, 
w Londynie -  ceni £ 574 - £ 632.

Szczegółowe informacje: .
Świdnica, lei. 074/856 88 50,0503 698 554, 
c-mail: hacc@poczla.onci.pl OP012054

DO WYNAJĘCIA POKOJE na morzem w Darłówku, od
ległość od morza 250 m, lipiec-sierpień • 25-30 zł, czer
wiec 22 zł. Dariówko, tel. 094/314-30-09. 0606/80-68-38
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Górach Sowich, - 15 zł/oso
ba. Głuszyca, teł. 074/845-62-98
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Jastarni, bez pśredników,
2-, 3-, 4-osobowe, wszystkie media, od 35 zł do 45 zł/oso
bę oraz domek 4-5-osobowy -150 zł/dobę. Jastarnia, tel. 
058/675-23-80
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Karpaczu Górnym. 2-, 3-,
4-osobowe, łącznie 12 miejsc, 3 łazienki, komfortowe, dó 
dyspozycji salon, TV Sat, kuchnią, teren ogrodzony, ka
mienny grill - 30 zł/osobodzień. Karpacz, tel. 
075/761-09-66
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kołobrzegu, blisko morza, 
kuchnia, łazienka, tv. od 12 żł/os. Kołobrzeg, tel. 
094/354-34-01
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kudowie Zdroju, aneks ku
chenny, lodówka, TV, grill, parking w ogrodzie, teren na 
spacery i wycieczki, szlaki turystyczne (po str. polskiej i 
czeskiej), do przejścia granicznego 1 km, cena 20 zł. Ku
dowa Zdrój, tel. 074/866-34-43
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad j. Otmuchowskim, kuch
nia, łazienka, WC, cisza - 25 zł/osobę/dobę. Ligota Wlk., 
gm. Otmuchów, tel. 077/435-42-86 
DO WYNAJĘCIA POKOJE z łazienkami, aneksem ku
chennym, parking, konie, ryby, maj-czerwiec - 20 zł/oso
ba, Łeba-Nowęcin. Łeba, tel. 059/866-26-06 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Mielnie. 100 m od morza,

DO WYNAJĘCIA POKOJE w Polanicy Zdrój, z łazienka
mi i TV, kuchnia z pełnym wyposażeniem, rowery, oświe
tlony ogród z grillem, parking, cisza, spokój i miła atmos
fera, - 20 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-22-43 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-osobowe z łazienką i uży
walnością kuchni, RTV, na weekendy i dłuższe pobyty - 
od 20 do 25 zł/osobę/dobę. Sobótka, teł. 071/316-24-75 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Szczyrku -15 zł/osobódo- 
ba. Szczyrk, tel. 033/817-88-78 
DO WYNAJĘCIA POKOJE TV, parking, czyste powietrze, 
miła atmosfera, blisko Polanicy Zdrój i Kudowy Zdrój, bli
sko granicy z Czechami, cena - 20 zł. Szczytna, tel. 
074/868-34-75
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Szklarskiej Porębie, z ła
zienkami, 100 m od wyciągu, 500 m od centrum - 25 zł - 
35 zł. Szklarska Poręba, tel. 075/717-37-38 
DO WYNAJĘCIA POKOJE luksusowe z wyżywieniem, 
cena 70 zł/os., w Szklarskiej Porębie. Szklarska Poręba, 
tel. 075/717-45-83, 0601/56-63-76

BIURO PODRÓŻY 
WRATISLAVIA 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

OP011943

DO WYNAJĘCIA POKOJE 2,3,4 osobowe, w Szklarskiej 
Porębie, bardzo ładna okolica, wyjścia na szlaki, grill, ogni
sko, cena 30 zł/os. Szklarska Poręba, tel. 0601/71-44-09 
DO WYNAJĘCIA POKOJE gościnne, 1-. 2- i 3-osobowe, 
z TV, radio, telefon, do dyspozycji kuchnia. grill, ognisko, 
parking zamykany, w pobliżu basen karyty (zabiegi), wy
ciąg na Szrenicę, szlaki turystyczne, wyjazdy do Czech - 
25 zł/osoba. Szklarska Poręba, tel. 075/717-23-31 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 3/4-osobowe. z łazienką, 
aneksem kuchnnym, pełne wyposażenie, wspaniałe mie- 
sjce w Parku Krajobrazowym, wśród lasów i jezior, możli
wość jazdy rowerami, grillowania, suszenia grzybów, cena 
- 25 zl/ósobo-doba. Trzciel, tel. 095/743-13-94 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 24-osobowe. 16 miejsc, część 
z łazienkami, w Górach Sowich (Sudety), na wczasy, 
weekendy, malownicza okolica, lasy, szlaki turystyczne, 
zabytki, kuchnia domowa - 27 zł, noclegi 16-19 zł, możli
wość pracy za pobyt. Walim, tel. 074/845-72-58 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Górach Bystrzyckich-Kptli- 
na Kłodzka, 2/3-osobowe, zapraszamy grupy, Zielone 
Szkoły, kolonie letnie, cisza, las, basen, karty tenisowe, 
parking, restauracja, ceny od 15 zł/osobo-doba. Wał
brzych. tel 074/811-38-57
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, z łazienkami, 
możliwość wyżywienia, warunki b. dobre, od maja do 
września - 20 zł/osobę/dobę. Władysławowo, tel. 
058/674-15-46
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad Bałtykiem, w Pobierowie. 
z łazienkami i TV, 200 m od morza, cena 25-40 z\los. Wro
cław, tel. 071/362-86-78 lub Pobierowo. 091/386-44-12 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Pobierowie. 2, 5-osobowe. 
z łazienkami, kuchnia, świetlica, 200 m do morza, las so
snowy. od 15-35 zł/doba. Wrocław, tel. 071/354-28-39 
•  DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, nowy dom 

jednorodzinny, cena 12-20 zł/osoba/doba. Darłowo, 
tel. 094/314-29-35 99000001

DO WYNAJĘCIA POKOJE w Górach Izerskich, ładna pa
norama, trasy rowerowe i turystyczne, dostęp do kuchni, 
cisza, konie - 25 zł/osoba. Kopaniec. tel. 075/754-14-19 
DO WYNAJĘCIA POKOJE komfortowe, z łazienkami, na 
farmie, parking, osobne wejście, cisza, łąki, lasy, okolice 
Szklarskiej Poręby, z kuponem Auto Giełdy 20% zniżki, 
możliwość wyżywienia • 30 zł/osoba. Kopaniec, tel. 
075/754-14-33, 0502/25-27-17 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w pensjonacie w Polanicy 
Zdroju, z łazienkami i TV sat, 200 m od centrum, idealne 
warunki, osobne wejście, piękna okolica • 25-30 zł. Pola
nica Zdrój. tel. 074/868-17-91 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Pobierowie. 200 m od mo
rza, las sosnowy, 2-5-osobowe, kuchnia, świetlica -15-35 
zł/osoba. Wrocław, tel. 071/354-29-39, 091/386-48-12 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Polanicy Zdroju, aneks ku
chenny. pełne wyposażenie, kuchenka mikrofalowa. RTV, 
oddzielne wejście, ogród z kominkiem, pasaż, parking, 
cisza, spokój - 25 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-18-74. 
0604/66-85-42
DO WYNAJĘCIA POKOJE Mazury, lipiec-sierpień, domek

m MOTOROWODNE U informacje: B i u r o  W O P R  Z M ,  
ul. Wrocławska 183, 59-220 LEGNICA 

Zł (076) 8 6  205 8 8  lubO 60192 81 8 1

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. 094/3tS-93-34 99000001 v
BAŁTYK - MIELNO pensjonat .Bartek’  i ośrodek kem
pingowy .Złota Plaża" przy samej plaży, polecamy 
pokoje, domki i przyczepy kempingowe z pełnym 
wyposażeniem, wyżywienie, www.ta.pl/plaza, rezer
wacje. .. tel. 094/342-41-84.094/341-42-87 po godz. 
16 99000001
BAŁTYK - MIELNO Niegoszcz. nowy pensjonat .Jo
natan* z basenem, poleca potoje 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.pł/jonatan, rezerwacje;., tel. 094/316-62-97, 
0606/3542-53 99000001

cena 20 zł/osoba. 
99000001

Darłowo, tel. 094/314-65-77

DO WYNAJĘCIA DOM LETNISKOWY murowany, dla 6 
osób, pokój, kuchnia, prąd, gaz, lodówka, pralka, w Gó
rach świętokrzyskich, we wsi Rembów (k. jez. Hańcza), 
atrakcyjna, cicha i spokojna okolica, mikroklimat, źródla
na woda ze studni - 48 zł/doba. Lubin, tel. 076/749-56-11, 
0605/46-65-86
O  DO WYNAJĘCIA DOM o pow, 100 m2, nad jezio

rem Głębokie k. Międzyrzecza, 100 m od wody. 
Pełne wyposażenie, wysoki standard, dwie ła
zienki, 2 pokoje po 22 m2, kuchnia + hol, cena 
150 zł/doba. Św idnica, te l. 074/853-14-46, 
0601/58-06-94 01025921

DO WYNAJĘCIA DOM jednorodzinny, w pełni wyposa
żony, w Zagórzu Śląskim, na okres urlopowy, 3-pokojo- 
wy, kuchnia, łazienka, taras, ogród, wokół góry, lasy, w 
pobliżu jezioro zaporowe, stawy, basen, zamek Grodno,

DO WYNAJĘCIA DOMKI 3-, 4-osobowe. w lesie. nad je
ziorem Złotnickim, parking, możliwość postawienia przy
czep kempingowych - 30 zł/domek. Gryfów Śl., tel. 
075/78142-08 po godz. 22, 0604/23-03-16 
DO WYNAJĘCIA DOMKI I POKOJE w Sarnowicach nad 
Jeziorem Otmuchowskim, miejsce na przyczepy, prąd, 
woda, WC, lodówka, naczynia itp., spokój • 200 zł/oso
ba/doba. Sarnowice, tel. 077/431-42-48
DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE nad J. Otmu
chowskim, blisko przejścia granicznego, parking, komfor
towe warunki sanitarno-socjalne -12 zł/doba. Otmuchów, 
tel. 0604/15-22-91
DO WYNAJĘCIA DOMKI LETNISKOWE nad zalewem w 
Radkowie, 7-8 osobowe, z widokiem na Strzeliniec, nowe, 
pełne zaplecze socjalne i kuchenne, TV, parking, cena 
130 zł/domek. Radków, tel. 0603/91-28-65 
DO WYNAJĘCIA DOMY WYPOCZYNKOWE wojskowe, 
w Szklarskiej Porębie, przy ul. Oficerskiej 1, zielone szkoły,

od 1 czerwca do 31 sierpnia, - 25 zł / os.. Mielno, tel. 
094/316-61-23
DO WYNAJĘCIA POKOJE 200 m od morza, w Mrzeży
nie, wysoki standard, grill, TV, łazienki, w.c., parking, las, 
rzeka, b. ładna okolica, maj • 18 zł/doba od osoby, czer
wiec • 23 zł, lipiec, sierpień • 25 zł/osoba za dobę. Mrze
żyno, tel. 0607/56-94-08
DO WYNAJĘCIA POKOJE i kempingi, nad morzem, w 
Pobierowie • od 20 do 35 zł. Pobierowo, tel. 
091/38642-29
DO WYNAJĘCIA POKOJE 200 m do plaży • 20 i 30 zł/oso
bę/dobę. Pobierowo, tel. 091/386-41-52 
DO WYNAJĘCIA POKOJE TV, radio, aneks kuchenny z 
pełnym wyposażeniem (lodówka, kuchenka mikrofalowa), 
oddzielne wejście, oświetlony ogród z kominkiem do gril
lowania, huśtawka, parking przy domu, cisza, miła obsłu
ga, cena 20-25 zł/os. Polanica Zdrój, tel. 074/868-18-74, 
0604/66-8541

letniskowy, nad jeżiorem, malownicza spokojna okolica • 
25 zł/osoba. Wrocław, tel. 071/3634148
O  DO WYNAJĘCIA POKOJE NAD MORZEM w Pust

kowie, 2-, 3-, 4-osobowe, z indywidualną lub 
wspólną łazienką, świetlica, parking, możliwość 
rozbicia namiotu. Cena od 20 do 35 zł. Rezerwa* 
cja i informacja, tel. 074/85249-06,091/386-44-98 
(w sezonie) 01014661 

DO WYNAJĘCIA POKÓJ 24  osobowy, z łazienką, RTV,

N A M I O T Y  T U R Y S T Y C Z N E  2MM* Mim 
prod. niemieckiej firmy: HIGH PEAK,BUFFALO.

Laminowane szwy. namioty typu willowego 
z bawełny hydrofobowej,pokrywane aluminium,

___________ przystawki do BUSÓW. Ceny od 170i
(możliwość negocjacji ceny). Przy większych zamówieniach rabaty. 
W-w ul. Bogusławskiego 46, tał/fu 332 32 93, 0501 832 733 
OPOH992 [ n u *
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osobne wejście, ogród, grill, parking, idealne miejsce wy* 
padowe w Góry Bystrzyckie i Masyw Śnieżnika, do Pola
nicy, Lądka Zdroju i Międzygórza 15 km, cena • 20 zł/oso
ba/doba. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-22-67 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w gospodarstwie agroturystycz
nym, 2, 3,4, 6-osobowe, na weekend oraz wakację, dla 
całych rodzin oraz grup zorganizowanych, kuchnia, sani
tariaty, możl. wyżywienia, ping-pong, przy jeziorze Otmu- 
chowskim - 15 zł/osobodoba. Ligota Wielka, tel. 
077/435-42-75
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w ok. Leby - 25 zł/doba. Leba, 
tel. 059/846-44-09
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2 i 4-osobowy, w Turawie. 100 
m od jeziora, prąd, w.c., woda • 15 zł/osoba. Opole, tel. 
077/464-73-63 w godz. 18-20 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ letniskowy, samodzielny, z kuch
nią, na wsi, dla 2 osób, na okres 5 miesięcy, lasy, rzeka,
1 km od jeziora, 30 km od Leszna, • 2.500 zł (płatne z 
góry). Wrocław, tel. 0608/14-30-95 
DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPA KEMPINGOWA zarejestro
wana, 5-osobowa, 2 sypialnie, kuchnia, lodówka, łazien
ka, WC, ogrzewanie • 55 zł/doba. Gostyń, tel. 
0503/80-73-98
HISZPANIA - ATRAKCYJNE WCZASY NA COSTA BRA
NDA , 500 m do morza, w cenie 40-50 zł/doba/osoba. Wro
cław, tel. 0501/34-15-15 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w intemecie pod numerem • AC0222 www.auto- 
gielda.com.pl)
•  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 "

•  KARWIA (koło Jastrzębiej Góry), 200 m do plaży, 
pokoje z łazienkami i z balkonami, TV kolorowy, ra
dio, parawan, lodówka, czajnik, mały plac zabaw dla 
dzieci, duża, ogrodzona działka, grill, miejsce na sa
mochód - 15-35 zł, Internet: www.lato.pl. ., tel. 
058/774-41-77,0601/82-01-29. 99000001

KOLONIE I OBOZY Ustka, Jastrzębia Góra, Bieszczady, 
Włochy. Chorwacja, od 590 zł, możliwe raty. Kąty Wr., 
tel. 071/316-77-72, 0601/71-89-58
KOLONIE, OBOZY, WCZASY NAD MORZEM w Kołobrze
gu, 50 m od morza, pfty ul. Arciszewskiego 23, wojsko
we pole namiotowe, pełne wyżywienie, zakwaterowanie i 
pozostałe świadczenia • 40 zł/doba od osoby. Kołobrzeg, 
tel. 094/352-95-22, 0601/58-23-11
KOŁOBRZEG wczasy, kwatery prywatne, obiady domo
we. cena wraz z obiadem 40 zł/osobodzień, dla dzieci 
zniżka. Kołobrzeg, tel. 094/354-63-03
O  ŁAGÓW LUBUSKI • WCZASY • WEEKENDY - BI

WAKI Łagów Lubuski, tel. 0602/48-06-85 
87020131

•  NIECHORZE 15 m od morza, hotel, pensjonat, domki 
kempingowe, pokoje z łazienkami, TV, lodówką, re
stauracja na miejscu, w domkach aneks kuchenny i 
łazienka,możliwość przyjazdu z psem, www.lewgo- 
land.itn.pl. Rewal, tel. 091/386-33-75. 386-32-39 
99000001

•  OW .PUCHATEK’ Pobierowo - centrum, morze, ta
nie wczasy 10,14 dni, z wyżywieniem lub bez. dzie
ci 50%i kameralne warunku, pokoje 2-. 3-. 4-osobo
we, świetlica, TV sat, placyk zabaw, miejsce na auto, 
plaża 100m,raty,faktury VATI. „ te l.074/872-49-19 
(fax), 091/386-41-78 99000001

•  OW .PUCHATEK" - POBIEROWO ekstra wczasy ro
dzinne, nowość! z dobrym programem k-o, tzw. .zie
lone przedszkole’ , turnusy 02*11.06, 12-21.06, z 
pełnym wyżywieniem - 580 zł, dzieci do 7 lat • 290 
zł, szkolniaki - 440 zł, dla chętnych autokar w obie 
strony!., tel. 074/872-49-19 99000001

•  OW .PUCHATEK’  - POBIEROWO - przewóz autoka
rem na każdy turnus nad morze i z powrotem, trasa: 
Nowa Ruda • Wałbrzych - Świebodzice/Świdnica • 
Legnica - Zielona Góra • Gorzów - Szczecin, cena 
miejsca z Nowej Rudy - 100 zł, już w obie strony! 
Zapisy. ., tel. 074/872-49-19, 091/386-41-78 
99000001

•  OW .PUCHATEK" - POBIEROWO zaprasza na tur
nusy w terminach 22.06-01.07, 02-15 07, 16-29.07, 
30.07-12.08, 13-22.08, cena 10 dni z 3 posiłkami - 
600 zł, z obiadami • 500 zł, bez wyżywienia - 350 zł, 
14 dni z 3 posiłkami - 840 zł, z obiadami - 700 zł, 
bez wyżywienia - 490 zł 23.08-01.09 - 580 zł!.., tel.. 
074/872-49-19 99000001

•  OW .PUCHATEK" - POBIEROWO - MORZE wrzesień! 
turnusy 02.09-15.09 (14 dni), z 3 posiłkami - 742 zł. 
z obiadem - 602 zł, 16.09-29.09 (14 dni), z 3 posił
kami • 686.zł, z obiadem - 546 zł, również autokar, 
zapisy. .. tel. 074/872-49-19 99000001

•  PAŁAC GRYŻYNA woj. lubuskie, położony w zabyt
kowym parku, w dużym kompleksie leśnym, w pobli
żu jezioro, stadnina koni, pokoje z łazienkami, sala 
kominkowa, sauna, miejsce na ognisko, lasy pełne 
grzybów, cisza, spokój, oferujemy całodzienne wy
żywienie. ., tel. 091/386-33-75, 068/391-50-34 
99000001

O  POŁOWA DOMU dla 6-8 osób (3 pokoje, kuch
nia, łazienka), nad jeziorem Wicko, blisko mo
rza, łodzie dla wędkarzy, spokojne otoczenie. W 
sezonie • 20 zł/os., poza sezonem taniej, kem
ping • 15 zł/os., tel. 059/842-25-89, 059/810-97-22 
03002741

•  REWAL OŚRODEK DOMKÓW KEMPINGOWYCH 
. .KASIA" unikalne położenie na wysokim klifie (9 m),

domki z łazienkami, możliwość wyżywienia, świetli
ca, barek, plac zabaw dla dzieci, psy mile widziane, 
www.lewgoland.itn.pl. Rewal, tel. 091/386-26^31 
99000001

•  SZKLARSKA PORĘBA - WEEKENDY od 25 zł/dzień, 
pokoje z łazienkami, możliwość wyżywienia, pomyśl 
o wakacjach.., tel. 075/717-27-00 99000001

WCZASY okolice Lidzbarka, domek z wygodami, nad je
ziorem, w lesie, sierpień - 75 zł/dobę, wrzesień - 50 zł/do
bę. Wrocław, tel. 355-34-84 po godz. 18, 0603/56-95-35 
WCZASY NAD MORZEM ośrodek wypoczynkowy .Złota 
Kielnia’ , 30 m od morza, pokoje z łazienkami, pełne 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 dzie
ci , sala telewizyjna, kawiarnia i inne atrakcje. Darłówko, 
tel. 094/314-24-65
WCZASY NAD MORZEM w Dziwnowie. 150 m od morza. 
50 m od Zalewu Kamieńskiego, pokoje 2-, 3-. 4-osobowe 
z łazienkami, parking - 35 zł/dobę/osobę, dzieci zniżka. 
Dziwnów, tel. 091/381-37-51 
WCZASY NAD MORZEM wypoczynek indywidualny i zbio
rowy (kolonie, obozy) w Kołobrzegu, w Unieściu k. Miel
na, wszystkie świadczenia„w tym całodzienne wyżywie
nie i nocleg, w namiot wojskowy - 40 zł/doba, internat 
(pokoje 2, 4-osobowe) - 45 zł/doba, sale (8-osobowe) - 
42 zl hotel - 75 zł/doba. Kołobrzeg, tel. 094/352-95-22, 
0601/58-23-11
WCZASY NAD MORZEM w Kołobrzegu, do wynajęcia pry
watne kwatery, przy ul. Zygmuntowskiej 41/5, 500 m od 
portu jachtowego, ceny 25-30 zł/doba od osoby oraz w 
Grzybowie, przy ul. Nadmorskiej 34 , 200 m od morza,

pensjonat, wysoki standard, cena 30-40 zł/doba od oso
by. Kołobrzeg, tel. 094/358-11-04 
WCZASY NAD MORZEM koło Jastrzębiej Góry. blisko las, 
rzeka, dużo zieleni* dom wolno stojący, kuchnia do dys
pozycji gości • 18 zł/osobę/dobę. Łebcz, gm. Czarny Młyn, 
tel. 058/673-83-67
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). Mrzeżyno, tel. 091/386-63-82 
84014031

WCZASY NAD MORZEM koło Jastrzębiej Góry, blisko las, 
rzeka, dużo zieleni, dom wolno stojący, kuchnia do dys
pozycji gości, cena 18 zł/osoba. Jastrzębia Góra, tel. 
058/673-83-67
WOLNE MIEJSCA W SAMOCHODZIE na trasie do No
rymbergii, dla 3 osób z bagażami, dnia 18.05. Wrocław, 
tel. 372-52-48
WOLNE MIEJSCE W SAMOCHODZIE OSOBOWYM Po
lańczyk, sanatorium, wyjazd z Wrocławia 11.05.2001 r. 
Wrocław, tel. 0600/51-94-39 
•  WRATISLAVIA TRAVEL poleca wczasy nad polskim 

morzem, kempingi, pensjonaty, pomocyjne ceny i 
atrakcyjne miejscowości, zapraszamy do biura, wra- 
tislaviatravel@poczta.onet.pl. ,WRATISLAVIA TRA- 
VEL’ , Wrocław, ul. Gwarna 21, tel. 071/789-90-09 
99000001

WYPOCZYNEK w Unieściu k. Mielna, 200 m od morza, 
wojskowe pole namiotowe, pełne świadczenia dla uczest
nika obozu, oazy, kolonii • 40 zł/dzień, bez opieki peda
gogicznej - 36 zł/dzień. Unieście, tel. 094/348-19-50. 
0601/58-23-11

N A U K A  
I PRACA

O  REDAKCJA "AUTO GIEŁDY DOLNOŚLĄSKIEJ' 
poszukuje studenta akwizytora, praca tylko w 
niedzielę, atrakcyjne warunki finansowe. Wro
cław, tel. 071/342-58-29 

O  „CALME STUDIO” zaprasza kandydatki i kandy
datów na modeli, fotomodeli, statystów, wiek 
15-35 lat. Wrocław, tel. 071/783-33-73, 
0603/47-15-12 02021231

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  AUTORYZOWANY DEALER GSM poszukuje 
przedstawicieli handlowych prowadzących dzia
łalność gospodarczą, do sprzedaży aktywacji i 
produktów TAK TAK. Gwarantujemy szkolenie. 
Oferty prosimy przesyłać faksem. Wrocław, 
tel./fax 071/788-80-80 90000231

DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW w polskiej firmie kosme- 
tycznej, network. Wrocław, tel. 0603/53-12-25 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW zarabiasz sprzedając 
Avon lub Oriflame? uzupełnij ofertę kosmetykami home
opatycznymi! Wrocław i okolice. Wrocław, tel. 
071/372-17-85 po godz. 20
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW, praca dla doradcy ko- 
smetycznego, firma Oriflame. Oleśnica, Bolesławiec, tel. 
071/398-69-37, 075/734-61-21 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW firma kosmetyczno-che- 
miczna poszukuje dystrybutorów. Oława, tel. 
0600/26-53-49
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW środków czystości, re- 
nomowanych firrrf zagranicznych, niskie ceny towarów, 
wysoka jakość, duże zarobki. Bolesławiec, tel. 
075/732-14-65
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME dla siebie 
zniżka 30%, rabaty od 3 do 21%. wpisowe 29 zł. Siekier
czyn. tel. 075/724-40-62
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME 30% taniej, 
płatność do 21, dni, prezenty przez 4 mies. Wrocław, tel. 
071/368-75-05, 071/368-1349 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME prezenty 
przez 4 mies., pomoc dyrektora klubu. UWIERZ W SIE
BIE!. Wrocław, tel. 071/784-84-95, 0601/08-42-73 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME 30% taniej.

. Żary, tel. 0600/41-16-63
O  FIRMA MOTORYZACYJNA ZATRUDNI przedstawi

cieli handlowych. Wymagania: wiek do 45 lat, 
własny samochód i telefon, własna działalność 
gospodarcza. Jiskra Sp. z o.o., 49-318 Skarbi- 
mierz, ul. Kasztanowa 21, tel. 077/416-56-01 /fax, 
0607/05-67-88 01025401

KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO lekcje 2-godzinne. 
możl. dojazd, cena 20 zł/godz. Wrocław, tel. 
0503/98-52-16
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO u obcojęzycznego na
uczyciela, w domu, na Popowicach, dla początkujących i 
średniozaawansowąnych, dla dzieci i dorosłych - 20 zł/60 
minut. Wrocław, tel. 781-86-68, 0607/70-60-08 
KOREPETYCJE Z CHEMII zakres gimnazjum i szkoły 
średniej - 20 zł/godz. Wrocław, tel. 071/341-21-14 
KOREPETYCJE Z CHEMII udziela mgr farmacji - 30-50 
zł/h. Wrocław, tel. 0600/83-73-53 
KOREPETYCJE Z CHEMII profesjonalnie, teoria + zada- 
nia, przygotowanie do egzaminu na uczelnie wyższe, cena
40-50 zł/godz. Wrocław, tel. 0608/53-98-90 
KOREPETYCJE Z CHEMII studentka V roku chemii -18 

0 zł/h. Wrocław, tel. 071/328-31-59 wewn. 263, Jolka, 
0608/02-31-20
KOREPETYCJE Z CZESKIEGO konwersacje, wszystkie 
poziomy zaawansowania, udziela native speaker, - 20 zł. 
Wrocław, tel. 789-97-83
KOREPETYCJE Z FIZYKI - 25 zł/60 min. Wrocław, tel. 
0503/59-49-55
KOREPETYCJE Z FIZYKI szkoła średnia, matura, egza
miny, udziela nauczyciel- dr fizyki, w domu ucznia, cena 
od 30 do 50 zł/h. Wrocław, tel. 0601/78-70-79 
KOREPETYCJE Z FIZYKI I MATEMATYKI dojazd do 
ucznia, zakres gimnazjum i szkoły średniej -17 zł/godz. 
Wrocław, tel. 0608/85-44-51 
KOREPETYCJE Z FRANCUSKIEGO - 25 zł/godZ. Wro
cław. tel. 359-05-53
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI {student politechniki), 
zakres szkoły podstawowej, średniej, gimnazjum, w domu 
ucznia, kilkuletnie doświadczenie, dojazd gratis >15 
zł/godz. zegarową. Trzebnica, tel. 0605/1140-61 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI zakres szkoły podsta
wowej • 15 zł/godz.. zakres szkoły średniej • 20 zł/godz. 
(z dojazdem do ucznia). Wrocław, tel. 071/328-95-77

KOREPETYCJE Z MATEMATYKI zakres szkoły podsta
wowej i średniej - 20 zł/lekcja. Wrocław, tel. 071/372-16-07
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI zakres szkoły podsta
wowej, średniej i gimnazjum, cena 15 zł/godz. Wrocław, 
tel. 071/351-75-12
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI zakres szkoły średniej, 
- 200 zł. Wrocław, tel. 364-42-42 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI dla uczniów szkół pod
stawowych, gimnazjum i średnich, udziela student mate
matyki. Wrocław, tel. 0503/85-73-39
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI absolwentka Politech
niki Wr. i XIV LO - 20 zł/60 młn. Wrocław, tel. 
071/363-24-49, 0601/75-93-86 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI solidnie, szybko, zakres 
szkoły wyższej, średniej i podstawowej, statystyka, obsli- 
czenia statystyczne, inżynierskie i inne, cena 25-40 zł/45 
min, udziela nauczyciel szkoły średniej i wyższej. Wro
cław, tel. 071/373-86-31
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI udziela student V roku 
matematyki • 18 zł/godz. Wrocław, tel. 0608/04-79-94 
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO cena • 20-zł/lekcja. 
Wrocław, tel. 071/372-16-07 
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO, - 20 zł/60 min.. Wro
cław. tel. 0601/0842-87
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO udziela studentka z 
certyfikatem ZMP - 20 zł/h. Wrocław, tel. 351-51-25, 
0502/37-84-87
KOREPETYCJE Z POLSKIEGO zakres szkoły podstawo
wej, nauczycielka, duże doświadczenie pedagogiczne • 
25 zł. Wrocław, tel. 071/359-13-70
KOREPETYCJE Z POLSKIEGO cena 15 zł/godZ. (45 
min.). Wrocław, tel. 071/785-48-30
KOREPETYCJE Z POLSKIEGO skuteczne, przygotowa
nie do wszystkich egzaminów, prace pisemne - 25 zł/godz. 
zegarową. Wrocław, tel. 071/373-21-98 
KURS J. ANGIELSKIEGO książki, testy, ćwieczenia, ka
sety magnetofonowe i VHS, gwarancja swobodnej komu
nikacji, - 1.000 z ł... tel. 0502/17-67-85
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ posiadam samochód Audi 100 
C4, dyspozycyjność, paszport, oczekuję propozycji.., tel. 
0501/45-24-74
OVB - rozwijająca się firma branży usług finansowych, 
oferuje. - ludziom nastawionym na rozwój zawodowy • 
szanse, które przerosną ich oczekiwania. Świdnica, tel. 
074/851-29-66 w godz. 10-14, 0601/63-77-89 (kn0258)
POSZUKUJĘ OPIEKUNKI z doświadczeniem, do opieki 
nad starszą osobą. Wrocław, tel. 071/354-50-82 
POSZUKUJĘ OSOBY ze znajomością j. szweckiego (do 
pracy w Szwecji), pilne, wyjazd 05.2001 r. Ścinawa, tel. 
0607/5749-92
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POSZUKUJĘ PRACY 20-letni, prawo jazdy kat. B. ak
tywny, punktualny. Chrząstawa, tel. 071/318-98-92 
POSZUKUJĘ PRACY zdolny, bez nałogów, wykształce
nie średnie, prawo jazdy. Dobroszyce, tel. 071/314-18-94 
POSZUKUJĘ PRACY posiadam busa maxi, ład. 1.81. Głu
szyca, woj. wałbrzyskie, tel. 0603/65-25-97 
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, uprawnienia na wózki 
widłowe, prawo jazdy kat. B, operator suwnicy, pracował 
jako palacz i strażnik przemysłowy, tylko poważne oferty, 
z okolic Częstochowy i Lublińca. Herby, tel. 034/35748-18 
POSZUKUJĘ PRACY w budownictwie, znam tynkowanie, 
malowanie, tapetowanie, glazura, montaż i demontaż 
okien, tanio. Jawor, tel. 0607/17-67-06 
POSZUKUJĘ PRACY kobieta 26-letnia, z Tarnopola 
(Ukraina), uczciwa, spokojna, praca w ogrodnictwie, po
moc domowa. Jelenia Góra, tel. 0602/50-19-55 
POSZUKUJĘ PRACY posiadam samochód lveco, 7-oso- 
bowy + 3.5 t ład., skrzynia ład. o wym. 4.00 x 2.30 m. 
Kędzierzyn-Koźle, teł. 077/483-74-66 
POSZUKUJĘ PRACY znajomość hydrauliki, układania 
glazury, montażu płyt g-k, remontów, na stałe lub doryw
czo. Legnica, tel. 076/850-68-20, 0606/83-77-21 
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 rencista 42 lata, nowy samochód, 
pełna dyspozycyjność, oprócz akwizyojii Lubin. tel. 
0607/42-25-84
POSZUKUJĘ PRACY posiadam samochód minibus, moż
liwość załadowania 500 kg towaru lub 4 osoby + kierow
ca i towar Lubin, tel. Ó606/31-89-96 
POSZUKUJĘ PRACY stałej lub dorywczej, 30 lat, prawo 
jazdy, samochód, uczciwy, lojalny, nie karany, bez nało
gów i zobowiązań, zdrowy, dyspozycyjny. Oborniki Ślą
skie, tel. 071/310-35-76. 0503/32-24 46 
POSZUKUJĘ PRACY studentka. Opole, tel. 
077/412-21-88
POSZUKUJĘ PRACY posiadam samochód osobowy + 
przyczepa towarowa o ład. 400 kg. Polkowice, tel. 
0606/12-36-56
POSZUKUJĘ PRACY student budownictwa, podst. księ
gowości i spraw celnych', obsługa komputera, prawo jaz
dy kat. B. Rychtal, tel. 062/781-61-84 
POSZUKUJĘ PRACY, dwóch fachowców z dziedziny bu
downictwa, znajomość remontów i budowy domów oraz 
nadzoru budowlanego, w Świdnjcy i okolicach. Świdnica, 
tel. 074/852-41-88
POSZUKUJĘ PRACY w zawodach budowlanych, wyma
gających precyzji, kasjer walutowy, zegarmistrz, rozno
szenie ulotek. Trzebnica, tel. 0607/25-58-20 
POSZUKUJĘ PRACY wykszt. średnie, uregulow. stosu
nek do służby wojskowej, aktualna ks. zdrowia, pracował 
jako sprzedawca i barman, obsługa kasy fiskalnej. Wał
brzych, tel. 074/666-27,29, 0603/62-22-37 
POSZUKUJĘ PRACY w kraju lub za granicą, 20 lat, wy
kształcenie średnie, od zaraz. Wałbrzych, tel. 
074/665-94-82
POSZUKUJĘ PRACY w branży motoryzacyjnej, rencista, 
wyższe wykształcenie, doskonałe kontakty. Wałbrzych, tel. 
074/664-70-40
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 - 31 lat, wykszt. wyższe, j. niemiec
ki, dyspozycyjna, solidna. Tylko poważne oferty. Wrocław, 
tel. 071/785-96-69

POSZUKUJĘ PRACY posiadam samochód osobowy Opel 
Astra II combi, oozekuję propozycji. Wrocław, tel. 
328-1042
POSZUKUJĘ PRACY 24-letnia kobieta, ogrodnik, w swo
im zawodzie lub przy sprzątaniu, myciu okien w domach, 
opiece lub inne propozycje (oprócz agencji). Wrocław, tel. 
071/350-99-87
POSZUKUJĘ PRACY młody, po szkole mechanicznej, 
prawo jazdy kat. B+E, własny samochód dostawczy i oso
bowy. Wrocław, tel. 071/34844-90, 0501/80-1845 
POSZUKUJĘ PRACY solidny, dyspozycyjny, bez nałogów, 
grupa inwalidzka, prawo jazdy kat. BCE, świadectwo kwa
lifikacji. Wrocław, tel. 071/354-02-30 
POSZUKUJĘ PRACY młody, 26 lat, najchętniej jako ka-. 
felkarz, własne narzędzia, samochód osobowy, bez nało
gów lub kierowca, w kraju lub za granicą. Wrocław, tel. 
071/348-73-96, 0602/84-64-56 
POSZUKUJĘ PRACY w branży budowlanej, znajomość 
j. hiszpańskiego. Wrocław, tel. 071/373-80-79 
POSZUKUJĘ PRACY malarz, tapeciarz, gipsiarz, świa
dectwo szkoły budowlanej, znajomość j. niemieckiego, 
francuskiego i rosyjskiego. Wrocław, tel. 071/32742-79 
POSZUKUJĘ PRACY doświadczony zaopatrzeniowiec i 
administrator, z samochodem. Wrocław, tel. 
0717348-50-06, 0601/76-37-32 
POSZUKUJĘ PRACY murarz, tynkarz, glazurnik, solid
ny. Wrocław, tel. 071/336-61-20 
POSZUKUJĘ PRACY jako inspektor BHP i Ppoż. lub elek
tromechanik, elektromonter. Wrocław, tel. 071/346-69-05 
POSZUKUJĘ PRACY technik budowlany z uprawnienia- 
mi, emeryt. Wrocław, teł. 071/363-14-23 
POSZUKUJĘ PRACY posadzkarz. Wrocław, tel. 
071/344-87-36
POSZUKUJĘ PRACY kasjerka złotówkowo-walutowa, 25 
lat, obsługa komputera, odpowiedzialna. Wrocław, tel. 
0502/97-32-99
POSZUKUJĘ PRACY 23 lata, po liceum zawodowym, pra
cownik administracyjno-biurowy, praktyka w zawodzie 2 
lata, obsługa różnych urządzeń biurowych, komputera itp. 
Wrocław, tel. 0608/52-78-92 
POSZUKUJĘ PRACY sprzątanie, opieka nad dzieckiem 
lub osobą starszą, prace ogólnogospodarcze. Wrocław, 
tel. 071/345-4448
POSZUKUJĘ PRACY jako pracownik administracyjno-biu
rowy, młoda kobieta, 22 lata, wykszt. średnie ekonomicz
ne, obsługa komputera i urządzeń biurowych, komunika
tywna, miła aparycja. Wrocław, teł. 071/321-26-45 po 
godz. 20, 0600/15-63-79
POSZUKUJĘ PRACY na okres wakacji, najchętniej nad 
morzem. Wrocław, tel. 0503/72-53-05 
POSZUKUJĘ PRACY plastyczka, projektantka, doświad
czenie, stałej lub przyjmę zlecenia. Wiocław, tel. 
071/325-99-28
POSZUKUJĘ PRACY sprzątanie. Wrocław, tel. 
0605/64-54-89
POSZUKUJĘ PRACY magister analityki. Wrocław, tel. 
071/322-78-28 od godz. 8-10 
POSZUKUJĘ PRACY panna lat 21, wykształcenie śred
nie, pracownik administarcyjno-biurowy, znajomość ob
sługi komputera, urządzeń biurowych, podstawy j. nie
mieckiego. Wrocław, tel. 071/342-09-81 
POSZUKUJĘ PRACY 22-letni, wykształcenie średnie, ure
gulowany stosunek do służby wojskowej, prawo jazdy kat. 
B. Wrocław, tel. 071/318-97-92 
POSZUKUJĘ PRACY młoda 25-letnia, np. sprzątanie 
mieszkań "jJo remontach i biura. Wrocław, tel. 
0603/44-02-02 po godz. 21
POSZUKUJĘ PRACY 4 mężczyzn ze Lwowa, chętnie w 
branży budowlanej np. malowanie, tynki. Wrocław, tel. 
0603/44-02-02
POSZUKUJĘ PRACY - brygada budowlana. Wrocław, tel. 
0503/84-15-96
POSZUKUJĘ PRACY wykonam wszystkie kosztorysy bu
dowlane, umiejętność pracy na komputerze. Wrocław;-tel. 
071/786-85-67, 0603/95-17-00 
POSZUKUJĘ PRACY w biurze, młoda, 22 lata, 2 lata prak
tyki lub w administracji albo jako faktufzystka. Wrocław, 
tel. 0502/33-35-10
POSZUKUJĘ PRACY lakiernik staż ogólny, 10 lat pracy, 
uprawnienia na wózki akumulatorowe i suwnice 3 pozio
mu. Wrocław,, tel. 322-18-41 16-20 
POSZUKUJĘ PRACY brygada budowlana ze Lwowa, mu
rowanie, tynkowanie, wylewki, regipsy, kafle, tynki struk
turalne, itp. Wrocław, tel. 071/341-58-09 po 21, 
0603/44-02-02
POSZUKUJĘ PRACY posiadam samochód dostawczy, lo
kal handlowo-biurowy, zarejestrowaną działalność gospo
darczą. Wrocław, tel. 071/363-45-72, 0607/38-84-83 
POSZUKUJĘ PRACY solidny, bez nałogów, panele, re
gipsy, malowanie, gładzie oraz inne prace wykończenio
we. WrocłaW, tel. 071/342-22-03
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POSZUKUJĘ PRACY w handlu, najchętniej na stoisku 
odzieżowym lub obuwniczym albo zaopiekuję się dziec
kiem u siebie w domu, wiek 43 lata, uczciwa, doświad
czenie w handlu. Wrocław, tel. 071/349-14-70 
POSZUKUJĘ PRACY posiadam VW Passata kombi, prze
syłki albo w reklamie lub inne propozycje. Wrocław, tel. 
071/341-39-76
POSZUKUJĘ PRACY jako księgowa, wykształcenie wy
ższe. 9-letnia praktyka, niepełny wymiar godzin, od za
raz. Wrocław, tel. 071/327-96-35 
POSZUKUJĘ PRACY dla 2 osób. w kraju lub na Zacho
dzie, w budownictwie, regipsy, glazura, ocieplania, gła
dzie itp. Wrocław, tel. 071/788-67-55. 071/322-28-27 
POSZUKUJĘ PRACY w branży budowlanej, układanie 
glazury, paneli, malowanie, gładzie i inne. Wrocław, tel. 
050J/60-384&
POSZUKUJĘ PRACY stałej, inwalida III grupy, sprawny 
fizycznie, prawo jazdy kat. B, uprawnienia na wózki wi
dłowe akumulatorowe i spalinowe. Wrocław, tel. 
0604/89-26-76
POSZUKUJĘ PRACY rencista, 40 lat, .złota rączka", pra
wo jazdy kat. B, świadectwo kwalifikacji, paszport, ksią
żeczka zdrowia, uprawnienia spawacza elektryczno-ga
zowego. Wrocław, tel. 0503/74-20-68 po godz. 16 
POSZUKUJĘ PRACY posiadam uprawnienia do pilotażu 
pojazdów wielogabarytowych, profesjonalnie. Wrocław, 
tel. 0502/31-65-51
POSZUKUJĘ PRACY inżynier budownictwa, z urawnie- 
niami, 10-letnie doświadczenie zawodowe, podejmę nad
zór na budowie domku jednorodzinnego i innych, koszto
rysowanie dla małych firm budowlanych. Wrocław, tel.
328-9648, 0601/99-70-35

POSZUKUJĘ PRACY w ogrodnictwie, przycinanie drzew, 
koszenie itp. Wrocław, tel. 0601/574749 
POSZUKUJĘ PRACY jako operator koparko-ładowarki, 
kl. III, wszystkie typy, uprawnienia, prawo jazdy kat. B. 
pełna dyspozycyjność, 33 lata, samochód osobowy, moż
liwa zmiana miejsca zamieszkania. Wrocław, tel. 
0503/71-93-95
POSZUKUJĘ PRACY .złota rączka", emeryt, prawo jaz
dy kat. A, B, C, D, E, pełna dyspozycyjność. Wrocław, tel. 
071/372-73-55
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, 26 lat. wykształcenie 
średnie, prawo jazdy kat. B, komputer. Wrocław, tel. 
322-97-47
POSZUKUJĘ PRACY znajomość obsługi programu Au
toCAD. Wrocław, teł. 071/363-2449, 0601/75-93-86 
POSZUKUJĘ PRACY przy remontach budowlanych, ro
botach wykończeniowych, dociepleniach budynków, po
siadam referencje. Wrocław, tel. 0503/77-19-05, 
071/789-96-20
POSZUKUJĘ PRACY jako malarz, monter płyt g-k, szpa- 
chlarz, znajomość robót w zakresie wykonania gładzi gip
sowych, ścianek działowych z płyt g-k, sufitów podwie
szanych, montażu paneli ścinnych i boazerii oraz innych 
prac wykończeniowych i remontowych. Wrocław, tel. 
071/781-94-74, 0501/93-28-25 
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 stolarz z praktyką. Wrocław, tel. 
071/330-10-58
POSZUKUJĘ PRACY student 24 lata, znajomość jęz. an
gielskiego, znajomość środowiska Windows 9X/NT/Mille- 
nium/2000, Corel, Adobe, Linux, pełna dyspozycyjność. 
Wrocław, tel. 0605/56-15r08 Artur 
POSZUKUJĘ PRACY murarz, tynkarz, bez nałogów, sta
łej lub dodatkowej, tylko poważne propozycje, bez po
średników. Gryfów Śląski, tel. 075/781 -40-08 
POSZUKUJĘ PRACY 27-letni-mężczyzna, wykształcenie 
średnie mechaniczne, prawo jazdy kat. B, znajomość ob
sługi komputera, na terenie Kotliny Kłodzkiej. Ścinawka 
Dolna. tel. 074/873-60-30
POSZUKUJĘ PRACY posiadam samochód Fiata Cinqu- 
ecento, 8-letnia praktyka w handlu. Wrocław, tel. 
0503/98-59-95
POSZUKUJĘ PRACY barman z dużym doświadczeniem, 
2 lata pracy w USA, dobra źnajomość j. angielskiego, do
bra prezencja, półna dyspozycyjność. Wrocław, tel. 
071/361-52-24, 0604/44-63-10 
POSZUKUJĘ PRACY pisanie na komputerze, drukowa
nie, posiadam samochód. Wrocław, tel. 071/349-50-22 
POSZUKUJĘ PRACY rencista, kierowca kat. ABCE. Wro
cław, tel. 071/354-30-64
DOSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, 40 lat, wykształcenie 
wyższe, dobra znajomość obsługi komputera, języki: arab
ski, rumuński, angielski, samochód, własny komputer, do
świadczenie w handlu, odpowiedzialny, uczciwy, dyspo
zycyjny, tylko poważne oferty. Wrocław, tel. 0607/70-60-08
POSZUKUJĘ PRACY posiadam Fiata Seicento VAN, pra
wo jazdy kat. B, wykształcenie średnie. Wrocław, tel. 
071/325-56-67
POSZUKUJĘ PRACY glazura, panele, gładzie, płyty, ma
lowanie. Wrocław, tel. 0501/60-3848 
POSZUKUJĘ PRACY montaż płytek, gładzie gipsowe, 
malowanie, tapetowanie, panele podłogowe. Wrocław, tel.
373-51-32
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ Legnica, tel. 
076/862-84-82
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ posiadam po
mieszczenia. Wrocław, tel. 071/372-73-55 . 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ mężczyzna 26 latT 
z samochodem, woj. dolnośląskie, handel i marketing wy
kluczone. Oleśnica, tel. 071/399*9.5-12, 0608/52-41-83
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ nie akwizycja. 
Świebodzice, tel. 074/854-22-20 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ na terenie Świe
bodzic, może być roznoszenie ulotek. Świebodzice, tel. 
074/854-22-20
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ na soboty, prze
wóz towarów, posiadam Fiata Ducato maxi. Wrocław, tel. 
071/34247-34 po godz. 18, 0603/13-91-14 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ posiadam samo
chód i komputer. WrocłaW. tel. 0600/22-56-23 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ jako kierowca kat. 
B. najchętniej na busa. doświadczenie, pracuję na zmia
ny, mężczyzna 25 lat. Brzeg Dolny; woj. wrocławskie, tel. 
0604/50-58-10
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ wykonuję elektro- 
instalacje, elektryk, z uprawnieniami. Oława, tel. 
071/302-71-34
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ wykonuję elektro- 
instalacje i pomiary, elektryk z uprawnieniami. Wrocław, 
tel. 0607/61-68^60
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ rencista posiada
jący podstawowe wiadomości w zakresie budownictwa, 
solidny, pełna dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B. Wro
cław, tel. 071/325-94-24
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ASYSTENT projektanta kon
strukcji budowlanych, znajomość AutoCADa. własny 
sprzęt. Wrocław, tel. 071/363-24-49, 0601 /75-93-86 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO BLACHARZ • DEKARZ po
siadam własny sprzęt narzędziowy, doświadczenie, chęt
nie na umowę-zlecenie. Wrocław, tel. 0502/57-68-93 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO FAKTURZYSTKA. Wrocław, 
teł. 328-94-66
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy, do
świadczenie na trasach zagranicznych, uczciwy. Bielawa, 
tel. 074/64542-92
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat 
B, C. uregulowany stosunek do służby wojskowej, bez 
nałogów, telefon komórkowy lub jako operator wózka wi
dłowego, wszystkie uprawnienia. Długołęka, tel. 
071/398-78-88
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. 
BC, paszport, aktualna książeczka zdrowia, samochód 
Pick-up. Podejmę pracę stałą lub dorywczą. Jaroszówka, 
tel. 076/817-87-50
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. 
B, C, D, prace budowlane lub inne propozycje. Kamie
niec Wrocławski, tel. 071/318-5844 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA 22 lata. posia
dam samoch. ciężarowy, ład. 4 t, oplandekowany. Obor
niki śląskie, tel. 071/310-30-64 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA 29 lat. prawo 
jazdy kat. A. B, wykszt. średnie, doświadczenie, paszport, 
obsługa komputera, samochód bus. Szprotawa, tet. 
068/37640-98
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. BCED, 
świadectwo kwalifikacji, praktyka w przewozach między
narodowych. Wołów, tel. 071/3894 5 46, 071/389-28-38, 
0607/40-78-44
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. ABC. ze 
stażem w zawodzie, na stałe lub dorywczo albo inne pro
pozycje. Wrocław, tel. 071/350-99-87
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POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. A. B. C. E 
. świadectwo kwalifikacji, operator wózków widłowych, 

operator koparki do 0,8 m3, magazynier. Wrocław, tel. 
071/788-81-65 po godz. 15 

l  POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. 
CE, paszport, znajomość odpraw celnych. Wrocław, tel. 
071/341-44-86
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. 
ABCE, lub inne propozycje, dyspozycyjny, bez nałogów, 
paszport, uprawnienia na wózek widłowy. Wrocław, tel. 
071/355-46-98
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA 34 lata, upraw
nienia na wózki widłowe, pełna dyspozycyjność, paszport. 
Wrocław, tel. 0503/94-36-85
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. 
COE, świadectwo kwalifikacji, pełna dyspozycyjność, prak
tyka. Wrocław, tel. 071/328-07-08 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA 26 lat, prawo 
jazdy kat. BC, doświadczenie, dyspozycyjność. Wrocław, 
tel. 071/349-43-72, 0600/13-62-29 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kurier, hurtow
nia, prawo jazdy, technikum, uprawnienia na wózki wi
dłowe, - 28.000 zl. Wrocław, tel. 071/312-68-42 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA praw jazdy kat. 
B, C, D, E, świadectwo kwalifikacji, paszport, j. niemiecki 
i rosyjski, pełna dyspozycyjność. Wrocław, tel. 
0601/87-25-63
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Do współpracy w zakresie:
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POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. 
B, C, E, uprawnienia HDS. paszport, dyspozycyjny, su
mienny. Wrocław, tel. 071/328-81-21
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA mężczyzna 27 
lat. wykształcenie średnie, po wojsku, prawo jazdy kat. B 
(w trakcie robienia uprawnień C). bez nałogów, duże do
świadczenie w prowadzeniu busów, świadectwo kwalifi
kacji na przewóz osób. Wrocław, tel. 0607/22-83-85
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 prawo jazdy kat. 
BCE, świadectwo kwalifikacji, paszport, doświadczenie. 
Wrocław, tel. 071/363-16-93, 0501/98-39-86
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA autobus bus, 
prawo jazdy A, B. C. D, E +ADR cysterny, sam. osobowy, 
pełna dyspozycyjność lub inne. Zgorzelec, tel. 
075/778-93-02
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. BCE, dys
pozycyjny, uczciwy, dyskretny, paszport. Ziębice, tel. 
0502/67-51^75 .
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA operator sprzę
tu ciężkiego, rencista, posiadam uprawnienia do obsługi: 
żurawi samochodowych i wieżowych, koparki, ładowarki, 
prawo jazdy kat. ABC, świadectwo kwalifikacji. Wrocław, 
tel. 071/350-05-94 'Ą
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA zaopatrzenio
wiec, kurier, kat. ABC, świadectwo kwalifikacji, uczciwy, 
praktyka, sumienny albo inne propozycje. Wrocław, tel. 
0502/12-55-57
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA OSOBISTY u 
pani, posiadam samochód, możliwe inne propozycje. Wro
cław. tel. 0502/94-06-15
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA-MECHANIK na 
samochodach ciężarowych, 50-letni. Wrocław, tel. 
071/341-39-76
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KONSERWATOR admini
strator. w ośrodku wypoczynkowym, pensjonacie, domu 
wczasowym. Oleśnica, tel. 0601/05-43-95 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KONSERWATOR rencista, 
dyspozycyjność, samochód osobowy, znajomość prac: 
OC, WC, budowlanka, regipsy, gładzie gipsowe, możli
wość rozwożenia, przewożenia • umowa o dzieło. Wał
brzych, tel. 074/840-55-13
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KOSZTORYSANT wykonu
ję wszystkie kosztorysy budowlane, na komputerze. Wro
cław. tel. 071/786-85-67, 0603/95-17-00 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KREŚLARZ w programie Au- 
tocad. Wrocław, tel. 071/355-86-68, 074/854-06-60 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KUCHARZ - piekarz pizzy, 
prawo jazdy. Trzebnica, tel. 071/387-09-42 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO LAKIERNIK SAMOCHODO
WY prawo jazdy kat. B, praktyka, solidny, wykonujący fa
chowe roboty, bez nałogów, praca w kraju lub za granicą. 
Jawor. tel. 076/870-06-69
POSZUKUJĘ PRACY JAKO LAKIERNIK sam. oraz bla
charz, na terenie Niemiec z zakwaterowaniem, duże do
świadczenie, bez nałogów. Świdnica, tel. 0603/84-72-76 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MECHANIK blacharz, lakier
nik samochodowy, prawo jazdy kat. B. pełna dyspozycyj
ność, uregulowany stosunek do służby wojskowej, samo
dzielny, dyplom czeladniczy, staż, paszport, solidny, bez 
nałogów, tylko poważne oferty. Góra, tel. 065/544-15-41
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MONTER drzwi i okien, gla
zura, ocieplanie domów. Wrocław, tel. 0603/83-32-93
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MURARZ tynkarz, z prakty
ką. Wrocław, tel. 071/321-60-34 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MURARZ 2 mężczyzn. Wro
cław. tel. 0503/84-15-76
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MURARZ cieśla, betoniarz, 
zbrojarz, duże doświadczenie. Wrocław, tel. 328-19-07, 
0503/56-11-81
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MURARZ-TYNKARZ solid
ny. uczciwy, od zaraz. Świebodzice, tel. 074/854-41-^4 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MUZYK wolakista i gitarzy
sta, zawodowiec, 38 lat. Wrocław, tel. 0502/93-25-31 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO OPERATOR koparkołado- 
warki, uprawnienia, jyawo jazdy kat. B, dyspozycyjność, 
33 lata, samochód osobowy, możliwość zmiany miejsca 
zamieszkania: Wrocław, tel. 0503/71-93-95 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO PRAWNIK 44 lata, po apli
kacji komorniczej, dyspozycyjny, operatywny, z dużym do
świadczeniem w dziedzinie windykacji należności. Wro
cław, teL 071/325-31-50 w godz. 18-21
POSZUKUJĘ PRACY JAKO PROJEKTANT konstrukcji 
stalowych. Wrocław, tel. 0603/29-30-90
POSZUKUJĘ PRACY JAKO STOLARZ wykonam drob
ne roboty stolarskie. Wrocław, tei. 0502/98-65-88

POSZUKUJĘ PRACY JAKO TYNKARZ domki jednoro
dzinne, referencje. Wrocław, tel. 354-56-80'Wiećzorem 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE dla 2 osób, po
siadam samochód, dam prowizję po podjęciu pracy. Bar
do Śl., tel. 074/817-08-68
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE lub w Szwecji, przy 
zbiorze truskawek lub inne, dla 2 lub 3 osób; uczciwy, 
solidny, prowizja zapewniona. Głuchołazy, tel. 
0602/49-51-24
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE dwóch mężczyzn, 
prowizja 1000 DEM po przepracowanym miesiącu, pilne. 
Głuchołazy, tel. 0601769-64-02
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZĘ kobieta, najchęt
niej w rolnictwie, ogrodnictwie. Legnica, tel. 
076/722-68-68
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE jako tapicer. 2 
mężczyzn. Mikstat, woj. kaliskie, tel. 0600/16-23-04
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE w rolnictwie lub 
budownictwie. Ostrów Wlkp., tel. 062/785-18-30
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE od zaraz w ogrod
nictwie, rolnictwie, inne, znajomość niemieckiego, w za
mian zabiorę w październiku do pracy w Anglii, praca przy 
choinkach, stawka 4 funty/h. Wałbrzych, tel. 
074/845-39-15 grzecznościowy/Zenek
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE mężczyzna, w rol
nictwie. Wrocław, tel. 0603/83-47-77
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE mężczyzna, w 
charakterze osoby do towarzystwa. Wrocław, tel. 
0603/83-47-77
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE ślusarz, monter 
konstrukcji stalowych, wykształcenie techniczne, mężczy
zna 49-łetni, 6-letnie doświadczenie zawodowe w pracy 
w Niemczech, podwójne obywatelstwo. Wrocław, tel.
786-84-60~
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE wykszt. średnie 
techniczne, budowlane, długoletnia praktyka na zacho
dzie, muryi tynki, regipsy, sufity podwieszane, płytki, po
siadam samochód dostawczy, podstawy j. niemieckiego. 
Wrocław, tel. 071/353-33-17
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 HANDLU kobieta 24-letnia. do
świadczenie, książeczka zdrowia. Wrocław, tel. 357-81-39
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH w gastronomii, ho
telarstwie, przy produkcji żywności, w ogrodnictwie, sa
downictwie, mężczyzna, 20 lat, prawo jazdy, na okres od 
15.06. do 15.09.2001 r. .. tel. 0503/53-30-79 
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH kobieta i mężczy
zna, prace domowe, ogrodowe, opieka nad dzieckiem, 
dobre referencje, kultura, uczciwość, pracowitość. Bole
sławiec. tel. 075/732-64-59, 0600/49-14-39 
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH lub w Holandii, ga
stronomia, rolnictwo, posiadam samochód, prowizja po 
miesiącu. Głuchołazy, tel. 0601/69-64-02 
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH w rolnictwie, ogrod
nictwie, sadownictwie, prowizja po miesiącu pracy. Le
gnica. tel. 076/856-13-14
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH 26 lat. prawo jaz
dy, uprawnienia na wózki widłowe, bez nałogów, 3-letni 
staż przy budowie domów syst. kanadyjskim. Nowe Cza
ple, tel. 068/375-39-79

POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH ślusarz, szlifierz, 
wieloletnia praktyka. Oława, tel. 0608/19-89-25 
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH lub Szwajcarii, na 
szrocie, jęz. niemiecki, wiek 28 lat, prowizja. Świdnica, 
tel. 074/845-32-80, 0608/83-17-13 
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH dla 2 osób. kobie
ty i mężczyzny, w hotelu, gastronomii, ogrodnictwie, jako 
pomoc domowa lub opiekunka starszych osób albo inne 
propozycje, posiadam samochód osobowy, doświadcze
nie w zawodzie pielęgniarki, jęz. niemiecki. Wrocław, tel. 
0604/25-95-77
POSZUKUJĘ PRACY W ROLNICTWIE, MŁODY ROLNIK 
ferma krów, trzody, drobiu lub stadninia koni. Biała Ny
ska. woj. opolskie, tel. 0603/93-67-85 
POSZUKUJĘ PRACY W SZWECJI przy zbiorze Jagód, 
truskawek, posiadam samochód, prowizja zapewniona. 
Głuchołazy, tel. 0602/49-51-24 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ piekarz-ciastkarz, ku
charz, prawo jazdy kat. B, w rolnictwie, w ogrodnictwie, 
pilnie wyjadę na rok, dam prowizję. Jacek Kieszkowski, 
Kowary, tel. 075/642-30-06 grzecznościowy 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ od zaraz. 2 osoby, 
solidni, bez nałogów, w rolnictwie, ogrodnictwie, gastro
nomii. mile widziane Niemcy, Holandia, itd., damy prowi
zję po miesiącu pracy. Renata, Trzebnica, tel. 
071/312-87-23, 071/312-87-10.
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ - lakiernik samocho
dowy. Wrocław, tel. 0603/83-47-77 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ blacharz samocho
dowy, praktyka w Polsce i Niemczech. Wrocław, tel. 
783-67-57 wieczorem
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ dla 2 osób. miesią
ce VII-VIII, prowizja po 1 miesiącu. Jawor, tel. 
076/870-11-17
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 
POSZUKUJĘ SPONSORA młody, obiecujący biiardzista, 
V miejsce UKS w Polsce, na zakup stołu i sprzętu do tre
ningu, w zamian za reklamę. Lubin. tel. 076/840-85-28
POSZUKUJĘ WSPÓŁPRACOWNIKÓW w sektorze ubez-
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pieczeń, na różne stanowiska, wynagrodzenie prowizyj
ne, teren Dolnego śląska. Wrocław, tel. 0501/40-33-62 
PRACA biurowa, telefoniczne umawianie spotkań.., tel. 
0502/90-30-96
PRACA adresowanie kopert i rozsyłanie materiałów, re
generacja kaset barwiących zarobek do 3.000 zł, infor
macja bezpłatna, koperta zwrotna + 3 znaczki luzem, zbyt 
gwarantowany. Ryszard Gaweł, 68-204 Biedrzychowice. 
Bieniów 82, gm. Żary
PRACA stała lub dodatkowa, naprawa części samocho
dowych, działalność na własny rachunek. Krotoszyn, tel. 
062/725-07-14
PRACA 1.000 zł/tygodniowo, adresowanie kopert, możli
wa umowa, informacja, koperta + znaczek za 1 zł. Beata 
Wawrzyniak. 59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 11/3 
PRACA zarobki do 2.000 zł. wymagane min. średnie wy
kształcenie - bezstresowe, bezpieczne odchudzanie, me
tody zapobiegania chorobom. Legnica, tel. 0607/08-35-86 
PRACA amerykańska firma zajmująca się ochroną zdro
wia i urody, nieograniczone zarobki. Polkowice, tel. 
076/847-97-64
PRACA w domu, wiele ofert pracy chałupniczej, chcesz 
wiedzieć więcej napisz na adres i dołącz 2 znaczki lu

zem. Sylwester Gerlach, 58-550 Stronie śląskie, gm. 
Kłodzko, ul. Polna 717, tel. 0608/74-38-18
PRACA dla każdego, z całego kraju, adresowanie kopert, 
atrakcyjne zarobki i warunki, stała współpraca, bez kau
cji, informacja bezpłatna na koszt ogłoszeniodawcy, umo
wa w ciągu tygodnia. Wałbrzych, tel. 0608/81-15-435
PRACA na platformach wiertniczych, wszelkie informa
cje - 45 zł. Wołów, tel. 071/389-22-63 po godz. 22 
PRACA dla osób posiadających licencję PUNU. Wrocław, 
tel. 0502/20-36-33
PRACA w Otwartym Funduszu Emerytalnym, dla aktyw
nych, wysokie dochody. Wrocław, tel. 071/351-24-59, 
0602/60-64-80
PRACA zbieranie zamówień na herbaty lecznicze, mo
nety srebrne, okolicznościowe, bioenergotyzery magne
tyczne, wysokie zarobki, premie, informacja po przesła
niu koperty zwrotnej + znaczka za 1 zł. Jan Krzyżewicz. 
53-030 Wrocław, ul. Przyjaźni 129/3
PRACA ausriacka firma, nawiąże współpracę z odpowie
dzialną osobą celem poprowadzenia filii, wskazana dzia
łalność gospodarcza. Wrocław, Austria, tel. 
071/373-95-09, 0043/66-44-42-57-99
PRACA dla osób zajmujących się barwieniem piasku i 
żwirku, oferty przesyłać na adres:. EC, 53-003 Wrocław, 
skr. poczt. 4, teł. 071/351-28-45
PRACA zintegrowane usługi finansowe, chętni do współ
pracy z terenu Lubina, Polkowic, Głogowa, Leszna. Gło
gów, tel. 0601/44-22-23
PRACA jako dystrybutor, od zaraz. Jelenia Góra, tel. 
075/755-43-68, 0602/89-88-27 
PRACA CHAŁUPNICZA : współpraca dilerska, 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 adresowanie kopert na umowę, 
zarobki 1500 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 Szwalek, 63-720 Koź
min, ul. Nowa Obra 64
PRACA CHAŁUPNICZA nowe oferty pracy od zaraz, ad
resowanie kopert, składanie długopisów, dystrybucja ma
teriałów itp., umowa, zbyt, koperta + 2 znaczki po 1 zł. 
Legnica, tel. 076/721-94-57, 0608/04-25-34
PRACA CHAŁUPNICZA na dogodnych warunkach, mon
taż długopisów, adresowanie kopert, dystrybucja, umo
wa, dostawa, zbyt, oferta ograniczona. A. Mazur, 59-220 
Legnica, ul. Drukarska 6/6
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert, 0,7 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 umowa, zbyt gwarantowany, za
robki 500 • 3.000 zł/mies., montaż długopisów 10-20 
gr/szt., produkcja: woreczków, kopert, zabawek, ramek, 
adresowanie kopert, wyjazdy do Niemiec, legalne info.

po przesłaniu koperty 12 znaczków ża 1 zł. Grzegorz Kraw
czyk, 48-321 Niwnica, gm. Nysa, ul. Lipowa 113
PRACA CHAŁUPNICZA produkcja, montaż, szycie, kle
jenie, regeneracja kaset, wycinanie wizytówek, praca w 
sieci MLM, wyrób biżuterii pasmanteryjnej, inf. po prze
sianiu 2 znaczków po 1 zł. Ryszard Jarmużek, 63-900 
Rawicz, ul. Sobieskiego 2B/3 
PRACA CHAŁUPNICZA stała lub dodatkowa, wysokie za
robki, premie i nagrody, informacja bezpłatną po przesła
niu koperty zwrotnej wraz ze znaczkiem na adres:. Syl
wester Matysiak, 59-975 Sulików, ul. Zgorzelecka 13 
PRACA CHAŁUPNICZA na umowę z firmą, zarobek net
to 2.200 zł + prowizja, otrzymasz pieniądze na rozpoczę
cie współpracy, informacje bezpłatnie, koperta i 3 znacz
ki po 1 żł. Firma Handlowa Monpio, 57-314 Szalejów 
Górny 108
PRACA CHAŁUPNICZA regeneracja kaset barwiących, 
zbyt zapewniony, wysokie zarobki, inf. bezpłatna. Wro
cław, tel. 071/789-16-25
PRACA CHAŁUPNICZA umowa, koperta i znaczek. Ire
na Baranowska, 53-325 Wrocław, ul, Hallera 45/13 
PRACA CHAŁUPNICZA dochodowa, adresowanie kopert, 
zarobki 1400 zł/100 szt., informacja bezpłatna po prze
słaniu koperty zwrotnej i 2 znaczków po 1 żł. M.G., 50-362 
Wrocław, ul. Minkowskiego 7/1 
PRACA CHAŁUPNICZA zbyt gwarantowany, umowa. 
Wrocław, tel. 0503/90-55-14 
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert, regenera
cja kaset barwiących do drukarek komputerowych. Kry
styna Bazanowska, 54-207 Wrocław, ul. Na Ostatnim Gro
szu 46/25
PRACA CHAŁUPNICZA stała lub dodatkowa, zarobki
2.000 zł/mies., gwarantowana umowa, bez kaucji, infor
macja bezpłatna. Wrocław, tel. 0607/43-16-99 
PRACA CHAŁUPNICZA gwarantowany zbyt, informacja 
bezpłatna. Wrodaw, tel. 0607/71-89-34, 0605/33-74-49 
PRACA CHAŁUPNICZA legalna, dużo propozycji, koper
ta + znaczek. Cholewiński, 48-385 Otmuchów, ul. Grun
waldzka 1&
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert, łatwe, do
chodowe - 1.200 zł/100 sztuk, umowa z firmą, informa
cja bezpłatna po przesłaniu koperty i znaczka. S. Gąsior, 
59-225 Strupice 12, gm. Chojnów, woj. legnickie 
PRACA CHAŁUPNICZA różne oferty, lekka i łatwa, inf. 
bezpłatna, znaczek 1 zł + koperta. .WALDEX*, 50-354 
Wrocław, ul. Reja 8/37 «
PRACA DODATKOWA dla osób prowadzących działal
ność gospodarczą, szkolenie bezpłatne, zarobki do 4.000 

. zł. własny sam. osobowy, nienormowany czas pracy, nie 
akwizycja, tylko z Gliwic. Głogówek, tel. 0502/43-54-81 
PRACA DODATKOWA w zakresie zbierania zleceń na 
znakomite produkty lecznicze, wysokie zarobki + prowi
zja, inf. po przesłaniu koperty i 3 znaczków oraz praca 
dla bezrobotnych, atrakcyjna, zbieranie zleceń i zamó
wień, bogaty asortyment produktów niedostępnych w tra
dycyjnym handlu, inf. po przesłaniu koperty i 3 znacz
ków. INTER Grażyna Kogut, 55-200 Oława, ul. Brzozowa 
21

PRACA DODATKOWA dystrybucja, zbieranie zamówień 
i zleceń na herbaty leczniczo-smakowe, dopisek .Inter*, 
koperta + 3 znaczki. G. Kogut, 55-202 Oława 4, skrytka 
poczt. 6
PRACA DODATKOWA w wolnym czasie, bez ryzyka utraty 
pracy. Wałbrzych, tel. 0608/11-25-39 
PRACA DODATKOWA dla osób posiadających doświad
czenie w budownictwie i nie tylko (najlepiej w sprzeda
ży). Wrocław, tel. 071/372-17-85 po godz. 20 
PRACA NA ZACHODZIE sezonowa, przy zbiorach, do
bre warunki, od 10 do 12 DEM/godz.., tel. 0503/69-05-85 
PRACA NA ZACHODZIE w przemyśle naftowym, w kra
jach Unii Europejskiej, aktualne adresy przedsiębiorstw 
zatrudniających obcokrajowców na rok 2001 r., podania 
o pracę, warunki pracy, płace, kursy, kontrakty, wiek od
18-45 lat. Legnica, tel. 0605/85-63-74 
PRACA NA ZACHODZIE w przemyśle naftowym, w kra
jach UE, aktualne adresy przedsiębiorstw zatrudniających 
obcokrajowców na rok 2001, podania o pracę, warunki 
pracy, płace, kursy, kontrakty, wiek od 18-45 lat. Legnica, 
tel. 076/856-41-26
PRACA W ANGLII dla 7-miu mężczyzn, jako kurierzy, oraz 
dla 6-ciu budowlańców, zakwaterowanie i wyżywienie za
pewnione, pomoc w przekroczeniu granicy, odbiór i stała 
opieka na terenie Anglii. Wołów, tel. 071/389-78-13 
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 
LEGALNA OPO,99° 

Biuro: 071/344-31-70 
0-601 502 153

PRACA W ANGLII bezpośrednio w firmie angielskiej, za 
pośrednictwem brytyjskiej agencji pracy, gwarantowana, 
zakwaterowanie i wyżywienie, pomoc na granicy, kontakt 
z pracodawcą, ubezpieczenie, opieka i odbiór na terenie 
Anglii, dla kobiet i mężczyzn, wszystkie branże nie wy
magany język, wysokie zarobki (3-7 funtów/godz.). Ząb
kowice Śląskie, tel. 074/815-66-87
PRACA W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ na własny ra- 
chunek, małe koszty uruchomienia zakładu. Wrocław, tel. 
0605/69-23-81
PRACA W GRECJI dla kobiet w różnym wieku. Świebo
dzice, tel. 0607/26-42-69
PRACA W GRECJI dla kobiet i mężczyzn, różny wiek, od 
zaraz. Wrocław, tel. 341-77-79
PRACA W GRECJI dla par i kobiet. Zgorzelec, tel. 
075/771-88-08
PRACA W HISZPANII dla.pań, w ekskluzywnym klubie 
nocnym.legalna, zakwaterowanie na wybrzeżu Costa Del 
Sol, gwarancja wysokich zarobków. Wrocław, tel. 
0608/41-94-24
PRACA W HOLANDII od zaraz, w różnych zawodach, wy
magany paszport Unii Europejskiej, kwaterunek. Holan
dia, tel. 0031/653-60-88-26
PRACA W HOLANDII różne zawody, mieszkanie, dla osób 
posiadających paszport UE - legalna. Holandia • Deven- 
ter, tel. 0031/614-88-10-23, 0031/570-60-84-10
PRACA W HOLANDII legalna, ubezpieczenie, dojazd i 
zakwaterownie, wymagany podwójny paszport, różne 
oferty. Wrocław, tel. 071/362-24-73 
PRACA W HOLANDII zatrudnię pracownicę do gabinetu 
kosmetycznego, możliwość przyuczenia do zawodu, wy
magana podstawowa znajomość jęz. angielskiego i nie
mieckiego. Holandia, tel. 0031/475-32-60-50 
PRACA W HOLANDII ZATRUDNIĘ FIRMĘ BUDOWLA
NĄ ukł. kostki brukowej. Holandia, tel. 0031/594-591-345 
wieczorem
PRACA W NIEMCZECH legalna, wiza pracownicza (230

zł)', dojazd we własnym zakresie. Głuchołazy, tel. 
0606/52-24-12
PRACA W NIEMCZECH rolnictwo, opieka nad dziećmi, 
wymagana znajomość jęz. niemieckiego albo w Austrii - 
gastronomia, bez znajomości języka. Wrocław, tei. 
0607/45-59-08
PRACA W NIEMCZECH, W BERLINIE dla lakiernika i bla
charza samochodowego. N iem cy,.. tel. 
0049/17-91-81-89-87
PRACA W NIEMCZECH, HOLANDII, BELGII dla pań, w 
nocnych klubach, legalna, pełna ochrona i dyskrecja, za
robki ok. 10.000 DEM/m-c. Holandia, tel. 
0031/610-65-44-61 /
PRACA W NIEMCZECH, WŁOSZECH. Wałbrzych, tel. 
0503/31-43-59
PRACA W NORWEGII dla mężczyzn, w trudnych warun
kach, wynagrodzenie 410 DEM/dzień. Żary, tel. 
0604/85-06-36
PRACA W SKANDYNAWII okolice Tonsberg, zbiór broc- 
coli i pakowanie, 60 NOK/h, legalna, 3 miesiące, bezpłat
ne zakwaterowanie, od 06.2001 r. do 20.09.2001 r., chęt
nie młodych rolników lub studentów. Kłodzko, tel. 
0605/37-76-52
PRACA W SZWECJI sezonowa, przy zbiorze jagód. Lesz
no. tel. 0603/46-08-30
PRACA W SZWECJI sezonowa, od lipca do październi
ka, zbiory jagód, czerwonej borówki i maliny maruszki, 
dniówka ok. 200 zł, osoby z samochodem, koszty wyjaz
du sponsorowane w 60%. Sławno, tel. 0609/27-29-34

KURS na temat ZNAKI PIENIĘŻNE.
Metody i sposoby rozpoznawania autentyczności 
krajowych I zagranicznych znaków pieniężnych.

<§ Termin- 
|  28 maj 2001r. 
g  Cena 300 zl

PRACA W UBEZPIECZENIACH. Wrocław, tel. 
071/364-52-03, 0607/61-15-03 
PRACA WE WŁOSZECH opieka nad starszymi osobami. 
Legnica, tel. 0608/24-91-29
PRACA WE WŁOSZECH przy zbiorze pomidorów (40 
osób), od 10.07.2001 oraz dla 10 stolarzy oraz 6 kobiet 
w wieku do 45 lat. od zaraz. Zielona Góra, tel. 
0608/70-77-63, Włochy, tel. 0039/33-37-41-28-14 
PRACA WE WŁOSZECH opieka nad starszymi osobami. 
Legnica, tel. 0608/24-91-29
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 (Niemcy. Anglia, Francja, 
Hiszpania), sezonowa, stała, lista ok. 100 firm załatwia
jących pracę obywatelom Polski, bez pośredników, różne 
kraje i zawody, zamów informator. Jelenia Góra, tel. 
0502/94-96-07' -
PRACA ZA GRANICĄ legalna. Wrocław, tel. 
0607/19-76-68
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW PRAWA JAZDY po- 
prowadzę lekcje dodatkowe, posiadam doświadczenie. 
Wrocław, tel. 071/350-47-24 w godz. 9-17,0501/18-75-34
O  PRZYJMĘ ZLECENIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW 

PRZEMYSŁOWYCH w rozliczeniu pozyskany su
rowiec. tel. 071/785-55-24, 0503/66-96-49 '
80007931 -

ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu. Bielany 
Wrocł., tel. 071/311-24-48
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu. bardzo 
dobre warunki. Kiełczów, tel. 071/398-82-04 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu. Legni
ca, tel. 0606/53-70-55
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM lub dziećmi, pełna dys
pozycyjność, praktyka, samochód. Radwanice, tel. 
071/311-73-25
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM rencistka, duże doświad
czenie. Radwanice, gm. Św.Katarzyna. tel. 071/311-73-40 
po godz. 19
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM posiadam referencje. 
Wrocław, tel. 071/352-77-93
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu, zapew
niam dobre warunki, doświadczenie, odpowiedzialność, 
właściwe podejście. Wrocław, tel. 071/345-44-48 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM malutkim lub 2-letnim, 5 
dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie (oprócz sobót i nie
dziel). Wrocław, tel. 0605/56-51-08
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM emerytka, spokojna, chęt
nie z dzielnicy Śródmieście, Karłowice lub Różanka. Wro
cław, tel. 0605/09-46-21
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu. Wrch 
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 STARSZĄ OSOBĄ 3 razy w tygodniu 
po 3 godz. Wrocław, teł. 355-28-89
ZAOPIEKUJĘ SIĘ STARSZĄ OSOBĄ lub dzieckiem, pie
lęgniarka. dyspozycyjna, bez nałogów. Wrocław, tel. 
0607/32-21-77
ZATRUDNIĘ w firmie z zagranicznym kapitałem, tylko dla 
zdecydowanych osiągnąć niezależność finansową. Bole
sławiec,tel. 0501/62-40-45
ZATRUDNIĘ przy sprzedaży, 7 osób. z samochodem oso
bowym. Legnica, tel. 076/854-30-27 
ZATRUDNIĘ do prac remontowych w Szklarskiej Porę
bie, instalatorów wody i CO, gipsiarzy. glazurnika. Wro
cław. tel. 071/348-13-99. 0501/10-67-62 
ZATRUDNIĘ przedstawiciela firmy oferującej urządzenia 
do pozyskiwania energii odnawialnej. Wrocław, tel. 
071/329-23-81. 310-18-14
ZATRUDNIĘ 1.000 zł/mies., okolice Kłodzka. Kłodzko, tel. 
0609/43-93-07
ZATRUDNIĘ byłych lub obecnych akwizytorów OFE. umo
wa-zlecenie. Wrocław, tel. 071/338-47-92 w godz. 10-17, 
0602/17-96-17
ZATRUDNIĘ ASYSTENTKĘ STOMATOLOGICZĄ co
dziennie w godz. od 18 do 21. Wrocław, tel. 
071/337-18-95 po godz. 20
ZATRUDNIĘ BEZROBOTNYCH Z SAMOCHODEM. Wro
cław, tel. 071/373-00-43 w godz. 9-17 
ZATRUDNIĘ DIAGNOSTYKÓW SAMOCHODOWYCH z 
uprawnieniami, w okręgowej stacji kontroli pojazdów. Wro
cław. tel. 0501/46-27-46 '
ZATRUDNIĘ DO PRAC PORZĄDKOWYCH kobiety oraz 
mężczyzn, wynagrodzenie 5 zł/godz. Wrocław, tel.
351-20-26 po godz. 21, 0609/27-59-09
ZATRUDNIĘ DYSTRYBUTORÓW do zbierania zamówień 
na atrakcyjny asortyment: herbaty świata (w tym leczni-

Silnie zmotywowanych agentów 
Ubezpieczeniowych do sprzedaży II 

filaru, ubezpieczeń życiowych 
Indywidualnych, życiowych grupowych 

oraz majątkowych

P O S Z U K U J E M Y
074/856-94-72

lub
074/856-94-69 

lub przesłać CV  pod adres:
TU ALLIANZ Oddział Świdnica 

Rynek 35
58-100 Świdnica 0P012060

RRAOA W ANGLII
na farmie przy zbiorze truskawek, wysokie wynagrodzenie, dogodne warunki mieszka

niowe, legalna
WYMACANY PASZPORT NIEMIECKI

tel. 0-609 532 942
o ™ 1941
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czena-wiele schorzeń), bioenergetyzery Wa^ne^ycźńe’*’ 
(pomocniecze w wielu dolegliwościach), atrakcyjne wa- 

■ runki pracy i bardzo wysokie prowizje. Sławno, tel. 
^0609/27-29-34 

ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ damsko-męską. Wróćław, tel. 
071/357-52-4^
ZATRUDNIĘ GEODETĘ z uprawnieniami. Bolesławiec, tel. • 
0603/92-26-06
ZATRUDNIĘ GOSPODYNIĘ na wsi w okolicy Wrocławia, 
mieszkanie + wynagrodzenie. Wrocław;. tfel. 
0607/60-84-08
ZATRUDNIĘ KJEROWCĘ prawo jazdy kat. D, na auto
bus, z Lubina lub okolic. Lubin, tel. 076/844-47-20
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ z kat. B. okolic Świdnicy, świa- 
dectwo kwalifikacji, paszport, znajomość jęz. niem. i hisz
pańskiego lub niem., włoskiego i greckiego w stopniu 
podstawowym. Świebodzice, tel. 074/854-10-93 
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ rencistę, z własnym samocho
dem osobowym (i inst. gazową). Wrocław, tel. 341-43-12 
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ z samochodem typu Polonez 
Truck, na gaz, na trasę Wrocław-Jelenia Góra-Wrocław, 
codziennie, osoba mieszkająca, wymagana praktyka we 
Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/341-06-50
ZATRUDNIĘ KIEROWNIKA APTEKI. Jelćz-Laskortice, 
tel. 071/318-15-49 po południu 
ZATRUDNIĘ KIEROWNIKÓW i agentów ubezpieczenio
wych, ubezpieczenie II i III filar. Wrocław, tel. 
0601/71-39-68
ZATRUDNIĘ KOMBAJNISTĘ z okolic Sobótki. Sobótka, 
tel. 071/346-10-38
ZATRUDNIĘ KOSMETYCZKĘ. Wrocław, ' tel. 
0603/99-94-93
ZATRUDNIĘ KUCHARZA chętnie z praktyką, do nowo 
otwartej pizzerii, na Krzykach (Wrocław). Wrocław, tel. 
071/368-78-34
ZATRUDNIĘ MAGISTRA FARMACJI do pracy w Zielo
nej Górze, mieszkanie służbowe obok apteki. Zielona 
Góra. tel. 0601/72-97-04
ZATRUDNIĘ MECHANIKA samochodowego. Wrocław, 
tel. 0602/63-65-21
ZATRUDNIĘ MECHANIKA wózków widłowych, z doświad
czeniem przy naprawach wózków prod. krajowej, zachod
niej, bułgarskiej, w nowo otwartym zakładzie. Wrocław, 
tel. 071/344-40-26 wew. 313, 0502/61-50-31 
ZATRUDNIĘ MECHANIKA • DIAGNOSTĘ w serwisie aut 
francuskich, z doświadczeniem. Wrocław, tel. 369-13-88
ZATRUDNIĘ OPIEKUNKĘ do dziecka, w niepełnym wy- 
mierze godzin, najchętniej, z okolic os. Huby. Wrocław, 
tel. 071/328-49-21
ZATRUDNIĘ OSOBĘ do sprzedaży warzyw i owoców, z 
Kotliny Kłodzkiej, wiek do 35 lat. Giełda Rolno-Spożyw
cza, Wrocław, ul. Obornicka box 127 
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 (k00077) 
ZATRUDNIĘ OSOBY przy promocji, młode. Wrocław, tel. 
0608/65-93-56
ZATRUDNIĘ PANA do pracy w ogrodzie. Wrocław, tel. 
071/355-62-84. 0601/05-25-05 
ZATRUDNIĘ PANIĄ jako fotomodelkę, od 18 - 23 lat. 

.uczciwą, bez nałogów, wysokie zarobki, z zakwaterowa
niem, w Kamiennej Górze. Kamienna Góra, tel. 
0607/36-85-33
ZATRUDNIĘ PANIĄ w wieku do 45 lat. do pomocy, opieki 
nad starszą osobą, w zamian za zamieszkanie, wyżywie
nie, niewielką pensję. Wrocław, tel. 0609/63-25-28 
ZATRUDNIĘ PANIE do towarzystwa, od zaraz, wiek 18-30 
lat, wysokie zarobki, pełna dyskrecja, tylko poważne ofer
ty. Wrocław, tel. 0602/33-66-88 
ZATRUDNIĘ POMOCNIKA STOLARZA do malowania 
stolarki okiennej, wymagana znajomość obsługi profesjo
nalnego sprzętu. Wrocław, tel. 071/346-63-18 po godz. 
18, 0501/40-35-22
ZATRUDNIĘ PRACOWNICĘ biurową do firmy motoryza
cyjnej. Wrocław, tel. 071/372-63-01 
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA do serwisu opon samocho
dów ciężarowych, wymagane duże doświadczenie. Wro
cław, teł. 373-72-15 w godz. 8-14 
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW przy przeprowadzkach. 
Wrocław, tel. 071/362-64-64, 0503/97-17-35 - 
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, prefe
rowane wyższe wykształcenie. Wrocław, tel. 
071/325-13-95. 0608/76-97-36 
ZATRUDNIĘ STOLARZA w zakładzie stolarskim, ul.-Za- 
krzowska. Wrocław, teł. 071/781-36-25 
ZATRUDNIĘ TOKARZA. Wrocław, tel. 0607/18-05-93 
ZATRUDNIĘ UCZENNICĘ oraz fryzjerkę damsko-męską. 
Wrocław, tel. 354-44-14
ZATRUDNIĘ USTAWIACZA na wtryskarki-wytłaczarki. I 
Wrocław, tel. 0605/06-70-46 
ZATRUDNIĘ W FIRMIE Kłodzko i okolice. Kłodzko, tel. 
074/867-16-46 I
ZATRUDNIĘ W FIRMIE UBEZPIECZENIOWEJ, wyso
kie zarobki, pomoc. Wrocław, tel. 0503/50-11-20 
ZATRUDNIĘ W HURTOWNI 5 osób, mile widziane prawo 
jazdy i niekaralność, z Lubina i okolic; Lubin, tel 
076/844-28-32 w godz. 8-16 
ZATRUDNIĘ WOKALISTKĘ grającą na gitarze lub sak 
sofonie. Skokowa, gm. Prusice, woj. wrocławskie, te 
0603/22-67-30
O  ZATRUDNIĘ SOLIDNEGO MECHANIKA SAMO 

CHODOWEGO z bardzo dobrą znajomością elek 
tryki samochodowej; bez nałogów. Wrocław, te 
071/368-11-16,0604/59-47-63 80007521

ZATRUDNIMY OSOBY (renomowana firma zachodnia 
przeszkolimy w zakresie doradztwa, finansowego i ubez 
pieczeniowego, z ok. Wołowa i Brzegu Dolnym. Legnica 
tel. 076/856-58-78 wewn. 49, 0607/28-79-70
O  ZEZWOLENIA NA PRACĘ • prace bez zawodu, do 

3 miesięcy, w krajach zachodnich oraz kontrak
ty w zawodach budowlano-monterskich, powy 
żej 2 lat, we W łoszech i w Tajlandii. Te 
077/448-43-63 01022641

ZLECĘ DROBNE PRACE remontowo-budowlane. Wro 
cław, tel. 071/349-21-03
ZLECĘ MONTAŻ WIĘŹBY DACHOWEJ. Wrocław, te 
0604/31-20-99
ZLECĘ WYKONANIE WYLEWKI BETONOWEJ, w piw 
nicy (21 m2) oraz wymianę tynku w pokojach (95 m2), 
oferta z ceną za m2. Wrocław, tel. 0503/98-52-16 
ZLECĘ POŁOŻENIE ASFALT^ na drodze, utwardzonej, 
ok. 1500 m. szer. 5,5 m. grubość 6-8 cm, mile widziana 

;.metoda gospodarcza' Wrocław, tel. 071/316-94-32

ŻÓŚTAfl P R f£0$ TAW OELEM  FIRMY „EKO- 
LAND" - dystrybutora Kolektorów słonecznych, 
turbin Wiatrowych, pomp ciepła, fotoogniw, ter- 
mokominków, pieców na drewno I grzejników 
CO., tel. 071/318-01-07 w godz. 9-16 01024331

ZN ACZKI,
M O N ETY

BANKNOTY 50 zł z 1929 r.. 2f)jzlz 1931 r , 50 zł ż '1941' 
r., 20 zł z 1948 zł, 5 rubli z 1909 r„ 1 boliviano z 1928 r., 
stan b. dobry i inne -. 60 zł oraz monety, 70 szt., klaser - 
60 zł, całość - 90 zł lub zamienię na sprzęt RTV, telefon 
GSM. Nowogrodziec, tel. 075/731-69-27
KARTA TELEFONICZNA 80 rocznica urodzin Jana Paw
ła II, pielgrzymki Jana Pawła II. finały WOŚP, znaki zo
diaku, telewalentynki, tanio, cena od 50 żł. Wrocław, tel. 
071/372-07-35, 0605/55-08-39 
KARTY TELEFONICZNE 70 szt., w tym 3 szt. - .80. Rocz
nica Urodzin Jana Pawła II’ ; 3 szt. - .Pielgrzymka do 'oj
czyzny' - czerwiec 1997 i 199B r.; .Rok Mickiewiczowski", 
.80. Rocznica Odzyskania Niepodległości*, .Telewalen
tynki 1999 r.’ , VIII i IX Finał WOŚP - 50 zł lub zamienię. 
Wrocław, tei. 0607/22-83-85 
KLASERY ze znaczkami stemplowanymi i czystymi z lat 
64-95. - 200 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-24-72 po 
godz.19
KUPIĘ WIDOKÓWKI poniemieckie dotyczące Kamiennej 
Góry i okolic. Kamienna Góra, tei. 075/744-12-12
MONETA sre6rna. Solidarność z 1990 r., nominał 100.000 
• 300 zł. Legnica, tei. 0603/2 -̂40-40
MONETA. 20 USD - 2.100 zł. Nowa Ruda: tel. 
074/872-84-32
MONETA SREBRNA z wizerunkiem Papieża. • 300 zi. Je
lenia Góra, tel. 075/744-32-80, 0602/80-01-36
MONETA ZŁOTA 10 rubli z 1902 r. - 750 zł. Opole, tel. 
0605/21-95-58
MONETY polskie, od 1949 r., 1500 szt., nominały 10 gr, 
20 gr, 50 gr. 1 zł, 2 zł, 5 zł, 10 zł, 20 zł, 50 zł. 100 zł oraz 
banknoty po 10 zł, 20 zł. 50 zł. 100 zł, 100 szt. i po 200 
zł. 500 zł. - 450 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-02-66 
MONETY dolar - 500 zł. talar z 1778 r. -1.000 zł, srebrna 
Jan Paweł II z 1983 r. - 300 zł, Poczet Królów Polskich - 
500 zł. z wizerunkiem J. Piłsudskiego - 250 zł, Solidar
ność - 250. zł. Grodków, tel. 077/415-81-41 po godz. 20, 
0602/29-08-43
MONETY z Papieżem, solidarnościowe i inne • 30-400 zł. 
Legnica, tel. 0604/32-67-67, 076/854-22-49
MONETY OKOLICZNOŚCIOWE z wizer. papieża Jana 
Pawła II, królów polskich oraz Interkosmos, 40 szt.; bank
noty polskie i zagraniczne, wycofane z obiegu, - 1.500 zł 
lub zamienię na komputer. Sulików, gm. Zawidów, ul. Zgo
rzelecka 13-
MONETY SREBRNE śląskie, z XV w., halerze, breakte- 
aty - 50 zł/szt lub zamienię na inne, do XVIII w.. Jelenia 
Góra. tel. 0600/12-27-55
MONETY SREBRNE .XXX Lat PRL" z 1974 r. (2 szt.), 
50000 zł z wizer. J. Piłsudskiego z 1988 r. (1 szt.), 100000 
zł z .Solidarnością' z 1990 r. (2 szt.-). Legnica, tel. 
0604/35-58-96
MONETY SREBRNE z wizerunkiem Papieża, nominał
1.000 zł, z 1992 i 1993 r., z .Solidarnością', nominał
100.000 zł oraz .XXX Lat PRL', 4 szt. - 200 zł łub zamie
nię na telefon GSM. Lubin, tel. 076/846-58-82 
MONETY ZŁOTE 10 zł z 1925 r.. - 250 zł, 50 zł Orzeł 
Bielik -195 zł, 20 zł z bursztynem -160 zł, 20 zł kopalnia ' 
soli w Wieliczce, z cyrkonią - 125 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/739-95-11 po godz. 18
ZNACZKI POCZTOWE. 1976/01 r. polskie, kompletna se
ria, stan idealny, - 9.500 zł. Wrocław, teł. 0503/80-78-19 
ZNACZKI POCZTOWE polskie, kpi. serie, czyste i stem
plowane. lata 1958-1992, wartość katalogowa - 5.000 zł 
(Fischer), - 2.500 zł. Jelenia Góra. tel. 075/641-61-98

T E LE FO N Y  
I AKCESORIA

„SIM LOCK” • 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 
Wrocław 02020601

. KARTĄ fO P  startowa + wizytówki, mapa zasięgu (CD) - 
&  Żł. WołóAMek 0604/07-80-99 
KARTA POP nowa, na koncie 25 żł, ważna rok, - 40 zł. 
Wrocław, teł. 0603/64-16-61 ' '
KARTA POP 15 zł na koncie, + 50 zł.na kuponach (po 
wysłaniu) - 38 zł/szt. Wrocław, tel. 071/34'3-62-42, 
0603/48-48-18
KARTA POP nowa 15 zł na koncie + 1Q,zł, portfelik, wizy
tówki, płyta CD, telefon Nokia 3310, nowa, na gwarancji, 
bez SIM locka, cena -460 zl. Wrocław, tel. 071/788-55-83, 
0501/94-29-26
KARTA POP STARTOWA £5 zł na koncie, nowe. nie uży
wane. cena 40 zł. Wrocław, tel. 0503/67-75-02 .
KARTA POP nowa, zapakowana, 15 zł na koncie, możli
wa wysyłka « 35 zł. Wrocław, tel. 783-77-45, 
0503/99-06-99 ' I

M IR M A R K O M
A K C E S O R IA  GSM/DCS

PO KR O W CE, ŁADOW ARKI, BATERIE. ZESTAW Y 
SAM O CH O D O W E. OBUDOWY. KABLE I INNE, 

D U 2Y  W YBÓ R , NAJTANIEJ t

T E L E F O N Y  GSM/DCS
KOM IS-SKUP-SPRZED A2-ZAM IANA 

SKU P-SPRZED AŻ KART SIM PLU S TAK TAK. POP. 
STARTO W E. UZUPEŁNIAJĄCE

S E R W IS , N A P R A W A
W SZELKIE  USZKODZENIA 

S PR ZE D AŻ CZĘŚCI ZAM IENNYCH. W YŚW IETLACZE  
W TYCZKI, GŁOŚNIKI I INNE

U S U W AN IE  S IM LO C K
KOD APARATU. LOGO, NETM ONITOR, W IBR A 3210 

S IM LOCK Z  M OTOROLI 
I PRAW IE  W SZYSTK ICH  TELE FO NÓ W  

  NAJTANIEJ I

W rodaw  • Nowy Dwór, ul. Oublrttka S 
(włtżowiac obok kościoła), pon.-pt 10.00-17.30-.
ui. 071/357-78-58, 373-61-41
prosić: telefony
KOM. O 607 73 55 66______

KARTA POP nowe. oryginalne, zapakowane, limit 10 zł + 
10 zł za kupony, płyta CD, instrukcja, wizytownik, numer 
do wyboru - 34 zł. Wrocław, tel. 071/360-16-42, 
.0503/64-30-40
KARTA POPRTOWE STARTOWA - 45 zł, SIMPLUS 3 - 
35. zl, SIMPLUS 33 - 60 zł, SIMPLUS 53 - 80 zł, TAK TAK 
-110 zł. Jawor, tei. 0603/84-85-36 lub, 0607/82-34-20 
KARTA SIMPLUS STARTOWA oraz POP i Era, wszyst
kie, tanio. Jawor, tel. 0504/99-13-64 
KARTA SIMPLUS na koncie 33 zł - w cenie od 48 zł/szt., 
na koncie 53 zł - w cenie od 58 zł, na koncie 3 zł - w cenie 
od 20 zł/szt. Wrocław, tel. 0609/34-93-39 
KARTA SIMPLUS STARTOWA nowa, na koncie 35 zł, • 
50 zł. Wrocław, tel. 0603/64-16-61 
KARTA SIMPLUS STARTOWA 3 zł na koncie • 25 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/343-62-42, 0603/48-48-18
KARTA SIMPLUS nowa, 33 zł na koncie, cena • 49 zł. 
Wrocław, tel: 071/788-55-83, 0501/94-29-26 *
KARTA SIMPLUS STARTOWA cena 40 zł. nowe. nie uży
wane. Wrocław, tel. 0503/67-75-02 
KARTA SIMPLUS STARTOWA - od 50 zł, Tak Tak - od 65 
zł oraz POP - od 40 zł. Wrocław, tel. 387-13-75, 
0606/77-92-47
KARTA SIMPLUS nowa. zapakowana. 33 zł na koncie, 
możliwa wysyłka. - 50 zł. Wrocław, tel. 783-77-45, 
0503/99-06-99
KARTA TAK TAK STARTOWA nowa. na koncie 65 zł. -
80 zł. Wrocław, tel. 0603/64-16-61
KARTA TAK TAK na koncie 14 zł. ważna do 24.09.2001
r. - 50 zł. Wrocław, tel. 0600/61-12-52
KARTA TAK TAK STARTOWA 50 zł na koncie, cena 100
zł. nowe. nie używane. Wrocław, tel. 0503/67-75-02
KARTA TAK TAK 50 zł - 80 zł. Wrocław, tel. 0502/60-03-97
O  KARTY SIMPLUS • hurt. Legnica, tel.

0607/15-17-50 84014221
KLAWIATURA DO WIADOMOŚCI SMS ERICSSON nowa. 
z futerałem, - 35 zł. Oleśnica, tel. 0503/70-04-80 
KLIPS DO TELEFONU GSM NOKIA 3210 oraz uchwyt 
do paska, • 15 zł. Jawor, tel. 0603/84-85-36
KUPIĘ AKUMULATOR DO TELEFONU NOKIA 6150 z wi
bracją, - do 50 zł. Wrocław, tel. 0501/93-75-98
KUPIĘ KARTY STARTOWE Simplus, TAK TAK. POP. po 
rozsądnej cenie. Wrocław, tel. 0606/44-93-63
KUPIĘ KLAPKĘ DO ERICSSONA T 10S. Wrocław, tel. 
0608/65-93-56
KUPIĘ KUPON UZUPEŁNIAJĄCY POP o wartości 50 zł i 
100 zł. Wrocław, tel. 0501/96-97-75 
KUPIĘ KUPON UZUPEŁNIAJĄCY Tak Tak. Simplus, POP 
oraz karty telefoniczne. Wrocław, tel. 0502/42-57-72 
KUPIĘ ŁADOWARKĘ DO TELEFONU Nokia 3210. 3310. 
5110, Siemens C25, C35, S11. Wrocław, tel. 0501/96-97-75
O  KUPIĘ TELEFONY GSM wysokie modele, nowe i 

używane, uszkodzone, zniszczone, niekompletne. 
Wrocław, Oława, teł. 0501/29-46-45 02021031

Znudził Ci się telefon^
skup, sprzedaż, zamiana 
telefonów komórkowych 
i aparatów stacjonarnych

Wrocław, ul. Drobnera 12, tel. 321 66 37
6130, Panasonic G450, G520, Siemens C25, C35. Wro
cław, tei. 0502/95 8̂7-28
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON GF 768 T10s, T18s, 
T28s, Nokia (wszystkie modele), mogą być uszkodzone, 
na części, bez ładowarek, oraz sprawne. Jelenia Góra, 
tel. 0607/15-57-78
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON GF 768 T 10, T 20s,
T 28s. Kłodzko, tel. 074/865-51-78, 0606/98-26-09 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON GF 768, T10S, T28S 
może być niekompletny. Wrocław, tel. 0501/96-97-75 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON R 320S lub inny. Wro
cław, tel. 0600/43-81-86
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 10S T 20s, T 28s 
lub inny, nowy lub używany. Wrocław, tel. 0503/68-55-65 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 1&S T 18. T 20. T 
28, R 320, mogą być uszkodzone, niekompletne, znisz
czone. Oława, tel. 0606/40-71 -37 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T10S w cenie do 160 
zł, T 20S w cenie do 400 zł, T 28S w cenie do 450 zł. 
Wrocław, tel. 0503/85-12-01
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S do 450 zł oraz
inny. Lubin, tel. 0609/64-41-91
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S. Wrocław, tel.
071/783-77-45, 0503/99-06-99
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S. Wrocław, tel.
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S do 450 zł oraz
inne. Lubin, tel. 0604/96-86-78
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S R 320, nowe i
używane, zniszczony, uszkodzone. Oława, tel.
0501/29-46-45
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S w cenie do 440
zł. Wrocław, tel. 0502/60-03-97
KUPIĘ TELEFON GSM GSM ERICSSON T 28S T 20S.
Wrocław, tel. 783-77-45, 0503/99-06-99
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA D 520 M 3288, 3588,
3688, 3888, T 2288, V 2288. CD 930. V 3688, V 3690, *
Ericsson GA 628, GF 768, S868. A 1018s. T 10s, T 28s. T

KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3110 - do 100 zł, 5110 - 
do 150 zł. 3210 - do 240 zł, 3310 - do 350 zł. 6110 - do 
250 zł, Motorola T 180 - do 150 zł, Ericsson A 1018s - do 
100 zł, Siemens C25 - do 130 zł, C35 - do 300 zł, Alcatel 
OT 501 - do 350 zł, Bosch 509 - do 100 zł i inne. Jawor, 
tel. 0603/84-85-36 lub. 0607/82-34-20 
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. Wro
cław, tel. 0606/57-95-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3110, 5110. Strzegom, 
tel. 074/855-53-26
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 w cenie do 250 zł, 
3310 do 400 zł. 5110 do 150 zł. 6110 do 200 zł, 6210, 
7110, 8210, 8850. Kłodzko, tel. 074/865-51-78, 
0606/98-26-09
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 3310. 5110, 6210, 
8210; 8850, Siemens C35 r. Ericsson T28, T20 i inne mo
dele z aktualnych promocji, mogą być większe ilości. Lu
bin, tel. 0601/44-95-3a "
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 3310 i inne, poniżej 
ceny giełdowej. Lwówek ŚJąski, tel. 0608/34-51 -30 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 5110,6210 lub inne, 
po okazyjnej cenie. Oleśnica, tel. 071/314-33-73. 
0603/23-45-49
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 3310. 5110, 6110; 
Ericsson T10, 768, 1018, 2618, Panasonic, GD30, 50. 
90, Siemens C35, C25, z ładowarką lub bez. Wrocław, 
tel. 0607/19-20-26
.KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 3310, 5110, Erics
son T 20s, T 10s. T 28s oraz inne. Wrocław, tel. 
0503/68-55-65
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 nowy,- 280 zł. Wro
cław, tel. 0502/39-80-02
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210. Wrocław, tel. 
071/783-77-45. 0503/99-06-99 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 do 240 zł, możliwy 

•dojazd. Wrocław, tel. 0600/36-02-24. 0605/64-23-88 
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 działający w Era lub 
bez SIM locka, z ładowarką, stan idealny, w cenie 150 zł 
oraz telefon GSM Alcatel One Touch Max, działający w 
Era z ładowarką, stan idealny. Zgorzelec, tel. 
0604/71-97-47

TELEFONY KOMÓRKOWE
S K U P  - S P R ZED A Z  - ZAM IAN A
KARTY STARTOWE. AKCESORIA.!
USUWANIE BLOKAD SIM LOCK
Lu b in , u l. T raugu tta , tef. 0 -603 167 974

20s. A2618s, R 320, Nokia 3110,5110,5130,6110,6150, 
3210, 3310,6210, 8210, 8850. Siemens C25, S25, C35i, 
M35, S35. Wrocław, tel. 0607/78-78-93
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA D 520 - do 70 zł. M 
3288, 3588, 3688, 3888 - do 100 zł. T 2288, V 2288 - do 
150 zł. CD 930 - do 170 zł. Ericsson GA 628 - do 60 zł, 
GF 768 - do 100 zł. S 868 - do 100 zł. A 1018 - do 100 zł. 
T 10s - do 200 zł, T 28s - do 500 zł. A 2618 - do 170 zł 
Nokia 3110 - do 90 zł. 5110 - do 160 zł, 3210 - do 230 zł. 
Wrocław, tel. 0603/83-88-61
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 3688. Wrocław, 
tel. 0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 3688 V 3690, 
mogą być uszkodzone, niekompletne, zniszczone. Oła
wa. tel. 0606/40-71-37
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 3688 V 3690. V 
50. T 250, nowe i używane, zniszczony, uszkodzone. Oła
wa, tel. 0501/29-46-45
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 do 850 zł. V 
3688 do 700 zł. Kłodzko, tel. 074/865-51-78, 
0606/98-26-09
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 3690. Wrocław, 
tel. 0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 3690. Wrocław, 
tel. 783-77-45. 0503/99-06-99

TELEFONY KOMÓRKOWE LUBIN, ul. Armii Krajowej 23 
S K U P , S P R Z E D A Ż ,  Z A M I A N A  tel. 0-606 222 244, 0-604194 652

O  „VIBRA" W NOKII 3210 - 60 zł, a także usuwanie 
SIM locka i kodu aparatu z Nokii, Siemensów, 
Ericssonów, Sagemów, wgrywanie logo, net mo
nitora, nowych gier do Nokii 3210, sprzedaż pro
gramów do usuwania SIM locka, ceny od 20 zł. 
Wrocław, tel. 0503/58-59-58 03002421

AKCESORIA DO TELEFONÓW GSM do wszystkich mo
deli, ładowarka sieciowa - 30 zł, ładowarka samochodo
wa -14- zł, zestaw słuchawkowy -15 zł, pokrowce -14 zł, 
uchwyty do samochodów - 25 zł. Wrocław, tel. 
0501/96-20-94
AKCESORIA DO TELEFONÓW GSM ładowarki do Sie- 
mensa C25, Boscha 509, Ericssona - 50 zł/szt. Wrocław, 
tel. 0607/62-80-53 -
O  AKTUALNIE KUPIĘ TELEFONY GSM Z PROMO

CJI nowe i używane oraz sprzedam lub zamie
nię, w szystk ie  modele. Wrocław, tel. 
071/781-72-82,0608/33-89-68 02021061

AKUMULATOR DO TELEFONU Nokia 51xx, 61xx, orygi
nalny. wibracyjny, fabrycznie nowy, oryginalnie zapako
wany, model bms-2v, -120 zł. Wrocław, tel. 0501/41-88-44
CENTRALA TELEFONICZNA TELEFAX V4 5/12, 1994 r.
5 wejść, 12 wyjść, + aparaty telefoniczne, kpi., sprawna
w 100%, - 800 zł. Żary, tel. 0602/69-21-86
GENERATOR KODÓW POP, SIMPLUS, TAK TAK, • 550
zł. Rawicz, tel. 0503/50-18-43
INSTRUKCJA DO TELEFONU NOKIA 5110. 3210 - 15
zł/szt. Jawor, tel. 0603/84-85-36
KARTA POP STARTOWA nowy, zapakowany, 2 sżt. - 35
zł/szt. Trzebnica, tel. 071/312-05-79. 0502/57-65-74

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 8210,8850,8890,6210, 
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. Wrocław, tel. 353-86-43, 
0501/28-38-83
O  KUPIĘ TELEFON GSM : Nokia 3310 do 400 zł, 

3210 do 250 zł, 5110 do 150 zł, 6150 do 400 zł, 
8210 do 900 zł, 6210 do 800 zł, Siemens C25 do 
150 zł, C35 do 300 zł, A36 do 200 zł, Panasonic 
GD 30 do 200 zł, GD 50 do 250 zł, Ericsson T 10 
do 200 zł, A 1018 do 100 zł, R 2618S do 160 zł, 
R320 do 250 zł. Motorola T 2288 do 180 zł, V 2288. 
do 200 zł, Alcatel DB do, 120 zł, 301 do 200 zł, 
Wrocław, tel. 0501 /28-09-13 02021021

KUPIĘ TELEFON GSM nowy lub mało używany, stan ide
alny. Wrocław, tel. 0503/64-30-40 
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL CLUB Easy. Max. View, 

'Dfr,*402K501. Nokia 3110.5110,5130.6110.6150,3210, 
3310.6210* 88^ 8210850 , Ericsson GA 628, GF 768, 
S 868, A 1018s, T 10sTm8t-R32J.0, A2618s, Motorola 
D 520. M 3168. 3288.3568. 3688, 38887^2260 2288, 
CD 930, V 3690 V 3688: Wrocław, tel. 0608/11-60=2*- 
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL VIEWMax. Ciub, Erics
son 768/868, 628, 1018. T10S. Motorola; D520, 930, 
35$8,3888; T2288, Nokia 3110. 3210. 5110, 5130, 6 1̂0.

KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA Siemens. Motorola. Ja
wor. tel. 0504/99-13-64
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA Motorola. Siemens i inne. 
Legnica, tel. 0603/25-65-23
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA Ericsson lub inny. Wro
cław, tel. 387-13-75, 0606/77-92-47

KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 3310. 5110, 5130, 
6110. 6130. 6150, 6210, 7110, 8210, 8810, 8850, mogą 
być uszkodzone, niekompletne, zniszczone. Oława. tel. 
0606/40-71-37
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 3310. 7110. 5110. 
Wrocław, tel. 783-77-45. 0503/99-06-99 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 w cenie do 200 zł. 
3310 w cenie do 380 zł, 8210 w cenie do 850 zł, 8850 w 
cenie do 1200 zł. Wrocław, tęl. 0503/85-12-01 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210, 3310 lub inny mo
del, może być bez osprzętu. Wrocław, tel. 0501/73-38-13 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210, 3310, 7110, 5110 
Ericsson T28s, T10s, Siemens C35i, Panasonic GD30. 
GD50. Wrocław, tel. 071/788-55-83. 0501/94-29-26 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 lub Siemens. Erics
son, nowe, z promocjj, każda sieć. Legnica, tel. 
0503/34-13-02
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 do 400 zł. 3210 do
300 zł. Lubin. tel. 0609/64-41-91
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 działający w Plusie.
może być bez ładowarki, w dobrej cenie. Wrocław, tel.
0607/74-47-34
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310. Wrocław, tel.
071/783-77-45, 0503/99-06-99
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 - 400 zł, Ericsson T
28s - 500 zł. Wrocław, tel. 0600/13-71-05
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 do 400 zł, możliwy
dojazd. Wrocław, tel. 0600/36-02-24, 0605/64-23-88
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 większą ilość, nie 
używane, kpi., w pudełkach, do 300 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/341-58-09 po 21, 0603/44-02-02 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 do 400 zł, Nokia 
3210, do 300 zł. Lubin, tel. 0604/96-86-78 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 3210, 6210, 7110, 
8210, 8310, 8850, 8890, nowe i używane, zniszczone, 
uszkodzone. Oława, tel 0501/29-46-45

SKUP ■ SPRZEDAZ • ZAMIANA
TELEFONÓW GSM NOWYCH I UŻYWANYCH

-  usuw anie b lokad  
S IM  lock -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 
pansJ z wibracją Nokia 6210

detal
(zł)

60
100
130
100
120
140
120
50
50
50

panel z klawiaturą Nokia 8850 15 
antena Nokia 3210 40
Powyższe ceny nie zawierają podatku VAT.

hurt od 
10 szt.(zł) 

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 I S  / N A P R A W A
TE L E F O N Ó W

Wrocław, uL Bogusławskiego 46 
(•bak 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.
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Autoryzowany Dealer

Simens C35 
Zestaw POP

g ® Q

Stała pronocja na talafony z aktywacją 
Telefony nowe 1 używane 
SKUP ■ SPRZEDAŻ • ZAMIANA 

Akcesoria w szerokim wyborze

A lc a te l 301 
Zestaw POP

RADkomTOM

Nokia 3310 JF " l 
zaktywacją I

RADkomTOM, t e l .  (071) 372 5 372, 50-004WROCŁAW, u l.  K o ł łą t a ja 29/30

KOPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 - do 150 Zł. 6110 - 
do 240 zł. 3210 * do 220 zł. Wrocław, tel. 0602/55-15-03 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 3210. 3310. Wro
cław. tel. 0503/68-55-65
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 do 160 zł. możliwy 
dojazd. Wrocław. vtel. 0600/36-02-24. 0605/64-23-88 
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 - 150 zł. 3210 do 
260 zł. 3310 do 370 zł. 6150 do'380 zł. 7110 do 550 zł i 
inne. Wrocław, tel. 0502/60-03-97
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110, 3210 • do 350 zł. 
Wschowa, tel. 065/540-13-46, OS03f25-M-02
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5130 do 100 zł. możliwy 
dojazd. Wrocław, tel. 0600/36-02-24. 0605/64-23-88 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5130, 6130, 5110, 6110, 
3210, 3310 może być niekompletny. Wrocław, tel. 
0501/96-97-75
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6110 do 230 zł. możliwy 
dojazd. Wrocław, tel. 0600/36-02-24, 0605/64-23-88 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6210. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13

!!!SKUP!!!
NOKIA 33 10 -400  zł

AftNOKIA 3210 - 300 zł 
PHILIPS O ZEO

tel. 071/322-07-01
300 zł °e

KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6210 do 850 zł. NOKIA 
7110 do 650 zł, możliwy dojazd. Wrocław, tel. 
0600/36-02-24, 0605/64-23-88
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8210, 8850. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8850, 8210, 8810, 7110, 
6150,3310, 3210 oraz model 5110; Siemens SL 45. Mo
torola V 3690, V3688; Ericsson T28s, nowe lub używane, 
zniszczone, zablokowane, niekompletne, uszkodzone 
(wyświetlacz) oraz bez ładowarek i baterii. Oława, tel. 
0603/42-81-56
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 TELEF0N0W
Nokia 3310........... -430 zł
Ericsson T28 ........- 500 zł
Siemens C25 ....... - 220 zł
Siemens C35 ....... - 350 zł _
Motorola T180 ......-180 zł |

oraz inne!!! § 
Tylko nieużywane!

WROCŁAW 0-501 93 22 36
3210, 1200 szt., możliwość wysyłki, - 15 zł. Lubin, tel. 
0608/03-52-36
ŁADOWARKA DO TELEFONU MOTOROLA D 520 i D 
160, - 25 zł możliwość wysyłku, lub kupię telefon M 520D 
- do 50 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-69-27
ŁADOWARKA DO TELEFONU SAGEM i Ericsson. - 30 
zł. Wrocław, tel. 0501/40-78-57
ŁADOWARKA DO TELEFONU Ericsson R320S i instruk
cję, cena 60 zł. Wrocław, tel, 0600/43-81-86
ŁADOWARKA DO TELEFONU ERICSSON pokrowiec na 
rękę, mikrofon ze słuchawką, - 40 zł. Wrocław, tel. 
071/333-82-02 po 21
ŁADOWARKA DO TELEFONU Nokia 3210, 5110, 6150, 
7110, oryginalna • 35 zł. Wrocław,.tel. 0502/60-03-97
ŁADOWARKA DO TELEFONU NOKIA, - 35 zł. Wrocław, 
tel. 0607/74-47-34
ŁADOWARKI DO TELEFONU sieciowe • 40 zł. ład. sa
mochodowe - 20 zł. Jawor, tel. 0603/84-85-36 lub, 
0607/82-34-20
ŁADOWARKI DO TELEFONU MOTOROLA T 2288, - 40 
zł. Wrocław, tel. 071/321-71-56 
OPROGRAMOWANIE generatory kodów (TAK TAK. Sim- 
plus, POP), schematy, opisy kabli, dzwonki, kody inży
nierskie • 15 zł/CD (możliwa wysyłka). Wołów. tel. 
0606/50-94-98
OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOCKA logo. 
dzwonki, net monitor, blue light, wibracja, przypominanie 
kodu zabez., generat. 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
OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOCKA wgry-

r

Słm fkźw rek
Autoryzowany Dealer Era B8M

Telefony nowe i używar 
Skup • Sprzedaż Zamian* 

Akcesoria w szerokim wyborze 
Stała promocja , na telefony z aktywacji

Łokietka 18 (róg pl. Św. Macieja)
Wrocław, tel. (0-711 321 88 83

KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25 C35, M35. S35. 
Kłodzko, tel. 074/865-51-78. 0606/98-26-09 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25 C35L Wrocław, tel. 
0503/68-55-65
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25 S25. C35i. M35. 
S35, Panasonic G 520. GD 30.50,90.92.93. Sony CMD 
C 5 ,15, 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 C35, M35, S35, 
mogą być uszkodzone, niekompletne, zniszczone. Oła
wa, tel. 0606/40-71-37
KUPIĘ TELEFON GSM SIEME*NS C25 w cenie do 150 zł. 
C 35i w cenie do 260 zł. Wrocław, tel. 0503/85-12-01 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I lub Nokia 3210, 
bez SIM locka, ład., instr., konkurencyjna cena. Torzym, 
tel. 068/341-38-49, 0605/39-52-17 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I do 330 zł. Lubin, 
tel. 0604/96-86-78
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I do 320 zł. Lubin, 
tel. 0609/64-41-91
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I w cenie do 260 
zł. Wrocław, tel. 0502/60-03-97 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I, C25, M35 Pana
sonic GD30, GD50, GD90, może być niekompletny. Wro
cław, tel. 0501/96-97-75
KUPIĘ TELEFON GSM SONY CMD C1 C5, Sagem 912, 
Ericsson T 10, 768.1018, Nokia 3210.5110, 3310, mogą 
być bez ładowarek. Wrocław, tel. 0502/89-26-51 
KUPIĘ TELEFON GSM SONY CMD C5 Z5, J5. Mitsubi
shi Trium Aria. Alcatel Club. Easy. Max, DB, 302, 501, 
Bosch 509,909,909 Dual, Philips Sawy. Ozeo. Wrocław, 
tel. 0606/57-95-13
KUPIĘ TELEFON GSM SONY CMD Z5. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM/ ERICSSON T 20S. Wrocław, tel. 
0604/06-55-32
LOGO OPERATORA na dyskietce, do telefonu Nokia

wania logo, net monitor, dodatki, dzwonki, loga, schema
ty, opisy, vibra 3210, T10.- T18, generatory kodów Sim- 
plus, Tak Tak, ROP, flasher Nokii, nowe softy, ponad 1 
GB programów, wysyłka • 30 zł/CD. Wrocław, tel. 
0504/93-43-87
OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOCKA loga, 
dzwonki, wibracja, do Nokii, schematy kabli, 1 CD, 650 
MB. - 250 zł. Jelenia Góra. tel. 075/643-69-66 
PANELE DO TELEFONU NOKIA 5110 kolor srebrny, gra
natowy, szary (logo Plusa) - 20 zł, czerwony -10 zł. Ja
wor, tel. 0603/84-85-36
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. 
7110, 6210, nowy, - 50 zł. Wrocław, tel. 0603/64-16-61
SEKRETARKA AUTOMATYCZNA na 1 mikrokasetę + za
silacz, - 70 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/53-42-21 
SKANER TELEFONICZNY nowy, -1.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/95-82-05
O  TELEFAKSY już od 200 zł, skup, sprzedaż, na

prawy, telefaksy, telefony, kserokopiarki, drukar* 
ki, monitory, komputery, kamery. Wrocław, ul. Tę
czowa 57, tel. 071/342-70-41 wewn. 306, 
0604/63-89-93 80008301

TELEFAKS OLIVETTI 2100 z kopiarką, - 200 zł. Legni
ca. tel. 076/862-55-68
TELEFAKS PANASONIC możliwe kopiowanie, autom, se
kretarka, dużo innych funckji, - 380 zł. Świdnica, tel. 
0607/48-03-55 £
TELEFAKS PANASONIC KXF-2090 z autom, sekretar
ką, stan b. dobry - 390 zł, Siemens 840, stan b, dobry - 
280 zł, można sprawdzić na miejscu oraz STABO FAX 30 
z sekretarką, możliwość sprawdzenia, stan b. dobry, • 180 
zł i TRIUMPH-ADLER FX 610,1999 r. na zwykły papier, 
atramentowy, A4. możliwość sprawdzenia, stan idealny, - 
540 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-69-27

[ H A . I - C O M  j

•skup
• sprzedaż
• zamiana
• akcesoria
• serwis - SIM  LO CK  
•kartyPOP, SIM PLUS

TAK TAK
CENTRUM-RYNEK 

Wrodaw, ul. Świdnicka 28 
(wejicie w bramie teatru, III p.)
tel. 071/341-08-03,0-603 539 090,0-604 299 359
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TELEFON BEZPRZEWODOWY BOSCH oddzielna baza, 
bardzo dobry zasięg, czarny, - 140 zł. Wrocław, tel. 
0503/33-04-89 /l
TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC kx/3965, 
czarny, klawiatura na .bazie”, dużo funkcji, nowy akumu
lator, duży zasięg, - 250 zł. Świdnica, tel. 074/852-15-22, 
0602/28-32-80
TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC KX-T 9000 
BSH, czarny, mały, -120 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89
TELEFON GRUNDIG CP 810AM, z cyfrową sekretarką, 
900 MHz, odsłuch z bazy I ze słuchawki, stan idealny • 
220 zł. Wrocław, tel. 071/348-79-68. 0502/15-94-84 
TELEFON PANASONIC z sekretarką na małe kasety, gło
śno mówiący, pamięć 15 numerów, przełącznik tony/im
pulsy, homologacja, instrukcja, stan idealny, - 220 zł. 
Opole. tei. 0600/38-27-63
TELEFON SIEMENS z cyfrową sekretarką Euroset 835, 
instr. w jęz. polskim, homologacja, stan idealny, - 190 zł. 
Wrocław, te t 071/348-79-68, 0502/15-94-84 
TELEFON GSM ALCATEL DB mały • 160 zł. Nokia 5110. 
Era i Plus kpi. • 230 zł, Siemens C35 kpi. - 330 zł, Nokia 
3310 nowy, kpi. • 450 zł, Nokia 3210 kpi., Plus i Era - 290 
zł„Alcatel 501 nowy, kpi.. Era • 480 zł, Alcatel DB mały 
kpi. -150 zł: Jawor, tel. 0504/99-13-64 
TELEFON GSM ALCATEL. - 100 zł. Lubin. tel. 
0604/9,6-86-78
TELEFON GSM ALCATEL 301 mały. 2-systemowy. bez 
SIM locka, - 290 zł. Wrocław, teL 322-15-08, 
0501/28-18-82
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 - 260 zł. Oława. tel. 
0501/29-46-45
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, tel. 0608/11-60-25
TELEFON GSM ALCATEL 501 - 460 zł. Oława. tel.
0501/29-46-45
TELEFON GSM ALCATEL CLUB Simlock ERA, ładowar
ka. -110 z ł. .. teł. 0503/06-69-30 
TELEFON GSM ALCATEL CLUB ładowarka, klapka, po
krowiec, z kartą, numer Tak Tak, menu, data, godzina, . 
alarm, - 135 zł. Bielawa, tel. 074/645-33-49, 
0601/06-58-83
TELEFON GSM ALCATEL CLUB działa w sieci Era -100 
zł. Alcatel Pocket, Era -150 zł. Jawor, tel. 0603/84-85-36 
lub, 0607/82-34-20
TELEFON GSM ALCATEL CLUB ładowarka biurkowa, an
tena wyciągana, klapka wysuwana, w pudełku, data, ze
gar, powiadomienie o spotkaniu, kalendarz, stan dobry, 
pokrowiec, działa w sieci ERA, idealny do kart Tak Tak, 2 
szt., czerwony i złoty metalic -100 zł/szt. Świdnica, teł. 
074/850-97-04. 0600/64-38-16 
TELEFON GSM ALCATEL CLUB ład. sieciowa, na gwa
rancji, idealny na kartę TAK TAK. zestaw głośno mówią
cy, stan idealny, b. długi czas czuwania, • 90 zł. Wrocław, 
tel. 0608/11-60-25
TELEFON GSM ALCATEL CLUB z SIM lockiem Era. kom
plet, • 110 zł. Zielona Góra, tel. 0608/58-08-53 
TELEFON GSM ALCATEL CLUB ładowarka, instrukcja, 
stan b. dobry, działa w sieci Era GSM - 90 zł. Złoty Stok, 
tel. 0503/03-22-10
TELEFON GSM ALCATEL CLUB ładowarka stacjonar
na, biurkowa, zegar, data, czuwa ok. 4 dni, - 79 zł. Wro
cław, tel. 0501/96-20-94
TELEFON GSM ALCATEL DB, -110 zł. Kędzierzyn-Koź
le, tel. 0502/6546-01
TELEFON GSM ALCATEL DB stan b. dobry, komplet, 
cena 150 zł. Wrocław, tel. 0503/67-75-02 
TELEFON GSM ALCATEL EASY kremowy, SIM lock Era, 
bardzo dobra bateria, ładowarka, instrukcja w j. polskim, 
stan idealny, -100 zł. Opole, tel. 0600/38-27-63 
TELEFON GSM ALCATEL EASY DB czarny, bez SIM loc
ka. stan b. dobry. -120 zł. Wrocław, tel. 0607/37-92-33 
TELEFON GSM ALCATEL EASY ład. sieciowa, nowy, na 
gwarancji, 2-systemowy, na kartę TAK TAK, zestaw gło-

SKUP
S P R Z E D A Ż  i  Z A M I A N A
TELEFONÓW NOWYCH I UŻYWANYCH

SERWIS
- KARTY PRE-PAID, AKTYWACJE

- KUPONY ERA, PLUS, IDEA, AKCESORIA
- TWÓJ STARY TELEFON W ROZLICZENIU

UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 69 . 
TEL. (071) 321 14 06,0 602 76 33 32 • 
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W rocław , ul. Dworcowa 9 
te l. 071/799-49-19 

0-501 770 399 
0-901 559 997

śno mówiący, stan idealny, - 140 zł. Wrocław, tei. 
0608/11-60-25
TELEFON GSM ALCATEL HC 800, - 60 zł.
Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/481-94-11
TELEFON GSM ALCATEL MAX ładowarka, instrukcja, -
100 zł. Legnica, tel. 0606/15-38-65
TELEFON GSM ALCATEL POCKET ładowarka, cena 150
zł. Wrocław, tel. 0503/67-75-02
TELEFON GSM ALCETEL EASY stan b. dobry, osprzęt.
pudełko, • 160 zł. Legnica, tel. 0602/23-11-56
TELEFON GSM ALCETEL EASY DB. bez SIMIocka. stan
b. dobry, - 170 zł. Oleśnica, teł. 071/314-96-30,
0503/71-03-00
TELEFON GSM BOSCH 509 D 2-systemowy, pudełko, 
stan b. dobry, - 125 zł. Wrocław, tel. 071/327-47-60, 
0502/04-12-41
TELEFON GSM BOSCH 509 ładowarka sieciowa, 2-sys
temowy, -110 zł. Wrocław, teł. 0501/96-20-94 
TELEFON GSM BOSCH 608 ładowarka sieciowa -100 
zł. Wrocław, tel. 0501/62-44-76 
TELEFON GSM BOSCH 909 Dual S, niebieskie podświe
tlanie, bez SIM locka, mało używany - 400 z l lub zamie
nię na pakiet .Wizji TV" lub .Cyfry +\ Świdnica, tel. 
074/845-32-80, 0608/83-17-13 .
TELEFON GSM BOSCH 909 ład. sieciowa, nowy, na gwa
rancji, w pudełku, wibracja, idealny do TAK TAK, POP i 
Simplusa, 2-systemowy, stan idealny, - 320 zł. Wrocław, 
tel. 0603/83-88-61
TELEFON GSM BOSCH 909 stan dobry, ładowarka sie
ciowa, małe gabaryty, terminarz, czuwa 4 dni. - 220 zł. 
Wrocław, tel. 0501/96-20-94 
TELEFON GSM ERICSSON A 1018S ład. sieciowa, nowy, 
na gwarancji, bez SIM locka, idealny do TAK TAK, POP i 
Simplusa, pudełko, 2-systemowy, -140 zł. Wrocław, tel. 
0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON A1018S ładowarka, futerał, 
bez SIM locka. dużo funkcji, stan b. dobry, -150 zł. Zielo
na Góra, tel. 0606/75-68-23
TELEFON GSM ERICSSON A  2618S + karta Tak Tak, 30 
zł na koncie. • 300 zł. Oława, tel. 071/313-48-27, 
0502/63-69-04
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 ład. sieciowa, bez 
SIM locka, idealny do TAK TAK i Simplusa, zadbany, - 90 
zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON GF 768, - 180 zł. Lubin. tel. 
0604/96-86-78
TELEFON GSftlJ ERICSSON GF 768 nowy, -190 zł i inne. 
Lubin. tel. 0609/64-41-91
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 ład., bez SIM locka - 
140 zł, Ericsson S 868, ład. - 140 zł. Węgry, tel. 
0503/85-15-07
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 ładowarka, zapaso
wa bateria, instrukcja, cena 150 zł. Wrocław, tel. 
0503/67-75-02

TELEFONY KOMORKOWI.
SkOBPtON

• serwis • skup
• sim lock • sprzedaż
• kable • zamiana

komunikacyjne • akcesoria

ul. Poleska 48 (os. Kiełczowskie) 
tel. 071/324-11-14, 0-605 957 797

TELEFON GSM ERICSSON GF 768 lad. sieciowa, bez 
SIM locka, idealny do TAK TAK i Simplusa, pudełko, in
strukcja, na gwarancji, mały, z klapką, zadbany, -150 zł. 
Wrocław, tel. 0603/83-88-61 .
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 granatowy i czerwo
ny. małe gabaryty. -159 zł. Wrocław, tel. 0501/96-20-94
TELEFON GSM ERICSSON GH 688. - 130 zł. Legnica, 
tel. 0602/10-30-27
TELEFON GSM ERICSSON PH 388 - 60 zł. Wrocław, tel. 
0504/91-99-97
TELEFON GSM ERICSSON PH 388 bez SIM locka. na
kartę Tak Tak, Simplus, POP, ład. stacjonarna, -100 zł.
Wrocław, tel. 071/342-64-35
TELEFON GSM ERICSSON R 320S nowy. bez SIM locka
• 500 zł lub zamienię na telefon GSM Alcatel OT 501,
Nokia 7110, Siemens C35 lub inne. Jawor, tel.
0603/84-85-36

SKUP NOWYCH TELEF0N0W
ERICSSON T 2 0 .................. 450 zl
ERICSSON R320 ................ 380 zl
NOKIA 3210 ........................ 320 zl
ALCATEL 501 ...... .......... 400 zl
ERICSSON T 2 8 s ................ 470 zl
NOKIA 3310 ........................ 410 zl
oraz inne telefony z promocji OP002774

I Wrocław i Kotlina Kłodzka I
tel. 0-603 539 090

TELEFON GSM ERICSSON R 320S SIM lock Era GSM - 
379 zł oraz Ericsson T10s, kolor niebieski, • 239 zł. Wro
cław. tel. 0604/29-93-59
TELEFON GSM ERICSSON R 320S nie używany, na gwa
rancji, rachunek, wszystkie funkcje, telefon roku 2000, - 
440 zł. Wrocław, tel. 071/785-60-85 
TELEFON GSM ERICSSON R 320S nie używany, z SIM 
lockiem Ery, gwarancja, dyktafon, interenet; wibracje, gry 
• 430 zł oraz telefon GSM Nokia 3310, nie używany, z 
kartą POP lub bez, z SIM lockiem Idei, nowy - 420 zł. 
Żary, tel. 0600/33-63-28
TELEFON GSM ERICSSON R 380S nowy, polskie menu. 
najnowszy model, -1.500 zł. Wrocław, tel. 0603/53-90-90 
TELEFON GSM ERICSSON R 380S, - 2.350 zł. Wrocław, 
tel. 784-67-75. 0501/57-54-16 
TELEFON GSM ERICSSON S 868 ład. sieciowa, 2-sys-

S K U P  • SPRZED AŻ
TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

NOW YCH I UŻYW ANYCH  
• akcesoria * serwis • karty startowe •

OP011586

W rocław , ul. R uska  49 
tel. 344-12-20 

0-604 222 759, 0-609 475 474

temowy, bez SIM locka, idealny na kartę POP, Simplus i 
TAK TAK, zadbany, -140 zł. Wrocław, teł. 0603/83-88-61 
TELEFON GSM ERICSSON S 868 bez SIM locka, dwu- 
systemowy, ładowarka, stan idealny, gratis karta POP z 
łatwym numerem (bez limitu), ważna do 02.2002 r. -140 
zł. Wrocław, tel. 0501/76-03-01 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S. na gwarancji, łado
warka, z SIM lockiem Idea, stan b. dobry, - 200 zł. Bole
sławiec. tel. 0503/02-34-78
TELEFON 6SM ERICSSON T10S. - 250 zł. Bolesławiec, 
tel. 0503/53-33-88
TELEFON GSM ERICSSON T 10S kompletny - 250 zł. 
Ericsson R320, nowy, cena 450 zł. Ericsson T28, nowy, 
mały - 500 zł, Nokia 3310, nowy - 450 zł, Nokia 3210, 
Plus, Era - 280 zł. Nokia 5110, Plus. kompletny - 250 zł. 
Motorola V2288, komplet - 230 zł, Alcatel DB, mały -150 
zł, jnne. Legnica, tel. 0603/25-65-23 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S klapka, wibracja, ka- 
kulator, budzik, ładowarka, pudełko. - 230 zł. Lubin. tel. 
076/846-58-82
TELEFON GSM ERICSSON T 10S - 220 zł, T 20s - 540 
zł. Oława. tel. 071/313-48-27, 0502/63-69-04
TELEFON GSM ERICSSON T 10S ładowarka, wibracja.

S K U P
TELEFO N Ó W  

NOWYCH I UŻYWANYCH 
1 TEL. 071/321-68-83

wybieranie głosowe, fioletowy panel. - 200 zł. Trzebnice, 
tel. 0600/27-04-30
TELEFON GSM ERICSSON T 10S z SIM lockiem Ery. 2 
ładowarki, zestaw słuchawkowy, klapka, wibracja, stan 
idealny. - 240 zł. Wrocław, tel. 0607/18-20-26 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S. ład. samochodowa, 
sieciowa, wibracja, klapka, zegar, inne funkcje + zestaw 
głośno mówiący, - 240 zł. Wrocław, tel. 0502/89-26-51
TELEFON GSM ERICSSON T 10S wybieranie i odbiera
nie głosowe, klips, ład. sieciowa, nowa bateria, zestaw 
słuchawkowy, - 250 zł. Wrocław, tel. 345-42-41, 
0503/33-04-72
TELEFON GSM ERICSSON T 10S pudełko, instrukcja, 
wybieranie głosowe, bez SIM locka. z zestawem słuchaw
kowym. - 220 zł. Wrocław, tel. 0501/94-24-30 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S bez SIM locka, nie
bieski, ładowarka domowa i samochodowa, - 280 zł. Wro
cław, tel. 0604/85-63-33
TELEFON GSM ERICSSON T 10S ład. sieciowa, nowy, 
na gwarancji, bez SIM lócka, idealny do TAK TAK, Sim
plusa i POP, wibracja, 2-systemowy, klapka. - 240 zł. Wro
cław. tel. 0603/83-88-61

SKUP, SPRZEDAZ, ZAMIANAN 
NAPRAWA

TELEFO NÓ W  
GSM  0P006393

NAJATRAKCYJNIEJSZE CENY 
NOKIA 3310 -  430 zl 

ERICSSON T28s -  520 zł
u suw an ie  SiM locka , kodu  apara tu  i inne

możliwy dojazd
tel. 0-603 049 400. 0-503 939 490

SKU P  - SPRZED AŻ 
TELEFONÓW  KOM ÓRKOW YCH 

AKCESO RIA  
KAR TY  POP, SIMPLUS, TAK-TAK 
MUS4COM, Wrodaw, ul. Świeradowska 70 

Centrum Handlowe „Gaj”, stoisko 63 
____________tel. 0-602 385 508 OPOH528

11.05.2001 spis treści-patrz stroną 61 (rozkładową) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 89

mailto:biuro@piomar.wroc.pll


TELEFON GSM ERICSSON T 10S błękitny, zestaw gło*.. 
śno mówiący, ład. samochodowa f sieciowa,, klips, wibra
cje, z klapką, stan idealny, • 250 zł. Wrocław, tel. 
0502/89-26-51
TELEFON GSM ERICSSON T 10S nowy. nie używany, 
komplet, cena 280 zł. Wrocław, tel. 0503/67-75-02 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S bez SIM locka. gwa
rancja, instrukcja, ładoWarka, niebieski,wibracja, klapka, 
pokrowiec, wybieranie głosowe, stan b. dobry, - 250 zł. 
Chojnów, tel. 0604/82-06-74 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S. ładowarka sieciowa, 
wibracja, budzik, zegar. data. • 239 zł lub zamienię. Wro
cław. tel. 0501/96-20-94
TELEFONY GSM ERICSSON T18S aktywna klapka, czar
ny. pudełko, instrukcja i menu w języku polskim - 320 zł, 
Ericsson GA 628, idealny do Tak-Taka, ładowarka, stan 
b. dobry - 85 zł, Nokia 3210, ładowarka, instrukcja - 250 
zł, Nokia 3310, ładowarka - 420 zł, Siemens C35i, łado
warka 300. Wrocław, tel. 0502/95-87-28 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, Simlock Idea, z 
dowozem, - 550 i\ lub zamienię na tańszy. ., tel. 
0503/06-69-30
TELEFON GSM ERICSSON T 20S srebrny, zapakowany, 
w pudelku, gwarancja, bez SlM locka, • 450 zł. Bielawa, 
tel. 074/833-02-15 po godz. 16, 0604/63-73-60
TELEFON GSM ERICSSON T 20S bez SIM locka. • 600 
zł. Kłodzko, tel. 074/865-51-78. 0606/98-26-09

m m  M @ w r € M

fm e tw m ś w  \
0-602-76-33-32, 071/321-14-06

TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, bez SIM locka, 
- 510 zł. Wrocław, tel. 0607/74-47-34
TELEFON GSM ERICSSON T 28S bez Simlocka, - 350 
zł. Bolesławiec, tel. 075/732-10-14 po godz.15
TELEFON GSM ERICSSON T 28S, - 550 zł lub zamienię. 
Kłodzko, tel. 074/867-77-30. 0605/32-69-00
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy • 530 zł. Legni
ca. tel. 0604/10-58-52
TELEFON GSM ERICSSON T 28S bez SIM locka. pudeł
ko, gwarancja, ładowarka, wibracja - 460 zł. Leszno, tel. 
0605/14-14-00
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy. - 570 zł i inne. 
Lubin, tel. 0609/64-41-91
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, folia na wyświe
tlaczu i ładowarce, pudełko, instrukcja w j. polskim, gwa
rancja 12 miesięcy, 2-zakresowy, bogate menu, wibrują
ca bateria litowa, wybieranie głosowe, niebieskie podświe
tlanie, waga 80 g. działa w ERZE, stan idealny, - 600 zl 
lub zamienię na Nokię 3210. Paczków, tel. 0606/59-29-16 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy. - 550 zł. Sobót' 
ka. tel. 0600/13-71-05
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy.- bardzo dużo 
funkcji, folia na wyświetlaczu, • 590 zł. Wrocław, tel. 
0503/66-62-36 ' 8
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, na gwarancji. - 
500 zł. Wrocław, tel. 0604/96-40-88 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S na gwarancji, bez SIM 
locka • 500 zł, Siemens C35i - 300 zł lub zamienię. Wro
cław, tel. 784-70-49, 0605/92-92-55 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S mały. ład. sieciowa, 
nowy, na gwarancji, bez SIM locka, idealny do TAK TAK, 
Slmplusa i POP, wibracja, 2-systemowy, klapka, - 590 zł. 
Wrocław, tel. 0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON T 28S folia, bez SIM locka, 
beżowy, stan idealny, • 510 zł. Wrocław, tel. 
0502/39-80-02
TELEFON GSM ERICSSON T 28S SIM lock Era, nowy, 
kupiony 07.05.2001 r., nie rozpakowany, rok gwarancji, 
zestaw słuchawkowy, • 500 zł. Zielona Góra, Lubin, tel. 
0608/58-08-53
O  TELEFONY GSM MOTOROLA TIMEPORT nowy • 

.* 450 zł, Ericsson T 10 - 260 zł, Panasonic GD 90 •
500 zł, Bosch 909 dual - 600 zl, Panasonic G 600 
• 230 zł, Nokia 3110 używany • 150 zł, Sony C-1 
uiywany • 200 zł. Wrocław, tel. 0602/84-61-93 
85001711

TELEFON GSM ERICSSON T 28S, • 500 zł. Kłodzko, tel.
074/865-51-78. 0606/98-26-09
TELEFON GSM ERICSSON T 28S, - 530 zł. Oława, tel.
0501/29-46-45
TELEFON GSM ERICSSON T 28S na gwarancji, pudeł
ko, instrukcja, ładowarka sieciowa, aktywna klapka, wi
bracja, waga 83 g, małe gabaryty, • 479 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 0501/96-20-94 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM wibracja, internet, 
dużo funkcji, lekki, stan idealny +karta Pop 15 zł na kon
cie f  dokumentacja, - 340 zł. Chojnów, tel. 0604/85-47-79 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA srebrny, bez 
SIM locka. • 330 zł. Legnica, tel. 0604/35-58-96 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA nowy, zapa
kowany, działa w Tak Tak, Simplus, Pop, • 280 zł. Wro
cław, tel. 0604/89-37-72

5 SKUP 5
Nokia 3210 - 300 Z ł  
Nokia 3310 - 400 zł 

I lana - nawa I używana

«el. 071 / 343-62-35

TELEFON pSM  MITSUBISHI TRIUM ARIA bez pudełka i 
ładowarki, numer gratis. - 220'Zł. Wrocław., tel. 
0609/34-93-39 *
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA stan b. do
bry, ładowarka, kupiony w salonie mies. temu - 290 zł. 
Wrocław, tel. 0502/83-64-03
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA nowy, bez 
SIMIocka, - 280 zł. Wrocław, tel. 0604/89-37-72
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA, na gwaran
cji, nowy, - 300 zł. Wrocław, tel. 0502/03-64-05 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA. 2001\  na 
gwarancji, gry, WAP, wibracja, kalkulator; działa w Idei. - 
280 zł. Wrocław, tel. 0501/23-01-13 
TELEFON GSM MOTOROLA CD 930 bez S M  locka,
2-syśtśmowy, dyktafon, wibracja, bateria litowo-jonowa, 
stan idealny, - 210 zł. Wrocław, tel. 0501/59-08-97 
TELEFON GSM MOTOROLA CD 930 ład. sieciowa, nowy, 
nie używany, na gwarancji, w pudełku, 2-systemowy, 
nagrywanie  ̂rozmóWNwibracja, dyktafon, wibracja, ideal
ny na kartę'POP, Simplus, TAK TAK, stan idealny, - 220 
zł. Wrocław, tel. 0606/57-95-13 
TELEFON GSM MOTOROLA CD 930 nowy, na gwaran
cji, pudełka, instrukcja, menu po polsku, ładowarka sie
ciowa, wybieranie głosem, wibracja, -199 zł. Wrocław, 
tel. 0501/96-20-94
TELEFON GSM MOTOROLA D 160 Plus, nowa bateria, 
klawiatura, ład, - 80 zł. Wałbrzych, tel. 0607/83-14-26
TELEFON GSM MOTOROLA D 520 używany, ład. sie
ciowa, ład. samochodowa, pokrowiec, stan dobry, • 90 zł. 
Polkowice, tel. 0501/76-58-54 
TELEFON GSM MOTOROLA D 520 - 90 zł, Panasonic 
GD 30 - 180 zł, Alcatel Club DB - 210 zł. Wrocław, tel. 
0602/86-84-37

^  TELEFONY NA KARTY
J U Ż O D I O O Z Ł  

OP011724 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)
tal. 322-07-05, 0501 81-83 57

TELEFON GSM MOTOROLA M 3588 - 140 zł, Motorola 
M 3688 -150 zł, Motorola M 3888 (Idea) -180 zł. Legni
ca. tel. 0602/10-30-27
TELEFON GSM MOTOROLA M 3588 ładowarka. • 120 
zł. Wrocław, tel. 0503/63-89-87 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3688 Dual Band. bez SIM 
lócka i ładowarki, sprawny, - 95 zł. Wrocław, tel. 
071/327-47-60, 0502/04-12-41 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3688 ład. sieciowa, nowy, 
na gwarancji, 2-systemowy, idealny na kartę POP, Sim
plus, TAK TAK, aktywna klapka, stan idealny, - 130 zł. 
Wrocław, tel. 0606/57-95-13 
TELEFONY GSM MOTOROLA M 3888 Era -150 zł, Mo
torola M 3588 Idea -160 zł, Motorola D 520 Plus -120 zł, 

'-Sony CMD-C1, bez SIM locka - 200 zł, Ericsson GA 628 
Era -100 zł, Alcatel OT MAX, Era -160 zł. Jawor, Legni
ca. tel. 0603/84-85-36. 0607/82-34-20 j 
TELEFONY GSM MOTOROLA M 3888 na gwarancji, stan 
idealny, bez SIM locka -180 zł, Nokia 3310, nowy, fotia 
na wyświetlaczu - 450 zł. Wrocław, tel. 0503/62-57-27 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 nalcartę Simplus, 
ładowarka, pokrowiec, stan idealny, na gwarancji do
09.2001 r, -130 zł. Gryfów Śl., tel. 0607/47-81-05
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 ład. sieciowa, nowy. 
na gwarancji, w pudełku, 2-systemowy, idealny na kartę 
POP, Simplus, TAK TAK. stan idealny, -130 zł. Wrocław, 
tel. 0606/57-95-13 -
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 ładowarka, instruk
cja, menu po polsku, bez SIM locka. • 129 zł. Wrocław, 
tel. 0501/96-20-94
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 - 130 zł lub zamie
nię. Wrocław, tel. 0502/60-03-97 
TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC bez SIM locka. 
stan b. dobry, - 400 zł. Świdnica, tel. 0502/89-18-13 
TELEFON GSM MOTOROLA T 180 nowy, Era • 250 zł. 
Nokia 5110, bez SIM locka, kpi. • 220 zł, Motorola V 2288, 
nowy, kpi. - 230 zł. Jawor, tel. 0504/99-13-64 
TELEFON GSM MOTOROLA T 180 z SIM lockiem Era. 
ładowarka, futerał, stan idealnyL • 250 zł. Niemodlin, tel. 
0600/55-62-31
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 nowy, na gwaran
cji, zestaw startowy POP, - 250 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-78-57
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 SHARK ład. siecio
wa, nowy, na gwarancji, w pudełku, internet, 2-systemo- 
wy, idealny na kartę POP, Simplus, TAK TAK, stan ideal
ny, -190 zł. Wrocław, tel. 0606/57-95-13 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 niebieski, internet, 
ładowarka domowa i samochodowa, pokrowiec, bez SIM 
locka, wyświetlacz Optimus, używany 6 miesięcy, instruk
cja, pudełko, - 240 zł. Strzelin, tel. 0503/55-85-05 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 na gwarancji, pu
dełko, instrukcja, polskie menu, ładowarka, małe gabary
ty, internet, -169 zł. Wrocław, tel. 0501/96-20-94 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 ładowarka, nowy, • 
170 zł. Wrocław, tel. 0503/85-12-01 
TELEFONY GSM MOTOROLA T 2288 nowy - 200 zł, Mo
torola 3888, bez SIM locka -130 zł, Ericsson T20 nowy 
kpi. - 480 zł, Ericsson T10 kpi. - 250 zł, Ericsson 2618, 
nowy - 250 zł, Siemens C25, bez SIM locka • 210 zł, Sa- 
gem 815, nowy • 140 zł, Alcatel 501 nowy, Era, mały, 
kompl, - 450 zł. Jawor, tel. 0504/99-13-64 
TELEFON GSM MOTOROLA T 250 TIMEPORT, - 680 zł. 
Oława. tel. 0501/29-46-45
TELEFON GSM MOTOROLA V 3688. - 840 zł. Kłodzko, 
tel. 074/865-51-78. 0606/98-26-09

KUPIĘ TELEFONY
i N ok ia  331 O - 4 3 0  zł* | 
! E r ic s s o n  T 2 0  - 4 0 0  zł- : 
j E r ic s s o n  T 2 8  - 5 0 0  zł* | 
J E r ic s s o n  R 3 2 0  - 4 0 0  zł* : 

i w s z y s tk ie  in n e  
! O  6 0 8  7 8 8  4 6 6  :
i  *ceny orientacyjne p OP010540I
tkaa ■ ■ ■■■ ■ ■ mmm m ■ ■■ ■ ■ wmm m m mmm » ■ ■■ ■ ■ ■!

TELEFON GSM MOTOROLA V 3688 czarny, bez SIM loc
ka, menu w j. polskim, stań idealny, • 790 zł. Wrocław, 
teł. 0503/72-50-00
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 nowa, HF, pokro
wiec, - 1.099 zł. Wrocław, tel. 0604/29-93-59 
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 folia na wyświetla
czu, - 880 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 
075/641-62-97. 0608/84-90-36 
TELEFON GSM MOTOROLA V 3698 bez Simlocka. wi
bracja, menu polskie, stan dobry, pełne wyposażenie, - 
650 zł. Złotoryja, tel. 0607/43-13-13
TELEFON GSM NOKIA wszystkie rodzaje Nokii z możli
wością wysyłki. 3310, cen a- 350 zł, 8210, cena -1.600 
zł. 6210. cena • 1.000 zł. Otmęt. tel. 0609/35-69-43
TELEFON GSM NOKIA 1610. - 60 zł. Kędzierzyn-Koźle, 
tel. 0502/65-86-01
TELEFON GSM NOKIA 3110 z SIM lockiem, ładowarka, 
-110 zł. Bolesławiec, tel. 0502/84-33-96 
TELEFON GSM NOKIA 3110 ładowarka, bez SIMIocka + 
karta znumerem Sim Plus, 2 zł na koncie, stan b. dobry, • 
240 zł. Głogów, tel. 0603/05-53-19 
TELEFON GSM NOKIA 3110 gwarancja, nowy, bez SIM 
locka - 470 zł. Jelenia Góra. tel. 0603/29-87-99. 
075/762-13-94
TELEFON GSM NOKIA 3110 - 450 zl,Ericsson GF768 - 
180 zł. Motorola D520 - 120 zł. Nokia 5110 - 200 zł, pro
gramator Phoenix/Smartmouse - 200 zł. możliwość do
kupienia aktywnej karty do telef. Jelenia Góra, tel. 
0607/15-57-78
TELEFON GSM NOKIA 3110 ładowarka, pokrowiec, ze
staw słuchawkowy, uchwyt do samochodu, • 160 zł. Wał
brzych, tel. 0602/83-95-17
TELEFON GSM NOKIA 3110, idealna na karty TAK TAK, 
etui. - 90 zł. Wrocław, tel. 0606/50-57-53
TELEFON GSM NOKIA 3110 stan dobry, bez SIM locka. 
-100 zł. Wrocław, tel. 0503/39-19-00

^ S E R W IS  GSM
* SIM LOCKI-* OD 20 zł

(w szystk ie  m odela) 
W SZELKIE NAPRAW Y

tal. 322-97-05, '
0501 81-83 57
0 5 0 2  5 7 -0 7 - 9 5  ( w y iw l.t l» C I . Itp.)

Wrocław ul. Łokietka 4 (róg Drobnera)

TELEFON GSM NOKIA 3110 lad. sieciowa, idealny do
TAK TAK i Simplusa, bez SIM locka, pokrowiec, zadbany,
-120 zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25
TELEFON GSM NOKIA 3110 ładowarka sieciowa -100
zł. Wrocław, tel. 0501/62-44-76
TELEFON GSM NOKIA 3210 - 280 zł. Bolesławiec, tel.
0503/53-33-88
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka - 270 zł. Je
lenia Góra, teł. 0502/87-25-44 
TELEFON GSM NOKIA 3210, • 300 zł lub zamienię. 
Kłodzko, tel. 074/867-77-30, 0605/32-69-00 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka. stan b. do
bry, ładowarka, • 320 zł. Lubań, tel. 0603/46-31-43 
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan b. dobry, używany 2 
mies. - 250 zł. Lubin. tel. 076/842-10-53

SKUP
N O K I A  3 3 1 0  
N O K I A  3 2 1 0  
S I E M E N S  0 3 5  
S I E M E N S  O  2 5

- 4 3 0  Z Ł  
3 2 0  Z Ł  
3 - 4 0  Z Ł  
2 0 0  Z Ł .

M O T O R O L A  3 8 8 8  1 T O  Z Ł
M O T O R O L A  N / . T 2 2 8 8  1 9 0  Z Ł
M O T O R O L A  T A  1 8 0  1 8 0  Z Ł
E R I C S S O N  T 2 8  5 0 0  Z Ł
E R I C S S O N  T 2 0  4 5 0  Z Ł
A R I A  2 6 0  Z Ł
S I E M E N S  A 3 6  2 2 0  Z Ł
E R I C S S O N  A 2 6 1 8  2 2 0  Z Ł
I IN N E  F A B R Y C Z N IE  N O W E

PODANE CENY S Ą  CENAMI ORIENTACYJNYMI I MOGĄ ULEC ZMIANIE

P o k ro w ce  c z a rn e  i ko lo ro w e  18 z ł 
p o k ro w ce  s k ó rz a n e  b o c zn e  29  z ł 
p o k ro w ce  s k ó rz a n e  z  k lip sem  25  z ł 
p o k ro w ce  p rze z ro c z y s te  18 z ł 
ład ow a rk i s a m o ch o d o w e  18 z ł 
ład ow a rk i s ie c io w e  35  z ł 
a d ap te r 220/12  25  z ł 
z e s ta w y  s łu ch a w ko w e  29  z ł 
k ab le  k o m un ika cy jn e  te l-p c  od  59  z ł 
p a n e le  nok ia  3210  39  z ł O R Y G I N A Ł  
p an e le  nok ia  3 310  59  z ł O R Y G I N A Ł  
o bu d ow a  s ie m e n s  c3 5  4 9  z ł 
b a te r ie  od  6 9  z ł 
an tenk i w ym ie n n e  19  z ł

TELEFON GSM NOKIA 3210 nowy. • 310 zł i inne. Lubin, 
tel. 0609/64-41-91 .
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan idealny. - 390 zł. Ole
śnica, tel, 07.1/314-33-73, 0603/23-45-49
TELEFON GSM NOKIA 3210 złoty paneCfolia na wyświe
tlaczu, stan idealny, futerał, ładowarka, bez SIM locka, • 
280 zł. Oleśnica, tel. 0604/54-01-35 
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan idealny - 300 zł lub \ 
zamienię na Ericsson T28S. Świdnica, tel. 0606/98-20-70 
TELEFON GSM NOKIA 3210 nie używany (gwarancja)? 
pudełko, z SIM lockiem Era, ładowarka, - 380 zł. Wał
brzych, tel. 0600/29-33-57
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan b. dobry. - 290 zł. Wro
cław. tel. 0601/79-96-75;
TELEFON GSM NOKIA 3210 na gwarancji, zestaw słu
chawkowy, - 230 zł. Wrocław, tel. 0501/83-79-15 
TELEFON GSM NOKIA 3210 5110, 3310, 6110, Erics
son T10, 768, 1018, 2618, Panasonic 30, 50, 90, Sie
mens C25, C35i z ładowarką lub bez. Wrocław, tel. 
0607/18-20-26

^ S A L O N  TELEFONÓW
K O M Ó R K O W Y C H

MAMY CZEGO Cl POTRZEBA___
WIEMY CZEGO Cl POTRZEBA... 

c « n y  w  m f s t f c l o
Wrocław ul. Łokietka 4  (róg Drobnera) 
tel. 322-97-05, 0501 81-83 57
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan b. dobry, - 250 zł. Wro
cław, tel. 0504/91-99-97
TELEFON GSM NOKIA 3210 pudełko, instrukcja, bez SIM \ 
locka. - 250 zł. Wrocław, tel. 0501/94-24-30 
TELEFON GSM NOKIA 3210 Era. ładowarka sieciowa, 
pudełko, stan idealny, - 300 zł. Wrocław, tel. 
0503/84-94-71
TELEFONY GSM NOKIA 3210 - 299 zł; Nokia 5110, bez 
SIM locka - 219 zł oraz Nokia 1610, - 50 zł. Wrocław, tel. 
0604/29-93-59
TELEFON GSM NOKIA 3210 nowa, żółta obudowa, stan 
idealny, cena 350 zł. Wrocław, tel. 0503/67-75-02 
TELEFON GSM NOKIA 3210 atrakcyjny wygląd, wgrane 
logo, dzwonki, Netmonitor, działa w każdej sieci, na gwa
rancji, • 280 zł. Wrocław, tel. 0600/36-02-24, 
0605/64-23-88
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan idealny, pokrowiec, pu
dełko, - 290 zł. Wrocław, tel. 071/788-55-83, 
0501/94-29-26
TELEFON GSM NOKIA 3210 instrukcja, pudełko, łado
warka, karta POP (20 zł/ na koncie), stan b. dobry, • 280 
zł. Wrocław, tel. 071/334-54-33, 0502/42-58-35

SKUP TEIEF0N0W l  
KOMÓRKOWYCH 8

SIEMENS C35 i........................... 380 zł
ERICSSON R320..............   400 z)
NOKIA 3310 .....   420 zl
NOKIA 3210 ............................... 320 zl
AR IA  i................................. 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 NOKIA 3210 lad. sieciowa, pudełko, na 
gwarancji, idealny do TAK TAK, Simplusa, 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, pudełko, folia 
na wyświetlaczu, • 300 zł. Wrocław, tel. 0607/76-04-81 
TELEFON GSM NOKIA 8210 pełne wyposażenie, bez 
Simlocka, stan b. dobry, - 300 zł. Złotoryja, tel. 
0607/43-13-13
TELEFON GSM NOKIA 3210 pudełko, na gwarancji, ła
dowarka sieciowa, bez SIM locka, idealny na kartę Sim
plus. POP, Tak Tak, - 280 zł. Gostyń,.tel. 0603/07-49-38 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka. stan dobry • 
300 zł. Oława, tel. 0606/40-71-37 
TELEFON GSM NOKIA 3210. - 280 zł. Oława. tel. 
0501/29-46-45
TELEFON GSM NOKIA 3210 SIM lock Idea, używany, na
gwarancji, instrukcja, zestaw słuchawkowy, pudełko, • 230
zł. Wrocław, tel. 0501/83-79-15
TELEFON GSM NOKIA 3210 SIM lock Plus. ładowarka
sieciowa, pokrowiec, stan dobry -180 zł. Wrocław, tel.
0501/62-44-76
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, wibracja.

#KUPUJEMY TELEFONY
_ DP011732

* K A Ż D Y  M O D E L
* P Ł A C IM Y  N A J L E P I E J  
Wrocław ul. Łokietka 4 (róg Drobnera) 
tel. 322-87-05, 0501 81-83 57

Skup, sprzedaż, zamiana
telefonów komórkowych na kartę i innych 

serw is GSM, usuwanie blokad SIM lock 
V OP005660

Legnica, ul. Gwiezdna 35t/1 
076/854-34-62,0-603 45 08 75

net monitor, 3 panele, kompletne wyposażenie, stan b. 
dobry,.-.30Q-zł. yWoęlaw. tęL Q6Q.3/47-27-44 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, stan idealny, - 
260 zł. Wrocław, tel. 0501/96-20-94 
TELEFON GSM NOKIA' 3210 ładowarka, pudełko. - 260 
zł. Wrocław, tel. 0607/74-47-34 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka. stan b. do
bry. - 250 zł. Wrocław, tel. 783-77-45, 0503/99-06-99 
TELEFON GSM NOKIA 3310, - 440 zł. Bolesławiec, tel. 
0503/53-33-88
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, bez SIM locka, pu
dełko, na gwarancji, wybieranie głosowe, - 480 zł lub za
mienię. Głogów, tel. 0608/72-67-85 
TELEFON GSM NOKIA 3310 z SIM lockiem sieci Plus, 
gwarancja, - 4.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/09-72-74 
TELEFON GSM NOKIA 3310 3 szt., nowa • 460 zł. Jele
nia Góra, tel. 0502/87-25-44 
TELEFON GSM NOKIA 3310, - 480 zł. Kędzierzyn-Koź
le. tel. 077/481-94-11
TELEFON GSM NOKIA 3310 kupiony 03.2001 r., stan b. 
dobry, pokrowiec. - 480 zł. Legnica, tel. 076/854-74-91, 
0602/39-88-14
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy - 460 zł, 3210, cena • 
300 zł. Lubin, tel. 0604/96-86-78 
TELEFON GSM NOKIA 3310 Plus. na gwarancji, używa
ny 3 mies., kupiony w salonie, etui • 470 zł. Lubin, tel. 
0603/70-84-45

^  AKCESORIA
do telefonów GSM  

0P011730 N A J L E P S Z E  C E N Y  
np. ład. sm . 18 ri., stacjonarna od 35 zl., futerały 15 zł. 

Wrocław ul. Łokietka 4 (róg Drobnera)
tel. 322-97-05, 0501 81-83 57

TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, - 470 zł i inne. Lubin, 
tel. 0609/64-41-91
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, - 420 zł. Sobótka, 
tel. 0600/13-71-05
TELEFON GSM NOKIA 3310 w sieci Plus, nowy. - 480 zł. 
Wrocław, tel. 0605/63-49-84 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, nie używany, na gwa
rancji, ładowarka, - 420 zł. Wrocław, tel. 0603/36-80-89 
TELEFON GSM NOKIA 3310 2-miesięczny, na gwaran
cji, bez pudełka i instrukcji + nowy numer Simplus, 3 zł 
na kencie, - 420 zł. Wrocław,, tel. 0609/34-93-39 
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 - 480 zł. Oława. tel. 
0606/40-71-37 ^
TELEFON GSM NOKIA 3310 fabrycznie nowa, SIM lock 
Idea, folia, pudełko, gwarancja, dodatkowo panel orygi
nalny czerwony, - 480 zł lub zamienię na Ericssona T 28S, 
nowy, nie używany. Wrocław, tel. 0501/76-03-01 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, bez SIM locka, - 480 
zł. Wrocław, tel. 783-77-45, 0503/99-06-99 
TELEFON GSM NOKIA 3310 wibracje, nowy, nie u ż y w a l
ny, bez SIM locka, - 470 zł. Wrocław, tel. 0503/67-74-11

Ą  KABLE PC-KOM
| c o p -c o m | (pełny wybór)
^  OPROGRAMOWANIE NA CD

(wszystkie modele telefonów) 
OPOH731 RÓWNIEŻ WYSYŁKA!

Wrocław ul. Łok ie tka 4  (róg Drobnera) 
ta l. 322-97-05, 0501 81-83 57 
c o p c o m @ p o c z t a . o n e t . p l

TELEFON GSM NOKIA 5110 3 panele, ładowarka, net
monitor, bez SIM locka, - 200 zł lub zamienię na Nokię
3310., tel. 0503/75-93-93
TELEFON GSM NOKIA 5110, - 220 zł. Bolesławiec, tel. 
0503/53-33-88
TELEFON GSM NOKIA 5110. • 120 zł. Kędzierzyn-Koź- 
le, tel. 0503/66-72-25
TELEFON GSM NOKIA 5110 futerał, ładowarka, instruk
cja, stan idealny -180 zł. Legnica, tel. 0607/77-93-76 
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, pudełko, in
strukcje, ładowarka, netmonitor. logo, etui -190 zł. Lesz
no, tel. 0605/14-14-00
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, - 200 zł. 
Świdnica, tel. 0607/65-98-68 
TELEFON GSM NOKIA 5110 ład., pokrowiec. - 190 zł. 
Węgry. tel. 0503/85-15-07
TELEFON GSM NOKIA 5110 działa w sieci Era, Plus. ład. 
domowa, skórzane etui, bogate menu, stan idealny, -190, 
zł. Wrocław, tel. 0607/18-20-26 £
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, ład. siecio
wa. dodatkowy panel, stan idealny, -190 zł. Wrocław, tel. 
0502/89-26-51
TELEFON GSM NOKIA 5110 menu w jęz. polskim, ład.

S H H .P F 0 N 0 W M S K 0 W Y C H  M M
-N A JW IĘ K S ZY

N A  K A Ż D Y  A P A R A T  U D Z I E L A M Y  G W A R A N C J I *
D O  K A Ż D E G O  A P A R A T U  W  K O M P L E C I E  J E S T  
O R Y G I N A L N A  Ł A D O W A R K A  I I N S T R U K C J A * *
• F A C H O W E  D O R A D Z T W O  
-N AJN IŻSZE  C E N Y
T E L E F O N Y  N A  K A R T Ę  T A K  T A K  S I M P L U S  P O P  
S T A R E  A P A R A T Y  P R Z Y J M U J E M Y  W  R O Z L IC Z E N IU  

- Z  K A Ż D E G O  Z A K U P I O N E G O  T E L E F O N U  
S I M - L O C K A  U S U W A M Y  G R A T IS * * *  - _

-P R O M O C JA  D O  K A Ż D E G O  K U P I O N E G O  T E L E F O N U  
A K C E S O R I A  D O D A T K O W E  M O Ż E S Z  D O K U P I Ć  Z  1 5%  R A B A T E M

PROMOCJA 
HOLOGRAMY3D 
NA)/VYŚWIETLACZE

tylko 19.90 zł 
30 wzorów

-TAK TAK stan konta 50 9 9  Z Ł
-SIM PLUS stan konta 3 2 9  Z Ł

_  -SIM PLUS stan konta 33 5 9  Z Ł  
-SIM PLUS stan konta 53 7 9  Z Ł  
-POP MAŁY stan konta 15 4 5  Z Ł  
-POP DUŻY stan konta 65 9 9  Z Ł

KUPONY UZUPEŁNIAJĄCE 
JEŻELI KUPISZ U NAS TELEFON 
KARTĘ STARTOWĄMOŻESZ KUPIĆ 10% TANIEJ!!!

Nokia 5110 - 69 zł 
Nokia 3210 - 99 zł 
Nokia 3310 - 119 zł 
Nokia 7110 - 139 zł 
Nokia 8210 - 119 zł 
Nokia 6210 - 129 zł 
wymiana wyświetlacza -19 zł

TAKŻE SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA
adzla do odbioru v cl«au dwóch tygodni.

KAZIMIERZA WIELKIEGO 39 i p

S E R W I S  USUWANIE
WYŚWIETLACZE SIM-LOCKOW n n  9Q 7

KODOW APARATÓW u u  U l i
W S Z Y S T K IE  M O D ELE
MOTOROLA USUWAMY SIM-LOCKI 
WGRYWAMY JĘZYK AKTYWUJEMY ZEGAREI . .
WGRYWANIE
SIEMENS, ALCATEL, ERICSSON, MOTOROLA
JĘZYK NOKIA -99 ZŁ (c z a s  d o  14 d n oZOBACZ www.data-tel.prv.pl7M8-656
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sieciowa, gry, dodatkowy panel, zadbany, -180 zł. Wro
cław. tel. 0601/07-68-16
TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka, pokrowiec. - 200 
zł. Wrocław, tel, 321-75-66. 0602/61-52-99 
TELEFON GSM NOKIA 5110 atrakcyjny wygląd, mało uży
wany, pudełko, ładowarka, instr. w jęz. polskim, idealny 
do sieci Era. Plus. wgrane logo, monitor sieciowy, -190 
zł. Wrocław, tel. 0600/36-02-24, 0605/64-23-88
TELEFON GSM NOKIA 5110 ład. sieciowa, pudełko, ide
alny do TAK TAK i Simplusa. bez SIM locka, mało używa
ny, zadbany, na gwarancji, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0608/11-60-25
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, stan idealny
- 200 zł. Oława, tel. 0606/40-71-37
TELEFON GSM NOKIA 5110, - 180 zł Oława. tel.
0501/29-46-45
TELEFON GSM NOKIA 5110 SIM lock Plus GSM, grana-

S K U P  • S P R Z E D A Z  
TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH j 

N O W Y C H  I U Ż Y W A N Y C H  
• akcesoria • serwis • karty startowe •

O P011568
Wrocław, „Hala Strzegomska” BIS, j 

stoisko 83, ul. Strzegomska 208 
tel. 373-64-68 w. 383,373-65-95 w. 383 1 

0-604222 759,0-609 475474 I

towy panel, ładowarka sieciowo-samochodowa, stan b. 
dobry -150 zł. Wrocław, tel. 0501/62-44-76 
TELEFON GSM NOKIA 5110 - 160 zł. Wrocław, tel. 
0503/68-42-09
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka. pokrowiec, 
ładowarka sieciowa, ładowarka samochodowa, - 230 zł. 
Wrocław, tel. 0606/42-31-77 
TELEFON GSM NOKIA 5130 ład., futerał, -170 zł. Wę
gry, tel. 0503/85-15-07
TELEFON GSM NOKIA 6110, - 300 zł. Bolesławiec, tel. 
0503/53-33-88
TELEFON GSM NOKIA 6110. - 370 zł. Kędzierzyn-Koź
le. tel. 0503/66-72-25
TELEFON GSM NOKIA 6110 kameleon, bez SIM locka, 
etui, wibracja, menu od T18, wybieranie głosowe, niebie
ski, • 260 zł. Leszno, tel. 0605/14-14-00 
TELEFON GSM NOKIA 6110 ładowarka, net monitor, łą
cze na podczerwień, bateria litowo-jonowa, - 280 zł. Wro
cław, tel. 0609/28-53-91
TELEFON GSM NOKIA 6110 .kameleon’ , zadbany, pu
dełko, ładowarka, instr. w jęz. polskim, menu w jęz. pol
skim, idealny do sieci Era, Plus. wgrane logo, dzwonki, 
Netmonitor, - 310 zł. Wrocław, tel. 0600/36-02-24, 
0605/64-23-88
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 sie
ciowa. instrukcja, menu po polsku, podczerwień, kame
leon, - 279 zł. Wrocław, tel. 0501/96-20-94 
TELEFON GSM NOKIA 6130 bez SIM locka. logo, -160 
zł. Wrocław, tel. 0607/44-01-64 
TELEFON GSM NOKIA 6130 bez SIM locka. stan dobry, 
ład. sieciowa, futerał -160 zł. Wrocław, tel. 0502/83-64-03 
TELEFON GSM NOKIA 6150, - 450 zł. Bolesławiec, tel. 
0503/53-33-88
TELEFON GSM NOKIA 6150 2-systemowy, na gwarancji 
11 mies., menu w jęz. polskim, - 550 zł. Wrocław, tel. 
0607/85-18-18
TELEFON GSM NOKIA 6150 2-systemowy. zadbany, pu
dełko. ładowarka, instr. w jęz. polskim, menu w jęz. pol
skim, działa w każdej sied, wgrane logo, dzwonki, Net
monitor, - 490 zł. Wrocław, tel. 0600/36-02-24, 
0605/64-23-88
TELEFON GSM NOKIA 6150, • 450 zł. Kłodzko, tel. 
074/865-51-78, 0606/98-26-09 
TELEFON GSM NOKIA 6150 niebieski panel, stan do
bry. bez SIM locka. ładowarka stacjonarna, dużo funkcji,
- 370 zł. Wrocław, tel. 0609/15-60-18
TELEFON GSM NOKIA 6210 bez SIM locka, ładowarka.
- 900 zł. Brzeg Dolny, tel. 0602/30-32-26
TELEFON GSM NOKIA 6210 bez SIM locka, menu w jęz. 
polskim, bateria Li-lon, podczerwień, wibracja, alarm, 
instr. w jęz. polskim, -1.070 zł lub zamienię. Głogów, tel. 
0608/72-67-85
TELEFON GSM NOKIA 6210 nowy, na gwarancji, z SIM 
lockiem sieci Era, - 1.000 zł. Lubin, tel. 0608/65-78-89 
TELEFON GSM NOKIA 6210 oryg., bez SIMIocka, -1.000 
zł lub zamienię na 2 Nokie 3310. Świdnica, tel.' 
0604/62-54-35
TELEFON GSM NOKIA 6210 nowy, na gwarancji, bez SIM 
locka. W pudełku, menu w jęz. polskim, WAP, 500 pozycji 
w książce telefonicznej, wybieranie głosowe, wiadomo
ści obrazkowe. - 1.090 zł. Trzebnica, tel. 0502/31-65-16 
TELEFON GSM NOKIA 6210 gwaranqa. stan idealny. - 
950 zł. Kłodzko, tel. 074/865-51-78. 0606/98-26-09 
TELEFON GSM NOKIA 6210 bez SIM locka. polskie 
menu, ładowarka, stan b. dobry - 900 zł lub zamienię na 
inny, możliwa dopłata. Oława, tel. 0606/40-71-37 
TELEFON GSM NOKIA 6210, - 980 zł. Oława. tel. 
0501/29-46-45
TELEFON GSM NOKIA 7110 menu w jęz. polskim, stan

b. dobry, - 750 żł. Wrocław, tel. 071/787-88-47, 
0501/47-70-48
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 polskie menu, bez SIM loc
ka. używany - 580 zł lub zamienię na droższy. Oława, tel. 
0501/29-46-45
TELEFON GSM NOKIA 7110 bez SIM locka, bez menu w 

■ j. polskim, stan idealny, - 550 zł. Wrocław, tel. 783-77-45, 
0503/99-06-99
TELEFON GSM NOKIA 8210 bez SIM loćka, - 930 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0605/20-41-80 '
TELEFONY GSM NOKIA 8210 mało, nie zniszczony, bez 
SIM locka, menu i instrukcja w jęz. polskim, ładowarka - 
1.050 zł; Nokia 3310, kompletna, bez SIM locka, w pu
dełku, na gwarancji - 450 zł; Nokia 3210, nowy, komplet
ny, bez SIM locka, na gwarancji, - 300 zł. Oława, tel. 
0603/42-81-56
TELEFON GSM NOKIA 8210 bez SIM locka, ładowarka, 
stan idealny - 950 zł lub zamienię na inny, możliwa do
płata. Oława, tel. 0606/40-71-37
TELEFON GSM NOKIA 8210, - 970 zł. Oława. tel. 
0501/29-46-45
TELEFON GSM NOKIA 8250 bez SIM locka. -1.100 zł.
Bolesławiec, tel. 0501/46-79-67
TELEFON GSM NOKIA 8850 bez Simlocka, w pudełku.
ładowarka, • 1.150 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel.
0602/51-68-30
TELEFON GSM NOKIA 8850 nowy. bez SIM locka. na 
gwarancji, instr. w jęz. polskim, ładowarka,.bateria lito
wo-jonowa, wybieranie głosowe, port podczerwieni, ka
lendarz. książka na 250 numerów, aktywna klapka, pod
świetlany na niebiesko, - 1.850 zł lub zamienię. Oława, 
tel. 0603/42-81-56
TELEFON GSM NOKIA 8850 prawie nowy, bez SIM loc
ka, kompletny, w pudełku, - 1.850 zł lub zamienię. Oła
wa, tel. 0603/50-42-00
TELEFON GSM NOKIA 8850 polskie menu, stan idealny, 
używany 3 tygodnie, z pudełkiem, bez SIM locka, niebie
skie podświetlenie. - 1.670 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
0501/29-46-45
TELEFON GSM NOKIA 8850 ładowarka, menu w j. pol
skim, stan idealny, -1.600 zł. Wrocław, tel. 0503/85-12-01
TELEFON GSM PANASONIC G450 ładowarka sieciowa 
• 100 zł. Wrocław, tel. 0501/62-44-76
TELEFON GSM PANASONIC G500 oryginalna ładowar
ka, brak polskiego menu - 70 zł. Lubin, tel. 076/846-58-82
TELEFON GSM PANASONIC G520 zestaw samochodo
wy, antena, wibracja, stan b. dobry, • 180 zł. Wrocław, 
tel. 0604/28-42-19

V | B |  | > | S A N V  art-BM s.c. ul. Krasińskiego 32 Wrocław 
■  071/341-92-95

KOMÓRKOWE * , 8 3
serw is telefonów  GSM; 
usuwanie blokad SIM lock

największy wybór akcesoriów 
karty p o r  to k  ta k , sim plu s

SKUPUJEMY TELEFONY 
nowe, mywane, wmodione | ngjwyiłM ceny

A K U M U LA TO R Y  DO TELEFO N O W  
KOM ÓRKOW YCH W CEN IE PR O D U CEN TA

Wamtechnlk Sp.z o.o 
Wszystkie modele, gwarancja. Przedstawiciel handlowy Astra Plus GSM  

Dom handlowy ASTRA, ul. Horbaczewskiego 4-6
54-130 Wrocław, tel/fax 071/351 66 59_____________OPOOS597

PO SZU K U JE M Y O D B IO R C Ó W  H U R TO W YCH  tel. 0-605 266 OOO

TELEFON GSM PHILIPS OZEO pudełko, instr., na gwa
rancji, - 300 zł. Świdnica, tel. 0502/89-18-13 
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 SAGEM MC 815, -140 zł lub zamienię. 
Kłodzko, tel. 074/867-77-30. 0605/32-69-00 
TELEFON GSM SAGEM MC 815 ładowarka sieciowa - 
100 zł. Wrocław, tel. 0501/62-44-76 
TELEFON GSM SAGEM MC 835 ładowarka, -150 zł. Lu
bin, tel. 076/846-58-82
TELEFON GSM SAGEM MC 912 ładoWark, 2-systemo- 
wy. SIM lock Idea, pokrowiec, instrukcja, menu w jęz. poi* 
skim, bateria wibracyjna,-zestaw głośno mówiący, -190 
zł. Lubsko, tel. 0502/84-37-26 
TELEFON GSM SAGEM MC 912 mały. lekki, dużo funk
cji, wbudowany zestaw głośno mówiący, bateria wibrują
ca, z numerem w POP, instrukcja, • 260 zł. Wałbrzych, 
tel. 0604/72-64-82
TELEFON GSM SAGEM MC 912 wibracja, dużo dod. 
funkcji, stan b. dobry, • 210 zł. Wrocław, tel. 0503/39-19-00 
TELEFON GSM SAGEM MC 922 bez SIM locka, łado
warka. akumulator z wibracją, zestaw głośno mówiący, • 
250 zł. Wrocław, tel. 0607/69-71-27

pudełko, ład. samochodowa, - 180 zł. Legnica, tel. 
0602/23-11-56
TELEFON GSM SIEMENS C25 stan b. dobry, ładowarka, 
- 190 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-37-26 lub, 
0600/65-22-26
TELEFON GSM SIEMENS C25 działa w sieci Era, stan 
idealny, -170 zł. Oleśnica, tel. 0602/27-46-43 
TELEFON GSM SIEMENS C25 nowy, na gwarancji, p& 
dełko, pokrowiec, ładowarka, działa w sieci Plus, Era, 
Idea, dodatkowe dzwonki; stan b. dobry, - 200 zł lub za
mienię. Trzebnica, tel. 0607/10-95-50 
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, • 200 zl. 
Wrocław, tel. 0503/68-55-65 
TELEFON GSM SIEMENS C25 ładowarka, panel, stan b. 
dobry, • 200 zł. Wrocław, tel. 0605/38-16-58 
TELEFON GSM SIEMENS C25 kolor granatowy, stan ide
alny, ład. sieciowa, 2 futerały, instr. w jęz. polskim, bez 
SIM-locka. - 220 zł. Wrocław, tel. 360-13-61. 
0503/01-57-76
TELEFON GSM SIEMENS C25 stan idealny, gwarancja, 
cena 240 zł. Wrocław, tel. 0503/67-75-02
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 SAGEM MC 939 z aktywną klapką, - 270 TELEFON GSM SIEMENS C25 gwarancja, mało używa-

TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy - 380 zl. Lubin. tel. 
0604/96-86-78
TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy. - 360 zł i inne. Lu
bin. tel. 0609/64-41-91
TELEFON GSM SIEMENS C35I bez SIM locka. ładowar
ka, instr. w jęz. polskim, zadbany - 290 zł; Nokia 3210, 
nowy, bez SIM locka, ładowarka, instr: w jęz. polskim, pu
dełko, - 300 zł Ułb zamienię. Oława, tel. 0603/42-81-56
TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy, nie używany, ku
piony 04.2001 r, - 400 zł. Wałbrzych, tel. 0602/17-71-36
TELEFON GSM SIEMENS C35I bez SIM locka, na gwa
rancji, futerał, zadbany, kupiony w salonie, - 350 zł. 
Wierzbnik. gm. Grodków, woj. opolskie, tel. 0607/82-76-42 
po godz. 15
TELEFON GSM SIEMENS C35I gwarancja, ładowarka', 
instrukcja, pudełko, bez SIM locka, stan idealny, wibra
cja, - 350 zł. Wrocław, tel. 0501/96-97-75 
TELEFON GSM SIEMENS C35I zmieniony panel, stan 
idealny, gwarancja, - 320 zł. Wrocław, tel. 0501/33-28-69 
TELEFON GSM SIEMENS C35I na gwarancji, - 349 zł 
(możl. wyst. fakt. VAT). Wrocław, tel. 0604/29-93-59 
TELEFON GSM SIEMENS C35I bez SIM locka, na gwa
rancji, kompletny, 2-systemowy, waga 100 g, bardzo dużo 
funkcji. • 320 zł. Wrocław, tel. 0501/83-78-89 
TELEFON GSM SIEMENS C35I internet, organizer, wi
bracje, animacje, zegarek, bez SIM locka, na gwarancji, 
pudełko, ład, • 350 zł. Wrocław, tel. 0603/07-30-63
TELEFON GSM SIEMENS C35I ład. sieciowa, nowy, nie 
używany, na gwarancji, internet, wibracja, 2-systemowy, 
idealny do POP, TAK TAK i Simplusa, stao idealny, * 340 
l i  Wrocław, jeL 0606/57^13;. _J 
TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy, IDEA, • 320 zł lub 

' zamienię na Nokię 3310, 3210, z dopłatą. Wrocław, tel. 
0502/60-03^97
TELEFON GSM SIEMENS C35I bez SlMtocka, stan b. 
dobry, - 280 zł. Wrocław, teł. 783-77-45.0503/99-06-99 
TELEFON GSM SIEMENS M25 pudełko, - 450 zł. Świd
nica, tel. 0502/89-18-13
TELEFON GSM SIEMENS M35I Idea, nowy, wap, wibra
cja, gry, wodoszczelny, kolor zielono-biało-czerwony, - 530 
zł lub zamienię na Motorolę V3690. Bolesławiec, tel. 
0503/04-88-32
TELEFON GSM SIEMENS M35I bez SIM locka, - 400 zł. 
Legnica, tel. 0603/33-23-38
TELEFON GSM SIEMENS M35I kolor złoty, wodoodpor
ny. na gwarancji, nowy, - 549 zł. Wrocław, tel. 
0604/29-93-59
TELEFON GSM SIEMENS S11. - 70 zł. Wrocław, tel. 
071/322-73-88
TELEFON GSM SIEMENS S6 SIEMENS S6 z ład. samo
chodową - zamienię na narty o dł. 2 m. Wrocław, tel. 
0603/85-61-58

TEL. KOMORKOWE GSM, DCS ZAPRASZAMY DO
1KUF7SPRZEDM ■'ZAMIANA'

USUWANIE SIM LOCKA 
KOOÓW, HOMO (faktiy VAT], AKTYWACJE TAK TĴ POP, SIMPLUS

TANIE AKCESORIA 1 KABLE: 
-ŁADOWARKASAM. - 2 0 zł 
■POKROWIEC - 1 5  zł

NOWEGO SALONU
tel. 071/353-58-18,0501261 114

R0ZK0D0WUJEMY WSZYSTKIE MODELEMOTOROLI 1 NOKII -ŁADOWARKASIECIOWA - 4 0 zł 
■ ZESTAW GUHO-MM^Y- ad 50 zł notebookeuz i u i  Furaan, m a m a t , rezpusncs, wsiwamim •ZESTAW SŁUCHAWKOWY- 30 zł W - W ,  Ul. IIOJKtfllld

TELEFON GSM PANASONIC G520 pokrowiec, ładowar
ka, -120 zł. Wrocław, tel. 071/325-06-53 
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 ładowarka, pudełko, 
wibracja, animacja, zegar, data, - 209 zł. Wrocław, tel. 
0501/96-20-94
TELEFON GSM PANASONIC GD50 z SIM lockiem Idea, 
na gwarancji, stan b. dobry, - 270 zł lub zamienię na czę
ści do komputera PC. Bolesławiec, tel. 0501/76-67-46 
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 oraz GD90 mały, 2 kolory pod
świetlania, ład. sieciowa, na gwarancji, w pudełku, ani
macja, TAK TAK, POP, Simplus, 2-systemowy, stan ideal
ny, wibracja, animacja, - 450 zł. Wrocław, tel. 
0608/11-60-25
TELEFON GSM PANASONIC GD93 nowy fabrycznie, SIM 

~ Wszystkie modele (Wszystkie modele I s
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5  Wszystkie modele (Wszystkie modele!!
OP003618

lock Idea, WAP, wybieranie głosowe, alarm wibracyjny, -
900 zł. Wrocław, tel. 0502/45-14-07
TELEFON GSM PANASONIC GD93, - 780 zł. Oława, tel.
0501/29-46-45
TELEFON GSM PHILIPŚladowarka. - 25 zł. Wrocław, tel. 
0607/45-55-86
TELEFON GSM PHILIPS Dual Band. bez SIM locka. fu
terał, stan idealny, możliwa wysyłka, • 180 zł. Zielona 
Góra. tel. 0608/70-77-63
TELEFON GSM PHILIPS DIGA ładowarka, pokrowiec skó
rzany. bez SIM locka. stan dobry. - 90 zł. Wałbrzych, tel. 
0600/29-33-57

zł lub zamienię. Kłodzko, tel. 074/867-77-30, 
0605/32-69-00
TELEFON GSM SAGEM MC 939 bez SIM locka. wibra
cje, budzik, zest. głośno mówiący, - 220 zł. Wrocław, tel. 
0503/71-02-46
TELEFON GSM SAGEM MC 939 niebieski, aktywna klap
ka, 2-systemowy, data, godzina, budzik, alarm, wibracje, 
kalkulator, gry, notes, kompozytor, bez SIM locka, zestaw 
głośno mówiący, przelicznik walut, - 210 zł. Wrocław, tel. 
0601/87-71-78
TELEFON GSM SAGEM MC 959 nowy, 2-systemowy, bez 
SIM locka, kompletna dokumentacja, dużo funkcji, gry, 8 
linii tekstu, zestaw głośno mówiący, budzik, wibra, mo
dem, kalkulator, zegar„ faks, dzwonki (40 szt.), waga 95 

. g, bateria Li-Jon, wiadomości graficzne, - 450 zł lub za 
mienię na Samsung, Philips, lub inne propozycje. Oława 
tel. 071/313-45-86, 0604/30-30-83 
TELEFON GSM SAGEM RC 712 ładowarka stacjonarną 
i samochodowa, pokrowiec skórzany, pudełko, instrukcja 
stan idealny, • 100 zł.-Wrocław, tel. 352-70-85 
0609/49-96-44
TELEFON GSM SAGEM RC 715 stan b.' dobry + karta 
Simplus; 2 zł na koncie - 100 zł. Ostrów Wlkp., tel 
0609/58-67-93
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 2400 wysoki model, ory 
ginalny HF, - 529 zł. Wrocław, tel. 0604/29-93-59 
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 600 pudełko, instruk 
cja, wibracja, małe gabaryty,;?-290 zł. Wrocław, tel 
0501/96-20-94
TELEFON GSM SAMSUNG SGHI 240.0 nowy, w pudeł 
ku, bez Simlocka, aktywna klapka, budzik, wywołanie gło 
sem, dyktafon, zestaw słuchawkowy, ładowarki, • 1.101 
zł. Bielawa, teł. 074/833-15-40, 0606/66-92-29 
TELEFON GSM SIEMENS A36, - 300 zł. Bolesławiec, tel 
0503/53-33-88
TELEFON GSM SIEMENS C25, - 180 zl., tel 
0503/75-93-93
TELEFON GSM SIEMENS C25, • 200 zł. Bolesławiec, tel 
0503/53-33-88
TELEFON GSM SIEMENS C25, • 200 zł lub zamienię 
Kłodzko, tel, 074/867-77-30, 0605/32-69-00 
TELEFON GSM SIEMENS C25 stan b. dobry, osprzęt

ny, granatowy, bez SIM locka, ładowarka, stan b. dobry. - 
200 zł. Chojnów, tel. 0604/82-06-74 
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka -180 zł. 
Oława. tel. 0606/40-71-37 .
TELEFON GSM SIEMENS C25 stan b. dobry, ładowarka 
sieciowa, atrakcyjny wygląd, -185  zł. Wrocław, tel. 
0501/96-20-94
TELEFON GSM SIEMENS C35I w pudełku, pokrowiec, 
ładowarka, instrukcja, na gwarancji, karta POP - 400 zł,
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tel. 071/ 34192 95
Alcatel One Touch View, w pudełku, klips, instrukcja, ła
dowarka. karta TAK TAK -140 zł lub zamienię na 2 tele
fony Nokia 3210. Chojnów, tel. 0503/50-11-19, 
0604/80-43-90
TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy. gwarancja. SIM 
lock Era. stan idealny - 360 zł lub zamienię na Nokia 3310. 
Głogów, tel. 0600/41-03-97
TELEFON GSM SIEMENS C35I, - 370 zł lub zamienię. 
Kłodzko, tel. 074/867-77-30, 0605/32-69-00 
TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy, w pudełku, • 380 
zł. Legnica, tel. 0601/76-95-46

TELEFONY KOMORKOWE U lg  iliH lj
SM LOKI

W- 071/ 783 69 39:0503 91 66 52
W-w, ul. Swobodna 41 

codi od 10.00 do 18.00
skupujemy telefony uszkodzone 

SERWIS TELEFONÓW CSM

TELEFON GSM SIEMENS S6 futerał, SIM lock, ERA, brak 
ładowarki, stan dobry - 30 zł. Wrocław, tel. 0502/83-64-03
TELEFON GSM SIEMENS S8 ładowarka i akcesoria - 50 
zł. Bielany Wrocławskie, tel. 0502/83-78-27 
TELEFON GSM SIEMENS S8 ładowarka sieciowa, dzia
ła na kartę POP, polskie menu, - 69 zł. Wrocław, tel. 
0501/96-20-94
TELEFON GSM SIEMENS SL45 kompletny, nowy, bez 
SIM locka, na gwarancji, kupiony w salonie ERA GSM, 
płyta z oprogramowaniem, słuchawki, kabel do kompute
ra. instr. w jęz. polskim, ładowarka, pudełko, odtwarzacz 
MP3, - 1.800 zl lub zamienię. Oława, tel. 0603/42-81-56 
TELEFON GSM SIEMENS SL45. • 1.950 zl. Wrocław, tel. 
784-67-75, 0501/57-54-16
TELEFON GSM SONY CMD C1 perłowobiały, pokrowiec, 
ładowarka, - 230 zł. Wrocław, tel. 071/341-26-37 
TELEFON GSM SONY CMD C1 z SIM lockiem Era, kom
plet, -170 zł. Zielona Góra, tel. 0608/58-08-53 
TELEFON GSM SONY CMD C5 wibracje, gwarancja 10 
miesięcy, instrukcja, ładowarka, stan idealny - 220 zł. Wro
cław, tel. 0503/68-42-09
TELEFON GSM SONY CMD J5 nowy. na gwarancji, - 870 
zł. Wrocław, tel. 071/367-26-08, 0605/59-57-87 
TELEFON GSM SONY CMD J5 nowy. futerał, z SIM loc
kiem sieci Era, - 900 zł lub zamienię na Nokię 8210. Żary, 
tel. 0602/15-51-55
TELEFON GSM SONY CMD J5, • 830 zł. Oława, tel. 
0501/29-46-45
TELEFON GSM SONY CMD Z5 z dodatkową baterią 
1000, na gwarancji, bez SIM locka, 500 numerów w pa
mięci, z automatyczną sekretarką, terminarz, przyporząd
kowanie dzwonków do numerów menu, 82 g, - 1.250 zł 
lub zamienię na telefon Siemens SL 45. Wrocław, tel. 
0606/92-96-96 .
TELEFON GSM TELITAL fabrycznie nowy, działa w sieci 
Plus. -150 zł. Brzeg, tel. 0605/64-68-86 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy. SIM 
lock Idea, pudełko, gwarancja • na Ericsson T28s. Wro
cław, tel. 0501/45-21-47
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S 2 szt., Era 
- na Motorola V3690, nowy, Era. Zielona Góra, Lubin. tel. 
0608/58-08-53
ZAMIENIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 3688 bez SIM 
locka, pokrowiec, ładowarka, aktywny zegar - na_Erics- 
sona T 28. lub inny, móże być droższy (działający w sieci 
Plus). Wrocław, tel. 0603/18-93-83 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 nowy - 
na Nokia 6210 lub 8210. Wrocław, tel. 0602/38-11-63 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 gwarancja, wi
bracja, dodatkowe gry, zestaw słuchawkowy, ładowarka

I
LOMBARD EURO - P A  
tel. 071/341-75-48

Pokrowce skórzane -25  
Ładowarki samoćh. -30
Aiiteiikl do telefonów - 25 
Uchwyt magnetyczny - 35 karty z numerem (nowe) juz od 85 zł

WYŚWIETLACZE Z W YMIANĄ
NOKIA 5110 - 95 z#
NOKIA 3210 - 1 50 z*
ERICSSON 768 - 10O zł
ERICSSON T l O - 140 z*
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TELEFONY KOMÓRKOWE GSM
S K U P  - S P R Z E D A Z - Z A M A I N A

w o m im -n i
szeroki w ybór akcesoriów
karty Tak-Tak, Simplus, P O P  od 35 zł
najw iększy w ybór - najn iższe ceny
serw is, sim/lock
Z A P R A S Z A M Y

tel. -kom. 0 607 787 893, 0 603 838 861,
Centrum, Rynek, D .T.H . F E N IX  IV  p., Wrocław

OPOLE
SK U P , S P R Z E D A Ż , Z A M IA N A  

U S U W A N IE  B LO K A D  SIM  L O C K  
A K C E S O R IA  

K A R T Y  T A K  TAK, PO P, S IM P LU S  
O p o le , u l. K ra k o w sk a  25

o b o k  „D Z IU P L I! ’ ---------- §
te l. 077/456-42-51 |

0-603 104 813 ,0 -602  584 089 *

KREDYT-, 4%-:,r
termoizolacyjny na:

OGRZEWANIE 0,1011510
OKNA I DOCIEPLENIA 

53*652 Wrocław, ul. Kruszwicka 24 
071/ 355-78-21, 0501 55-10-85

HURTOWNIA AKCESORII 
DO TELEFONÓW 
KOMÓRKOWYCH

P O K R O W C E  
HOłMUNTtt 4 ,1 0  P Ł N *  ttBUBf 

\ , m  u ttu itu i 13,W PIN*

ŁADOW ARKI SIICIOW I 
1 B ,M  M N *
'A R K I  S A M O C H O D O W I

PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 500 ZL.* 
TOWAR DOSTARCZAMY LUB WYSYŁAMY 

NA NASZ KOSZT W CIAOW 1 DNIA.

OPOH625DAKOM «.*. 
ul. Kazim ierza W ielkiego 39 
50-077 Wrocław fem /TM M SS , 0-503-97-38-34 
•PodwlwctyHlawtMiim* fa l 71/76-18-654

T E L .  K O M O R K O W E  G S M - D C S  
S K U P  -  S P R Z E D A Ż  - Z A M I A N A

SKUP WSZYSTKICH MODELI TELEFONÓW 
NOWYCH I UŻYWANYCH. PŁAC IM Y  NAJW IĘCEJ!!!
TANIE AKCESORIA UP0lAî rwAcjETAK̂AKjSiMPjuuŝ POfJ

PEŁNA OFERTA 
(również na zamówienie) OŁAW SKA 25
USUWANIE BLOKAD SIM-L0CK | 
(MOTOROLA. NOKIA, SAGEM. SIEMENS)

t e l .  0 7 1 / 3 4 1 - 8 5 - 6 0  
0 - 5 0 1  4 8 5  7 0 0

ISIM-LOCKI
BLOKADY, K0DY| 
U S U W A M

D O  
35 zł

W ro c ła w . 3 44 -1 6 -7 9 .0 6 07  609-9421

ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 6150 polskie menu, 
bez SIM locka, port podczerwieni, stan b. dobry, na No
kię 3310 lub Ericssona T 28s. Wrocław, tel. 0503/84-40-22 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 7110 stan idealny, ory
ginalnie bez SIM locka - na Nokia 6210, fabrycznie nowy. 
Wrocław, tel. 0502/93-09-45

SKUP I SPRZEDAZ 
TELEFONÓW GSM
K U P IM Y  K A Ż D Y  T E L E F O N  N O W Y  
I U Ż Y W A N Y  O R A Z  Z  P R O M O C JI

S K L E P  • K O M IS  OP010475 

Ś w id n i c a ,  u l .  W a ł b r z y s k a  5
te l. 0 6 0 4  3 0  2 0  4 0

M R W  S E R W I S  
• SKUP, SPRZEDAŻ, ZAMIANA •

• AKCESORIA, SIM LOCKI •
• SERWIS. PROMOCJE •

• AKTYWACJE PLUS GSM •
OP011920

ul. Kamienna 112 (Krzyki) 
tel. 071/336-21-95. 0-601 302 333 

ul. Jackowskiego 57 (Biskupin - pętla) 
tei 071/345-19-64. 0-601 741 647

sam., futerał - na telefon Alcatel OT501, z dopłatą. Wro
cław, tel. 0608/68-01-70
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, etui, 
pudełko, logo, stan b. dobry - na GSM Philips lub inny, 
lub na motocykl. Wrocław, tel. 0607/75-62-88 po godz. 
15
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 beąSIM locka, 
nowy panel, ładowarka, na telefon Ericsson T 28s, bez 
SIM locka, z dopłatą. Wrocław, tel. 0607/06-94-74 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, na tele
fon Ericsson T28s, wszystko w Plus GSM. Ostrów Wlkp., 
te l-0603/49-99-70
ZAMIENIĘ TELEFON G S *  NOKIA 3310 nowy, na gwa
rancji, bez SIM locka, menu w jęz. polskim, opakowanie, 
ładowarka - na telefon Nokia 6210, nowy, nie używany. 
Wrocław, tel. 0601/56-63-39 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, bez SIM 
locka, na Nokię 3210 + dopłata 250 zł. Wrocław, tel. 
783-77-45, 0503/99-06-99

ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 7110, 3210 - na je
den nie używany telefon Nokia 6210. WrocłaW, tel. 
0601/67-73-07, 0603/04-75-27 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SIEMENS Ć25 nowy, na gwa
rancji, pudełko, niebieski pokrowiec, ładowarka, bez SIM- 
locka, stan b. dobry • na Ericssona T 10s, Nokia 3210, 
3310, Siemens C 35i. Trzebnica, tel. 0607/10-95-50 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka 
• na Nokię 3210, 5130 lub inne propozycje. Wrocław tel. 
0503/68-55-65
ZESTAW GŁOŚNO MÓWIĄCY do tel. Alcatel One Touch 
Easy, nowy, - 80 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Wrocław, tel. 
0605/18-30-18
ZESTAW GŁOŚNO MÓWIĄCY do telefonu Ericsson GA 
628,788,768, T 10, T 18. - 85 zł. Wrocław, tel. 321-69-52, 
0601/78-51-51
ZESTAW SŁUCHAWKOWY do telefonu Siemens C35i, 
oryginalny, stan idealny, - 40 z ł. ., tel. 0607/8 -̂11-26 
ZESTAW SŁUCHAWKOWY do telefonu Alcatel Club,

plicach, ul. Lubańska 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., tel. 
0606/33-26-92 01023101

O  ATRAKCYJNE I PROFESJONALNE POKAZY 
OGNI SZTUCZNYCH całorocznie, obsługa różne* 
go rodzaju imprez, bankietów, uroczystości. 
Gwarantuję niepowtarzalne wrażenia. Referen
cje. Świdnica, tel. 074/851-26-49, 074/852-32-77 
/fax, 0607/53-92-60 01025751

O  ATRAKCYJNE KREDYTY GOTÓWKOWE pożycz
ki hipoteczne na dowolny cel, kredyty na remont, 
budowę domów i lokali mieszkalnych, autokre- 
dyt, pożyczki pod zastaw samochodu. „MEGA”, 
Wrocław, ul. Jagiellońska 7/1 a, tel. 071/322-16-61 
80008001

O  BIURO RACHUNKOWE GRAMAR PIT-y, ZUS, re
jestry VAT, KP, KR, pełna księgowość, prowadze
nie spraw kadrowych. ., tel. 071/341-63-84, 
0608/52-40-11 80007921

O  CENTRUM KREDYTOWE : gotówkowy • do 6.000 
zł, bez poręczenia, bez badania zdolności, 13%. 
Hipoteczny - do 28 lat, do 100% wartości, bez 
wyceny nieruchomości, 7,5% w EURO. Zamienia
my kredyty złotówkowe na EURO. Zapraszamy 
do współpracy developerów, spółdzielnie miesz
kaniowe inwestorów budowlanych, biura obro
tu nieruchomoś. i inne. osoby fizyczne i praw
ne, z terenu Dolnego Śląska i Opola. Świdnica, 
tel. 074/851-35-46 (oraz fax), 0605/57-98-28 
01023161

O  CHCESZ SIĘ ROZWIJAĆ? Kredyt odnawialny do
30.000 zł, z ubezpieczeniem do 59 roku życia, bez 
poręczycieli, umarzany w razie choroby. ., tel. 
0501/35-12-62 80008111

O  DAM REKLAMĘ NA FIATA 126P warunek • este
tyka pojazdu oraz duży przebieg na terenie Wro
cławia. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 01023771

O  DŁUGOTERMINOWE ODNAWIALNE KREDYTY 
bez poręczyciela. Wrocław, tel. 0608/29-97-72 
01024341

TELEFONY KOMÓRKOWE, Wrocław, ul. Jedności Narodowej 110
SKUP, SPRZEDAŻ, ZAMIANA tel. 372-04-24, 0-503 33-33-82, 0-605 944 200

TELEFONY

POKROUICe SK0RR 25 zl
P0KR0UJC€ LUKSUS0UJ6 55 zł
ŁAD, SAMOCHODOWE 30 zł
UCHUIVTV D O  SOMOCH. od 20 zł
flNTCNKI UJVMI€NN€ od 20 zł
SIM LOCKI od
K0DV APARATU
KARTY STARTOWE 
Z NUMEREM (NOUIE)

30 zł 
od 20 zł

od 40 zł

■ p o k ro w ie c  lu b  fadow . i m
W-w, pl. Grunwaldzki 4 
codz. od 10.00 do 18.00

pierwszy wieżowiec 
od mostu Grunwaldzkiego

Tel: 071/321-87-78,0503 81 66 52
| skupujemy telefony uszkodzone |

uchwyt, antena 5 D8, - 100 zł. Bielawa, tel. 
074/833-15-40, 0606/66-92-29 
ZESTAW SŁUCHAWKOWY do telefonu Nokia 3210, - 30 
zł. Jawor, tel. 0603/84-85-36 
ZESTAW SŁUCHAWKOWY do tei. Ericsson, - 20 zł. Wro
cław, tel. 0604/96 4̂0-88
ZESTAW SŁUCHAWKOWY do telefonów Nokia 3210, 
3310, 5110, 6110, stan idealny, - 20 zł. Wrocław, tel. 
0501/96-97-75

BIZNES
„ABSOLUTNIE AUTO - HANDEL „PALCARS”: 
sprzedaż-skup aut powypadkowych, uszkodzo
nych i całych. W ofercie na placu zawsze ponad 
50 aut uszkodzonych. CENY KONKURENCYJNE 
II! Kupujący nie płaci podatku od kupna. Zapew
niamy tani transport na terenie całego kraju. Pro
wadzimy również SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻYWA
NYCH I CAŁODOBOWĄ POMOC DROGOWĄ I 
SKUP AUT, czynne. 8-17.30, Wrocław, kier., Jelcz, 
500 m za CPN, przy przej. kolejowym, ul. Swoj
czycka 99, tel. 071/348-34-78 (fax), 0601/21-75-42, 
0601/70-17-36 non-stop 81009571 
„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
ABSOLUTNIE REWELACYJNY KREDYT, leasing 
w procedurze uproszczonej nawet do 100% war
tości pojazdu, bez zaświadczeń i zbędnych for
malności. Już od 4.1% w skali roku. Sprzedaż, 
kupno, zamiana • samochody osobowe, cięża
rowe, dostawcze i motocykle. Możliwość zosta
wienia auta w rozliczeniu To co dla innych nie
możliwe • dla nas jest wykonalne. Komis „AU- 
TO-BIT", Jelenia Góra, obok giełdy sam. w Cie-

O DO WYNAJĘCIA LT 31,1991 r., 2400 ccm, turbo 
D, biały, - 1.600 zł/m iesiąc. Wrocław, tel. 
0602/24-91-27 80008131

O  DO WYNAJĘCIA VW LT 28,1999 r., 2400 ccm, tur
bo D, zielony, furgon -1.800 zł/miesiąc. Wrocław, 
tel. 0607/62-80-53 80008121

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA branża motoryzacyjna, 
- 10.000 zł. Wrocław, tel. 0605/69-23-81
O  FIRMA KONSULTINGOWA poszukuje do współ

pracy pośredników finansowych, opracowujemy 
biznesplany, analizy ekonomiczne itp., posiada
my doświadczenie, oferujemy prowizję za pozy-

KARTA KREDYTOWA 
Z LIMITEM 30 OOO ZŁ
i zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia 

na życie kredytobiorcy 
t e l .  0 6 0 1

OP010813
9 8 9  6 7 8

skanie zleceniodawców. Wrocław, tel. 
071/322-58-05,0607/56-52-57 80008101

FIRMA NIEMIECKA oferuje możliwość założenia własne
go biznesu, w Europie, poprzez network-marketing i in
ternet, koszt inwestycji 360 DEM. Grodków, tel. 
0606/72-42-35
O  KANCELARIA PRAWNA doradztwo w zakresie 

prawa cywilnego, wywiad gospodarczy, profe
sjonalna windykacja należności finansowych. 
Wrocław, tel. 0502/45-13-82 01025721

O  KORZYSTNE KREDYTY do 5.000 zł bez poręczy
cieli; dla małżeństw, rolników, emerytów • bez

KREDYT ODNAWIALNY 
do 30 OOOzł z ubezpieczeniem 

na życie bez poręczycieli 
0 602 150435 OP012057

poręczyc ie li. Wrocław, tel. 071/348-12-17, 
0600/82-31-45 02020621

KREDYT do 5.000 zł, bez poręczycieli. Świdnica, tel. 
074/852-59-80, 0604/30-17-71 
O  KREDYT ODNAWIALNY (30.000 zł) + ubezpiecze

nie na życie kredytob iorcy.te l. 0501/76-84-42 
80008151

O  KREDYTY BEZ PORĘCZYCIELI. Ter.
071/372-11-68 01024591

KREDYTY GOTÓWKOWE od 1.000 zł do 10.000 zł, do 
2.000 zł> bez poręczyciela, do 4.Ó00 zł, za zgodą współ
małżonka, do 6.000 zł, ź jednym poręczycielem, do 10.000 
z dwoma. Wałbrzych, tel. 0600/81 -08-86
O  KREDYTY SAMOCHODOWE 8.51% w skali roku, 

korzystne warunki, bez poręczycieli, denomino- 
wane do 100% wartości auta., tel. 0600/45-19-61 
91022651

KREDYTY SAMOCHODOWE budowlane i inwestycyjne. 
Leszno, tel. 0600/52-44-01v
KUPIĘ KONCESJĘ nieekologiczną, na Czechy ., tel. 
0601/79-66-76
KUPIĘ DOCHODOWĄ PRODUKCJĘ działalność gosp. 
Wrocław, tel. 322-82-19
O  LEASING : samochody, maszyny, sprzęt, samo

chody z windykacji, familing - kredyty na samo
chody, nowe, czas załatwiania 3-5 dni. ., tel. 
071/322-38-70,0501/23-42-39 81009601

O  NAWIĄŻĘ KONTAKT z w łaścicie lam i hoteli, 
ośrodków wypoczynkowych, moteli, osobami 
rozpoczynającymi podobną działalność. Wro*? 
cław, tel. 0607/43-23-55 02021091

NAWIĄŻĘ W SPÓŁPRACĘ posiadam halę 
magazynowo-produkcyjną, budynek biurowy (400 i 152 
m2), na działce o pow. 574 m2, możliwa działalność uciąż
liwa. Dzierżoniów, tel. 0501/70-834)4, 0605/20-54-70. . 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ w zakresie napraw samocho
dów osobowych i dostawczych, naprawy blacharskie i me
chaniczne, lakierowanie, długoletnia praktyka w zawodzie. 
Niemcy, tel. 0049/17-01-13-07-83 Radków, 
074/871-23-02, 0607/74-90-98 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ w zakresie kredytowania spół
ki. niskie oprocentowanie, nieograniczone dochody, bran
ża motoryzacyjna i budowlana. Strzelin, tel. 
071/392-21-10, 0602/24-82-22 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ posiadam działkę przemysło
wą w Wałbrzychu o pow. 1700 m2, dogodny dojazd, do
prowadzone media, nadającą się pod każdy rodzaj dzia
łalności. oczekuję propozycji. Wałbrzych, tel. 
0602/15-08-94
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobami zajmującymi się 
handlem obwoźnym. Wałbrzych, tel. 074/665-74-03 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ posiadam pomieszczenie 40 
m2, szeroki wjazd, teren ogrodzony, posiadam samochód 
dostawczy, oczekuję propozycji. Wrocław, tel. 
0502/17-57-45
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobami odpowiedzialnymi 
za zaopatrzenie w sprzęt biurowy, dam prowizję. Wrocław, 
tel. 0608/55-33-10
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobą (firmą) posiadającą 
maszyny drogowe (równiarka, walec), do okresowego po
prawiania drogi (polnej), metodą gospodarczą. Wrocław, 
tel. 071/316-18-08
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z posiadaczami lokali lub pro
wadzącymi działalność. Dzierżoniów, tel. 0503/54-02-59, 
0503/81-35-32

KREDYT ODNAWIALNY 
do 30.000 zł

z ubezpieczeniem na życie, bez poręczycieli 

tol. 0-501 233 035 opoh963

O S C A K  http://oscar.of.pl

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW
Legnica, ul. Bociania 3 

tel. 076/854-27-33,0-601 73 42 70

ODZYSKIWANIE
NALEŻNOŚCI

FINANSOWYCH
W ro c ław , te l. 372-10-27 

0-603 64 01 50
■ OP990384

AUT0-TRANSP0RT

PRODUCENT

OKNA PCV
GWARANCJA NAJLEPSZEJ

CENY! OG995061

JEŻEU PAŃSTWO DO 7 DNI 
ZNAJDZIECIE NIŻSZA 

CENĘ NA PODOBNE jlgNA
ZWRACAMY RÓŻNICE

Wrocław _  4 7 9  e i  9 9  
Grabiszyńska 55 °  H i  M  U

J g S K  ® 336 28 14
NflCHTMUN

TRANSPORT
pojazdów i ładunków 

WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP
W ro c ła w , u l. K ra k o w sk a  15, 
te l/fax .782  84 69. 782 84 68

TRANSPORT OSOBOWY
do 10 osób, tel. 074/851-37-37,852-50-37 J  
do 18 osób, lei. 0601 52 50 37 I
do 29 osób, do 49 osób b

centrum, przyjmę przedstawicielstwo firmy, biura, hurtowni 
itp. Wrocław, tel. 788-28-35, 0501/81-18-94
O  POSIADAM FIRMĘ • pomieszczenia, urządzenia, 

praktyka w handlu i gastronomii, przyjmę przed
stawicielstwo lub inne propozycje. Legnica, tel. 
076/862-84-82 84013861

KREDYT ODNAWIALNY
do  30  tys. “ l 

z u b e zp ie c ze n ie m  |
0-606 733 722 °

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 Wrocła
wia (Czeszów), włączone do światowej sieci ochrony je
zior „Living-Lakes" - oczekuję propozycji lub sprzedam. 
Wrocław, tel. 071/339-72-81 
POSIADAM ZASOBY MAGAZYNOWE (części zamienne 
do samochodów ciężarowych i sprzętu budowlanego) 
wraz z wyposażeniem, za 30% wartości. Wałbrzych, tel. 
0604/11-59-68

- C E N T R U M

R E J O Y T

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

POSIADAM DZIAŁKĘ pod reklamę lub inne propozycje. 
Wrocław, tel. 071/349-27-07 
O  POSIADAM LOKAL w Oławie, pow. 130 m2, duży 

parking, telefon, samochód dostawczy, zareje
strowaną działalność gospodarczą. Przyjmę 
przedstawicielstwo lub nawiążę współpracę. Oła
wa, tel. 071/313-01-02,0502/31-62-09 01024801 

POSIADAM LOKAL HANDLOWO-BIUROWY 100 m2, w 
j centrum Wrocławia, samochód dostawczy, zarejestrowa
ną działalność gospodarczą, oczekuję propozycji lub wy
najmę. Wrocław, tel. 071/363-45-72, 0607/38-84-83 
POSIADAM POMIESZCZENIA w lokalu handlowym, w

M IESZKANIO W Y
- oprocentowanie od 7,45%
- możliwość kredytowania 90% wartości nieruchomości

(w wybranych przypadkach do 100%
- okres kredytowania do 30 la l__________

SAM OCHODOW Y
- oprocentowanie od 4,Z6%
■ możliwość kredytowania do 100% wartości pojazdu

■ maks. okres kredytowania do 8 lat
■ uproszczona procedura______________________

kraj, zagranica - KONCESJA 
ład. do 6 ton - ok. 70 m3 

pomoc drogowa - lad. do 3 aut jednorazowo

GOTOWKA do 7.000 zł 
■ bez poręczycieli 

> - min. formalności 0P012012
INVESTPOL (siedziba Biurtosystel) 
ul. Kościuszki 4, 50-038 Wrocław 

tei. 071/341-08-25, kom. 0-607285 262

POSZUKUJĘ DOSTAWCÓW odzieży letniej, damskiej 
oraz męskiej, chętnie bielizny i innych. Jelcz-Laskowice. 
tel. 071/318-36-03 do g. 10 lub po 20 
POSZUKUJĘ FIRMY LUB KOMISU samochodowego, któ
ra udzieli mi kredytu na zakup samochodu osobowego, w 
wys. 10.000 • 15.000 zł, bez zaświadczeń, pilne. Wro
cław, tel; 0608/67-01-73
Ó  POSZUKUJĘ KONTAKTÓW w celu importu towa 

rów z Ukrainy lub Białorusi. Środa Śląska, tel 
0601/79-29-17 01025831

POSZUKUJĘ PARTNERÓW z gotówką min. 100.000 zł

P R O D U C E N T

FOLIA HDPE 
WORKI 

REKLAMÓWKI
PPH ERGOPAK o

ul. STARGARDZKA 3a | 
(boczna Metalowców 25) •

54-156 W ROCŁAW
te l. 0601  3 3 0  590  

te l./fax . (0 7 1 ) 3 5 1 8 9 3 7 ]

tel. 315-40-51,0-601 95 16 78 ■  w w w .e r g o p a k .c o m .p l
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POMOC
KREDYTOWA

*- KR ED YTY  d la  p rze d s ię b io rc ó w  
(o b ro to w e  i  in w e s t y c y jn e )  o ra z  
O S Ó B  P R Y W A T N Y C H  (warunki kre
dytu negocjujemy indywidualnie)
*  KREDYTUJEMY NOWO POWSTAŁE 
FIRMY (działające minimum 6 miesięcy)

071/341 - 95-76  
0604 - 808-262

W Y P O Ż Y C Z A L N IA  
S A M O C H O D Ó W  
O S O B O W Y C H  

Wrocław, ul. Cza jkow sk iego  11/13 
325-45-36, 0502 34 24 91

*̂Skup matoli kolorowych^  
i mohulotury opómsk. 

ul. Wapienna 28 (wejście od podwórka) 
czynne:od 9" do 16", w soboty od 8" do 11" 
PRZY WIĘKSZYCH ILOŚCIACH TRANSPORT BEZPŁATNY 

V  te l.  0 7 1 /7 8  5 5  9 0 7  J

71/325 19 49 0601 73 25 77

f 71/ 325 19 49 0601 73 25 77
od 100 do 310 zł/doba

“w w w .m ica r/D T

AUTO-POLONIA
WYPOŻYCZALNIA
SAMOCHODÓW

O S O B O W Y C H ^ , ,
Wrocław ul. Szczytnlcka 45/6 
071/322-23-37, 327-70-83

Biuro rachunkowe - licencja 
ceny promocyjne0™0*162

Krystyna Lenart, 50-572 Wrodaw, 
ul. Wandy Rutkiewicz 1.(czyhne: 10-16)

te l. 071/782-84-58. 0-605 693 520

i  WYPOŻYCZALNIA
° samochodów dostawczych 

Mercedes 207, 208 
te l. 071/336-02-25, 0-602 77 14 37

WYPOŻYCZALNIA
SAMOCHODÓW

osobowe, dostawcze §
LUBACHÓW 3 k/ŚWIDNICY =

tel .074/850-96-66,0-502 520 487 -

PIENIĄDZE NA LATA  
Z U B E Z P IE C Z E N IE M  
KARTA KREDYTOWA POWAŻNEGO BANKU

OP011889

tel. 0-607 239 890
P g  3 -12m3
od 110 do 250 zł/doba

' V  > w w w .m ica r .p l
do prowadzenia bardzo dochodowej firmy we Wrocławiu. 
Kąty Wrocławskie, tel. 0604/47-10-69
POSZUKUJĘ PRODUCENTÓW damskiej konfekcji, do 
sklepu we Wrocławiu. Wrocław, tel. 0603/69-03-91 
POŻYCZKI bez poręczycieli, do 30.000 zł + ubezpiecze
nie na życie. Wrocław, tel. 0604/17-50-88
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

POŻYCZKI HIPOTECZNE samochodowe, gotówkowe. 
Wołczyn, tel. 077/414-51-98, 0501/74-33-38
O  PRODUCENT OGRODZEŃ przemysłowych • no

woczesnych systemów panelowych, zgrzeWa- 
nych z drutów 4 mm i 5 mm • zaprasza do współ
pracy firmy budowlane I architektów (oferujemy 
prowizję)..Wrocław, tel. 071/310-15-49 82000881 

PRODUKCJA MASY DIELEKTRYCZNEJ DO SPRZĘTU 
AGD + kpi. wyposażenie do produkcji, wózek widłowy, 
zbyt zapewniony, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 363-44-54 
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ 30 tys. zł, pod zastaw budynku, 
na 3 mies., 20%. b. pilne. .. tel. 0501/32-36-36 
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ 5.000 zł. na 2 mies., zwrot 7.Ó00 
zł lub spłata węglem wysokokalorycznym .orzech”, umo
wa notarialna, weksel. Wałbrzych, tel. 074/843-59-76
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ w wys. 30̂ 000 zł, na 12 lub 24 
mies., na 3 lub 4%. umowa notarialna + weksel, ewentu 
alnie pod zastaw domu, nowowybudowanego, stan suro 
wy. pilne. Zawonia k. Trzebnicy, tel. 0608/16-25-78 
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO. Wrocław, tel 
372-59-79 po godz. 18
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO lub inne propozycje 
posiadam pomieszczenia, duży lokal. Żary, tel 
0600/41-16-63
PRZYJMĘ W DZIERŻAWĘ sklep, pawilon lub kiosk, spo 
żywczy lub przemysłowy, z lokalizacją, prosperujący. Wro 
cław, tel. 071/341-39-76
PRZYJMĘ W KOMIS komputery, części komputerowe 
Wrocław, tel. 0600/28-35-49 
PRZYJMĘ SAMOCHÓD z reklamą, od firmy, na czas nie
określony, w zamian reklama na samochodzie i działce 
przy trasie A3. ruch samochodowy ok. 8000/dóbę, samo
chód małych rozmiarów Matiz, Uho, Clio, Fiesta. MHaków, 
tel. 068/388-91-98, 0604/87-84-38 
PRZYJMĘ TOWAR na samochód osobowy, może być z 
przyczepką, na trasie Wrocław-Oleśnica. Oleśnica, tel. 
071/399-95-12. 0608/52-41-83

KREDYTY >
BEZ PORĘCZYCIELI

LUBIN, LEGNICA, OPOLE O
KŁODZKO, JELENIA GÓRA 2

WROCŁAW I OKOLICE 5
V  TEŁ. 0-601 728 706 5

PRZYJMĘ W KOMIS lub za częściową odpłatnością 
sprzęt AGD, RTV, rowery, kosiarki itp., importowane z 
Niemiec, po atrakcyjnych cenach. Malczyce, woj. wrocław
skie. tel. 0603/50-85-37
PRZYSTĄPIĘ DO SPÓŁKI lub przyjmę przedstawiciel
stwo, mam pomieszczenie ok. 450 m2 na obrzeżach Wro
cławia. Wrocław, tel. 0501/62-82-53 
SPÓŁKA Z O.O. zarejestrowana, - 20.000 zł. ., tel. 
0608/44-97-75
SPÓŁKA Z O.O. rok założenia 1992, jednoosobowa, bez 
zadłużeń, pełny zakres działania, - 7.900 zł. Głogów, tel. 
0602/32-20-31
SPÓŁKA Z O.O. 12-letnia, bez obciążeń, • 10.000 zł. Wro
cław, tel. 071/329-72-13
SPÓŁKA Z O.O. rej. w 1990 r., działająca, • 5.000 zł. Wro
cław. tel. 0603/30-69-72
SPÓŁKA Z O.O. rok założenia 1990, zarejestrowana, nie 
działająca, szeroki zakres działalności, • 6.000 zł. Wro
cław, tel. 0603/30-69-72
SPRZEDAM 50% UDZIAŁÓW w firmie holenderskiej, na 
terenie Holandii: produkcja, układanie kostki brukowej 
usługi budowlane, import, eksport, 50.000 DEM. Ostrów 
Wlkp., tel. 0603/24-95-94
SPRZEDAM 50% UDZIAŁÓW w muzycznym drink barze, 
wyposażonym i funkcjonującym, w centrum Wrocławia 
zdecydowanie, cena do uzgodnienia lub inne propozy 
cje. Wrocław, tel. 0502/97-16-00 
SPRZEDAM DŁUG potwierdzony wyrokiem sądu w wy 
sokości 32.000 zł + odsetki lub zlecę odebranie bez wstęp 
nych opłat, wysoka prowizja. Jelenia Góra, tel 
075/752-27-61, 0603/83-75-08
O  UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE możliwość kompute 

rowej analizy potrzeb, zapraszam na spotkania 
Wrocław, tel. 0502/39-79-31 02021011

UDZIELĘ KREDYTU bez poręczycieli, zgody współmał

| L o m b a rd
natychmiastowe pożyczki

pod zastaw opo117M 
| W rocław , ul. K ło ś  na 3 

tel. 071/332-41-43

M A S Z  P R O B L E M
Z WJAZDEM DO KRAJÓW £ S i r  l i k

UNII E U R O P E JS K IE J ?  m
PRACOWAŁEŚ NA CZARNO? ^
ZADZWOŃ - POJEDZIESZ

OP001701

CONSULTING GmbH, 075/751-52-72

^WYPOŻYCZALNIA BUS0W' 
9-osobowych
tel. 074/851-37-37 

L .  tel. kom. 0-601 525 037

PROFESJONALNA FIRMA
PROWADZI POŚREDNICTWO WINDYKACJI 

NALEŻNOŚCI FINANSOWYCH  
SKUTECZNIE I W  TERMINIE

tel. 071/34-53-200, 0-602 49 19 45

UIVPOŻVCZIH.NIfll
NOWYCH SAMOCHODÓW  

DOSTAWCZYCH
od

12m‘ 1500

14m 1600 kg P
— M

17,4m’ 1400 kg
yNs

26m’ 2700 kg |[E

od 198 zł za dobę*

od 235 zl za dobę'

od 235 zł za dobę

PEUGEOT PARTNER HDI 
klimatyzacja, ABS, 2xAIRBAG, 

tylko 4,51/100 km diesel, 
cena 220 zł/ doba brutto

USŁUGI TRANSPORTOWE
od 300 zł za dobę | dow o lnym  sam ochod em  z  listy  obok  

naw ią żem y  s ta łą  w spó łp ra cę
Wrocław, ul. Legnicka 62c p.220, tel. 071/351-63-22, 0-601 70 23 73

wypożyczalnia
sam ochodów
dostawczych

POMOC
DROGOWA

OP004285 .
te l. (071) 346-22-71,0-601 301-676^

kowalstwo
"FILAR": ogrodzenia, bramy, kraty 
ręcznie kute (siatka ogrodzeniowa). 5 

TANIO, SZYBKO, SOLIDNIE § 
Wrocław, tel. 399-07-72,0-605 252 989 “

żonka, umowa z rej., również dla rencistów, emerytów, 
rolników. Legnica, tel. 076/854-40-81 w. 268 
UDZIELĘ KREDYTU odnawialnego, 30.000 zł, bez porę
czycieli, z ubezpieczeniem na życie kredytobiorcy. Legni
ca, tel. 0605/85-87-27
UDZIELĘ KREDYTU odnawialnego, limit 30.000 zł, bez 
poręczycieli, z ubezpieczeniem na życie kredytobiorcy. Lu
bin, tel. 0606/46-06-69
UDZIELĘ POŻYCZKI pod zastaw. Legnica, tel. 
0602/10-30-27
UDZIELĘ POŻYCZKI pod zastaw domu, samoehodu, 
mieszkania, sprzętu RTV, itp. Wrocław, tel. 0608/02-40-26 
UDZIELĘ POŻYCZKI pod zastaw, korzystny procent. Wro
cław, tel. 0501/62-82-53 ,
O  UDZIELĘ POŻYCZKI od 1.000 do 10.000 zł, bez 

żyrantów. Wrocław, tel. 0608/19-26-99, 
0502/67-60-25 02021051

O  WSPÓŁPRACA PARTNERSKA z firmą międzyna
rodową, sprzedaż sieciowa samochodów i nie
ruchomości, niezwykły potencjał dla czynnych 
marketingowców. Wrocław, tel. 0601/73-21-43 
02021151

ZAINWESTUJĘ w dochodową działalność, poprowadzę 
przedstawicielstwo, ewentualnie podejmę pracę. Jelenia 
Góra. tel. 075/755-83-14
ZAJMĘ SIĘ ADMINISTROWANIEM konserwacją ośrod
ka wczasowego, pensjonatu. Oleśnica, tel. 0601/05-43-95 
ZLECĘ ODZYSKANIE DŁUGU bez opłat wstępnych, na 
dogodnych warunkach, tylko poważne oferty. Wrocław, 
tel. 0609/35-01-57
ZLECĘ ODZYSKANIE DŁUGU 50.000 zł (bez zaliczek). 
Żarów, tel. 0604/95-49-26

B iu ro  p isania podań  
G ru n w a ld zk a  38/1 a 

10:00 - 17:00 ..
ZLECĘ ODZYSKANIE DŁUGU (wyrok sądowy) lub sprze
dam • bez zaliczki. Wrocław, tel. 0501/79-43-50

USŁUGI
UWAGAI W tej rubryce zamieszczamy wyłącznie ogło
szenia płatne. Cena -12 zł z VAT. Maksymalna długość 
ogłoszenia - 240 znaków maszynowych. Redakcja .Auto 
Giełdy’
O  A-1. BALUSTRADY, schody, ogrodzenia, bramy, 

kraty - tanio i ładnie. Wrocław, tel. 071/322-80-95, 
071/322-61-60 po godz. 18 02020751

O  CENTRUM GAZU PŁYNNEGO LPG stacje tanko
wania: urządzenia, armatura, węże, zbiorniki, 
nadziemne, podziemne, przyłącza zbiornikowe, 
sieci gazowe, odparowniki, reduktory ciśnienio
we, ogrzewanie hal, budynków, projekty, doradz
two, realizacja, serw is. Wrocław, tel. 
071/345-37-48 (fax), 0601/56-25-51 01022851

O  KANCELARIA PRAWNA - doradztwo w zakresie 
prawa cywilnego, wywiad gospodarczy, profe
sjonalna windykacja należności finansowych., 
tel. 0502/45-13-82 01024581

O  MEBLE DO KUCHNI na zamówienie, indywidual
ne projekty oraz zabudowy wnęk, system drzwi 
uchylnych, przesuwnych, składanych., tel. 
0501/60-81-09, 071/398-47-54 po godz. 18 
01020071

O  PODGRZEWACZE WODY - PRZEPŁYWOWE • na
prawa, sprzedaż przepływowych podgrzewaczy 
wody, 380 V, 18, 21, 24 kW, ceny od 250 do 400 
zł, gwarancja 24 miesiące, dojazd do 100 km gra
tis. Legnica, tel. 076/862-39-83, 0503/63-82-10 
84014431

O  ZESPÓŁ MUZYCZNY „AKORD” TR I01+2 : wese
la, zabawy, festyny, dancingi, imprezy plenero
we, repertuar od biesiady po najnowsze hity. 
Konkursy z udziałem gości. Profesjonalizm, so-

Nowoczesne systemy 
grzewcze i sanitarne 
Sprzedaż - Montaż - Serwis 

0 7 1 / 7 9 3 - 5 6 - 1 8  
O  6 0 5  2 7 7  3-4-8

OP010985

lidność i doświadczenie. Wysyłamy materiały 
reklamowe., tel. 077/435-84-79, 0606/35-28-81 
01014181

M A  L O  IV4 Af/£  
J *  J L O S Z K O  W G  

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

RESORY - SPRĘŻYNY 
naprawa + mechanika
50-505 W rocław, ul. P ię kna  18 

tei. 071/336-59-28 OPOH275

C Y N K O W A N IE
C ze rn ie n ie  opo11242 

E lek tropo le row an ie  S T -K W  
Tel. 074/858 54 29, 0609 17 03 14

STU D NIE^
tel. 071/327-71 -45,0-90 376 374

Nowoczesne systemy 
grzewcze i sanitarne 
Sprzedaż - Montaż - Serwis 

0 7 1 / 7 9 3 - 5 6 - 1 8  
O  6 0 5  2 7 7  3-H-8

METALOPLASTYKA
-O G R O D ZE N IA  Ł  OPOIIIH
-  BRAM Y I OK IENNICE " N l S W i , .#DU|C 'Ok /
- BALUSTRADY Itp. u*Ąi t

.Wrocław, tel. 071/398 83 21,0-502 999 45QJ

USŁUGI MOTORYZACYJNE
O  „AUTO-SPAW-PLAST" spawanie i naprawa two

rzyw sztucznych, naprawa wszystkich plastiko
wych części samochodów osobowych i ciężaro
wych, usuwanie pęknięć, wgnieceń i ubytków 
zderzaków, atrap, lamp, zbiorniczków, chłodnic, 
kolektorów, pompek, poduszek powietrznych, 
osłon lusterek i innych części. Wrocław, ul. Hub- 
ska 52-54, tel. 0605/69-23-81 02020931

O  AUTOCZYSZCZENIE - maszynowe pranie tapicer
ki od 80 zł, maszynowe polerowanie lakieru, 
kompleksowe czyszczenie, mycie silników, nad
wozia, wosk na sucho, na gorąco. Przygotowu
jemy auta do sprzedaży. Usługi także u klienta. 
Najniższe ceny, najwyższa jakość- zapraszamy). 
Wrocław, tel. 0608/13-40-96 02021391

O  AUTONAPRAWA KRECZMER mechanika, elektro
mechanika, diagnostyka, blacharstwo, lakiernie- 
two, bezpłatna wymiana oleju (Elf)! Bezpłatny 
test płynu hamulcowego • to bezpieczeństwo 
Twoje I Twojej rodziny! Bezpłatna analiza spa
lin!. Wrocław, ul. Grota Roweckiego 91, tel. 
071/364-88-98 01025221

O  SPROWADZAM AUTA Z BELGII na zamówienie, 
załatwiam tablice celne, pomagam w odprawie 
celnej, oferuję transport na lawecie lub na ko
łach. Wrocław, tel. 0609/93-62-98 81010201

USŁUGI SPRZĘTOWO- 
______ TRANSPORTOWE______
O  „ADAC” USŁUGI TRANSPORTOWO - PORZĄD

KOWE : wywóz gruzu, śmieci itp., porządkowa
nie placów, podwórek. Star wywrotka, ład. 6 ton, 
załadunek gratis. Wrocław, tel. 071/352-81-21, 
0608/36-41-02 (24 godz.) 80007261 

O  „ADAMS" TANI TRANSPORT trasy krajowe, od 1 
do 15 europalet, auta z windami samozaładow-

USŁUGI TRANSPORTOWE
MITSUBISHI - 3 t 24 m3, plandeka o 
MITSUBISHI - 2,7 t 27 m3, plandeka 2 
MITSUBISHI - 2,5 t 28 m3, plandeka g 
+ P R ZY C ZEP A  1 t 27 m3 
LT-35 • 1,5t I Faktura VAT, koncesja
Świdnica, tel. 074/853 66 49. 0604 311 902

T R A N S - K A M  - ROBOTY ZIEMNE
- wywóz gruzu, ziemi, nieczystości - 
kompleksowo

- wynajem.ładowarek.koparek §
- transport kruszywa - tani piasek g
- wykopy pod budynki, rozbiórki £ 
obiektów, niwelacje terenu

- budowa dróg z kostki betonowej
tel. 0-502 30 75 30

K ra io w y  i  zag ran iczny .
ró ż n e  tow ary. 

P o je m n o ś ć  27m 3+ P r z y c z e p a  25m  
FAKTURY VAT

ściąganie samochodów
laweta i skrzynia OP006745

TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY
RENAULT MESSENGER 3.3t, 35 m plandeka 
RENAULT MESSENGER 2.4t,24 m' kontener 
OP011505 + przyczepa 11 do 20 m'
Posiadamy ubtzpwczanii Odpowiedzialności Cywflnaj Pra wożnta 
w mchu międzynarodowym ofiz prarancj* tranzytowi WPT (T1) (T2) 
w EXPOROE I llgORClE, oraz na zasadach SAD, faktura VAT, towcaaja

W ro c ła w , te l. 071/329-25-05 w . 210  
0-501 739  940, 0 -604  966  793

P O D N O Ś N IK
K O S Z O W Y

18 m, 45 zł/godz. opo11s 
tel. 071/321-14-24,0-601167787

TRANSPORT CIĘŻAROWY

Sam ochód ciężarow y STAR 
lad. 5 ton, z  HDS-em, udźwig 1,5 tony 
tel. 0-607 822 082, dom. 071/328-00-30

USŁUGI TRANSPORTOWE
FIAT DUCATO, 12 m3

0,70 zl/km opon**
tel. 0-502 677478

POD EJM Ę STAŁĄ W SPÓŁPRACĘ

czymi, podejmę stałą współpracę. Wrocław, tel. 
071/313-12-35 (fax), 0605/24-32-98,0607/23-97-60 
81009891

O  A  TERAZ USŁUGI TRANSPORTOWE w zakresie 
przewozu osób (8 + kierowca) lub towaru (do 1.2 
tony ♦ przyczepką), również przewóz samocho
dów na lawecie. Trasy krajowe i zagraniczne, ra
chunki VAT. Mile widziana stała współpraca. 
Usługi wykonujemy profesjonalnie, szybko i bez
piecznie. Oława, tel. 0607/18-86-05,071/302-81-84 
02021251

O  BUS • TRANSPORT 8 osób lub 1.5 tony, wyjazdy 
okolicznościowe, faktury VAT., tel. 071/339-84-54, 
0601/79-08-13 81009091

O  DO WYNAJĘCIA FORD TRANSIT MIKROBUS, 
1990 r., 80 tys. km, 2000 ccm, benzyna ♦ gaz • 
1.500 zł/mies. oraz VW PASSAT kombi • 1.500 
zł/mies. Wrocław, tel. 071/360-11-08 02020861

O  FIRMA „TITO" oferuje transport krajowy, 1-6 t, 
kontener, w inda, VAT. ., tel. 0606/62-25-58 
01024261

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 urodzaj
nej. Wrocław, tel. 0604/55-11-77 02019821

O  ROBOTY ZIEMNE : przywóz kruszywa, marmu
ru, wywóz ziemi, gru^u, rozbiórki, wykopy, łado
warki I koparki. Smolec, tel. 071/781-45-66, 
0601/77-59-80 02020161

O  ROBOTY ZIEMNE. Koparkoładowarki (wykopy, 
niwelacje terenu), Kamazy wywrotki (wywóz zie
mi i gruzu, przywóz piasku, żwiru, tłucznia i zie
mi urodzajnej do ogrodu). Wrocław, tel. 
0602/23-46-80 02020441

■ l ~i j . r r r a
te l. 0 6 0 1  7 1 3  7 0 0

N IS KO P  ODW OZI O W Y, N A JA Z D Y  I
25 ton
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ROBOTY ZIEMNE i
Wywóz śmieci, gruzu, ziemi 5 

dowóz kruszywa, piasku 
wynajem: ładowarka Ł-200 

koparka • ładowarka M ECALAC 
Wrocław, tel. 311-40-94,0-602 68 32 49

TRANSPORT 1,5 t
furgon, faktury VAT 
ceny do uzgodnienia 

tel. 0-501 254 755,071/338-24-03
OP994539

O  TANIE USŁUGI TRANSPORTOWE do 1 tony, 4 
miejsca siedzące, miasto, kraj, zagranica (znam 
j. niem iecki) - 0.70 zł/km. Wrocław, tel. 
071/372-52-48 02021261

O  TRANSPORT 1.5 tony • Mercedes 207 D (podwyż
szony), stawka za kilometr do negocjacji, faktu
ry VAT. Nawiążę współpracę z firmami, hurtow
niami (laweta lub przyczepa). Solidnie, na czas. 
Wrocław, tel. 071/313-83-99, 0501/05-35-09 
02019001

O  TRANSPORT - Magirus, ład. 8 ton, skrzynia o 
wym. 6.20x2.45, winda o udźwigu 1.5 tony. Rów
nież auta z HDS-em i inne. Wrocław, tel. 
0602/13-84-20 02020821

O  TRANSPORT CIĘŻAROWY materiałów budowla
nych, 24 tony, HDS 3.5 tony., tel. 0601/72-29-41 
01023401

O  TRANSPORT CIĘŻAROWY osobowy + przycze
pa, przeprowadzki i transport całodobowy, kraj i 
zagranica, nawiążę stałą współpracę z  firmami 
kurierskimi, faktury VAT - taniol. Wrocław, tel. 
071/789-67-95,0601/89-28-71 81009801

O  TRANSPORT SAMOCHODOWY - Mercedes Sprin
ter MAXI, trasy krajowe i zagraniczne, dyspozy
cyjność, OC przewoźnika, przyczepa laweta. Mile 
w idziana stała współpraca. Wrocław, tel. 
071/364-10-67, 0605/05-95-13 całą  dobę 
01025431

O  USŁUGI SPRZĘTOWO • TRANSPORTOWE pod
nośn ik koszow y 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, 
przeprowadzki, przewóz osób (4 + kierownica), 
klimatyzacja, ceny od 60 gr/km, faktury. Wrocław, 
tel. 071/367-92-14, 0607/09-38-10 01023231

O  USŁUGI TRANSPORTOWE VW bus T 4 ,17 osób 
♦ kierowca (800 kg), hak, działalność gospodar
cza, dyspozycyjny, jęz. niemiecki, podejmę sta
łą współpracę. Wrocław, te l. 071/787-77-77, 
0606/19-37-55 02020871

O  USŁUGI TRANSPORTOWE podstawianie konte
nera, wywóz gruzu, nieczystości stałych, złomu. 
Transport piasku, żw iru (wywrotka). ., tel. 
071/327-60-46,0601/71-61-18 02021121

O  USŁUGI TRANSPORTOWO - SPRZĘTOWE - kon
tener, 7 m3, dzierżawa, wywóz gruzu i odpadów. 
Wrocław, tel. 071/330-18-30, 071/329-33-78 (fax), 
0501/79-43-91 01023841

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  „TOM-BUD” elewacje, docieplenia, tynki szla
chetne, remonty elewacji, wymiana rynien, pod- 
bitka pod dach, wymiana okien i drzwi, parape
ty, fachowe wykończenie oraz inne prace, posia
damy własne rusztowanie, niedrogo a facho
wo!!!. Wrocław, tel. 0608/62-24-85 02021521

O  A  „MURARZ” USŁUGI BUDOWLANO - MURAR
SKIE budujemy domy solidnie i za rozsądną 
cenę, bezpośrednia informacja 0602/172-570 lub 
po godz. 18 071/398-80-85 Kiełczów, zaprasza
my! e-mail strycharczyk@ poczta.onet.p l. . 
80008141

O  A  FIRMA „WABUD” oferuje kompleksową budo
wę i remonty dachów, więźby dachowe, krycie 
dachówką, blachą oraz inne prace budowlane, 
docieplenia, tynki strukturalne, naturalne, regip
sy, gładzie, glazura. Wrocław, tel. 071/321-94-78, 
0600/36-60-94 02021341

O  ARANŻACJE WNĘTRZ remonty ogólnobudowla
ne, gładzie, regipsy, glazura, malowanie, sztu
katerie, podłogi, docieplenia, tynki strukturalne. 
Wrocław, te l. 071/398-47-54 po godz. 18, 
0501/60-81-09 01020081

O  BRAMY WJAZDOWE ogrodzenia, balustrady, kra
ty, drzwi warsztatowe, automatyka do bram, 
szybko, tanio, solidnie, możliwość negocjacji 
cen przy większych zleceniach. „BRAMTEKS”,

„Q U A TR O ”  0P011999 
KOMPLETNA BUDOWA OGRODZEŃ 

ŚLUSARSTWO - STOLARSTWO
Wrocław, ul. Prusicka 12 

tel. 327-60-03,0-601 737 266

Wrocław, ul. Sojczycka 83, tel. 071/357-27-78 
(fax), 0601/57-38-54 02020921

O  DEKARSTWO • BLACHARSTW O., tel.
071/322-42-02,0504/92-92-18 02020761

O  DOCIEPLENIA, tynki strukturalne, mineralne, re
gipsy - kompleksowo, tanio, solidnie. Wrocław, 
tel. 071/321-94-78, 0600/36-60-94 02021351

O  EKO-BUD ŚWIDNICA SP. Z O.O. Firma wykonuje 
systemowe docieplanie budynków, wynajmuje 
rusztowania zewnętrzne; tynki wewnętrzne gip-

O g ro d ze n ia , b a lu s trad y , k ra ty  
kute i zwykłe, konstrukcje sta lowe

DOMMETAL I
071/354-14-75, 0-502 128 363 §

PODNOŚNIK 
KOSZOWY 18 m

tel. 0-602 180 524,071/360-10-30

sowe. Świdnica, tel. 074/851-32-72 (oraz fax), 
0601/14-66-11 01023211

O  ELEKTROINSTALAC JE • remonty i naprawy oraz 
montaż nowych instalacji we wszelkiego rodza
ju obiektach (domy jednorodzinne, hale itp.). 
Profesjonalny system zamocowań do podnóży 
z  betonu, kamienia itp. Faktury VAT. Wrocław, teł. 
071/338-22-48,0501/24-50-51 01023501

O  ELEWACJE - docieplenia (15 lat gwarancji), przy 
zastosowaniu materiałów jednej firmy. Posiada
my własne rusztowania. Prowadzimy również 
nadzory budowlane. Wrocław, tel. 071/354-26-87, 
0608/689-542 02015711

DOCIEPLENIA BUDYNKÓW
NAJNIŻSZE CENY, 

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ, |
TERMINOWOŚĆ |

tel./fax 071/345-82-83 &

O  ELEWACJE • DOCIEPLENIA 15 lat gwarancji przy 
zastosowaniu materiałów jednej firmy, posiada
my własne rusztowania, prowadzimy również 
nadzory budowlane. ., tel. 071/354-26-87, 
0608/68-95-42 02021081

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 
dociepleń, elewacje budynków, remonty miesz
kań, biur i sklepów, montaż rusztowań. Mysłów, 
tel. 075/741-23-30 84013821

O  GLAZURA, regipsy, sufity podwieszane, kon
strukcje nietypowe, instalacje hydrauliczne i 
elektryczne, ocieplenia budynków, panele ścien
ne i podłogowe, gładzie gipsowe. Kompleksowe 
wykonywanie remontów mieszkań, biur i skle
pów. Solidnie i terminowo., tel. 071/783-08-02, 
0501/80-63-94 81010051

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 I WODNE, remonty 
„pod klucz” : glazura, regipsy, malowanie, tynki, 
panele, cyklinowanie i inne prace budowlane. 
Wrocław, tel. 0601/91-23-23, 071/343-93-46 
02011421

O  INSTALACJE ELEKTRYCZNE, CO woda, gaz, ka
nalizacja, klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe. 
Polkowice, tel. 076/845-50-23 84013761

O  INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE, CO, GA
ZOWE udrażnianie kanalizacji, sprzedaż kom
pletnych kotłowni olejowych i gazowych, kom
pletacja materiałów, projekty. Wrocław, tel. 
071/321-54-74,0601/87-28-56 01023851

O  INSTALACJE CO i wodno-kanalizacyjne, kotłow
nie (wykonawstwo, projektowanie). Tanio i so
lidnie. Wrocław, tel. 071/372-64-60,0605/65-05-88 
01024621

O  INSTALATORSTWO SANITARNE gazowe, wod- 
no-kanalizacyjne, ogrzewanie, awarie. Wrocław, 
tel. 071/354-22-35 85001381

O  KOMPLEKSOWE WYKONYWANIE REMONTÓW: 
mieszkań, biur, sklepów, hal itp., roboty wybu
rzeniowe oraz tynki tradycyjne; referencje. Wro-

USŁUGI STUDNIARSKIE
OP003419

Porada i kompletna usługa. 
Gwarancja dobrego wykonania. 
t e l 071/357-62-51, 0-605 20 85 67

cław, tel. 071/346-66-08, 0601/58-28-25 
81009751

O  KOPARKA EO-80 - usługi, tanio, cena do uzgod
nienia. Wrocław, tel. 071/324-27-01 02021551

O  OSUSZANIE BUDYNKÓW izolacje poziome i pio
nowe, usługi ogólnobudowlane, wykończenia 
wnętrz, tanio. Środa Śląska, tel. 071/317-52-14, 
0601/79-29-17 01025821

OSUSZANIE BUDYNKÓW
IZOLACJE PRZECIWWLGOCIOWE 

TECHNOLOGIA INIEKCJI KRYSTALICZNEJ 
telJfax 076/81-87-223, tel. 0-603 16 63 66 

www.osuszaniedomow.hg.pl ofoost®

O  PRACE BUDOWLANO - REMONTOWE : budowa 
domów, docieplenia, płytki, malowanie, panele, 
ścianki działowe, sufity. Bezpośrednio i podwy- 
konawstwo. Rachunki VAT. Wrocław, tel. 
071/321-10-37 02019771

O  REMONTY „OD A  DO Z” : regipsy, tynki, ściany, 
hydraulika, elektryka, podłogi, drzwi. Dostarcza
nie materiałów, 8 lat praktyki na budowach w 
Niem czech zachodnich. Wrocław, tel. 
071/784-37-21 80008201

TYNKI WEW. GIPSOWE 
DO M KI JE D N O R O D ZIN N E  

M A SZY N O W O , TANIO  3 
Tel. 0-503 862-850 §

O  REMONTY MIESZKAŃ oraz sklepów, glazura, re
gipsy, panele, gładzie, malowanie, tapetowanie, 
sufity podwieszane, tanio, szybko, solidnie!. 
Wrocław, tel. 071/353-38-08, 0502/89-16-23 
02018331

TYNKI GIPSOWE| 
AGREGATEM |

PBHil) „R0BK0N" ROBERT KONIECZNY 
tel. 0-601 580 646, 074/815-73-43

O  TYNKI GIPSOWE z agregatu tynkarskiego, szyb
ko, tanio i dokładnie. ., tel. 071/392-09-97, 
0600/26-51-78 81008861

O  USŁUGI BUDOWLANO - MONTAŻOWE: dotiepla- 
nie budynków, gipsogładzie, regipsy, glazura, 
malowanie, panele, tapetowanie, gładzie, remon
ty ogólnobudowlane. Wrocław, tel. 071/347-92-77, 
0607/23-14-52 02019861

O  USŁUGI BUDOWLANE • MASZYNOWE TYNKI 
GIPSOWE agregatem, certyfikat jakości firmy Ri- 
gips. Wińsko, tel. 071/389-84-61, 0608/07-05-41 
84013171

O  WIERCENIE STUDNI na działkach, ogrodach oraz 
działkach budowlanych. Wrocław, tel. 
071/357-38-18,071/321-90-66 02021281

O  WYKOPY ZMECHANIZOWANE I RĘCZNE funda
menty, przyłącza, baseny, oczyszczalnie przydo
mowe, szamba, brukarstwo, transport (Kamazy 
wywrotki) piasku, żwiru, humusu, roboty rozbiór
kowe, wywóz gruzu, faktury VAT. „REMBUD”, 
Wrocław, tel. 071/338-26-44 (fax), 0604/34-79-86 
01024931

M ASZYN Y  
I URZĄDZENIA

AGREGAT CHŁODNICZY 2 szt., temp. - 25 st. C - po
3.000 zł. Jawor, tel. 0604/50-20-75 
AGREGAT CHŁODNICZY COPELAND wydajność 18 
m3/godz., sprawny, - 1.850 zł. Paczków, tel. 
0602/83-01-20
AGREGAT CHŁODNICZY COPELAND 401 plusówka + 
sprężarka, chłodnice - od 500 zł. Przedborów, woj. kali
skie, tel. 0601/58-11-31
AGREGAT CHŁODNICZY DH 3-tłokowy - 1.900 zł, DH
2-tłokowy -1.600 zł. Raszków, tel. 062/734-32-20 
AGREGAT CHŁODNICZY 380 V. -150 zł. Wrocław, tel. 
0501/80-46-25
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, 1988 r.. diesel, na pod- 
woziu, technicznie sprawny, mało eksploatowany, moc 16 
kW - 3.500 zł. Złotoryja, tel. 0603/70-80-01. 
0603/70-80-03
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY MITSUBISHI 4 kW, 220 V. 
- 3.000 zl. Bolesławiec, tel. 075/736-21-72,0605/95-17-36 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, diesel 16 kW. - 4 500 zl. 
Maluszów. tel. 071/311-84-73 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY prod. japońskiej, 750 W. 
walizkowy, mało używany, stan b. dobry, - 1.600 zł. Na
mysłów, tel. 0603/77-24-00
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY HONDA 3 kW. 220 V/380 
V, - 2.000 zł. Świdnica, tel. 0605/91-07-16 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY diesel. 2.8 kW. 2x220 V. 
fabrycznie nowy - 2.800 zł, agregat prądotwórczy, 650 
kW, 2x220 V, fabrycznie nowy. cichy, przeznaczony na 
pole kempingowe -1.600 zł. Wrodaw. tel. 071/399-09-28, 
0601/71-28-17
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY Generac VT 2000,1.700 
W. 220 V, zużycie 0.5 l/H Pb. 4-SUW. nowy. - 1.050 zł. 
Złotoryja, tel. 076/878-25-94, 0602/31-28-77 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY BRIGS. 4-suw 220 V. 2 
kVA, nowy, - 1.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-21-72. 
0605/95-17-36
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 220 V. Pb - 600 zł. moto
pompa, wydajność 150 l/min. 100 m węża + końcówki - 
500 zł. Wrocław, tel. 0600/53-82-23

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 2 kW, 2 x 220 V ,JW ,
4-suw, nowy model, zużycie paliwa 0,5 l/h, fabrycznie 
nowy, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 0601/71-59-58
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, diesel 2,8 kW. 2 x 220 V, 
fabrycznie, nowy, - 2.800 zł oraz 650 W, 2 x 220 V, fa
brycznie nowy, przeznaczony na działki, kempingi -1.600 
zł i MITSUBISHI 5 kW, 2 x 220 V, fabrycznie nowy, • 3.300 
zł, MITSUBISHI 4 kW, 2 x 220 V, rozruch elektryczny, fa
brycznie nowy, profesjonalny, - 3.300 zł. Wrocław, tel. 
071/399-09-28, 0601/71-28-17 
AGREGAT SPAWALNICZY EWD-3-300 + przyczepka
1-osiowa, spawarka wirowa, silnik C-330, nie używane, 
nowe, - 4.500 zł. Roztocznik, gm. Dzierżoniów, tel. 
074/830-17-38
AGREGAT SPRĘŻARKOWY, 1998 r. do młota pneuma- 
tycznego, piaskowań, na kolach, napęd elektryczny 22 
kW, stan idealny. Ziębice, tel. 074/819-31-30 
AGREGAT SPRĘŻARKOWY 3JW60 180 I, 3-cylindrowy 
- 800 zł/szt. Lubin, tel. 076/844-94-58 
AGREGAT SPRĘŻARKOWY AS6-16.0 ASPA, - 950 zł i
1-cylindrowy, 380 V, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/329-01-90 
po godz. 20
O  AGREGATY CHŁODNICZE COPELAND od 1.500 

do 2.200 zł, agregaty Carier na kontenery sa- 
moch., parowniki - chłodnice do komór chłodni
czych, od 500 do 2.600 zł, regały chłodnicze, szer. 
85 cm, patelnia gastronomiczna duża, 380 V - 900 
z ł.„ te ł.075/732-13-96,0605/07-70-38 01025161 

ANALIZATOR MEGACOM 95NT komputerowy, do dia
gnostyki pieców CO, serwisowany, • 3.900 zł. Wrocław, 
tel. 071/361-52-50, 0601/55-20-51
AUTOMAT DO PRODUKCJI PASZTECIKÓW 7 lat. pełne 
wyposażenie automatu, możliwość dokupienia wyposa
żenia lokalu, - 20.000 zł. Śrem, tel. 061/283-94-38 
AUTOMAT SPAWALNICZY TIPTRONIC MIG 160A-1.000 
zł, stół ślusarski z imadłem - 200 zł, obrzynarka do meta
lu - 500 zł, wiertarka stołowa W15 + stolik - 800 zł, całość 
sprzedam lub zamienię na Fiata 126p. Prochowice, tel. 
076/858-42-11
AUTOMAT SZLIFIERSKI 3 D 692, prod. rosyjskiej. - 7.000
zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/736-25-45
AUTOMAT TOKARSKI DAR-63, - 4.200 zł lub zamienię.
Wrocław, tel. 071/346-23-73
AUTOMAT TOKARSKI ATA 25 z osprzętem - 6000 zł.
twardośdomierz Brinella - 1500 zl, nowy. Wrocław, tel.
315-14-58
O  AUTOMATY DO LODÓW - sprzedam maszyny do 

lodów firm Carpigiani, Taylor oraz pasteryzato
ry, automaty do bitej śmietany i wiele innych. 
Gniezno, tel. 061/437-97-70, 0601/75-11-60, 
0601/44-46-52 01024901

BĘBNY DRAŻETKARSKIE 2 sztuki. - 2.600 zł. Kamien
na Góra. tel. 0605/93-40-91
BUTLA GAZOWA 11 kg. - 50 zł. Wałbrzych, tel. 
074/840-21-98
BUTLA NA GAZ propan-butan, 33 kg - 220 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-77-69
BUTLA TLENOWA. • 100 zł. Lubań. tel. 075/722-47-34 
po godz. 18
BUTLA TLENOWA i acetylenowa, duże, pełne, + 2 re
duktory, palniki do cięcia i spawania. + kpi. końcówek i 
węże. - 850 zł. Wrocław, tel. 344-42-42, 0608/75-16-34
BUTLA TLENOWA z reduktorem, przewody spawalnicze, 
palnik z rączką do spawania (nr 2), - 250 zł. Świebodzi
ce. tel. 074/855-77-64
BUTLE z amoniakiem, oddam gratis, możliwy transport.
Wrocław, tel. 071/354-00-26
CHŁODNIA sprawna, 380 V, ze sam. Star, wolno stojąca,
pokryta obustronnie blachą aluminiową - 2.900 z ł. ., tel.
074/853-26-14
CHŁODNICE PRZEMYSŁOWE 80x70x10 cm - 350 zł/szt. 
Wrodaw. tel. 071/372-62-45, 071/318-03-43 
CYKLINIARKA 220 V  - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/321-42-35
CYKLINIARKA bezpyłowa, 220 V, prod. zachodniej, stan 
b. dobry, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/336-74-74 po godz. 
18
CYKLINIARKA 220 V, bezpyłowa, 2000 r., nie używana, 
fabryczna, typ .Komik’ , nowej generacji, - 4.000 zł. Wro
cław. tel. 071/353-56-87
CYKLOTRON. - 200 zł. Wrocław, tel. 071/355-32-23 
wewn. 13 .
CYRKULARKA DO KAMIENIA ramienna, wykonana z no
wej stali, bez silników, - 6.500 zł. Świdnica, tel. 
0607/63-83-57
DESTYLARKA DO WODY domowa, przenośna, bez wę
żyków - 35 zł. Wrocław, tel. 0608/16-52-81
DYSTRYBUTORY PALIWA z czytnikiem litrażu i litrażu z 
ceną, w cenie 1200-5000 zł., tel. 0608/71-25-23 
DŹWIG HDS zamontowany na samochodzie Star, - 2.000 
zł! Legnica, tel. 076/866-44-37 
ELEKTROZAWORY do hydrauliki i pneumatyki, filtry od- 
wadniacze. filtry olejowe do prasy, manometry 25 i 400 
bar, zegar maszynowy. Rawicz, teł. 065/546-35-10 
FILC TECHNICZNY biały, gr. 2 mm, szer. 1 m. 1 bela -
2.4 kg, cena - 28 zł/kg. Polanica Zdrój, tel. 074/868-20-43 
FORMA WTRYSKOWA 2-gniazdowa, kanały grzejne, pu
charek, -10.000 zł. Brzeg Opolski, tel. 077/416-44-30 
FORMIERKA PRÓŻNIOWA 2-stanowiskowa, -15.000 zł. 
Bełchatów, tel. 044/632-21^6 
FORMY PAROWE do bieżnikowania opon, 650x16, 
165x13. 135x13,’- 2.000 zl. Jordanów Śląski, tel. 
071/316-13-05
FREZARKA FU-2, - 2.000 zł. Brzeg, tel. 077/416-31-84 
FREZARKA pionowa, górnowrzedonowa, obracany stół. 
posuwy mechaniczne, waga 6,51. -10.000 zł. Borek, tel. 
065/571-64-26
FREZARKA DO DREWNA 100 x 70 cm. -1.900 zł. Klucz
bork. tel. 077/418-48-94
FREZARKA DO METALU prod. polskiej, uniwersalna -
2.400 zł. Ostrów Wlkp., tel; 062/721-50-63 
FREZARKA DO METALU FYM-41 pionowa, stan b. do
bry, z frezami, -'5.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-07-15 
FREZARKA UNIWERSALNA 2 FW, 1979 r., stół 1320 x 
320, stan techn. dobry, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 
071/355-79-59, 0604/45-96-09 
GIĘTARKA duża, z osprzętem, - 4.000 zł. Chojnów, tel. 
0604/13-21-20
GIĘTARKA DO PŁASKOWNIKÓW i prętów metalowych 
do wyrobu ozdobnych krat. bram- 1.950 zł. Kraków, tel. 
012/278-46-45. 0601/35-39-53 
GIĘTARKA DO RUREK PRECYZYJNYCH średn. 18 i 20. 
-1.000 zł. Siechnice, tel. 071/789-17-87 po godz.20 
GIĘTARKA DO STAU ręczna, fabryczna, żeliwna, cięż
ka, 2 m x 3 mm. 180 kg. • 3.400 zł oraz druga, ręczna, 
fabryczna, żeliwna, 1 m x 2 mm. stojak, • 750 zł. Kędzie- 
rzyn-Koźle, tel. 077/483-25-74 
GIĘTARKA MECHANICZNA do stali zbrojeniowej i ele
mentów ogrodzeniowych, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/11-65-64

GILOTYNA cięcie o gr. 6 mm, szer. 2000 mm, prod. ro
syjskiej. • 16.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/736-25-45
GILOTYNA DO BLACHY NG-3x1600, stan b. dobry. -
8.500 zł. Malczyce, tel. 071/317-2541
GILOTYNA DO PAPIERU szer. dęcia 78 cm, produkcji 
niemieckiej, -11.000 zł. Kalisz, tel. 062/730-56-40
GILOTYNA DO PAPIERU dł. cięcia 80 cm. - 9.000 zł. Wro
cław, tel. 071/372-03-21
GRUBOŚCIÓWKA samoróbka, szer. wału 40 cm, silnik
4.5 kW, - 1.500 zł. Bielawa, tel. 074/832-51-51 
GRUBOŚCIÓWKA DO DREWNA szer wałka 40 cm, -
2.000 zł. Legnica, tel. 076/887-19-25
GWINCIARKA STOŁOWA GT-01, - 1.800 zł. Opole. tel. 
077/404-55-60 w godz. 7-15
GWINTOWNICA hydrauliczna trąd, -100 zł. Wrodaw, tel. 
0605/39-54-71
GWOŹDZIE DO BETONU I STALI krótkie oraz naboje do 
osadzaka, pistoletu Hilti, cena od 20 gr/szt., wiertła do 
drewna, na SDS plus, ciesielskie - 25 zł/szt. Wrodaw, tel. 
0502/12-55-57
HONOWNICA z przesuwnym stołem, tokarka bigówka 
krążkowa, szer. bigowania 0.7-500 mm, tokarka TUE-45, 
piła ramowa, • 4.500 zł. Chojnów, tel. 076/818-19-61 
IMADŁO MASZYNOWE .100’ obrotowo-uchylne - 250 zł, 
imadło ślusarskie .150* - 120 zł. Wrocław, tel. 
0607/36-28-39
O  KARCHER - KOMIS, SERWIS, WYPOŻYCZALNIA. 

Tanie maszyny nowe i używane, z gwarancją. 
Wrocław, www.komag.n.pl, tel. 071/357-06-71, 
0602/61-81-47 02019911

KARCHER myjka samochodowa na gorącą wodę, - 2.000 
zł. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
KARCHER z podgrzewaniem wody, ceny od 1.000 zł do
2.500 zł. Kośdelec, tel. 062/751-75-12
KARCHER kompletny, stan b. dobry, zimna i ciepła woda 
(do 160 stop. C), - 2.500 zł. Milicz, tel. 071/384-09-40 
KARCHER myjka 100 bar, 220 V, z dyszą rotacyjną, - 
390 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-21-72, 0605/95-17-36 
KARCHER węże, dysze, zwykłe i rotacyjne - 70 zł. Wro
cław. tel.. 0601/71-59-58
KARCHER 100-170 bar, dozownik na płyny, 2 dysze, fa
brycznie nowy - 470 zł. Wrodaw, tel. 0601/71-59-58 
KARCHER HDS 895 chemikalia, 380 V, zimna i gorąca 
woda. - 4.300 zł. Wrocław, tel. 0602/32-88-89 
KARUZELA SITODRUKOWA 4 kolory, w częściach, - 600 
zł. Pęgów. tel. 071/310-73-15 
KLOC DO MIĘSA 70 x 70 cm - 200 zł. topór rzeźniczy - 
50 zł. Wrocław, tel. 071/784-49-14 
KOLEKTORY SŁONECZNE i pompy depła - od 1.100 zł. 
Oleśnica, tel. 071/314-48-81, 0608/31-62-06 
KOMORA CHŁODNICZA 20 blach 80 x 60 cm, do -20 do 
-40 stopni C, - 5.500 zł. Świerzawa, tel. 075/713-52-81 
KOPIARKA DO DREWNA 8-stanowiskowa, autom, po
suw, obracanie i dodsk + wyrzynarka taśmowa pionowa 
ze zgrzewarką, • 35.000 z ł. ., tel. 075/718-32-45 
KOPIARKI DO KLUCZY dwie różne, nowe, nauczę za
wodu - 2.000 zł/szt. Kamienna Góra, tel. 075/744-12-12
KOSTKARKA ■ STRUGARKA DO LODÓW duła wydaj- 
ność, - 3.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/84-77-86 
KOTŁY STALOWE c.o. i wodne, 2 szt., jeden o mocy 
grzewczej na 800 m2, pompa obiegowa 38V, - 800 zł. 
Gałążczyce, tel. 0608/52-18-14 
KOWADŁO 80 kg, -150 zł. Lipnica, tel. 071/317-33-88 
KOWADŁO waga 100-120 kg, • 200 zł. Wrocław, tel.
324-27-86
KOWADŁO KOWALSKIE. - 500 zł. Mańczyce. gm. Bo
rów, tel. 071/393-31-02
KOWADŁO KOWALSKIE kuźnię połową lub kotlinę i na
dmuch z silnikiem, - 750 zł. Syców. tel. 062/785-26-38
KRAJALNICA PRODUKCYJNA BERKEL 180GS 380 V. 
ze stali kwasoodpornej, do cięcia mięsa i wędlin w pla
stry. automat mechaniczny, z taśmą do odbierania pla
strów, 1 m3 do pakowania i ważenia, sprawna technicz
nie - 6.000 zł. Jelenia Góra. tel. 075/641-98-60 do godz. 
10 i po 20. 0502/23-58-40
KUPIĘ AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY ptzenośny. do 2.5 
kW, nowy lub mało używany. Wrocław, tel. 071/372-76-44. 
0607/63-31-96
KUPIĘ AGREGATY, SILNIKI ELEKTRYCZNE oraz kable 
energetyczne i inne, w celu odzysku i odbioru metali ko
lorowych,. swój transport u klienta. Wrocław, tel. 
0608/16-52-81
KUPIĘ BUTLE TLENOWE przemysłowe. Wrocław, tel. 
785-55-15, 0602/57-90-30
KUPIĘ BUTLĘ GAZOWĄ acetylenową i komplet spraw
nych palnitaty. Jelenia Góra, tel. 075/713-01-23 
KUPIĘ ELEKTRONARZĘDZIA. Wrocław, tel. 
0501/40-31-35
KUPIĘ GIĘTARKĘ DEKARSKĄ 1 lub 2 m. do 500 zł. Bu
kowina Sycowska, tel. 062/785-65-62 
KUPIĘ GOFROWNICĘ używaną, przemysłową. Milicz, tel. 
071/384-29-25
KUPIĘ IMADŁO KOWALSKIE kowadło, wiertarkę stoło
wą. Krotoszyn, tel. 062/722-11-65 
KUPIĘ KOWADŁO KOWALSKIE I KUŹNIĘ POLOWĄna- 
rzędzia kowalskie. Syców, tel. 0601/08-70-26 
KUPIĘ MASZYNY KRAWIECKIE: dziurkarka odzieżowa, 
podszywarka. Zielona Góra, tel. 068/325-66-84, 
0603/67-66-04
KUPIĘ MASZYNY STOLARSKIE. Wrocław, tel. 
071/343-98-41. 0603/67-23-12 
KUPIĘ MŁOTOWIERTARKĘ lub wiertarkę z SDS, profe
sjonalne. Wrodaw, tel. 071/372-95-28 
KUPIĘ MOTOREDUKTOR moc 3-4 kW, 60-80 obr. Lesz
no, tel. 065/540-11-30
KUPIĘ PIŁĘ FORMATOWĄ do płyt laminowanych, tanio.
Ostrzeszów, tel. 062/730-49-95
KUPIĘ PRASĘ BALANSOWĄ YB-3 śrubową, produkcji
Metalwag-Kalisz. Kalisz, tel. 062/764-91-11
KUPIĘ SPAWARKĘ komplet do spawania gazowego, w
cenie do 200 zł. Wrocław, tel. 0501/83-99-43
KUPIĘ SPAWARKĘ BESTER prostownikową. 400 A. - 700
zł. Wrodaw, tel. 071/393-91-31
KUPIĘ SPAWARKĘ MIGOMAT powyżej 200 A. Herby, woj.
częstochowskie, tel. 0608/01-90-87
KUPIĘ SPRĘŻARKĘ. Wrocław, tel. 071/312-92-03.
0607/28-47-15
KUPIĘ SZLIFIERKĘ DO DREWNA taśmową, przemysło
wą, najchętniej z wyciągiem pyłu. Zielona Góra. tel. 
0603/92-82-62
KUPIĘ SZLIFIERKĘ DO PŁASZCZYZN. Wrodaw. tel. 
0607/18-05-93
KUPIĘ URZĄDZENIA DO SERWISU OPON. Wrocław, tel.
373-72-15 w godz. 9-18
KUPIĘ WIERTARKĘ KOLUMNOWĄ w cenie do 2.500 zł. 
Herby, woj. częstochowskie, tel. 0608/01-90-87
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KUPIĘ WIERTARKĘ STOŁOWĄ dó metalu oraz poziomą 
do drewna. Syców, tel. 0601/08-70-26 
KUPIĘ WÓZEK PALETOWY... teT. 0601/31-32-18 
KUŹNIA POLOWA cena - 450 zł, kowadło - 450 zł, wier
tarka stołowa - 690 zł, narzędzia kowalskie • 200 zł. Sy? 
ców, tel. 062/785-26-38
LINIA DO GRANULOWANIA TWORZYW SZTUCZNYCH 
rok prod. 1988/99, 2-ślimakowa, - 80.000 zl. Poniatowi- 
ce, tel. 071/315-57-63
LINIA DO PRODUKCJI BRYKIETÓW z trocin i innych od
padów, wydajność 250 kg/godz, -11.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0605/05-84-03
LINIA DO PRODUKCJI CHIPSÓW prod. USA, cena •
100.000 zł. Siekierczyn 132, tel. 075/724-42-52 
ŁOŻYSKA TOCZNE 65 kg. nowe • 650 zł. Legnica, tel. 
076/818-63-17
ŁUSZCZARKA DO DREWNA skrawanie obwodowe. •
18.000 zł. Trzebnica, tel. 071/312-08-06
MAGIEL domowy, typ B850M, dług. wałka 85 cm, 220 V,
- 300 zł. Wrocław, tel. 071/781-77-83
MAGIEL ELEKTRYCZNY wał o dł. 180 cm, siła, zapaso
wa niecka, - 800 zł. Gozdnica, tel. 068/360-15-38 do godz. 
9
MAGIEL ELEKTRYCZNY przemysłowy, 380 V, dł. wałka 
180 cm, mało używany, stan b. dobry, -1.100 zł. Wro
cław, tel. 0603/52-76-38
MASZYNA CUKIERNICZA krystalizator pomady, z termo
regulatorem, żelownica cukiernicza, waflarki płaskie i do 
gofrów oraz kubków i rożków lodowych, * 3.700 zł. Wał
brzych. tel. 074/842-63-37 wieczorem 
MASZYNA DO CIĘCIA KAFELEK mała, nie używana, - 
150 zf oraz druga, elektryczna, nie używana, - 500 zł. 
Legnica, tel. 0602/10-30-27
MASZYNA DO CIĘCIA KAMIENIA CEGŁY, KOSTKI BRU
KOWEJ Diamant Boart, chłodzona wodą, profesjonalna, 
ruchomy wózek, tarcza diamentowa, 6.5 kW, 7.7 PS, 1600 
obr/min., 380V, 91 r„ silnik PHASE, 5.5 kW, 220/380V/50 
Hz, 2850 rpm, 7.5 HP, mało używana, - 4.500 zł. Choj
nów, tel. 0604/13-21-20
MASZYNA DO CIĘCIA KAMIENIA wraz z rozdzielnią elek
tryczną i osprzętem, • 18.000 zł. Jordanów śląski, tel. 
071/316-13-05
MASZYNA DO DORABIANIA KLUCZY do zamków sa
mochodowych i domowych Ecodrill, pionowa, nowa, prod. 
włoskiej, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-17-97
MASZYNA DO OPIEKANIA SZNYCLI oraz bułek i tostów.
- 1.500 zł. Polkowice, tel. 076/845-24-86
MASZYNA DO PRODUKCJI CHOINEK SZTUCZNYCH, -
8.500 zł. Myszków, tel. 034/313-95-61, 0602/61-27-52 
MASZYNA DO PRODUKCJI DREWNA KOMINKOWEGO 
sprowadzona z Holandii, - 5.000 zł. Międzybórz, tel. 
062/785-69-27
MASZYNA DO PRODUKCJI KITU idealna do zakładu 
szklarskiego, - 500 zł. Wrodaw, tel. 0501/10-95-45 
MASZYNA DO PRODUKCJI KUBKÓW ALUMINIOWYCH 
50 g, z wieczkami, + materiały, - 37.000 zł. Świdnica, tel. 
074/852-17-52, 0601/78-54-39 (kn0191)
MASZYNA DO PRODUKCJI PIECZĄTEK przeszkolenie.
- 1.800 zł. Kietrz, tel. 077/485-54-30
0  MASZYNY DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZE

NIOWEJ uniwersalne, również do siatki z plasti
ku, wydajność • 10 rolek w ciągu 8 godzin, 2 lata 
gwarancji - 3.800 zł oraz urządzenia do siatek 
zgrzewanych • 4.200 zł/kpi. „METALPLAST” , 
Wisznia Mała, tel. 0603/88-26-10, 071/312-74-92 
82000981

MASZYNA DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIOWEJ
z drutu ocynkowanego i powlekanego, • 1.500 zł. Nowa
Ruda, tel. 074/872-46-70 do godz. 16
MASZYNA DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIOWEJ
kompl., z^ćałym osprzętem, - 2.400 zł. Trzebnica, tel.
0606/74-41-51
MASZYNA DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIOWEJ
1 jej naciągu, - 5.000 zł. Trzebnica, tel. 071/312-06-49
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 ZSZYWEK TAPICERSKICH 
5 szt. Trzebnica, tel. 0607/52-64-42, 0606/74-41-51 
MASZYNA DO WYPIEKU WAFLI DO LODÓW 45-gniaz- 
dowa, duże kubki, - 3.200 zł. Świdnica, tel. 074/852-43-15 
MASZYNA KRAWIECKA OVERLOCK 5-nitkowy, na licen
cji włoskiej - 1.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-55-09 w 
godz. 15-19
MASZYNA KRAWIECKA : hafciarka Pfaff, uniwersalna, 
elektroniczna, dodatkowo 160 funkcji krawieckich, instruk
cja po polsku, - 2.100 zł lub zamienię na laptopa. Wro
cław, tel. 071/345-73-37, 071/781-02-37 
MASZYNA OFFSETOWA DOMINAN nowe nie używane 
wałki farbowe i wodne, - 250 zł. Wrocław, tel. 315-28-85, 
0501/62-82-91
MASZYNA PIEKARNICZA smażalnik pączków, na 100 
szt., nierdzewny oraz automat pakujący pastylki, draże, 
itp. w kartonik o wym. 20 x 20 x 100 mm, - 11.000 zł oraz 
druga, zaokrąglarka stożkowa ciasta chlebowego i bu
łek, rogalikarka, mieszalnik śmigłowy z płaszczem grzew- 
czo-chłodzącym, - 4.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-63-37 
wieczorem f
MASZYNA PIEKARNICZA ZW-500/1100 zaokrąglarkowy- 
dłużarka, - 4.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/326-66-47 
MASZYNA POLIGRAFICZNA HEIDELBERG offset. 40 x 
57, nowe wałki farbowe, z 1974 r., możliwość sprawdze
nia druku. - 29.000 zł. Legnica, tel. 076/721-74-30 
MASZYNA STOLARSKA grubościówko - wyrówniarka, 
szer. noży 220 mm, grubość-strugania do 60 mm, bez 
silnika, nie używana, • 1.300 zł. Strzegom, tel. 
074/855-21-77
MASZYNA STOLARSKA wyrówniarka .40’ , 9.2 kW, 2900 
obrjmin, mało używana, stan b. dobry, • 1.300 zł. Kłodz-, 
ko. tel. 0603/16-55-95
MASZYNA STOLARSKA szlifierka taśmowa, długość 2.3 
m, oryginalna, żeliwny postument, części wentylatora wy
ciągowego (rury), małe koła napędowe, stan b. dobry, -
2.100 zł. Wrocław, tel. 0605/72-21-69, 0600/19-76-91 
MASZYNY CZYSZCZĄCO-SZORUJĄCE firm: Ganson, 
zasilanie akumulatorowe - 2.500 zł, Wetrok, zasilanie aku
mulatorowe • 2.500 zł. Gutbrod • 1.500 zł. Wrocław, tel. 
369-52-81 w godz. 8-14
MASZYNY DO PRODUKCJI CEGŁY. Ostrów Wlkp., tel. 
062/735-17-82 wieczorem, 0601/56-02-56 
MASZYNY DO PRODUKCJI ŁUBIANEK : łuszczarka 
(skrawanie obwodowe), gilotyna, zszywarka, • 27.000 zł. 
Trzebnica, tel. 071/312-08-06 
MASZYNY DO PRODUKCJI PALET : trak, formatówka, 
piła do deskowania, samoróbki, • 5.500 zł. Podgórzyn, 
tel. 075/762-12-92
MASZYNY DO PRODUKCJI ZASŁON DRZWIOWYCH z 
wikliny, + technologia, - 1.300 zł. Namysłów, tel. 
077/410-13^72 *
MASZYNY DO WYROBU WAZONÓW z kamienia, nowe.
- 7.000 zł. Piława, tel. 074/837-17-95
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MASZYNY KRAWIECKIE : stebnówki, dwuigłówki, over- 
lo.cki, guzikarki, dziurkarki, ramieniówki i inne firm Juki. 
Textima, Durkopp, 400 - 5000 z ł . t e l.  071/315-20-70 po 
godz. 16, 0604/54-05-61
MASZYNY KRAWIECKIE stebnówki. 2 szt., cena - 90 
zł/szt. oraz dwuigłówka, 7 cm, cena • 1.100 zł. Bralin, tel. 
062/781-26-36
MASZYNY KRAWIECKIE guzikarka prod. chińskiej Juki, 
z obcinaniem nici, stan idealny • 2.800 zł, dziurkarka bie- 
liżniana Singer -1.000 zł, stebnówki Textima - 450 zł/szt., 
stebnówki Union special - 350 zł/szt., podszywarki Texti- 
ma - 950 zł/szt. Opole, tel. 077/464-33-10,0600/38-27-63 
MASZYNY KRAWIECKIE i kaletnicze: stebnówki, over- 
locki, dwuigłówki, renderówki, dziurkarki, guzikarki i inne, 
możliwe raty, ceny od 250 do 5000 zł. Świdnica, tel. 
074/851-38-38
MASZYNY KRAWIECKIE Adler, Durkop, Singer, cena od 
250-500 zł. Wrocław, tel. 071/325-58-32 
MASZYNY KRAWIECKIE: stebnówki Juki 5550, overlock
5-nitkowy, Duki, 3- i 5-nitkowe Singer, dziurkarka bieliż- 
niana LBH 782, ceny 1.600 - 8.000 zł, nóż pionowy - 500 
zł, urządzenie do znaczenia tkanin - 700 zł, destylator • 
700 zł, urządzenia prasowalnicze (ceny 400 - 1.500 zł). 
Oleśnica, tei. 071/314-40-87
MASZYNY MASARSKIE : nadziewarka, mieszałka i 
szczeciniarka • parzalnik. Trzebnica, tel. 0607/57-44-40
MASZYNY MASARSKIE KUTER-WILK o śred. 140 cm, 
w jednej całości z podgrzewaną misą, idealny do produk
cji pasztetów, prod. niemieckiej, b. mało używany, - 8.000 
zł lub zamienię na samochód albo inne propozycje. Wał
brzych, tel. 074/842-56-75
MASZYNY MASARSKIE masownica 6001, mieszałki, ło
patkowe i spiralne 180 I, kuter 60 I, wózki, wędzarnie i 
stoły - od 700 zł. Wrodaw, tel. 354-12-58,0601/97-23-58
MASZYNY MASARSKIE kuter, wilk. patelnia, nadziewar
ka. stoły - od 600 zł. Wrocław, tel. 0607/22-03-09 
MASZYNY MASARSKIE: kuter 120 (K.O), wilk 130 i 160, 
nadziewarka, młynek koloidalny, ceny od 2.500 zł, opa- 
rzarka-szczeciniarka, piły ubojowe i do półtusz, stoły roz
biorowe, klipsownica 2-rzędowa (pneumatyczna) oraz 
inne, ceny od 800 zł oraz ATMOSS firmy .Presta”, elek
tryczny, mały, rok produkcji 1992, z mikroprocesorem, 
kotły warzelne (150, 300 i 5001), ceny od 1.500 zł. Kroto
szyn, tel. 062/722-88-93, 0603/67-30-57 i 

, MASZYNY PIEKARNICZE przedwojenne, piec piekarski 
piersiowy do rozbiórki, waga uchylna, dzieża piekarska i 
inne - od 150 zł. Strzegom, tel. 0601/08-05-78

przyrządy do geometrii kół. Lubin, tel. 
076/844-2344,076/844-36-64 84014394

MEMBRAMY GUMOWE 10 sztuk, do pomp przepono
wych, • 100 zł. Chobienia, tel. 0600/85-89-25 
MIESZAŁKA CUKIERNICZA łopatkowa. 120.1, cała nie
rdzewna, autoklaw parowy 1000 I, kotły warzelne, paro
we, 500 i 1501, - 4.300 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-63-37 
wieczorem
MIESZAŁKI DO CIASTA XUN-2, DK-205,20-06 oraz dzie
że do mieszałek, przesiewacze, dzielarki, rogalikarki • od
1.500 zł do 12.000 zł. Nysa, tel. 077/433-31-34, 
0600/12-09-25
MŁOT KOWALSKI sprężarkowy. MxS, 10 ton, stan b. do
bry, - 250 zł. Malczyce, tel. 071/317-25-81

Piaskarki niskociśnieniowe 
kabiny, kompresory

producent "NEW-TECH” 
Wrocław, ul. Rychtalska 11 

teljfax 071/345-37-00,321-44-61

PHU "MARKUS11 SC
T E C H N O L O G I A  
OBRÓBKI SKRAWANIA

52-129 Wrocław, ul. Jagodzińska 43 
tel. 071/346-43-34, tel./fax 346-49-72 

tel. kom. 0-601 636 882
OP010262

Oferujemy usługi w zakresie obróbki skrawania na: 
wytaczarkach do 1 1, tokarkach 0  1200, dł. 3,5, 
szlifierkach 1200x400, frezarkach.

Montaż i demontaż 
m aszyn i urządzeń

Oferujemy do sprzedaży:
1. Dłutownica, typ. 7403, skok 500

przesuw stołu 650/510,1987 r .    25.000 zi
2. Dłutownica DAA16

skok 160,1980 r. _.... i............................  10.000zł
3. Tokarka CM 11/1500, prod. bułgarskiej, 1986 r. 

wyciągany mostek, przyśpieszone posuwy .7....... 11.000 zf
4. Frezarka uniwersalna FWA 40A Pruszków

stół 2100/400  „?.... 12.000 zl
5. Frezarka uniwersalna FU-32/152

stół 1325/400,1983 r......................................  7.000 zf
6. Frezarka pionowa FXA41M, 1979 r . ...............  11.000 zf
7. Walce do blachy WL 3.5/2500

1990 r,. stan idealny.......................  9.000 zf
8 Wiertarki kadhjbowe WKA 25.2H.135.

2H150.2H125 .........................   5.000 żf
9. Elektrociąg 5 1.. nowy..............   3.000 zf
10: P iy  taśmowe, nowe. do metalu od 0110 do 500
11. Urządzenie magnetyczne-stoły
12. Poduszki pod maszyny -wibroizolatory

Oprócz powyższych maszyn 
posiadamy jeszcze wiele innych. 

Do cen doliczamy podatek VAT 22%.

MASZYNY STOLARSKIE pilarka tarczowa z piłą opusz
czaną, stół przechylny, wózek boczny, wyrówniarko gru- 
bościówka, prowadnice, frezarka pionowa i komplet fre
zów, - 4.500 zł. Dąbie, tel. 0607/40-46-20 
MASZYNY STOLARSKIE^AM, 2 silniki, piła wieloczyn
nościowa, grubościówka, wyrówniarka, dł. wałka 320 mm, 
- 2.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-69-72, 868-77-53 
MASZYNY STOLARSKIE do renowacji antyków i mode
larstwa, tokarka, wyrówniarka,.piła + wiertarka kpi, • 3.500 
zł. Namysłów, tel. 077/410-13-72 
MASZYNY STOLARSKIE : piła tarczowa (poprzeczna), 
piła z wiertarką, wyrówniarka, wiertarka pozioma, szlifierka 
taśmowa, fabryczna, nowa, cena 1.500 • 5.000 zł. Obor- 

'  niki Śląskie, tel, 071/310-17-02, 0605/65-58-37
MASZYNY STOLARSKIE heblarka, wyrówniarka, regu
lowane blaty o dł. 90 cm, szer. 25 cm, moc 3 kW, grubo- 
ściówki, szer. 35 cm, moc 5.kW, prod. rzemieślniczej, pro
fesjonalnie wykonane, - 1.600 zł. Sosnowa, gm. Kamie
nie Ząbk., tel. 074/817-35-13, 0601/71-31-85 
MASZYNY STOLARSKIE różne, od 1000 zł. Świebodzi
ce, tel. 074/854-10-93
O  MASZYNY STOLARSKIE do produkcji okien i 

drzwi, wszystkie rodzaje, rok prod. od 1980 do
1995., tel. 0049/17-14-80-87-68 81009791

O  MASZYNY STOLARSKIE : strugarka 4-stronna 
Jaroma DSBA-401995 r., wy równi arki 50 i 40 2.5, 
szlifierka taśmowa 2.5 Słupsk, frezarka dolna 
Gomat, 4 szybkości, z posuwem, tokarka 1.5 Go- 
mat, nowa, piła taśmowa mała, pistolet ciśnie
niowy „Kremlin” do drewna, - 31.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/346-40-43 02020961

O  MASZYNY WULKANIZACYJNE nowe i używane, 
demontażownice opon, wyważarki, sprężarki,

A G REG A TY  
T Y N K A RSK IE

SPRZEDAŻ-SERWIS 
WYNAJEM 

NOWE I UŻYWANE
P.W. BAPRO

W RO CŁAW , ul.Wawrzyniaka 9a 
tel. 071/ 360 83 81 

O PO LE , ul.Sandom ierska 1a 
tel. 077/44  16 921 

tel.kom. 0606 914 040

MŁOT KUJĄCY HILTI 905. 1998 r. do. kucia w betonie i 
do wyburzeń, stan b. dobry, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-31-35
MŁOT KUJĄCY ze stopką do ubijania 1700 zł, silnik 11 
kW 2850 obr - 350 z ł. .. tel. 0502/36-08-65 
MŁOT PNEUMATYCZNY 4 szt. • od 600 zł. Bolesławiec, 
tel. 0601/57-13-39
MŁOT PNEUMATYCZNY HITACHI DH 384B 900 W. 
uszkodzony + dużo osprzętu, - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/785-79-63, 0607/74-00-90 
MŁOT SPALINOWY WACKERS 1,8 kW, stan b. dobry -
1.700 zł. Wrocław, tel. 0603/38-58-81 
MŁOT WYBURZENIOWO-PRZEBICIOWY KANGO duży, 
stan b. dobry, - 3.000 zł. Wrocław, teł. 0502/12-55-57 
MŁOTOWIERTARKA HILTI. 1998 r. w pudełku, stan b. 
dobry, • 1.300 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
MŁOTOWIERTARKA HILTI TE-12, stan b. dobry - 480 zł. 
Hiliti TE-72 serwisowana w Niemczech, stan b. dobry -
1.400 zł. Brzeg. tel. 0600/19-73-72 
MŁOTOWIERTARKA HILTI TE 75 stan b. dobry - 650 zł. 
Wrocław, tel. 0501/40-31-35
MŁOTOWIERTARKA HILTI TE76-ATC, 2001 r. przebicio- 
wo-wyburzeniowa, z pełnym osprzętem, duża walizka, 
nowa, dla profesjonalistów, 1300W SDS, cena kompletu 
- 4.300 zł. Wrocław, tel. 071/781-02-37. 0603/51 -25-94
MŁYN DO TWORZYW SZTUCZNYCH duży. - 7.000 zł. 
Wrocław, tel. 0607/18-05-93
MONTAŹOWNICA DO OPON samochodów ciężarowych, 
typ .pająk", elektr.-hydrauliczna, stan dobry, - 600 zł. Bra
lin, tel. 062/782-92-05, 0601/36-79-93 
MOTOREDUKTOR Z SILNIKIEM 7.5 kW. 63 obr, nowy -
1.200 zł. 5 kW. 315 obr. - 600 zł, 2.2 kW. 104 obr. - 400 
zł, 1.5 kW, 20 obr., 520 Nm - 800 zł. 1.1 kW. 31 obr., 320 
Nm, nowy - 600 zł, 1.1 kW, 315/160/100/40 obr. - 350 
zł/szt., 0.8 kW, 15 obr., 0.75 kW, 135 obr. - 300 zł/szt., 
0.55 kW. 215 obr, 0.37 kW, 115 obr. - 300 zl, 0.25 kW + 
hamulec, 130 i 31 obr. - 400 zł/szt. Wrocław, tel. 
0607/36-28-39
MOTOREDUKTORY 63 obr./min.r 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. Świebodzice, tel. 074/854-32-29 
MYJKA CIŚNIENIOWA WAP DX 800 Euro, ciśnienie 150 
bar, silnik 4,5 kW, podg. wody na olej napędowy, do 140 
stopni C, 2 dozowniki na środki chemiczne, • 4.500 zł. 
Mochy, tel. 065/549-01-85
MYJKA SAMOCHODOWA duża. -1.200 zł + VAT. Ząbko
wice śląskie, tel. 074/641 -23-45 
MYJNIA SAMOCHODOWA CALIFORNIA C 38 Turbo 5, 
8 programów, sterowana komputerowo, stan idealny -
20.000 DEM. Legnica, tel. 0603/53-26-42 
NAGRZEWNICA REMKO, 1989 r. 46 kW, na olej opało
wy, 1100 m3/h, 220/50 Hz, 4 kg/h, nadaje się do ogrze
wania malej hali, - 1.400 zł. Chojnów, tel. 0604/13-21-20
NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA 1.5 kW, - 1.250 zł 
Ostrów Wlkp., tel. 062/785-18-30
NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA 18 kW, zasilanie 3 x 

. 380V, - 250 zł. Wrocław, tel. 0601/08-44-59 
NAGRZEWNICA GAZOWA DANTHERM MG90 o mocy 
90 kW, b. mało używana, do ogrzewania hal magazyno- 
wo-produkcyjnych, - 2.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 
Q606/81 -56-90
NARZĘDZIA ELEKTRYCZNE zestaw: wkrętarko-wiertar- 
ka, wyrzynarka, szlifierka oscylacyjna, bezprzewodowe 18 
V, 2 akumulatory, ładowarka, walizka, fabr. nowe. sprow. 
z Niemiec, możliwość przesłania pocztą - 350 zł. Ząbko
wice Śląskie, tel. 074/641-15-75 
NASĄCZARKA TAŚM BARWIĄCYCH nowa. - 250 zł. 
Wrocław, tel. 071/353-77-85, 0600/33-05-14 
NOŻE DO GILOTYNY cena 200 zł/szt., żłobiarka 400 zł. 
gwintownica G50 - 650 zł. .. tel. 0502/36-08-65 
NOŻE TOKARSKIE i końcówki noży, różne rodzaje - od 
300 zł. Złotoryja, tel. 0605/85-58-13 
NOŻYCE ZIMMERMANN, 1987 r. gr. cięcia do 20 mm, dł. 
ęięcia 400 mm, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 0601/08-44-59

NOŻYCE NU-13A uniwersalna, mechaniczne, stan b. do
bry, - 3.5(50 zł. Legnica, tel. 076/850-20-44 
NOŻYCE elektiyczńe, sterowanie ręczne, nowe - 250 zł. 
Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
NOŻYCE NG-5 gilotynowe, grubość cięcia 5 mm x 2500 
mm, - 13.000 zł. Wrocław, tel. 0602/46-58-51 
NOŻYCE DO BLACHY i siatki, przesuwne, hydrauliczne, 
• 1.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
NOŻYCE DO BLACHY elektryczne, - 300 zł. Oława, tel. 
071/313-86-76
NOŻYCE DO BLACHY elektryczne, do 3.5 mm, 380 V, 
na stojaku, - 500 zł. Opole, tel. 077/455-42-76, 
0602/59-13-90
NOŻYCE DO BLACHY krążkowe, stan-b. dobry, - 2.100 
zł. Sieroszewice, tel. 062/739-81-50 
NOŻYCE DO BLACHY na stojaku, 2 szt, - 350 zł. Wro
cław, tel. 363-44-54
NOŻYCE DO BLACHY PRME 3.5 stołowe, silnik 380 V, 1 
kW, gr. dęcia 3.5 mm, stan b. dobry, - 280 zł. Złotoryja, 
tel. 076/722-95-74, 0608/81-11-08 
NÓŻ KRAWIECKI CSEPEL pionowy, nieużywany, -1.500 
zł. Wrocław, tel. 071/322-16-13, 071/310-73-68 
ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY KARCHER, - 1.500 zł. 
Wrocław, tel. 369-52-81 w godz. 8-14
OPALARKA 2000 W/220 V, 2-stopniowa, fabr. nowa, moc
na, wyposażona w 4 dysze wymienne chromowane, 
sprow. z Niemiec, możliwość przesłania pocztą. Ząbko
wice śląskie, tel. 074/641-15-75
OSCYLOSKOP DB510A stan dobry, czułość 15 mega- 
omów, - 400 zł. Wrocław, tel. 321-47-20Lpo godz. 16.30 
PIASKARKA z odkurzaczem (praca w obiegu zamknię
tym), stan b. dobry, komplet. - 4.000 zł. Karłowice, gm. 
Popielów, tel. 077/469-40-54 
PIASKARKA BEZPYŁOWA PIZR-45 zbiornik o poj. 451, 
agregat wyciągowy 1100 W, 220 V, regulacja ciśnienia 
pracy, komplet węży + głowica ze szczotką fi 80 mm, - 
2.540 zł. Brzeg, tel. 0601/91-99-46 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w intemecie pod numerem • A00509 
www.autogielda.com.pl)
PIEC CUKIERNICZY Winkler Wachtel, obrotowy, elektr. 
sterowanie, 1989 r. oraz mieszałki do ciasta • od 2.500 
zł. Sędziszowa, tel. 075/713-55-09, 0603/13-98-53
O  PIEC PIEKARNICZY MATADOR 8,10 m2, Winkler 

12 m2, dzielarka Fortuna, automat, ubijaczka 
Rego, 25-45 I, m ieszarka sp iralna Kemper, 
120-180 I, przesiewacz, patelnia, linia do bułek
4-rzędowa, kajzerówka Kenig Regina. Legnica, 
tel. 076/850-21-26, 0607/35-46-37 84014411

PIEC WARSZTATOWY 5 kW, wszystko palny, nowy, obu
dowa żeliwna, prod. niemieckiej, bardzo ładny, - 800 zł. 
Jelenia Góra. tel. 075/742-31-95, 0605/43-73-16 
PIECE DO WYPALANIA węgla drzewnego, - 4.000 zł. 
Trzebnica, tel. 071/387-01-M wieczorem 
O  PIECE PIEKARNICZE „Matador” , „Winkler”, 8-20 

m2, piec piekarniczy obrotowy „Matador”, mie
szałki spiralne i łapowe „Diosna”, „Kemper”, wa- 
godzielarka do chleba, dzielarkozaokrąglarka do 
bułek „WP” , „Fortuna”, stoły kwasoodpome, pa
telnia do pączków z wywrotnicą, silos na mąkę 
3 x 5  ton, walcarkK ubijaczki cukiernicze 16-301. 
Również inne, Legnica, tel. 076/854-40-71, 
0601/93-69-45 84012081

PIECE PIEKARNICZE prod. polskiej IBIS, piec półkowy 
10 m, z 1996 r., gazowy, do remontu, - 15.000 zł. Nysa, 
tel. 077/433-31-34, 0600/12-09-25
O  PIECE PIEKARNICZE 1- i 2-wózkowe, wsadowe

4-25 m2, sklepowe 4-14 blach, 60 sztuk, ceny od
2.000 zł oraz mieszałki (poj.^0-500 I), garownie, 
oblewarki, bułczarki, ubijaczki, walcarki, rogali- 
kówki, stoły, ceny od 2.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/08-44-68, 071/317-78-96, 0502/44-16-96 
01025671

PIECE PIEKARNICZE DEBAG 10 m2, 6 m2, mieszałka. 
2 dzieże, dzielarka do bułek, automat, ubijaczka cukier
nicza, - 30.000 zł. Wrodaw, tel. 071/789-90-03

UŻYWANE MASZYNY DO PRODUKCJI 
O K I E N  P C V  

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 opoii87Q

PIŁA RESZEL DMLB 40 do płyt laminowanych, z podci- 
naczem. mało używana, 5-letnia, - 11.900 zł. Trzebnica, 
teli 0607/51-71-98 /
PIŁA diamentowa, • 1.200 zł. Wrocław, tel. 071/355-32-23 
wewn. 13
PIŁA ręczna, nowa. prod. niem., 220 V, 1200 W, gł. cię
cia 64 mm, możliwość wysyłki - 350 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel, 074/815-27-80, 074/815-43-78
O  -PIŁA DO BETONU STIHL 760, STIHL 360 spalino

wa, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 0605/64-45-05 
02018691

PIŁA DO DREWNA duża cyrkularka, -1.000 zł. Chojnów, 
tel. 0604/13-21-20
PIŁA DO DREWNA silnik 5,5 kW, blat metalowy. 2 tarcze 
o średnicy 60 cm i 100 cm, • 1.100 zł lub zamienię na 
Fiata 126p. Mylądz. tel. 075/783-93-13 
PIŁA DO DREWNA cyrkularka. silnik 11 kW, -900 zł. Par
chów, gm. Chocianów, tel. 076/817-1 \-44,0607/51-83-83 
PIŁA DO DREWNA cyrkularka, 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 DREWNA bez silnika, - 400 zł. Oława. tel. 
0605/08-49-19
PIŁA DO GAZOBETONU SUPOREKS, YTONG z heblem. 
- 4.900 zł. Wrodaw. tel. 0603/75-91-14 
PIŁA DO KAMIENIA + sterownia. • 6.300 zł. Oborniki Ślą
skie. tel. 071/310-26-27, 0607/08-48-02 
PIŁA DO KAMIENIA Z posuwem hydraulicznym, -1.500 
zł. Sosnówka, tel. 075/761-04-10 wieczorem 
PIŁA DO KAMIENIA DIAKERŚ średnica piły 3000. •
50.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/837-17-95
PIŁA DO KAMIENIA LUTZ stołowa, tarcza diamentowa 
230 mm, przenośna, do terakoty i kamienia, pełna regu
lacja, - 850 zł. Wrocław, tel. 0601/71-99-00 
PIŁA DO METALU ramowa, dodatkowo 2 nowe brzesz
czoty. - 1.000 zł. Chojnów, tel. 0604/13-21-20 
PIŁA DO METALU tarczowa, średn. tarczy 400 mm, prze
chyłowa, 380 V, - 300 zł. Wrocław, tel. 363r44-54 i 
PIŁA DO METALU tarczowa, hydrauliczna - 2 000 zł. Wro
cław, tel. 071/363-61-56
PIŁA DO METALU BKA-30 ramowa. - 1.800 zł. Strzelin, 
tel; 071/392-35-39
T>IŁA DO PŁYTEK na mokro, slotowa. 220V 600 W, 2950

T E C H -M A SZ -B U D
WYNAJEM-SPRZEDAŻ 

MASZYN BUDOWLANYCH
Legnica, ul. K R Ę T A  I 

Tel. 0 7 6  866 07 55 od 8 do 16 
Tel. 0605 075 917  0603 661 051 

e-mail: tm b l@ w p .p l

KOMIS-CZĘŚCI ZAMIENNE
DYSTRYBUTOR FIRM „

WEBER - PROJEKT g
ENDRESS- WACKER 

JAZON-PFT
Ubijak/Stopa WEBER, 71 k g ..................8400 zl
Zagęszczarka Projekt 65 kg ................. 3 860 zł
Zagęszczarka Projekt 90 k g ......z.. 4150 zł
Zagęszczarka Projekt 120 kg  ...........4 350 zł
Zagęszczarka Projekt 270 k g ............  11050 zł
Piła do asfaltu, betonu 350 ................ 3 880 zł
Piła spalinowa stołowa 350  ..........4 990 zł
Agregaty tynkarskie
PFT G4 P R IM A ............................ 10 350 DEM
Agregat tynkarski
PFT G4 S tandard   _____ 12 650 DEM
Silomaty tynkarskie PFT C-100... 16 200 DEM
Siłomaty tynkarskie PFT E-100 .. 12 760 DEM
Przyczepy do minikoparek "AL-KOBER”
od 2,6 to n  ..................od 10 800 zł netto.
NOWE GĄSIENICE DO MINIKOPAREK

  ....................... . od 700 DEM
Miniładowarka MZG- 40,3.51
1989 r . ....................     ..14 900 zł
Agregaty prądotwórcze E nd ress.... od 1500 zł

obr./min, tarcza diamentowa, nowa, prod. niemieckiej, za
pakowana, - 250 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-49-46, 
0604/85-84-93
PIŁA ŁAŃCUCHOWA spalinowa • 400 zł. Wrocław, tel.
071/341-20-22, 0603/55-59-58 l
PIŁA SPALINOWA Castor łańcuchowa, prod. włoskiej, 1.7
kW, stan b. dobry, - 400 zł. Bielawa, tel. 074/833-15-40,
0606/66-92-29
PIŁA SPALINOWA STIHL 026, - 1.000 zł. Leszno, tel. 
065/534-07-83^
PIŁA SPALINOWA PARTNER nowa prowadnica i łańcuch.
- 450 zł. Syców, tel. 062/785-26-38
PIŁA SPALINOWA DOLPIMA PS-190 sprawna, komplet
na. - 300 zł. Sobótka, tel. 071/390-35-00 po godz. 15
PIŁA STOŁOWA HK-3SL stół 400 x 400 mm, maks. gru
bość obrabianego przedmiotu 80 mm - 5.500 zł. Brzeg, 
teł. 077/404-55-60 w godz. 7-15 
PIŁA TARCZOWA BTC-50,1979 r. cięcie kształtowników 
i rur, automatyczne podawanie materiału, • 3.500 zł. Wro
cław, tel. 071/373-54-60
PIŁA TARCZOWA stolarska, stołowa, prod. niemieckiej, 
220 V, 720 W, - 350 zł. Gajków, tel. 071/318-53-29 
PIŁA TARCZOWA 220 V, 2800 obr.. 2 kW, - 400 zł. Jele
nia Góra, tel. 0608/76-59-17 
PIŁA TARCZOWA do drewna, fi 350, 7 kW z wózkiem, 
piła podnoszona, stół stalowy masywny 800 x 800 -1.200 
zł. Świdnica, tel. 074/852-03-70 po godz.18 
PIŁA TARCZOWA do cięcia rur i profili, kątowa, na tarcze 
400 mm. - 2.000 zł. Wrocław, tel. 315-28-85. 
0501/62-82-91
PIŁA TARCZOWA metalowa. - 1.400 zł. Kluczbork, tel. 
077/418-48-94
PIŁA TARCZOWA - 350 zł. Wrodaw. tel. 071/333-52-56
PIŁA TAŚMOWA. - 400 zł. Jelenia Góra. tel. 
0608/76-59-17
PIŁY DO DREWNA 2 sztuki (tarcze), fi 80, mało używane
- 150 zł/szt lub zamienię na fi 100. Świebodzice, tel. 
0604/81-17-62
O  PIŁY TARCZOWE z tarczami diamentowymi; za- 

gęszczarki gruntu, koparki, ładowarki • firmy We
ber, Kramer, nowe i używane, sprzedaż, serwis, 
gwarancja, części zamienne, e-mail: zenkerj@po- 
lbox.com.pl. Lubin, tel. 076/842-83-43 84011401 

PISTOLET DO KOŁKÓW HILTI DX-450,2000 r. do beto- 
nu, stali, drewna, walizka, mało używany, dodatkowe koł
ki i naboje, stan b. dobry, • 650 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-31-54
PISTOLET DO LAKIEROWANIA prod. polskiej. • 75 zł. 
Wrocław, tel. 071/322-21-13'
PISTOLETY DO GWOŹDZI STANLEY duĄ, używany, N 
80C. 45-80 mm -1.500 zł. mały, N 570C, 25^5 mm, nowy
- 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/339-10-02, 0604/07-57-59 
PŁYTKI DO NOŻA TOKARSKIEGO TPUN 220408, SPUN 
190408, TPUN 220412, TPUN 190412, SPUN 120308, 
SNM 190612, (150 szt.). Świdnica, tel. 0503/39-51-04 
PODNOŚNIK ELEKTRYCZNY BALKANKAR bułgarski, 
szynowy, 380V/50 Hz. 400/1320 obr., udźwig 250 kg. -
1.500 zł. Chojnów, tel. 0604/13-21-20 
PODNOŚNIK LINOWY z linką stalową, udźwig 60 kg, na
daje się do małego warsztatu, - 900 zł. Chojnów, tel. 
0604/13-21-20
O  PODNOŚNIK NAJAZDOWY, 1990 r. 2 t, stan do

bry, • 2.000 zł + VAT. Hutnicze Przedsiębiorstwo 
Remontowe, Sp. z o.o. w Legnicy, tel. 
0601/74-61-84 01022001

PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 4-KOLUMNOWY, 1996 
r. diagnostyczny, stan idealny, - 6.500 zł. Długołęka, tel. 
071/315-30-99, 0605/95-15-85 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 2-KOLUMNOWY prod. 
niemieckiej, udźwig 2.5 t. - 5.500 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-96-27
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY hydrauliczno-pneuma- 
tyczny, udźwig 2.5 t, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/329-01-90 po godz. 20
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY kanałowy, udźwig 0.75 
t, - 420 zł. Wrocław, tel. 071/329-01-90 po godz. 20 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 1-kolumnowy. 2.5 tony, 
nożycowy, - 2.000 zł. Zielona Góra, tel. 0605/08-81 -80 
PODSTAWA DO SZLIFIERKI KĄTOWEJ. -100 zł. Wro
cław. tel. 071/351-25-58. 0605/73-50-60 
POLERKA DO GRANITU .koiankówka* + osprzęt kpi., sil
niki,'-, 2.000 zł. Dobromierz, tel. 074/858-60-37 
POMPA LUTZ, - 500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-37-11

SUSZARNIE, SILOSY
do zbóż i kukurydzy, wialnie zbożowe, ' 

podnośniki kubełkowe, redlery, 
przenośniki ślimakowe 0 P012017 

Brzeg, tel. 077/416-26-83,416-33-50
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POMPA PJM-200 wydajność 1,500 l/min. z silnikiem 4.5 
kW, 2900 obr./min, • 1.000 zł. Lipno. tel. 065/534-05-44 

'POMPA DO PALIWA ręczna, nowa. -160 zł. Łagiewniki, 
tel. 071/346-28-96
POMPA DO WODY APOLLO silnik 4 kW. 144aobr./min. - 
800 zł. Chobienia. tel. 0600/85-89-25 #
POMPA DO WODY PZ 40 z silnikiem 7.5 kW. - 700 zł. 
Oławp, tel. 0602/78-05-54 .
POMPA GŁĘBINOWA. - 800 zł. Chojnów, tel. 
0604/13-21-20
POMPA GŁĘBINOWA SIGMA UVN-1-6. nowa. prod. cze
skiej, wyd. 6 m3/h, 2.2 kW, - 1.600 zł. Dzierżoniów, tel. 
0604/77-03-57 po godz. 11
POMPA PNEUMATYCZNA oljowa, - 420 zł. Wrocław, tel. 
071/329-01-90 po godz. 20
POMPA PRÓŻNIOWA BL-15 olejowa, zastosowanie w 
przemyśle elektronicznym, spożywczym, stan b. dobry, - 
700 zł. Wrocław, tel. 071/784-46-32
POMPA PRZEPONOWA z silnikiem spalinowym* -1.500 
zł. Chobienia, tel. 0600/85-89-25
POMPA WIROWA 380.V, nowa, - 350 zł. Wrocław, tel. 
363-44-54
POMPY DO WODY PJM oraz typ SK, nowe, w cenie od 
500 zł/szt. Bolesławiec, tel. 075/732-77-54 
POMPY HYDRAULICZNE wielotłoczkowe, 2 sztuki, typ 
PT 02-C1-40 - 1.000 zł/szt. Wrocław, tel. 0501/31-30-13 
POMPY HYDROFOROWE. Brzeg, tel. 0603/52-76-15 
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

PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY MAGPOL 630 z  podajni- 
kiem drutu „ZP2*, butla gazowa, reduktor oraz komplet 
przewodów, możliwość sprawdzenia, - 2.000 zł. Nysa, tel. 
077/448-67-50 po godz. 18. 0604/69-64-54
PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY MAGSTER 315 4 x 4 ,  
2000 r., mało używany, kompletny, na gwarancji, - 4.800 
zł. Wrocław, tel. 071/355-79-59. 0604/45-96-09
PÓŁAUTOMATY DO CIĘCIA TLENEM PERUN - 400 zł 
do 1.000 zł. Gliwice, tel. 032/270-10-66 
PRALNICA I MAGIEL. 1991 r. firmy Effma. wsad 40 kg. 
szerokość wałka 250 cm, zasilanie elektryczne, • 40.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/18-33-80
PRASA  PC-150. • 3.000 zł. Brzeg Opolski, tel. 
077/416-44-30
PRASA BALANSOWA nacisk 251. -1.000 zł. Siechnice.
tel. 071/789-17-87 po godz.20
PRASA BALANSOWA YB-3 nacisk 201 z postumentem -
1.100 zł. Wysocko, gm. Przygodzice, tel. 062/592-64-72,
0604/81-11-86
O  PRASA CIERNA śrubowa, typ PC-100, automat 

tokarski, typ DAR-46, stan idealny, wózek widło
wy, spalinowy, prod. bułgarskiej, tokarka rewol
werowa, typ 1G-325. tel. 071/316-21-91, 
0601/71-18-24 02021211

PRASA DO MAKULATURY. - 3.500 zł. Wrocław, tel. 
071/373-67-71. 0604/24-78-41 
PRASA HYDRAULICZNA nacisk 2501, kolumnowa, prod. 
czeskiej, - 20.000 zł oraz druga, nacisk 100 t, ramowa, 
prod. polskiej, - 10.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
0605/30-14-57
PRASA HYDRAULICZNA do belowania makulatury, folii, 
odpadów, pionowa, • 5.000 zł. Wrocław, tel. 
071/373-55-21. 0603/60-46-69 
PRASA HYDRAULICZNA PU-2P. 90 ton -12 500 zł;dwu- 
tłokowa 100 ton - 10 000 zł. Wrocław, tel. 071/363-61-56
O  PRASA HYDRAULICZNA DO MAKULATURY, 2001 

r. nowa, nie używana, * waga przemysłowa, -
5.500 zł. Rawicz, tel. 0607/16-35-16 01025411

PRASA MIMOŚRODOWA 2 szt.. 100 t. 63 t. prod. poi- 
skiej, - 6.500 zł. Krotoszyn, tel. 0602/13-94-73
PRASA MIMOŚRODOWA 4-kolumnowa, nowa. 40 ton. 
cena - 2.000 zł. Malczyce, tel. 071/317-25-81 
PRASA MIMOŚRODOWA nacisk 63 tony, prod. polskiej, 
- 7.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/592-03-44 
PRASA MIMOŚRODOWA PMS-40 z oprzyrządowaniem 
do produkcji tłumika do C-360, 330 - od 2.500 zł. Siero
szewice, woj. kaliskie, tel. 062/739-81-50 
PRASA PNEUMATYCZNA nacisk 2 t, 10 szt. - po 1.000 
zł. Świebodzice, tel. 074/854-49-51 
PRASA WIATRAKOWA SAM do tarcicy, - 4.000 zł. Grod
ków, tel. 077/415-48-00
PRASKI ręczne, dźwigniowe, nowe, nacisk 500 kg, 10 
szt. - 300 zł/szt. Kamienna^Góra, tel. 075/744-12-12 
PRASY HYDRAULICZNE 3 sztuki, 100-500 ton, ceny od
4.500 zł. Wrocław, tel. 0501/31-30-13 
PRĄDNICA PRĄDU ZMIENNEGO 220/380 V. 1 25 kW. 
nowa. ze skrzynią regulacji napięcia, nadającą się do tur
bin wodnych, • 4.000 zł. Wojnowice, tel. 071/318-06-61 
PROSTOWNIK BESTER 4-zakresowy do ładowania aku

mulatora. nowy, cena -  550 zł. Kłodzko, ul. Okrzef 26/II/20, - 
po godz. 16
PROŚCIARKA DO DRUTU ZREMB, - 3.800 zł. Bolesła
wiec. tel. 075/736-11-14
PROŚCIARKA DÓ DRUTU, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 
071/355-32-23 wewn. 13
PRZEKAŹNIKI CZASOWE RTX-50, RTX-40 - 50 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/372-64-60
PRZEKŁADNIA PLANETARNA KOŁNIERZOWA 12/1 - 
250 zł. Wrocław, teł. 0607/36-28-39 £
PRZEKŁADNIA REDUKCYJNA do wykorzystania w bra
mach przesuwanych, 2 szt. - 300 zł/szt. Jelenia Góra, tel. 
0601/78-09-46
PRZEKŁADNIA ŚLIMAKOWA duża. 65/1,11 kW, nowa -
1.000 zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-39'
PRZEKŁADNIA ŚLIMAKOWA Z SILNIKIEM 1.1 kW. 9 obr.
- 500 zł, 1.1 kW. 4 obr. - 600 zł, 0.75 k W, 23 obr. - 450 zł, 
0.55 kW, 3 obr. (układ) - 700 zł. 0.37 kW. 34 obr. - 400 zł, 
0.25 kW, 33 obr. - 400 zł. 60 obr. - 300 zł. 0.12 kW. 38 
obr.1- 250 zł, ślimakówe 220 V, 83 obr. i 20 obr. - 300 zł. 
Wrocław, tel. 0607/36-28-39
PRZEKŁADNIA ŚLIMAKOWA 1 kW z silnikiem prądu sta
łego 160 V - 600 zł, małe - 60 V -150 zł/szt. Wrocław, tel. 
0607/36-28-39
PRZEKŁADNIA ŚLIMAKOWA duża, do wyciągarki, 1/60,
- 600 zł oraz druga, mała, 1/30, z silnikiem 1,1 kW, - 220 
zł. Bielawa, tel. 0604/44-05-98
PRZEKŁADNIA ŚLIMAKOWA nie elektryczna • 200 zł. 
Wrocław, tel. 0502/12-55-57
PRZEKŁADNIA ZĘBATA BEFARED WD-500 20.5/1. nowa
- 1.500 zł, WJN-200, 3/1, nowa - 500 zł, WD-200, 40/1, 
35/1 - 350 zł/szt., 13/1 - 300 zł, 25/1 - 150 zl. Wrocław, 
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
PRZEWÓD SPAWALNICZY o średn. 10 mm. 20 m b. - 5 
zł/m.b., reduktor tlenowy, acetylen • 100 zł, sprężarka na 
380 V. Wałbrzych, tel. 074/840-07-28
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY GTO OUATTRO. 1996 r. 
do geometrii kół, osprzęt, stan idealny, - 5.100 zł. Długo
łęka. tel. 071/315-30-99. 0605/95-15-85 
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY - analizator spalin. 4-ga- 
zowy, • 5.500 zł lub wynajmę - 300 zł/mies. tel. 
0606/42-35-11
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY BERNER do badania 
amortyzatorów. SDT 2000 V, - 3.000 zł. Krasków, tel. 
077/418-45-06
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY do pomiaru siły hamowa
nia, typ BHE 5C. stan idealny, atest dla SKP. inne urzą
dzenia dla SKP. - 20.000 zł. Świdnica, tel. 074/640-68-08 
po 10
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY diagnoskop samochodo
wy SD-31 -1.200 zł, analizator spalin do silników benzy
nowych, nowy, 1-gazowy - 800 zł, wiertairka stołowa - 800 
zł, podnośnik hydrauliczny typ Żaba, 1,51 - 300 zH silniki
3-fazowe, 2,2 kW, 2800 obr. - 250 zł, 1,1 kW, 1-fazowy 
1450 obr./min - 300 zł. Złotoryja, tel. 0604/20-17-34 
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY urządzenie rolkowe 
BHL-5 do sprawdzania hamulców samochodów osobo
wych i dostawczych, • 10.000 zł. Krobia, tel. 
065/571-17-92
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY urządzenie rolkowe 
RH-3000 B do sprawdzania hamulców samochodów cię
żarowych i autobusów, • 10.000 zł. Krobia, tel. 
065/571-17-92
O  PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY do VW, Mercede

sa, BMW, Fiata i innych. Służy do diagnozowa
nia i usuwania wszelkich usterek w układach sil
nika, 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

PRZYRZĄDY DIAGNOSTYCZNE : analizator spalin (Ra
diotechnika) - 350 zł, skrzynka diagnostyczna (radiotech
nika) • 500 zł, kobyłka do praęy z podnośnikiem -150 zł. 
Wrocław, tel. 071/786-87-33 wieczorem
O  PRZYRZĄDY DIAGNOSTYCZNE, KUPIĘ okazyj

nie: VAG 1551, VAS 5051, TEH-1, TEH-2, FDS, 
EXAMINER i inne., tel. 0502/34-04-73 87020151 

RAMA BLACHARSKA do naciągania rozbitych busów i 
aut osobowych, wszystkie siłowniki, mało używana, stan 
b. dobry, - 6.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-85-33 
RAMA BLACHARSKA CAR ROBOT do prostaowania ka
roserii samochodów osobowych i busów, nowa, profesjo
nalna. - 9.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/592-67-83. 
0607/09-33-75
RAMA BLACHARSKA 6.500 - 10.000 zł. Świebodzice, 
tel. 074/854-48-72 po godz. 20. 0602/19-12-76 •
ROZDZIELACZ HYDRAULICZNY 3-sekcyjny. cena - 200 
zl. Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
SATURATOR Ml 500. - 500 zł. Wrocław, tel. 324-27-86 
SILNIK ELEKTRYCZNY 1-fazowy, 1.5 kW, 220 V, 1440 
obr/min, - 320 zł. Bolesławiec, tel. 0601/70-91-41 
SILNIK ELEKTRYCZNY 10 kW - 500 zł, 7 kW - 300 zł. 
Bożków, tel. 074/871-43-75

ZAGĘSZCZARKI
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SILNIK ELEKTRYCZNY 15 kW, 960 obr./min, na łapach - 
250 zł. Krzeszów, gm. Kamienna Góra, tel. 
075/742-32-03, 0503/07-54-72
SILNIK ELEKTRYCZNY 22.5 kW, 1.400 obr, - 1.500 zł 
lub zamienię na silnik, 15-30 kW, 2.800 obr.. Leszno, tel. 
065/540-11-30
SILNIK ELEKTRYCZNY .jamniki', 380 V, 2800 obr./min, 
różne moce, montaż piły bezpośrednio na silniku, cena 
od 300-450 zł. Leszno, tel. 0608/23-60-32
SILNIK ELEKTRYCZNY 5.5 kW. na łapach, 1450 obr./min, 
• 350 zł. Miękinia, tel. 071/317-81-23, 0604/9̂ 6-69-11
SILNIK ELEKTRYCZNY 3-fazowy, 10 kW. zamocowany 
na wózku - 250 zł. Niedaszów 18. tel. 076/872-88-37 
SILNIK ELEKTRYCZNY nowy. 380 V. 2.2 kW, 950 
obr./min. - 400 zł. Opole. tel. 077/455-42-76. 
0602/59-13-90 s .
SILNIK ELEKTRYCZNY 5.5 kW. 1455 obr/min, mało uży
wany, - 400 zł. Polkowice, tel. 076/749-78-22 
SILNIK ELEKTRYCZNY 3 kW - 200 zł, 4kW  - 250 zł. 
Sokołowsko, tel. 074/845-83-44.
SILNIK ELEKTRYCZNY prądu stałego. 3.6 kW, 80 V. do 
wózka widłowego, - 700 zł. Sokołowsko, tel. 
074/845-83-44
SILNIK ELEKTRYCZNY 15 kW, 1400 obr./min. nowy, - 
400 zł. Strzeszów. tel. 071/312-82-10
SILNIK ELEKTRYCZNY 2850 obr/min., 1.5 kW. 2800 
obr./min.. 1.1 kW, 1390 obr/min., 1.1 kW, 1385 obr./min., 
0.37 kW, 1310 obr./min.. 0.22 kW. cena 300 zł/szt. Świe
bodzice. tel. 074/854-32-29
SILNIK ELEKTRYCZNY 2-biegowy. 1400 obr./min. 7 kW, 
nowy. Wojnowice, tel. 071/318-06-61
SILNIK ELEKTRYCZNY 220/380 V, 4 kW, z elektroma
gnetycznym hamulcem, nadający się do windy budowla
nej, nowy, - 350 zł. Wojnowice, tel. 071/318-06-61 
SILNIK ELEKTRYCZNY 5.5 kW, 1455 obr./min, na łapach, 
z kołem pasowym, • 280 zł. Wrocław, tel. 0608/16-65-48 
SILNIK ELEKTRYCZNY 1.1 kW, 3.5 kW - 100 zł. Wro
cław, tel. 071/364-54-01
SILNIK ELEKTRYCZNY od 1-60 kW, cena 100-700 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/353-62-54 po godz. 15, 0606/73-39-15
SILNIK ELEKTRYCZNY prądu stałego 22V z pompą hy
drauliczną, używany - 300 zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-39
SILNIK ELEKTRYCZNY 3-fazowy. 1.1 kW. 1410 obr./min, 
-130 zł. Wrocław, tel. 071/357-44-31

SILNIK ELEKTRYCZNY 7.5 kW. Wrocław, tel. 
0607/11-34-93
SILNIK ELEKTRYCZNY 3 kW. 1430 obr./min. - 300 zł. 
Zielona Góra. tel. 0608/52-72-67 
SILNIK ELEKTRYCZNY 3 kW. 2800 obr/min. 380 V. - 
220 zł. Bielawa, tel. 0604/44-05-98 
SILNIK ELEKTRYCZNY 220 V, 2800 obr./min. 2.2 kW, - 
220 zł. Jelenia Góra. tel. 0608/76-59-17 
SILNIK ELEKTRYCZNY 7.5 kW. 1440 obr./min. małe ga
baryty, 2 sztuki - 290 zł/szt. Świebodzice, tej. 
074/854-27-97, 0605/72-21-69
SILNIK ELEKTRYCZNY z demagiem na suwnicę, 2 sztu
ki - 250 zł/szt. Wałbrzych, tel. 074/842-24-46 
SILNIK ELEKTRYCZNY 17 kW, 925 obr./min, 2-stopnio- 
wy, na łapach - 500 zł. Wrocław, tel. 0502/12-55-57 
SILNIK ELEKTRYCZNY 17 kW, 1400 obr./min, - 440 zł.
5.5 kW. 2900 obr./min, - 300 zł. 3 kW. 1400 obr./min. - 
190 zł, 3 kW, 940 obr./min, -190 zł, 0.8 kW, 1400 obr./min, 
- 80 zł, 0.8 kW, 950 obr./min, - 80 zł, 0.55 kW. 1400 
obr./min. - 60 zł. Wrocław, tel. 0606/73-75-45
SILNIK SPALINOWY ANDORIAdiesel, 15 KM, z wejściem 
na prądnicę i rozrusznik, stan b. dobry, • 850 zł. Wińsko, 
tel. 071/389-84-13
SILNIKI ELEKTRYCZNE 3-faZowe, różnych mocy. Brzeg, 
tel. 0603/52-76-1-5
SILNIKI ELEKTRYCZNE o mocy 1.1 KW, 2 KW oraz 18 
KW - 500 zł/szt. Platerówka, tel.. 075/722-16-89 
SILNIKI ELEKTRYCZNE o mocy 10 kW, 18 kW oraz 15 
kW - 500 zł/szt. Wołów, tel. 071/389-31-59,0602/33-58-92 
SILNIKI ELEKTRYCZNE 22 kW, nowe -1.000 zł/szt. Wro
cław, tel. 071/363-40-66 w godz. 10-16 
SILNIKI ELEKTRYCZNY oraz przekładnie z silnikami elek
trycznymi, 380 V, różne moce i obroty, cena od 100-2.500 
zł. Leszno, tel. 0608/23-60-32
SILNIKI HYDRAULICZNE nowe. Sauer, Danfoss, OMR 
160, cena 550 zł/szt. Wrbcław, tel. 0603/75-91-14 
SIŁOWNIK HYDRAULICZNY fi 170, skok 1000, fi 170, 
skok 110, nowe - 500 zł/szt., siłownik wahadłowy, używa
ny - 400 zł, silnik hydrauliczny mały, używany - 200 zł. 
Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
SIŁOWNIK HYDRAULICZNY JOTES nowy - 400 zł. Wro
cław. tel. 0607/36-28-39
SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE w cenie 300-500 zł. Zielo
na Góra. tel. 068/320-83-17. 0605/29-01-37 
SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE różne długości • od 80 do 
200 zł/szt. Świebodzice, tel. 074/854-32-29 
SMAROWNICE PNEUMATYCZNE 300 atm. 2 sztuki - 420 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/329-01-90 po godz. 20 
SPAWARKA SAM 380 V, - 500 zł. Grodków, tel. 
077/415-59-07
SPAWARKA transformatorowa, 80 A, - 210 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/764-73-35
SPAWARKA prostownikowa, przewody, uchwyt, 200 A, • 
650 zł. Nowa Ruda. tel. 074/873-33-65

SPAWARKA STA-630 stan b. dobry - 980 zł. Oława, tel. 
071/313-86-76
SPAWARKA Kempi 2200, - 2.500 zł. Wrocław, telf 
071/336-94-21
SPAWARKA 220 V, 1300. prod. polskiej, nowa - 350 zł. 
Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
SPAWARKA transformatorowa, 350 A i piła tarczowa z 
silnikiem 3.5 kW - 500 zł/szt. Wrocław, tel. 071/343-87-12 
SPAWARKA transformatorowa, GW 155C/220 V, termo
wentylator Parwa, fabr. nowa, sprow. z Niemiec, kpi. z 
maską spawalniczą, możliwość przesłania pocztą - 370 
zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/641-15-75
SPAWARKA 210 A, 220/380 V, nowa, w kartonie, - 800 
zł. Kłodzko, tel. 074/865-52-23 po godz. 21 
SPAWARKA BESTER 1603 MIG MAG STER, 1998 r. 
TURBO, mało używana, kompletna, na drut 15 kg lub 
mniejszy, z butlą, reduktorem U0, -1.900 zł. Lwówek Ślą
ski, tel. 075/784-11-94
SPAWARKA BESTER 2700 elektryczna. 220/380 V, nowa, 
b. mało używana, - 550 zł., tel. 0603/21 -42-10 
SPAWARKA BESTER 225 stan idealny, mało używana, •
1.100 zł. Lubawka, tel. 075/741-11-28 
SPAWARKA BESTER SPB 315, z przewodami, - 1.500 
zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-46-70 do godz. 16 
SPAWARKA BESTER SPB-315 stan b. dobry, -1.100 zł. 
Oława. tel. 071/313-86-76
SPAWARKA BESTER SPB 400 A. • 1.500 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/320-83-17, 0605/29-01-37 
SPAWARKA BESTER <630 A, - 800 zł. Żagań, tel. 
068/477-68-92
SPAWARKA MIG-MAG PARTNER 180 A. 220/380 V, 
nowa, - 1.300 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-21-72, 
0605/95-17-36
SPAWARKA MIG-MAG TIP-TRONIC 140 A. 220 V. ntowa,
- 7.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-21-72,0605/95-17-36 
SPAWARKA MIGOMAT OZAS OPOLE 500 A. komplet

na, + butla, reduktor i drut, z podajnikiem, możliwość 
sprawdzenia, stan b. dobry • 1.900 zł oraz prostowniko
wa, 400 A - 800 zł. Bolesławiec, tel. 0604/82-50-18 
SPAWARKA MIGOMAT OZAS OPOLE 380 V, kpi., mało 
używana, możliwość spawania aluminium -1.600 zł, wier
tarka stołowa WS-15 - 500 zł. Oława, tel. 071/301-82-17,
341-64-79
SPAWARKA MIGOMAT CLOOS 400A, kompletna, argon, 
części zamienne, stan b. dobry, - 3.500 zł. Prudnik, tel. 
077/436-17-58
SPAWARKA MIGOMAT Tip Tronic, 200 A. 220/380 V. z 
reduktorem, fabrycznie nowy • 1.900 zł, Tip Tronic 180 A, 
220/380 V, z reduktorem, fabrycznie nowy -1.400 zł. Wro
cław, tel. 071/399-09-28, 0601/71-28-17 
SPAWARKA MIGOMAT 140 A. reduktor, drut 0,6-0,8 mm, 
wentylator na kółkach, fabrycznie nowy, - 800 żł. Wro
cław, tel. 0601/71-59-58
SPAWARKA PARVA nowa, prod. niem., spawa elektro
dę, od 2,2 do 3,25, 2200 x 150 A, płynna reg. napięcia, 
możliwość wysyłki - 400 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-27-80, 074/815-43-78 
SPAWARKA WIROWA. - 800 zł. Bolesławiec, tel. 
075/736-11-14
SPAWARKA WIROWA 300 A, stan b. dobry, - 750 zł. Wał
brzych. tel. 074/843-82-03
SPAWARKA WIROWA, - 900 zł. Wrocław, tel. 
071/355-32-23 wewn. 13 '
SPAWARKA WIROWA EU 23. • 450 zł. Zielona Góra, tel. 
068/320-83-^7, 0605/29-01-37 
SPRĘŻARKA WD-53,1991 r., SW-400 wydajność 5.5 m3, 
7 atm; - 11.500 zł. Świdnica, tel. 074/851-63-45 
SPRĘŻARKA powietrza, 3-cylindrowa, - 900 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/736-11-14
SPRĘŻARKA dwustopniowa. 5001/12 atm. • 1.500 zł. Gło
gów, tel. 076/831-41-58 wieczorem 
SPRĘŻARKA przewoźna, węże, młot WD 53, silnik Ley- 
land, stan b. dobry, - 5.000 zł. Krapkowice, tel. 
077/466-17-98
SPRĘŻARKA WAN-AW 3-cylindrowa, wydajność 85 
m3.godz., żbiornik 4001, silnik 11 kW, po remoncie kapit. 
w 90 r, - 2.700 zł. Legnica, tel. 076/866-44-37 
SPRĘŻARKA 3-tłokowa, stan dobry, - 600 zł. Lewin Brze
ski, woj. opolskie, tel. 0501/07-34-57 

SPRĘŻARKA używana do malowania samochodów, -130 
zł. Namysłów, tel. 077/410-20-62 po godz. 15 
SPRĘŻARKA WAN-K 8 atm., na gwarancji, dokumenta
cja, - 2.000 zł. Oleśnica, tel. 071/398-33-25 
SPRĘŻARKA po remoncie kapitalnyiK stan b. dobry, • 
750 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/736-26-85, 0603/13-75-79 
SPRĘŻARKA powietrza. 220 V, • 350 zł. Świdnica, tel. 
074/853-49-74, 0604/80-28-42 
SPRĘŻARKA 2-cylindrowa, prod. niemieckiej, duży zbior
nik, - 1.400 zł. Wrocław, tel. 0503/65-71-85 
SPRĘŻARKA 3JW60, • 850 zł. Wrocław, tel. 
071/355-73-73

SPRĘŻARKA nowa, sprow. z Niemiec, elektrozawór, od- 
wadniacz, reg. ciśnienia na kółkach 220 V, 1 kW, 25 l, 8 
atm. • 600 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-27-80, 
074/815-43-78
SPRĘŻARKA 220 V. 1,1 kW/8 atm., fabr. nowa Akline, 
sprow. z Niemiec, posiada elektrozawór, odwadniacz, ma
nometr, reduktor ciśnienia, zbiornik 25 I, kołka, do lakie
rowania, pompowania, zasilania pneum. • 590 zł. 57-300 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-15-75 
SPRĘŻARKA na kołach, prod. niemieckiej, diesel, ciśnie
nie 6 atm., wydajność 180 mZJK stan dobry, gotowa do 
eksploatacji, - 2.500 zł. Zebrzydowa, tel. 075/732-10-46, 
0601/28-61-58
SPRĘŻARKA ASPA3JW60 3 cylindry, wydajność 16 m3/łv 
na kółkach, • 750 zł. Bogatynia, tel. 075/773-83-81, 
075/773-13-51
SPRĘŻARKA 50 I, 220 V, nowa, stan idealny, - 800 zł. 
Kłodzko, tel. 074/865-52-23 po godz. 21 
SPRĘŻARKA 8 atm., zbiprnik 25 J, odwadniacz, euro, re
gulacja ciśnienia, fabrycznie nowa, - 520 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-59-58
SPRĘŻARKA PRZEMYSŁOWA. 1997 r. duża, 2 kompre- 
sory (praca „na* zmianę"), stan idealny, prawie nowa, -
9.000 z ł , faktura VAT. Wrocław, tel. 0602/80-01-02
SPRĘŻARKA SPALINOWA WD-53 stan techn. b. dobry, 
wydajność 5.5 m3/min„ ciśn. maks - 8 atm. - 9.900 z\. 
Wrocław, tel. 0601/7,8-53-92
SPRĘŻARKA ŚRUBOWA z 84r, silnik Deutz, 2 wyjścia 
na młot, z hakiem, na kołach, do kompletu 2 młoty, - 4.30Ó 
zł. Milicz, tel. 071/384-07-81, 0605/66-88-38 
SPRĘŻARKA ŚRUBOWA SULAIR 5.5 m3/mio, silnik 
Deutz 3-cylindrowy, - 8.900 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-50-99
SPRĘŻARKA TŁOKOWA AIYRPOLV.1.13H, 1987 r. elek- 
tryczna, technicznie sprawna, wydajność 50 m3/godz., ci
śnienie tłoczenia do 10 atm (możl. wyst. fakt. VAT). Wro
cław, tel. 0601/53-45-56
SPRĘŻARKA TŁOKOWA koło pasowe, zapasowa głowi
ca, bez silnika, stan b. dobry, -100 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/70-91-41
SPRĘŻARKA TŁOKOWA 3JW60 na kołach. 3-tłokowa. 
silnik 2.2 kW, 380 V. zbiornik 180 I. ciśnienie 6 atmosfer, 
stan b. dobry, - 900 zł. Mańczyce, gm. Borów, tel. 
071/393-31-02
SPRĘŻARKA TŁOKOWA 2 tłoki, po remoncie kapitalnym 
w Niemczech, z ważnym przeglądem niemieckim, 380 V, 
10 A. 250 l/min, zbiornik 250 I, zawór bezpieczeństwa, 
nowy reduktor z dżojstikiem, cicho pracuje, • 2.100 zł. 
Wrocław, tel. 071/342-59-57 
SPRĘŻARKA TŁOKOWA 220 V. 8 atm. zbiornik 25 I. 
uszkodzone pierścienie. - 200 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-71-59
STACJA TRANSFORMATOROWA na kołach, przejezd
na. typ. PpST 20/04 KV P = 100 - 400 KVA, wyposażona 
w transformator 100 KVA pomiar + rozdzielnia NN, po 
przeglądzie, aktualne pomiary, możliwość zainstalowania 
- 27.000 zł. Strzegom, tel. 074/855-48-78
STOJAK DO WIERTARKI stalowy, - 85 zł. Wrocław, tel. 
071/322-21-13
STÓŁ DRUKARSKI do sitodruku, pow. robocza 70 x 100 
cm, naświetlarka do sit, suszarka termiczna, tunelowa i 
inne akcesoria, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/373-39-55, 
0607/07-65-62
STÓŁ PROBIERCZY PW-8 mało używany. - 10.000 z l 
Wrocław, tel. 326-00-54 po godz. 20 
STÓŁ WARSZTATOWY nowy, mocnej konstrukcji, 20 
sztuk, każdy z szafką • 150 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/346-41-51
STRUGARKA DO DREWNA małe gabaryty, fabryczna, 
aluminiowa, lekka. - 650 zł. Legnica, tel. 076/854-72-28, 
0603/31-44-54
STRUGARKA Z PIŁĄ szerokość noża 26.5 cm, 3 noże. 
ponad 4 tys. obrotów, 380 V, stan b. dobry, - 950 zł. Wro
cław, tel. 0608/16-52-81
SUSZARKA DO LAKIERÓW SEM-4 stan b. dobry, • 5.000 
zł. Kłodzko, tel. 0601/58-61-44 
SUSZARNIA ELEKTRYCZNA, - 900 zł. Wrocław, tel. 
071/355-32-23 wewn. 13
SUWNICA udźwig 5 ton, bez przebiegu, rozpiętość 16.5 
m, pełna dokumentacja, • 29.000 zł. Wrocław, tel. 
071/310-73-16, 0605/32-76-12 
SUWNICA SB-8.2 PM. 1980 r. udźwig 8 ton, - 12.000 zł. 
Gryfów Śląski, tel. 075/781-35-63 .
SZLIFIERKA STIHL TS 400.1999 r. spalinowa, do stali, 
betonu i asfaltu. Wrocław, tel. 0608/74-81-64 
SZLIFIERKA HME-DDR 4.9 A. 380V. 50 Hz. 2.2 kW. siła. 
1390 obr./min., średnica wkładu 350 mm, szer. wkładu 
40 mm, - 1.000 zł. Chojnów, tel. 0604/13-21-20 
SZLIFIERKA stojąca, ciężar 230 kg, średnica wkładu 315 
mm, szybkość 30 m/s, 1 kW, 380W50 Hz, śilnik Deut- 
scha, - 700 zł. Chojnów, tel. 0604/13-21-20 
SZLIFIERKA do szlifowania i polerowania szkła płaskie
go i luster, od 3 mm do 20 mm, prod. włoskiej „Bavelloni*. 
stan b. dobry, - 32.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/713-58-55, 0601/22-87-74 
SZLIFIERKA do regeneracji końcówek wtrysku, do silni
ków diesla, nowa, • 10.500 zł. Kalisz, tel. 062/761-11-88 
SZLIFIERKA KOFAMA-WUTECH KORONOWO 2-1arczo- 
wa, duża, pród. polskiej,, prawie nowa, -1.800 zł. Milicz, 
tel. 071/384-05-97
SZLIFIERKA 1-tarczowa. 380 V, na postumencie żeliw
nym. - 600 zł. Opole, tel. 077/455-42-76, 0602/59-13-90 
SZLIFIERKA 6-głowicowa, do kamienia, sźer. szlifu 30 
cm, posuw reg., docisk pneumatyczny, • 6.000 zł. Sosnów
ka. tel. 075/761-04-10 wieczorem 
SZLIFIERKA 2-tarczowa, na postumencie, 320W, • 650 
zł. Trzebnica, tel. 071/387-07-47

|WYPOŻYCZALNIA I SPRZEDAŻ MASZYN BUPOWLANYCH|

"BUD - MASZ
Legnica, tel. 076/862-43-51 

fax. 076/8852-39-98 
tel. kom. 0-90 690 659

DEALER FIRM:
WACKER, DR. SCHULCE, JAZON
PROWADZIMY SPRZEDAZ

U ŻY W A N Y C H  M A S Z Y N  B U D O W LA N Y C H
- płyty do zagęszczania gruntu o d  90 k g  d o  6 0 0 k g

- stopy  do  z a g ę s z c za n ia  gruntu
- w a lce  p row adzone  z  w ib rac ją
- piły do  c ię c ia  asfa ltu , betonu, 

ta rc za  od o 300 do o 500
- p ro fes jona lne  m łoty w ybu rzan iow e  

e lek tryczne , spa linow e , h yd rau lic zne
- mini koparki do 1t do 3t na gąsienicach gumowych

Prowadzimy naprawy zagęszczarek 
Wacker, Weber, Bomag, Ammann 
i silników Hatz, Foremann, Honda
Zapewniamy serw is na maszyny od nas kupione. 1

Do zbycia:
- maszyny masamicze: w ilk , m a so w n ic e , n a d z ie w a rk i, n a s trz y k iw a rk i, 

kuter, a tm asy , z e s ta w  w a żą c a -e ty k ie tu ją c y , u r z ę d z e n ie  d o  p ro d u k c ji 
lodu , w ę z e ł  p a ro w y  i inne .

- pojazdy sam ochodowe typu izoterma
Szczegóły: Bank Spółdzie lczy  W schowa 

____________ tel. 065/540-51 -65, 540-51 -66 w. 31 opo 120,3
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REM ONTY SILNIKÓW DO ZA G ĘSZC ZA R EK
S p r z e d a ż  c z ę ś c i  -  r o z p y la c z e , p o m p y  w try sko w e , filtry, u s z c z e lk i i in n e

Hatz, Farymann, Yanmar, KHDeutz i Honda
1 SKLEP WARSZTAT MOTOR - DIESEL OP010746I

W-w, ul. Grecka 26-28 róg Szkockiej, tel/fax 071/37-37-470,0601-55-47-67IElektronarzędzia 
Sprzedaż 
Serwis

AiSfATOR
53-621 Wrocław, ul. Głogowska 6 ;
(wejście z tyłu pawilonu)

tel. 35-95-195, 78-17-717, fax 78-17-716

OP005287

SZLIFIERKA ręczna. 320W, - 250 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-07-47
SZLIFIERKA DO LASTRIKA nowa, ręczna, 11Ó V, trans
formator, kamienie ścierne, - 1.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-69-72, 868-77-53
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN 200x500 mm. • 3.000 zł. 
Wrodaw, tel. 071/346-63-43
SZLIFIERKA DO WAŁKÓW wszystkie typy wałków. ■
37.000 zl. Wrocław, tel. 0607/41-15-04
SZLIFIERKA DO WAŁKÓW SWB 25 x 1250,1964 r., stan 
techn. dobry, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/355-79-59, 
0604/45-96-09
O  SZLIFIERKA DO WAŁÓW KORBOWYCH JOTES 

SMA-120, - 9.800 zł. Wrocław, tel. 071/355-58-84 
81010191

SZLIFIERKA DO ZAWORÓW i głowic samochodowych, 
stacjonarna, - 6.000 zł. Zielona Góra, tel. 0605/72-01-88 
SZLIFIERKA KĄTOWA SWB 230B/2 220 V, 6.000 
obr./min, Einhel-Bavaria, fabr. nowa, sprow. z Niemiec, 
duża tarcza 230 mm, moc 2000 W oraz 115 mm/220 V/580 
W, 11.000 obr., nowa, możliwość przesłania pocztą - 140 
zł do 340 zł. 57-300 Ząbkowice śląskie, tel. 074/641-15-75 
SZLIFIERKA NARZĘDZIOWA NUA25 po remoncie, peł
ne wyposażenie, - 15.000 zł. Piła, tel. 067/351-27-29 
SZLIFIERKA NARZĘDZIOWA NUA-25 z wyposażeniem, 
1989 r, - 6.800 zł. Strzelin, tel. 071/392-35-39 
SZLIFIERKA STOŁOWA fi 250, silnik 2 kW - 350 zł. Wro
daw. tel. 0607/36-28-39
SZLIFIERKA TAŚMOWA z pochłaniaczem 220 V/720 W. 
fabr. nowa, sprow. z Niemiec King Kraft, możliwość prze
słania pocztą - 290 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/641-15-75

PLESZEWSKIE KOTŁY CO
NAJTAŃSZE U PRODUCENTA § 

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU DO KLIENTA jjj 
WIOSENNA OBNIŻKA CEN 

tel. 062/742-48̂ 3,0-601 48 32 46
używana w produkcji, stan b. dobry, - 3.900 zł. Dzierżo
niów, tel. 0604/77-03-57 po godz. 11 1
TOKARKA UNIWERSALNA 500x1000/73 mm, przyspie
szony posuw, stan dobry, • 10.000 zł. Oleśnica, tel. 
0603/39-55-74
TOKARKA UNIWERSALNA TUC 50x1000, stan dobry. -
4.700 zł, Rozdrażew, tel. 062/721-32-94 
TOKARKA UNIWERSALNA 1M63x1500. po remonde ka
pitalnym, stan b. dobry, • 6.400 zł. Rozdrażew, tel. 
062/721-32-94
TOKARKA UNIWERSALNA TUC 50 x 1500, stan techn. 
dobry, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/355-79-59, 
0604/45-96-09
TOKARKA UNIWERSALNA 1A64 kłowa, prod. rosyjskiej, 
dł. toczenia 2 m, średnica toczenia do 800 mm, 1975 r., 
sprawna technicznie, • 18.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/764-83-73
TOKARKA UNIWERSALNA 40 x 1400 mm, prześwit wrze
ciona 52 mm, przyspieszony posuw wzdłużny i poprzecz
ny. - 7.500 zł. Wrodaw, tel. 0602/46-58-51 
TOKARKOKOPIARKA DO METALU TGC-8 stan b. do
bry, • 8.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-49
TRAK GKT-63 FOD, 1992 r. górnonapędowy, - 25.000 
zł. Syców, tel. 0602/46-06-64
TRAK taśmowy, wielopiła, frezarka, wózek widłowy spa
linowy, wyrówniarka, dwupiła i inne, - 30.000 zł. Świera
dów Zdrój, tel. 075/784-55-29
O  TRAK GÓRNONAPĘDOWY GKT., tel.

067/284-55-66,0602/38-97-84 01023931
TRAK pionowy, dolnowrzecionowy, fi 75 oraz fi 45, stan
b. dobry, razem lub osobno, - 30.000 zł. Leszno, tel. 
0604/17-03-38, 0603/33-31-36 
TRAK DO DREWNA taśmowy, z hydraulicznym kierowa
niem Mody, z posuwem, rok prod. 2000, - 17.000 zł * 
VAT. Głuszyca, tel. 074/845-62-82, 0605/36-19-08 
TRAK DO DREWNA 3-piłowy oraz wielopiła do prod. pa
let EURO - 5.500 zł/szt. Kraszewice, woj. kaliskie, tel. 
0607/57-63-44
TRAK DO DREWNA SAM tarczowy, silnik 11 kW, 2800 
obr./min, fi wału 45 mm, na wózku - 1.000 zł. Krzeszów, 
gm. Kamienna Góra, tel. 075/742-32-03, 0503/07-54-72 
TRAK DO DREWNA taśmowy, ostrzałka taśm, spawarka 
mig-mag 400 A, tokarka uniwersalna duża, wytaczarka 
do bębnów, automat gwinciarski, wiertarka stołowa i inne, 
- 20.000 zł. Legnica, tel. 076/857-03-67. 0603/25-28-63 
TRAK DO DREWNA używany, - 4.000 zLParchów, gm. 
Chocianów, tel. 076/817-11-44, 0607/51-83-83 
TRAK DO DREWNA taśmowy, używany, przyrząd do

1.5 t, wys. 3 m, nie używana, - 400 zł. Legnica, tel. 
076/862-77-29
WCIĄGARKA SAMOCHODOWA „ZIL" : przekładnia, 
sprzęgło, bęben, lina, uciąg 5 t - 450 zł. Wrocław, tel. 
0607/36-28-39
WCIĄGNIKI ELEKTRYCZNE bułgarskie 2 1,3,21 kpi., do
kum., możliwość zainstalowania - 2.700 zł/kpi. Strzegom, 
tel. 074/855-48-78
WENTYLATOR DACHOWY 380 V, - 260 zł. Wrocław, teł. 
0606/73-75-45
WENTYLATOR PRZEMYSŁOWY nawiew - wywiew, 0.75 
kW, 380 V, drugi mały (Besel Brzeg), -135 zł. Wrocław, 
tel. 0608/16-52-81
WENTYLATOR WALCOWY 1 -stanowiskowy, - 200 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-01-06 
WENTYLATORY turbinowe, z silniKami 7.5 - 10kW, 4 szt.-
1.000 zł/szt. Nowa Ruda, tel. 074/872-46-70 do godz. 16 
WENTYLATORY ŚCIENNE 380 V, -120 zł. Wrodaw. tel. 
0606/73-75-45
WĘŻE SPAWALNICZE dł. po 4.5 mb, reduktory, nie uży
wane - 250 zł. Legnica, tel. 076/862-77-29 
WĘŻE WYSOKOCIŚNIENIOWE hydrauliczne, różna dł. i 
śred., od 150-10.000 bar, certyfikat, standard normy nie
mieckiej temp. 428 K . ., tel. 0603/84-77-86 
WIELOPIŁA 6 pił, średnica 45, trek 2-tarczowy, piły, śred
nia 85, posuw mechaniczny, silnik spalinowy 40 km, ze
spół do wyrobu palet i wieżby dachowej, - 5.000 zł. Dą
bie, tel. 0607/40-46-20
WIELOPIŁA FOD, - 6.500 zł. Syców, tel. 0602/46-06-64
WIELOPIŁA DO DREWNA nowa, szer. 45 cm, wys. 100 
cm, posuw falownikowy • 7.500 zł. .Głuszyca, tel. 
0603/87-73-09 '
WIELOPIŁA DO DREWNA używana, - 4.000 zł. Parchów, 
gm. Chocianów, tel. 076/817-11-44, 0607/51-83-83 
WIERTARKA WKA-25 reguł, obroty + posuw - 2.500 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/721-50-63 
WIERTARKA HILT1 TE 10 w pudełku - 380 zł, piła do me
talu Makita - 210 zł. Wrodaw, tel. 0607/03-99-20 
WIERTARKA HILTI SR 16 włącznik-z elektroniczną regu
lacją prędkości obrotowej, obroty prawe/lewe, przycisk 
pracy ciągłej, uchwyt szybkozaciskowy, uchwyt boczny, 
ogranicznik głębokości, moc 600W, nowa, na gwarancji. 
Wrodaw, tel. 0605/43-40-80
WIERTARKA 600/500 W/220 V, 3.000 obr. lewe i prawe, 
reg. od zera Manes Man, udar do betonu i cegły, fabr. 
nowa, sprow. z Niemiec, możliwość przesłania pocztą • 
150 zł do 200 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-15-75

WÓZEK ręczny, narzędziowy, hydrauliczny, - 750 zł. Wro
cław, tel. 071/355-31-12, 0605/07-77-88 
WÓZEK 9-palnikowy, na propan-butan, do rozkładania 
papy, • 550 zł. Lwówek śląski, tel. 0607/83-01-83 
WÓZEK PALETOWY długi, udźwig 2.5 fony, stan b. do
bry, - 500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/644-21-11 do 
godz. .16, 0502/60-89-44 '
WÓZEK PALETOWY wysokość pódnosz. 1,5 m, ład. 1 1,
- 1.500 zł. Raciborowice, tel. 0503/58-20-74
WÓZEK PALETOWY elektryczny, 24 V, - 1.000 zł. Wro
daw, tel. 0602/17-27-14
WÓZEK PALETOWY wysokiego podnoszenia, ręczny, hy
drauliczny. 140 cm, 2 t, - 2.750 zł. Wrocław, tel. 
071/361-37-05
WÓZEK PALETOWY elektryczny, -1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/363-61-56
WÓZEK PALETOWY udźwig 2 t, 3 szt., stan b. dobry - 
550 zł/szt. Węgliniec, woj. jeleniogórskie, tel. 
0606/31-30-37
WÓZEK PALETOWY ZREMB udźwig 1250 kg, stan do
bry, - 320 zł. Wrocław, tel. 0502/12-55-57 
WÓZKI WARSZTATOWE metalowe, duży - 250 zł, mały - 
150 zł. Wrodaw, tel. 071/352-90-26, 0601/76-02-51 
WTRYSKARKA KUA$Y 200x100, - 9.500 zł. Brzeg, tel. 
077/416-31-84
WTRYSKARKA TŁOKOWA 50 g, automat, osłona formy, 
wypychacz hydrauliczny, • 3.800 zł. Wrocław, tel. 
0603/29-36-03
WTRYSKARKI ŚLIMAKOWE 2 szt., 2 formy wtryskowe, 
z rynkiem zbytu, - 30.000 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/87244-42 wew. 20, 872-30-79
WYKRYWACZ METALI MICRONTA 4300, tryby pracy 
VLF, TR1, TR2, stan b. dobry, - 900 zł. Jawor, tel. 
0601/55-09-32
WYKRYWACZ METALI z dyskryminacją i rozróżniaczem 
+ 3 dodatkowe sondy, -1.200 zł lub zamienię na kompu
ter. Jelenia Góra, tel. 0600/12-27-55 
WYKRYWACZ METALI GTI-GARET 2000, - 3.000 zł lub 
zamienię na inny. Legnica, tel. 076/866-02-76, 
0603/18-95-34
WYKRYWACZ METALI + 2 sondy, zasięg 1,5 m, - 500 zł.
Wrocław, tel. 071/788-78-37
WYKRYWACZ METALI VLF nowy, z gwarancją, 12 mies.
- 500 zł. Wrodaw. tel. 0607/81-51-55 
WYKRYWACZ METALI zasięg w ziemi do 3 m, wymien
ne sondy, - 1.400 zł. Wrocław, tel. 071/336-05-26, 
0607/23-97-30

Słupsk, typ DNDA. • 3.500 zł. Gryfów śl.. tel. 
075/781-34-49
ZBIORNIKI ciśnieniowe, hydroforowe, poj. 500 - 3.500 I, 
cena od 500 zł/szt. Lubin, tel. 076/844-94-58 
ZESPÓŁ PROSTOWNIKOWY TAR S060/10. - 350 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-69-72, 868-77-53 
ZESTAW SPAWALNICZY, - 800 zł. Wrocław, tel. 
071/373-03-60
ZESTAW NAPRAWCZY DO SZYB SAMOCHODOWYCH 
(drobne pęknięcia, odpryski, itp.), walizkowy, • 1.300 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/841-87-27 po 19 
ZGRZEWARKA wielopunktowa do siatki, - 59.000 zł. Wro
cław, tel. 071/355-32-23 wewn. 13 
ZGRZEWARKA PUNKTOWA ZPA-8, stan b. dobry, - 5.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-13-13 
ZGRZEWARKA PUNKTOWA PF-40 C, - 7.000 zł. Świe
bodzice, tel. 074/854-49-51
ZGRZEWARKA PUNKTOWA ZPF-40 duża moc, przemy
słowa, stan b. dobry, r 6.500 zł. Wrocław, tel. 
071/310-73-16, 0605/32-76-12 
ZGRZEWARKA WIELOPUNKTOWA do siatki, - 59.000 
zł. Wrocław, tel. 071/355-32-23 wewn. 13 
ZSZYWACZ STOLARSKI 3 szt., wiertarki pneumatycz
ne, pistolet do kleju i impregnatów, frezarka dolnowrze- 
cionowa, kompresor, od 700 zł, możliwa zamiana. Oła
wa, tel. 0603/84-78-77
ZSZYWACZ-WBIJAK Manesmann, 220 V/50 Hz. fabr. 
nowy, łączy eletromagnetycznie klamrami lub gwoździa
mi, 8-16 mm, sprow. z Niemiec, możliwość przesłania 
pocztą - 120 zł. 57-300 Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/641-15-75
ZSZYWARKA DO KARTONÓW, - 2.700 zł. Rawicz, tel. 
065/546-35-10 -

M ATERIAŁY
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O  „BLACHY PRUSŻYŃSKI” Producent blach profi
lowanych, blachodachówki, blachy trapezowe: 
T6, T8, T18, T20, T45, T55, T135, ocynkowane, 
powlekane poliestrem, w lipcu 2 nowe profile T50 
i T60. Ceny producenta! Poszukujemy dealerów 
na terenie Dolnego Śląska. Bielany Wrocławskie, 
ul. W rocławska 48, tel. 071/311-26-21, 
0601/70-15-77 01024161

O  „BLACHY PRUSŻYŃSKI” Producent blach profi
lowanych, blachodachówki, blachy trapezowe: 
T6, T8, T18, T20, T45, T55, T135, ocynkowane, 
powlekane poliestrem, w lipcu 2 nowe profile T50 
i T60. Ceny producenta! Poszukujemy dealerów 
na terenie Dolnego Śląska. Bielany Wrocławskie, 
ul. W rocławska 48, tel. 071/311-26-21, 
0601/70-15-77 01024311

Leszno, tel. 065/526-70-70 Jelenia Góra, tel. 075/751-80-10 
Opole, tel. 077/454-25-55 Wałbrzych, tel. 074/843-91-62
Głogów, tel. 076/833-43-21 w. 361 Wrocław, tel. 071/332-35-55
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ŚREDNICÓWKA ZEGAROWA od 150 do 300 mm. nowa. 
- 200 zł. Wałbrzych, tel. 0602/43-03-24 
ŚRODEK PRZECIWPRZYCZEPNY silikonowy, do form dla 
przetwórstwa tworzyw sztucznych, w aerozolu, poj. 50 ml, 
prod. zachodniej, 20 szt. - 10 zł/szt. Jelenia Góra, tel. 
0605/53-38-41
ŚWIATŁOKOPIARKA A-0, stan idealny, - 1.000 zł. Wro
daw, tel. 0501/10-95-45
TARCZA DO BETONU diamentowa, fi 110 -15 zł/szt., fi 
230 - 40 zł/szt. Wrocław, tel. 0502/12-55-57 
TARCZA DO KAMIENIA z piłą, cena - 2.000 zł + Vat. Ząb
kowice Śląskie, tel. 074/641-23-45 
TARCZA TOKARSKA o śred. 250 mm, z niezależnym 
ustawieniem szczęk - 400 zł. Nysa, tel. 0603/41-98-25 
TARCZE DO PIŁ DO DREWNA różne średnice, nowe - 
po 25 zł. Wrocław, tel. 0501/95-82-05 
TARCZE ŚCIERNE nowe, fi 200 x 20 x 32, 1.000 szt. -
6.5 zł/szt. Kamienna Góra, tel. 075/744-12-12 
TERMOMETR na podczerwień, profesjonalny, - 500 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/753-37-11 
TŁOCZNIA BALANSOWA solidne wykonanie, na stoja
ku, - 800 zł. Leszno, tel. 0608/23-60-32 
TOKARKA TUM 25B nowa, z osprzętem, obroty maks. 
3150, wszystko gwinty, - 25.000 zł. Roztocznik. gm. Dzier
żoniów, tel. 074/830-17-38
TOKARKA REWOLWEROWA RVA40 2 uchwyty 3-szczę- 
kowe, pneumatyczne, - 3.000 zł. Świdnica, tel. 
074/851-61r55
TOKARKA REWOLWEROWA Komsomolec, - 3.000 zł lub 
zamienię. Wrodaw, tel. 071/346-23-73 
TOKARKA TSB-20, - 1.650 zł. Wrocław, tel. 
071/372-86-38, 0601/87-05-67 
TOKARKA DO DREWNA dł. toczenia 90 cm, posuw po
przeczny i podłużny, - 1.000 zł. Legnica, tel. 
076/887-19-25
TOKARKA DO DREWNA, - 400 zł. Wiązów, tel. 
071/393-10-40
TOKARKA DO DREWNA stary model, - 1.000 zł. Wro
cław, tel. 325-32-25
TOKARKA DO METALU TSB-20. 1988 r. uniwersalna, 
stan idealny, - 2.950 zł. Strzelin, tel. 071/392-35-39 
TOKARKA DO METALU TUE 40 stan b. dobry, - 4.500 
zł. Zielona Góra. tel. 068/320-83-17, 0605/29-01-37 
TOKARKA UNIWERSALNA TUM-25X800. 1978 r. nie

Zakład Ś lu sa rsk i-  ul. Rakow a 38,
W rocław  tel. 071 / 325 -21-92

0601 78 64 30 OP011660

Tokarka “Magdeburg” 5000 zl
Prasa Śrubowa_100T 2500 zl
Zaginarka hydrauliczna 2m 6000 zł
Prasa hydrauliczna 80 T 12000 zł

I Gwinciarka półautomatyczna 9000 zł 1
Przeciągarka do drutu 800 zł
Rury stalowe *160x5x6000 0,80 zł/kg
Rury • 60x4x6-8m (nowe) 7zł/m
Konstrukcja wiaty 13x24 m 8000 zł

ostrzenia i rozprowadzania taśmy, • 9.000 zł. Parchów, 
gm. Chocianów, tel. 076/817-11-44, 0607/51-83-83 , 
TRAK DO DREWNA z ruchomym wózkiem, na prowadni
cach, dł. cięcia 2 m, nadaje się do wyrobu palet, - 2.900 
zł. Kluczbork, tel. 077/418-48-94 
TRAK DO KAMIENIA do granitu, prod. niemieckiej Carl 
Meyer, • 30.000 zł. Sady Dolne. tel. 075/741-32-58, 
075/854-46-44. 0601/99-24-28 
TURBINA WIATROWA CE 100 kW. nowa, kompletna (wie
ża1 30 m. rotor, pełna automatyka, śmigła 8 m), montaż i 
transport, atrakcyjny system ratalny, - 130.000 zł. Jesz- 
kowice. iel. 071/318-01-07
UCHWYT TOKARSKI 315 mm. 4-szczękowy, samocen- 
trujący, - 270 zł. Rozdrażew, tel. 062/721-32-94
UCHWYT TOKARSKI fi 500,4 szczęki, nastawny, nowy - 
500 zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
UCHWYT TOKARSKI 100 mm. - 215 zł. Wrocław, tel. 
071/322-21-13
UCHWYT TOKARSKI 3-szczękowy, 80, 125, 200, 250. 
315,400, cena - 200-1.100 zł. Strzelin, tel! 071/392-35-39 
UCHWYTY TOKARSKIE samocentrujące, śred. 250 mm, 
3 i 4 szczękowe - 300 zł/szt. Nysa, tel. 0603/41-98-25 
URZĄDZENIA PIEKARNICZE zasadowe - 800 zł/szt. Zie
lona Góra. tel. 068/326-6647 
URZĄDZENIE DO METALIZACJI NATRYSKOWEJ 
TOP-JET kompl., stan techn. b. dobry, - 10.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/78-53-92
URZĄDZENIE DO TRAKÓW PIONOWYCH przecierają, 
ce drewno papierówkowe na palety i płoty, - 5.000 zł. Kle- 
cina, tel. 068/352-35-92
URZĄDZENIE GRZEWCZE AT-400 na zużyty olej silni
kowy, bardzo dobry do warsztatów samochodowych, mało 
używany, stan b. dobry, - 9.500 zł. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 0603/44-53-91
WAGA PRZEMYSŁOWA RADWAG pensometryczna, pa
letowa, - 3.600 zł. Wrocław, tel. 071/357-13-94 .
WAGA SAMOCHODOWA 50 ton. prod. polskiej, dł. 14 m, 
- 10.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
WAGA SAMOCHODOWA 40 t, stan b. dobry, przygoto
wana do transportu, - 14.000 zł. Świebodzin, tel. 
068/382-56-31
WAGA ZEGAROWA do 500 kg, legalizacja, - 1.200 zł. 
Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
WALCARKA DO GWINTÓW 12.5 x 70, wrzeciona 2 kom
plety walców od M5 do M14. Wrocław, tel. 071/786-95-86
WANNY DO MYCIA CZĘŚCI galwanizowane, - 60 zł. Opo
le, tel. 077/45542-76, 0602/59-13-90 .
WBIJ AK DO ZSZYWEK i gwoździ, od 8 do 16 mm, nowy, 
prod. niem., 220 V, 2000 zszywek, 1000 gwoździ, możli
wość wysyłki • 140 zł. Ząbkowice Śląskie, tel* 
074/815c27-80. 074/81543-78 
WCIĄGARKA ELEKTRYCZNA 220 V, 150 - 250 kg, nowa, 
wyciąg maks. 12 m, - 600 zł. Głogów, tel. 076/834-98-33, 
0503/0043-80
WCIĄGARKA ELEKTRYCZNA linowa. 380 V. 500 kg. 12 
m, nowa, na gwarancji, sterowanie 24 V, - 1.200 zł. Lesz
no, tel. 0608/23-60-32
WCIĄGARKA LINOWA z samochodu Kraz, kompletna, z 
liną, napęd, końcówka na wałek, • 1.100 zł. Lubsża, tel. 
077/416-87-61, 0602/18-21-80 
WCIĄGARKA LINOWA ŻURAWIK, - 900 zł Oława, tel. 
071/313-86-76
WCIĄGARKA LINOWA WL 1,6 t, -150 zł. Wrocław, tel.
071/355-31-12, 0605/07-77-88
WCIĄGARKA ŁAŃCUCHOWA WSP ręczna, przejezdna,

WIERTARKA pozioma. - 1.100 zł. Kluczbork, tel. 
077/41848-94
WIERTARKA DO PRAC PRECYZYJNYCH wysokoobro- 
towa, 220 V/18 V/45 W - 20.000 obr./min, reg., bogato 
wyposażona w 40 narzędzi do wiercenia, czyszczenia, 
grawerowania, przecinania, fabr. nowa Manesman, sprow. 
z Niemiec, mbżliwość przesłania pocztą • 300 zł. 57-300 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-15-75
WIERTARKA ELEKTRYCZNA 2-ręczna, 220 V. 1.050 W. 
75-375 obr/min, prod. niemieckiej, nowa, • 550 zł. Wro
cław, tel. 071/322-21-13
WIERTARKA ELEKTRYCZNA prod. bułgarskiej. 220 V. 
400-800 obr./min, -150 zł. Wrodaw, tel. 071/322-21-13 
WIERTARKA STOŁOWA, - 1.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/736-11-14
WIERTARKA STOŁOWA WS-15 stan dobry - 750 zł. Wro
cław, tel. 0607/36-28-39
WIERTARKA STOŁOWA WS 15 oraz WSD 10, w cenie 
700 - 1.200 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-83-17, 
0605/29-01-37
WIERTARKA STOŁOWA WS-15, - 800 zł oraz druga, 
WSD-10, -1.100 zł. Strzelin, tel. 071/392-35-39 . 
WIERTARKOFREZARKA AD-100, 1977 r„ - 12.000 zł. 
Złoty Stok, tel. 074/817-51-39 
WIERTARKOWKRĘTARKA bezprzewodowa. 16.8 V oraz 
14,4 V Meister Kraft, fabr. nowa, bogato wyposażona, tak
że w ładowarkę, drugi akumulator, profesjonalna, sprow. 
z Niemiec, możliwość przesłania pocztą - 300 zł. 57-300 
Ząbkowice śląskie, tel. 074/641-15-75 
WIERTŁA stożkowe, średnica 8-30 mm, w cenie 4-20 
zł/szt. Łagiewniki, tei. 071/346-28-96 
WIERTŁA DO BETONU KANGO mocowanie na stożek 
Morsa, różne rozmiary, cena od 15 zł/szt. Wrocław, tel. 
0502/12-55-57
WIERTŁA DO BETONU długie, normalny uchwyt, cena 
od 18 zł/szt. Wrocław, tel. 0502/12-55-57
WIERTŁA DO BETONU na SDS plus, fi-10-16, dł. 600 
mm - 42 zł/szt., dł. 450 mm - 35 zł/szt., przecinaki na 
SDS plus • 24 zł/szt., wiertła do metalu, stożkowe, z płe
twą- 15 zł/szt Wrocław, tel. 071/321-91-71 w godz. 20-22, 
0502/12-55-57
WIERTŁA, FREZY TARCZOWE gwintowniki, noże tokar
skie, płytki wymienne, rozwiertaki, likwidacja prod. • od 3 
zł/szt. Świdnica, tel. 074/853-10-02 
WKRĘTARKA WEBER profesjonalna, - 350 zł. Jelenia 
Góra, tel.-075/753-37-11

WYKRYWACZ METALI zasięg 1,6 m, również metale ko
lorowe. - 950 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-76 
WYPALARKA GAZOWA półautomat, do kół i kołnierzy, 
na propan, - 2.500 zł. Głogów, tel. 076/83141-58 wie
czorem
WYPOSAŻENIE PRALNI CHEMICZNEJ używane. Gnie
zno. tel. 0605/32-39-91
WYPOSAŻENIE TARTAKU : trak pionowy, zamienię na 
ciągnik rolniczy lub kombajn zbożowy Bizon. Strzyżew, 
tel. 062/739-81-51
WYPOSAŻENIE WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO 
wyważarka komputerowa, kompresor, 2 ściągarki do opon, 
80 opon, - 13.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-62-21 po 
godz. 21, 0602/81-25-24
O  WYPOSAŻENIE ZAKŁADU BLACHARSKO • LA

KIERNICZEGO : rama blacharska kompletna, mi- 
gomat, palniki, kompresor z osprzętem, narzę
dzia, sprzedam, • 12.000 zł lub zamienię na sa
mochód. Wrocław, tel. 0502/41-11-25 02020791 

WYROBY ŚRUBOWE nowe - 0,9 zł/kg. Wrocław, tel. 
071/355-31-12, 0605/07-77-88 
WYRZYNARKA 380 V/220 V. fabr. nowa. sprow. z Nie
miec, Kraft Tech, do przecinania, wyrzynania, wycinania 
w stali, plastiku, drewnie, aluminium, możliwość przesła
nia pocztą-150 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-15-75 
WYRZYNARKI BOSCH cena od 100-350 zł. Bielany Wro
cławskie,tel. 071/311-26-08, 0607/46-37-25 R . 
WYSYSARKA OLEJOWA mało używana, stan b. dobry, •
1.000 zł. Węgliniec, woj. jeleniogórskie, tel. 0606/31-30-37 
WYTŁACZARKA ŚLIMAKOWA średnica 45 mm, - 9.500 
zł. Brzeg, tel. 077/416-31-84 
WYTWORNICA ACETYLENOWA .80" nowa, - 200 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-69-72, 868-77-53 '  
WYTWORNICA ACETYLENOWA prod. niemieckiej, nowa, 
nie używana, -130 zł. Wrocław, tel. 071/345-65-86
O  ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER 200 kg, die

sel, rewers - 3.900 zł; skoczek Wecker, 5 sztuk •
2.400 zł/szt. Wrocław, tel. 0605/64-45-05 
02018681

ZAMIENIĘ MASZYNY DO PRODUKCJI PALET brusow- 
nicę j wielopiłę, na VW Garbusa, ciągnik ogrodniczy, gru- 
bościówkę. Ołdrzychowice, tel. 074/868-97-73 
ZAOSTRZARKO FAZOWARKA TARCZOWA do Wyrobów 
ogrodowych, z drewna, mało używana, 46% ceny, prod.

O  „BLACHY PRUSŻYŃSKI” Producent blach profi
lowanych, blachodachówki, blachy trapezowe: 
T6, T8, T18, T20, T45, T55, T135, ocynkowane, 
powlekane poliestrem, w lipcu 2 nowe profile T50 
i T60. Ceny producenta! Poszukujemy dealerów 
na terenie Dolnego Śląska. Bielany Wrocławskie, 
ul. W rocławska 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 wy
miar, firm Rautaruukki i Qumac. Dachówki ce
mentowe i ceramiczneh firm IBF, Braas, Euronit, 
Creaton Ruppceramik, Wielkor, Pfleiderer. Łaty, 
materiały dociepl. Transport gratis, raty, Oława, 
Godzikow ice 132 (teren Polmozbytu), tel. 
071/313-59-69,071/303-26-08 01015901

O  „DACHY Z BLACHY” : blachy trapezowe docina- 
nie na wymiar, T-6, T-8, T-14, T-16, T-18, T-20, 
T-35, T45, T-55, T-135, ocynk -12.80 zł/m.b., po
wlekane • 19 zł/m.b., alu-cynk. • 16 zł/m.b., alu
minium - 31 zł/m.b. oraz łaty, kontrłaty, więżby, 
orynnowania PCV, ocynk, miedź tytan-cynk, 
okna dachowe, wyłazy. Marek Olichwer, Marcin
kowice koło Oławy, ul. Słow iańska 6, tel. 
071/302-84-14,0604/25-35-44 01024771

O  „DACHY Z BLACHY" - CENTRUM DACHOWE : 
blachodachówka docięta na wymiar, powlekana 
• 20 zł/m2 brutto, plastizol • 26 zł/m2, mat • 23 
zł/m2 (3 wzory, 20 kolorów, 3 powłoki); blachy 
trapezowe alu-cynk • 16 zł/m2 krycia (brutto); da
chówki cementowe i ceramiczne renomowanych 
firm. Raty transport gratis. Marek Olichwer, Mar
c inkow ice k. Oławy, ul. Słow iańska 6, tel. 
071/302-84-14,0604/25-3544 01024781

O  „PLAST-MET” : siatka ogrodzeniowa powleka
na, zabezpieczona ocynkiem i plastikiem, z wy-

PRODUCENT BLACHODACHÓWKI

UWAGA i
| Tylko oryginalny produkt posiadający znak BORGA1 

zapewnia wysoką jakoić 1 gwarancję do 15 lat
'*52-319 Wrodaw, ul. Karmelkowa 41 i 

I tel./fax(071)364 38 00w. 329, 280 i
AMERDACH pawUonl 1 piętroI j

www.amerdach.com.pl j

'Promocja dotyczy WachodachówkrBeganl, profili trapezowych 
oraz standardowych opierzeń. Oferta ważna od 1 do 31 maja 2001f.

Urządzenia Spawalnicze 
Używane i Nowe
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SPRZEDAŻ RATALNA

SPRZEDAŻ

SKUP

K O M IS
OP010919

„ĘLTREX” 63-900 Rawicz/Sierakowo 54-517 Wrocław
ul. Rzemieślnicza 13 ul. SZCZECIŃSKA 17/21 
tel.;fax 065/545 43 00 tel. 0607 094 517
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BRAMY)
ÓPÓH786

SZLABANY, AUTOMATYKA
Długołęka, tel. 071/315-28-86

sokiej jakości drutu • 4.20 zł/m2 oraz drut nacią
gowy, napinacze, pręty napinające, słupki. Świd
nica, ui. W illowa 22a, tel. 074/852-16-95, 
074/853-58-31,0602/10-44-51 01025761

O  A MOŻE DACH Z BLACHY? Importer oferuje bla
chy dachówkowe trapezowe, akcesoria dacho
we. 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 
80007901

AGREGAT DO BETONU BRIKMAN BOYS, 1991 r. 4-cy- 
lindrowy silnik Deutz, przewody, elektr. zacieraczka, - 
28.000 zł. Wrocław, tel. 0607/36-49-13 
AGREGAT POSADZKARSKI GRINKMANN ESTRICH 
BOY kompresor, 4 m3/h, stan b. dobry, - 25.000 zł. Choj
nów, tel. 076/818-67-29
AGREGAT TYNKARSKI, 1992/94 r. kompletny, -10.500 
zł/szt. Wrocław, tel. 0501/80-45-39 
AGREGAT TYNKARSKI, 1994 r. stan b. dobry, komplet 
węży 20 mb, - 10.500 zł. Wrocław, tel. 0606/92-68-73, 
0600/60-81-06
AGREGAT TYNKARSKI węże, kompresor, przystosowa
ny do pracy z silomatem, - 12.000 zł. Chojnów, tel. 
076/818-67-29, 0604/29-71-76 
AGREGAT TYNKARSKI ATM 37 duży, po remoncie kapi
talnym, do zapraw cementowo-wapiennych, • 3.500 zł. 
Poniatowice, tel. 071/315-57-94 
AGREGAT TYNKARSKI AS 10 MB ZREMB 15 + 5 m.b., 
nowa końcówka, kpi. nowych dyszy, - 4.500 zł. Stary Wo
łów, tel. 071/389-51-64, 0602/18-78-18 
AGREGAT TYNKARSKI ZRĘB KOLO 75 m węża, nowa 
nie używana pompa z przekładnią i silnikiem, - 4.000 zł. 
Wrocław, tel. 315-28-85, 0501/62*2-91
O  AGREGATY TYNKARSKIE, - 8.000 Zł. Wrocław, tel.

0604/66-37-82 01019631
O  AUTOMATY STERUJĄCE DO BRAM GARAŻO- 

WYCH uchylnych, podnoszonych i segmento
wych • 600 zł, wjazdowych (1- i 2-skrzydłowych) 
- 1.600 zł, zdalnie sterowane, 2 piloty, systemy 

. przeciążeniowe. Nowe, na gwarancji. Możliwość 
wysyłki lub montażu. Cena montażu z dowozem 
-150 zł. Gubin, tel. 0606/75-54-15 87019541

BARAK BUDOWLANY blaszany, pow. 4.5 x 2.3 m, -1.500 
zł. Lubin. tel. 0502/68-15-87 
BARAK BUDOWLANY blaszany, 10 m2. - 999 zł. Tyniec 
Mały, tel. 0600/47-00-06 ,
BARAKI BUDOWLANE prod. niemieckiej; stan b. dobry, 
1-osiowe, prąd, pom. socjalne, sanitarne, sypialne, na
rzędziowe • od 2.900 zł/szt lub wynajem. Wrocław, tel. 
0601/71-37-00
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 z wyposażeniem kempingowym, ociepla
ny, na gumowych kołach, o wym. 7 m x 2,5 m, - 5.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/843-85-60 .
BARAKOWÓZ inst. elektryczna, stan dobry, • 2.900 zł. 
Wrocław, tel. 341-13-90
BEDNARKA CHROMONIKLOWA 2x40 mm, 1000 kg. 
nowa * 4 zł/kg. Wojnowice, tel. 07.1/318-06-61

Zakfad ś lu sa rsk i*  ul. Rakowa 38, 
W rocław  te l, 071 I  325 -21 -92

0601 78 64 30 opoiib6i

- Rusztowania
“ W a r s z a w s k i e ”

K ó ł k a  p o m o s t o w e

AUTOMATYKA BRAM
- i

PRODUKCJA  I MONTAŻ f
Automatyka do bram przesuwnych -1.525 zł brutto, * 
wózki do bram przesuwnych - 200 zł brutto/szt. 

Zniżki dla instalatorów 
ASTEL S.C., tel./fax 074/853 94 08

P R O M O C J A  I I I 19,14 zł/m2 
brutto!!!Do końca maja 

na blachodachówkę powlekaną
T E Ł .  ( 0 6 0 3 )  S ff iO -4 3 0 , ( 0 6 0 4 J  9 9 0 - 1 8 0 ,  T E W F A X  { 0 7 1 )  3 S 9 - 3 6 - 4 6

BEDNARKA STALOWA 2x40 mm, 1000 kg, nowa - 0.7 
zł/kg. Wojnowicę, tel. 071/318-06-61 
BELKI STROPOWE strunobetonowe, 9 szt., dł. 9 m - 500 
zł/szt. Kamienna Góra, tel. 075/744-25-37 
BETON loco B10 - 157 zł, B15 - 180 zł. B20 - 195 zł. 
Wrocław, tel. 071/353-59-79 
BETON KOMÓRKOWY 24x24x59 cm - 4.8 zł/szt. Lesz
no, tel-065/529-61-96
O  BETON KOMÓRKOWY odmiana dokładna na klej, 

grubość 6, 8, 12,18, 24 i 36 cm. Ceramika bu
dowlana, cegła klinkierowa, POROMURY, da
chówka ceramiczna, cementowa I bitumiczna, 
bloczki betonowe, stropy TERIVA. Ceny do 
uzgodnienia, możliwość transportu. Wrocław, 
tel. 071/373-90-79 01022561

BETONIARKA 400 I, stan b. dobry, - 1.600 zł. Bolesła
wiec. tel. 075/736-96-33
BETONIARKA 400I, - 1:000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-77-33 po 20
BETONIARKA stan dobry. - 1.000 zł. Chojnów, tąj. 
0604/13:21-20
BETONIARKA 120 I, 380 V, stan b. dobry. - 590 zł oraz 
1501. 380 V, na kołach, stan dobry, - 640 zł. Głogów, tel. 
076/833-48-00
BETONIARKA 120 I, 380 V, stan b. dobry, na kołach, - 
590 zł. Głogów, tel. 076/833-48-00 
BETONIARKA 1001.1301. techn. sprawne, możliwy trans
port - 500 zł/szt. Głuszyca, tel. 074/880^91-44. 
0603/51-18-27
BETONIARKA 1501. - 600 zł. Góra, tel. 065/543-42-65

WKŁADY KOMINOWE
ZE STALI KWAS00DP0RNEJ 

KOMINY STALOWE
P.W. C E K O M E T  76 

W ro c ław , al. P ra c y  2 
te l. 339-00-22, 363-12-21 w. 55 

0-603 874 053, 362-22-58 p o  20°°

ATESTY. ATRAKCYJNE CENY-RATY
K O M IN K I

Skład drewna
tarcica, wlęźba dachowa 

podłoga, podbitka
Wrocław, ul. B. Krzywoustego 110/118 

tel. 071/325-42-69

BCTOn HOmÓRKOLUy
"PREFBET" MILICZ

TRflllSPORTZHDS OPOMM
tel. 071/384-00-55, 0-603 051 604

BRAMA 2 x 4,20, cena 350 zł/szt.., tel. 0502/36-08-65 
BRAMA GARAŻOWA podnoszona lub 2-skrzydłowa • 700 
zł/szt. Jaźwina 96, gm. Łagiewniki, tel. 071/393-8047 
BRAMA GARAŻOWA 2-skrzydłowa, - 450 zł. Legnica, tel. 
076/854-83-79. 0604/05-41-72

BETONIARKA 150 I, stan dobry - 650 zł. Jelcz-Laskowi
ce. tel. 0608/30-59-52
BETONIARKA 50 I, 220 V, - 430 zł. Jurków, tel. 
076/818-99-53
BETONIARKA 150 I, 380 V, stan idealny, na gumowych 
kołach - 1.050 zł. Kłodzko, tel. 074/867-77-69
BETONIARKA 50L, - 500 zł. Legnica, tel. 076/854-83-79, 
0604/05-41-72
BETONIARKA formy, wibratory do bloczków i pustaków,
- 2.500 zł. Legnica, tel. 076/854-46-08 
BETONIARKA 1501. 380 V, stan dobry, • 700 zł. Lubaw
ka. tel. 075/741-11-28
BETONIARKA 140 I. 220 V. - 610 zł. Lubin, tel. 
076/842-74-73. 0605/45-58-00 
BETONIARKA 2 szt. - 450 zł. Namysłów, tel. 
077/410-34-75 *
BETONIARKA 501 • 450 zł. 601 - 400 zł. sprawne. Namy
słów. tel. 077/410-34-75
BETONIARKA 400L nowa, mało używana • 600 zł; deski 
dębowe, 2 m3, dł. 2.30 m, szer. 5 cm, sezonowane, • 
2.400 zł. Nowogrodziec, tjm. Milików, tel. 075/731-71-91 
BETONIARKA 1201, silnik 220 V lub 380 V - 420 zł. Świd
nica, tel. 074/853-66-08, 0604/73-89-11 
BETONIARKA poj. 70 I, 220 V, - 500 zł: Wałbrzych, iel. 
074/846-11-47
BETONIARKA 250 I, wolnospadowa - 750 zł. z wymu
szonym mieszaniem - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
0605/64-23-31
BETONIARKA 150 I. 380 V. stan b. dobry - 950 Żł.* Wro
cław, tel. 0603/46-02-76
BETONIARKA SPOMASZ 100L 380 V,.20 m kabla, wie
niec żeliwny, stan b- dobry, • 850 zl. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/815-64-21
BETONIARKA duża, z koszem, 380 V. po remoncie kapi
talnym, - 2.000 zł. Zbylutów, tel. 075/784-30-49 
BETONIARKI 150. nowe. dowóz do 50 km. - 1.300 zł. 
Wrocław, tel. 071/315-70-51 po godz. 20 
BLACHA na burty samochodów ciężarowych i przyczep, 
oryginalnie tłoczona ^120 zł/kpi. Wojnowice, tel. 
071/318-06-61.
BLACHA ALUMINIOWA grubość 1 mm, 110x200 cm. w 
arkuszach lub w zwoju - 10 zł/kg. Nowa Sól, tel. 
068/387-61-47
BLACHA ALUMINIOWA wym. 200 x 100 x 0.3 cm. Wro
cław, tel. 0607/11-34-93
BLACHA CHROMONIKLOWA wym. 2x1 m, gr. 8 mm • 

■ 100 zł/arkusz. Stępin, gm. Długołęka, tel. 071/314-81-58 
BLACHA CZARNA grubość 3 mm, o wym. 300x150 cm, 
6 arkuszy, • 900 zł. Strzelin, tel. 071/392-28-37 
BLACHA TRAPEZOWA ocynkowana, wym. 250x80 cm, 
z odzysku, 26 szt. \ 25 zł/szt. Świdnica, tel. 074/852-43-15

BRAMA GARAŻOWA 2-skrzydłowa. 5 szt. • po 600 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 0603/27-34-03 
BRAMA GARAŻOWA używana lub do warsztatu, wbudo
wane drzwi wejściowe, metalowa z zamkami, ocieplana, 
ze świetlikami, szer. 4,15 m, wys. 2,30 m, - 1.000 zł. Wro
cław, tel. 071/338-37-96
BRAMY GARAŻOWE nowe, uchylane, pród. niemieckiej, 
kompletne, wym. 2.5x2 m, - 1.200 zł. Modła, tel. 
076/817-22-19. 0604/91-37-08 t
O  BRAMY GARAŻOWE, przemysłowe, ogrodzenio

we, najbogatszy wybór w mieście, automatyka

Ó  BLACHODACHÓWKA od 21 zł/m2 brutto, połysk, 
mat, pural; trapezy T6-T136, ocynk., alucynk., po
wlekane, atrakcyjne ceny, wszystkie blachy na 
wymiar. Również okna, rynny, dachówki. Trans
port. SOZAŃSKI-DACHY, Oleśnica, ul. Krzywo
ustego 30e, tel. 071/398-60-12 01023291

O  BLACHY TRAPEZOWE T-14, T-18, T-20, ocynk, 
krycia 0.81 m, 2 m • 25 zł/szt., 3 m • 37.50 zł/szt., 
4 m - 50 zł/szt., 6 m * 75 zł/szt., 7 m - 87 zł/szt; 
trapez alu-cynk, krycia 1.06 m, 2 m - 31 zł/szt., 3 
m - 46 zł/szt., 5 m - 7,7 zł/szt., 6 m - 93 zł/szt.. 
Możliwość docięcia na wymiar. Ceny brutto, 
możliwość dowozu, raty,.rabaty. Marek Olichwer, 
55-242 Marcinkowice k. Oławy, ul. Słowiańska 6, 
tel. 071/302-84-14, 0604/25-35-44 01024761

BLOCZKI BETONOWE 12 x 24 x 50 cm - 2.30 zł/szt. Le
gnica, tel. 076/854-46-08
O  BLOCZKI BETONOWE M6 wym .12x25x38 cm, 

możliwość transportu, cena • 1.65 zł/szt. Lubiąż, 
tel. 0607/61-69-45, 0608/46-70-43 84013911

BLOCZKI BETONOWE roz, 38 x 24 x 12 c . , - f.95 żł/szt. 
Nowogrodziec, tel. 075/734-58-32, 090/29-89-95 
BLOCZKI BETONOWE M6 z atestem. 12x24x38 cm -1.7 
zł/szt.. żwir płókany, możliwy transport i rozładunek. Oset- 
no, 19. tel. 065/544-44-35
BLOCZKI BETONOWE wym. 12 x 24 x 38 - 1.70 zł/szt. 
Tomaszów Bolesł., gm. Bolesławiec, tel. 075/736-95-74, 
0602/87-83-91
BOAZERIA SOSNOWA panelowa (ściany, sufity, podbit- 
ki), gr, 12 mm -14 zł/m2. Mąkoszyce, tel. 077/416-77-04 
po godz. 16
BOAZERIA SOSNOWA od 18 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/336-24-59
BOAZERIA ŚWIERKOWA -17 zł/m2. Wojcieszyce k. Je
leniej Góry, tel. 075/755-29-39

WEŁNA 
MINERALNA
DOCIEPLENIA FASAD 
SYSTEM ECOROCK 

ROCKWOOL DEALER
SPRZEDAŻ -DORADZTWO

m o m M M
Oferujemy również:
• pokrycia dachowe: 

Braas, Wiekor, Róben
• ceramika budowlana: 

Wienerberger, Róben
-styropian:

Styropol, Austrotherm, Rigips 
- okna: Velux 
-sufity podwieszane
m m fm  tel. 0608/496046,

' P m  0608/676446 
"H H S S S r telJfax071/3554715 
MATERIAŁY BUDOWLANE Sp. z o.o 
W-w ul. GNIEŹNIEŃSKA 10

DESKI PODŁOGOWE
niska wilgotność drewna gwarantowana! 
„ A D W E R ”  - Wrodaw, ul. Piękna 78 

tel. 071/336-25-03 OP011966

W ro c ła w  OP011143 

ul. T rze b n ic k a  76 
te l. 071/329-21-81

c

KOMINKI, PIECE I KUCHNIE 
WĘGLOWE Z KAFLI OZDOBNYCH, 

WKŁADY ORAZ AKCESORIA 
I OSPRZĘT, GRILLE, ŁAWKI, 

MEBLE OGRODOWE
PROJEKTOWANIE, DORADZTWO, 

BUDOWA, SPRZEDAŻ KAFLI

TARTAK - DOBROSZYCE 
PPU "DOMEX"

56-410 Dobroszyce, ul. Lipowa 2 
tel./fax 071/314-11-97; 314 18-19

oferuje:

4f Więźbę dachową (wycięta na wymiar wg PN)

4f Impregnację trzy funkcyjną 

♦  Tarcice iglaste i liściaste, świeżą i suchą 

(na schody, poręcze, drzwi itp.)
OPOH73*

Oferujemy drewno z wszystkich gatunków drzew 
występujących w Europie Środkowej.

do bram, ogrodzenia, okna, rolety, komplekso
we zamówienia, gwarancja najkorzystniejszej 
ceny, bezpłatne doradztwo, montaż, serwis. FIR
MA „OLAF", Wrocław, tel. 071/332-32-67 (fax), 
0602/77-79-43 01024881

BRAMY WJAZDOWE przesuwne i skrzydłowe oraz ogro
dzenia proste i kute, wys. 120 cm, ceny 110-300 zł/mb, 
kraty i konstrukcje stalowe. Strzelin, tel. 071/392-24-67, 
0604/21-74-76
BRUSY DĘBOWE gr. 50 cm, dł. ok. 1.20 m, sezonowane 
- 600 zł/m3. Rawicz, tel. 0603/92-42-61 .. •
CEGŁĄ nowa - 0.48 zł/szt. Wrocław, tel. 071/357-00-12 
CEGŁA KLINKIEROWA 250, brązową (boral), ok. 550

szt., gatunek II, • 80 gr/szt. Bolesławiec, tel.
075/734-73-25, 0502/84-48-47
CEGŁA KLINKIEROWA żółta, z demontażu, - 0.50 zł/szt.
Nowa Sól, tel. 0608/61-20-73
CEGŁA ROZBIÓRKOWA oczyszczona - 0,2 zł/szt; Bą-
dzów. tel. 076/831-21-56 - . . .
CEGŁA ROZBIÓRKOWA oczy&zcżona, pełna, prod. pol
skiej - 30 gr/szt.; ceramiczna K2 - 60 gr/szt. oraz klinkie
rowa, kolor żółty - 60 gr/szt. Bolesławiec, tel. 
0604/23-31-09, 0608/77-47-16 '
CEGŁA ROZBIÓRKOWA w dużej ilości, - 0,20 zł/szt., da
chówka cementowa Oldenburg, nowa, 650 szt., -1 Zł/sit., 
schody żelbet., szer. 1,23 m, 9 stopni, z podstawą, 2 szt.,
-150 zł/szt., płyty drogowe 3 m, 1/8 m. 1,5 m, 26 szt., - 
100 zł/szt. Chobienia. woj. legnickie, tel. 0600/85-89-25
CEGŁA ROZBIÓRKOWA oczyszczona, 1000 sztuk - 0.25 
zł/szt. Nądolice Wielkie, tel. 071/318-99-69 
CEGŁA ROZBIÓRKOWA oczyszczona, standardowa, peł
na, starodawna, duża, nadaje się do konserwacji zabyt
ków, stan b. dobry - 0,25 zł/śzt. Ostrów Wlkp., tel. 
062/735-17-82 wieczorem, 0601/56-02-56 
CEGŁA ROZBIÓRKOWA oczyszczona. 1.500 szt.. ponie
miecka - 0.30 zł/szt. Zawonia k. Trzebnicy, tel. 
0608/16-25-78
DACHÓWKA nowa, czerwona - 50 gr./szt. Włóki, gm. 
Dzierżoniów, tel. 074/830-27-18 
DACHÓWKA BRNENKA prod. czeskiej, nowa, 700 sztuk, 
cena - 1.50 zł/sztuka. Goścrce, gm. Paczków, tel. 
077/431-72-09
DACHÓWKA CEMENTOWA nowa + gąsiory - 1 zł/szt., 
grzejniki - 3 zł/żeberko. Legnica, tel. 076/854-32-28 . 
DACHÓWKA CEMENTOWA ADAMOWSKI UNIBET gra
fitowa, ok. 2700 szt., 80 gr/ szt. + wykończenia. Nowa 
Sól, tel. 068/356-37-86
DACHÓWKA CEMENTOWA z rozbiórki, cena 50 gr/szt. 
Trzebnica, tel. 071/387-00-10 
DACHÓWKA CERAMICZNA karpiówka, miedziany kolor, 
6000 szt. -1,32 zł/szt. Radwanice, tel. 071/311-71-38 
DACHÓWKA KARPIÓWKA z rozbiórki, ok. 1500 szt. • 
0.20 zł/,szt... tel. 076/844-50-83 
DACHÓWKA KARPIÓWKA powlekana, 120 m2 - 0.50 
zł/szt. Lewin Brzeski, tel. 077/412-84-0,1 po 17 
DACHÓWKA KARPIÓWKA z rozbiórki - 20 gr/szt. Ścina
wa, tel. 076/843-56-87
DACHÓWKA KARPIÓWKA nowa (Jopek). 300 szt. -1,10 
zł/szt. Wałbrzych, tel. 074/846-89-87 
DACHÓWKA KARPIÓWKA ROZBIÓRKOWA- 0,25 zł/szt. 
oraz gruz z rozbiórki budynku. Wołany, tel. 074/868-74-52
O  DESKA PODŁOGOWA, płyty wiórowe, pilśniowe, 

OSB, sklejki, podbiciówka, boazeria, łaty, deski, 
krawędziaki, styropian, kleje, siatki;~tarcica su
cha. S.H. „DREWM AT", Wrocław, ul. Tęczowa 
79/81, tel./fax 071/342-38-86 01024461

DESKI PODŁOGOWE od 36 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/336-24-59
DESKI 10 x 2 x 118 cm, eena 300 zł/m3. Bielawa, tel. 
074/833-23-25
DESKI DĘBOWE około 2 m3, długość 2.4 m do 3.0 m. 
grubość 45-50 mm, 4 lata sezonowane, - 800 żł. Świdni
ca, tel. 074/853-14-46, 0601/58-06-94 
DESKI DĘBOWE 5 m3, grubość 5 mm. cena * 1100 zł/m3. 
Ząbkowice śląskie, tel. 074/818-60-71 
DO WYNAJĘCIA OGRODZENIE BUDOWLANE przeno
śne. do tymczasowej zabudowy, wym. 3500x2000, ocyn
kowane. Wrocław, tel. 071/317-84-32, 317-80-76 $
DO WYNAJĘCIA RUSZTOWANIE PLET-TAC elewacyj- 
ne,systemowe, ramowo-rurowe. cena 0.20z|/m2 (doba). 
Wrocław, tel. 071/362-81-32, 0501/10-14-80 ,
DRABINA ALUMINIOWA rozkładana, dł. 710 m. - 550 
zł. Bolesławiec, tel. 075/736-21-72. 0605/95-17-36 • 
DRABINKA ALUMINIOWA dł 5.5 m. rozkładana, 3x9 
szczebli, z dostawą, prod. niemieckiej - 555 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/734-73-25, 0502/84-48-47 *

Rusztowania warszawskie
wyrób, sprzedaż

W rocław , ul. P e łc z y ń s k a  101 
tel. 0-71 322-79-58, 0601-777-416

DREWNO BUKOWE 6.50 m3 • 800 zł. przetarte oraz li
powe 15 m3 - 350 zł, przetarte i brzozowe - 400 zł. Pola
nica Zdrój. tel. 074/868-20-76, 0606/33-48-83.
DREWNO OLCHOWE 42 m3. - 10.000 Zł. Wrocław, tel. 
328-79-22, 0503/62-10-24
DREWNO SOSNOWE tartaczne -175 zl/m3. Kraszewi
ce. gm. Kalisz, tel. 062/731-21-10 ., _
DREWNO SZALUNKOWE, - 300 z L  Lubin, tei. 
076/847-26-94
DREWNO TARTACZNE jesion, białe. I gatunek, śr. 750,
dł. 2x6 m (3 kubiki) - 400 zł/m3. Oława. tel. 071/303-85-82
po godz. 16, 0603/39-68-14
DRUT KOLCZASTY 50% ceny detalicznej. Świątniki, gm.
Trzebnica, tel. 071/387-t)1-40 rano lub wieczorem
DRZWI BALKONOWE PCV białe, prawe, uchylnó-rozwier-
ne, wym. 210 x 80 cm, - 610 zł. Bolesławiec, .tel.
075/734-58-32, 090/29-89-95
DRZWI BALKONOWE - lewe^krzydłp. + 2 skrzydła o
wym. 87x222 cm - 60 zł. Grodków, tel, 0600/83-75-79
DRZWI BALKONOWE drewniane, 1 szt., wym. 90 x 230. 
możl. transportu - 105 zł. Wrocław, tel. 071/327-60-46 
DRZWI BALKONOWE plastikowe, prod. niemieckiej, 
nowe. szer. 153 cm, wys. 210 cm, skrzydło 90 cm, - 950 
zł. Żórawina, tel. 071/316-52-38 
DRZWI BALKONOWE 210 x 70 cm, - 200 zł. Bielany Wro
cławskie, tel. 071/311-23-49, 0603/98-21-35 
.DRZWI DĘBOWE 2-skrzydłowe. stan dobry, wym. 220 x 
145 cm, - 1.200 zł. Jawor, tel. 076/870-11-17 
DRZWI DREWNIANE (sklejka) 2-skrzydłowe. szer. 110 
cm, - 450 zł. Wrocław, tel. 071/783-79-47, 387-87-95 
DRZWI GARAŻOWE amerykańskie, segmentowe, białe i 
brązowe, o wym. szer. 2.44 m, wys. 2.13 m, - 1.6Q0 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/832-07-07 
DRZWI METALOWE wys. 2030, szer. 720, grubość 45, 
ościeżnica i krata, -110 zł. Wrocław, tel. 0608/16-52-81 
DRZWI PEŁNE CLASSEN białe, pełne, tłoczone, nowe. 
lewe. rozmiar 70 cm, - 130 zł. Polkowice, tel. 
076/845-19-09, 060,3/97-00-21 .
DRZWI POKOJOWE i kuchenne, szer. 80 cm, - 80 zł. 
Wrocław,.tel. 0501/81-36-18 
DRZWI ROZBIÓRKOWE 4 szt., różne wymiary - 100 
zł/szt. Radwanice, tel. 071/3.11 ->73-25 
DRZWI WEJŚCIOWE nowe. wys. 200-210 cm. szer. 
90-105 cm, z szybkami, brązowe i białe, plastikowe i alu
miniowe, zamek listwowy, - 850 zL-Chojnów, tel. 
0604/81-79-99
DRZWI WEJŚCIOWE drewniane, grawerowane, -150 zł. 
Góra. tel. 065/543-42-65
DRZWI WEJŚCIOWE dębowe. wym,l00x205, nówś. kpl. 
-1.800 żł, drzwi sosnowe, wewnętrzne, wym. 80x205, uży
wane, oszklone do połowy - 180 Zł.' Piława Górna, tel. 
0603/61.-12-48 ,
DRZWI WEJŚCIOWE z futryną, szer. 90 cni, okleirta ja
sna, - 330 zł: Wrocław, tel. 071/788-46^48 porodź. 19. 
0605/63-68-93
DRZWI WEWNĘTRZNE białe, z szybą!150 zł / szt.. Bie
lawa. tel. 074/645r31-71> 0607/85-09-31 
DRZWI WEWNĘTRZNE 60. 70. 80 - od 150 zł/szt., tape- 
ty zmywalne i winylowe - od 32 zł/rolka, okleiny Multifix • 
2;źł/m.b., okłeiny drzwiowe, płytowe, z ornamentem - 40 

;■ Zł/szt. Bolesławiec, tel. 075/732-37-33, 0603/51-70-38

"TflM " W-w, ul. Karmelkowa 66 
, u m  tel. 071/33-719-66S KŁAD fax 071/33-702-46

DREWNA
tarcica obrzynana od 329 zł \ 
więźba dachowa od 647 zl °°

■ podłogówka, deska Barlinecka
■ złącza metalowe, OSB
■ drewno kominkowe, transport

Najniższe ceny

j

OKLEINA NATURALNA i TARCICA DĘBOWA

4  PRODUCENT
NAJTAŃSZE MEBLE STYLOWE

W ą s o s z ,  ul. 1' Mafjisl
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W ROCŁAW : ul. Karm elkowa 29, (071) 364-35-31, 364-35-28 
W ROCŁAW : ul. Legnicka 62, (071) 351-40-80, 351-43-10 
W ROCŁAW : ul. Gajow icka 161A, (071) 338-04-34 
SKARBIMIERZ: ul. Parkowa 7, (077) 411-38-41, 411-38-42 
LUBIN: ul. W ie rzbow y (076) 849-70-49 
ZĄBKO W ICE ŚLĄSKIE: ul. Rynek 41, (074) 815-76-44 
LEGNICA: ul. II Arm ii W P  5 (paw. nr 2), (076) 854-52-40 
DZIERŻONIÓW: ul. Ząbkow icka 26, (074) 832-12-10 
GŁOGÓW : ul. S ikorskiego 34, (076) 835-20-41 
OSTRÓW  WLKP.: ul. Radłowska 10, (062) 592-50-59

DRZWI WEWNĘTRZNE z futryną, nowe, otwór 89x208 
cm, 2 szt. - 60 zł. Grodków, tel. 0600/83-75-79 
DRZWI WEWNĘTRZNE 70, 80,90 cm, okleina dębowa + 
ościeżnica - 250 zł/kpi. Wrocław, tel. 0503/65-71-85
DŹWIG BUDOWALNY doczepiany, - 1.000 zł. Kłodzko, 
tel. 074/812-11-49
DŹWIG BUDOWLANY w obudowie metalowej (wyciągar
ka), z pilotem, udźwig 200 kg + dodatkowo zsyp do gruzu 
na 18 m, - 600 zł lub zamienię na barakowóz. Wrocław, 
tel. 071/782-85-30, 0601/19-99-49
ELEMENTY OGRODZENIOWE ozdobne, nowe, 210x106 
cm, cynkowane i surowe, możliwość montażu, w cenie 
200-240 zł, transport gratis. Rawicz, tel. 0603/29-33-38
O  ELEMENTY OZDOBNE „koszyki", „cebulki" na 

pręty od 12 do 20 mm, do bram, balustrad, ogro
dzeń itp., efektowne. Ceny od 2.50 do 3.80 zł. La- 
socin  k. Dzierżoniowa, tel. 074/836-98-09 
02019851

ELEMENTY PREFABRYKOWANE na budowę pawilonu, 
warsztatu, domku, pow. zabudowy 120 m2, • 8.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-47-39 
ETERNIT 250 szt.. używany, stan dobry. Namysłów, tel. 
077/410-20-62 po godz. 15
ETERNIT • 13 zł/szt. Struża, gm. Mietków, tel. 
071/316-91-59
FILARY Z PIASKOWCA żółtego, stare, z rozbiórki, fi 44 
cm, wys. 2 m, 4 komplety (baza + filar i głowica), - 3.000 
zł. Garncarsko, gm. Sobótka, tel. 071/346-11-63 
FORMY DO PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ grubość 
6 cm -1,80 zł/szt. Głogów, tel. 0603/89-79-83 
FORMY DO PRODUKCJI PŁYT OGRODZENIOWYCH, 16 
szt., betoniarka 2501,1 szt., stół wibracyjny, 1 szt., pale
ty 300 szt, - 13.000 zł. Koźminek, tel. 062/763-77-37
O  FORMY DO PRODUKCJI KOSfKI BETONOWEJ • 

fala, kość, koniczyna, obrzeża, płytki 35x35 cm, 
grubość 5 cm, tralka, formy elewacyjne od 1.50 
zł, barwniki do betonu, hydrozol, fibar, ubijaki. 
Lubiąż, tel. 0607/61-69-45, 0608/46-70-43 
84013901

GRUZ CEGLANY 12 ton, z transportem, • 150 zł. Wro
cław, tel. 071/311-40-94, 0602/68-32-49

PRODUCENT
OKNA PCV
MONTAŻ-DEMONTAŻ-OBRÓBKA

najniższa cena 
wmieście
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GRZEJNIKI ŻELIWNE wys. 60 cm, 125 szt., możliwy 
transport • 5 zł/żeberko. Wrocław, tel. 071/315-26-96 
GRZEJNIKI ŻELIWNE 17 żeberek - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/788-81-65 po godz. 15
KABEL ELEKTRYCZNY OP 4 x 10 mm2,225 mb, -10 zł 
/ mb. Świeradów Zdrój, tel. 075/781-62-69,0603/70-01-95 
KAMIEŃ GRANITOWY do murowania, 40 ton - 40 zł/to
na. Łukaszów, tel. 076/877-34-40
O  KAMIEŃ ŁUPANY do murowania, z rozbiórki, 

duże ilości, cena do uzgodnienia. Wrocław, tel. 
071/785-55-24 80007941

KAMIEŃ MARMUROWY do przerobu na mozaikę mar
murową oraz płytki, 150 t - 50 zł/t. Jordanów Śląski, tel. 
071/316-13-05
KOLEBA BUDOWLANA, 1988 r., diesel prod. niemiec
kiej, 4-kołowa, urządzenie samozaładowcze typu HDS, 
skrzynia ładunkowa z możliwością wywrotu, stan b. do
bry, nie eksploatowana w kraju, - 10.000 zł. Zmyślona, 
tel. 043/841-74-48. 0603/58-95-08 
KOŁKI ROZPOROWE śr. 8 mm, wkręt 4,5 x 50, krzyżak - 
0.3 zł. Wrocław, tel. 071/373-76-06 
KOŁNIERZE STALOWE cena 1 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/353-62-54 po godz. 15, 0606/73-39-15
KOMBAJN DO BOAZERII 380 V, cztery silniki, posuw me
chaniczny, stan b. dobry, - 2.800 zł. Prochowice, woj. le
gnickie, tel. 0607/40-46-20
KOMIN CHROMONIKLOWY średnica 250 mm. dł. 11 m, 
• 900 zł. Gaj Oławski, tel. 0603/91-83-43
KOMIN STALOWY z włazami, średn. 0.33 x 12 m, - 2.000 
zł. Kościan, tel. 065/512-14-18
KOMIN STALOWY wys. 12 m, 3-częściowy, zdemonto
wany, stan b. dobry, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/398;31-35
KOMPLEKS BETONIARSKI w cenie złomu użytkowego 
- 700 zł/t. Oława, tel. 071/313-66-05, 0601/05-83^22 
KONSTRUKCJA DACHU drewniana, rozpiętość 10 m, 
spadek 30 %, 10 szt., cena 400 zł/m3, eternit z demonta
żu, 300. szt., 2 zł/szt. Wierzbno, tel. 0603/57-31-03 
KONSTRUKCJA HALI stalowa, 380 m2 (32x12x6 m) - 
14.000 zl ♦ VAT. Świdnica, tel. 074/640-28-98, 
0501/31-49-91 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w

Wrocław, ul. Karmelkowa 41 
tel. 364 38 00 w. 316,326

okolic Wrocławia lub Oławy, w cenie do 500 zł. Oława, 
tel. 071/302-71-34 \
KUPIĘ BLACHĘ FALISTĄ lub plastik, do pokrycia gara
żu, wymiary 4 x 4 m. Szprotawa, tel. 068/376-43-29 po 
godz. 20
KUPIĘ BLACHĘ TRAPEZOWĄ. Wrocław, tel. 
0602/63-65-21

/ A D A L  - SERWISTn
OFERUJE: o p o m o m

✓ Urządzenia do malowania mokrego
✓ Urządzenia do malowania proszkowego
✓ Urządzenia do okuwania węży ciśnieniowych
✓ Węże ciśnieniowe do 400 barów 
/ Osprzęt do malowania oraz

serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Wrocław, ul. Bardzka 30 

el/fax 071/33 64 591. O 607 313 45

KOSTKA GRANITOWA wymiary 8 x 10, ruda, cena 170 
zł/tona, 8x10, biała -190 zł/tona, 4x6 , biała - 200 zł/to
na. Strzegom, tei. 074/855-05-88, 0601/57-24-58 
KRATOWNICE DACHOWE pow. 400 m2, • 5.000 zł. Wro
cław, tel. 330-19-29 wieczorem, 0608/84-46-03 
KRATY OKIENNE wym. 1.2 x 0.8 m. 2 s2t, - 50 zł. Wro
cław, tel. 071/341-01-06
KRAWĘDZIAKI 10x10 cm. dł. 6 m - 400 zł/m3. Lubin, tel. 
076/846-92-85, 076/749-86-36 
KRAWĘŻNIKI BAZALTOWE kostka bazaltowa, duża. Zie
lona Góra, tel. 068/360-62-97, 0602/83-81-67 
KRAWĘŻNIKI GRANITOWE 120 zł/t. Wrocław, tel. 
071/389-01-75, 0601/56-40-68
KRUSZYWO do utwardzania placów, z transportem • 20 
zł/tona kruszywa, transport naczepą 30 tonową. Legni
ca, tel. 076/887-19-19 po godz. 20, 0607/22-36-87, 
0601/05-29-57
KSZTAŁTKI DO RUR stalowe, rozm. 1/25-2" oraz zawo
ry grzejnikowe 3/8". Bielawa, tel. 074/833-15-40, 
0606/66-92-29
KSZTAŁTKI HYDRAULICZNE śrubunki czarne i OC, 
wkrętne, nakrętne, większe ilości, w rozmiarach 3/4" i 1", 
zawory zwrotne, wężyki igelitowe, miedziane, łuki, wszyst
ko nowe. Świebodzice, tel. 0608/17-88-15 
KUPIĘ BARAKOWÓZ w dobrym stanie • do 1.500 zł (z 
transportem). Wołów. teJ. 071/389-27-45 
KUPIĘ BELKI, DESKI z rozbiórki. Wrocław, tel. 
071/343-98-41, 0603/67-23-12 
KUPIĘ BETONIARKĘ. Wrocław, tel. 071/789-35-79 
KUPIĘ BETONIARKĘ do remontu. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-27-61, 0608/25-16-65 
KUPIĘ BETONIARKĘ poj. 150 I, w b. dobrym stanie, z

H O R M A N N
Bramy garażowe i drzwi stalowe

TARTAK CH O JN O
skład fabryczny «

„ADWER” - Wrocław, ul. Piękna 78 
tel. 071/336-25-03 OPOH967J
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KUPIĘ CEGŁĘ 
071/317^07-05

KLINKIEROWĄ. Mrozów, tel.

KUPIĘ DACHÓWKĘ więźbę, ogrodzenia, cegłę klinkie
rową, instalację miedzianą, okna plastikowe lub inne,

KUPIĘ MATERIAŁY BUDOWLANE'pozostałości po bu
dowie: styropian, płyty gipsowo-kartonowe, papę bitumicz
ną. Wrocław, tel. 0601/70-76-51 
KUPIĘ OKNA PLASTIKOWE 206 x 143 oraz drzwi wewn. 
Chojnów, tel. 076/818-70-01, 819-17-56 
KUPIĘ OKNA PLASTIKOWE używane, stan dobry, 2 sztu
ki, wymiary (wys. 80-100 cm, szer. 120-140 cm). Szpro
tawa, tel. 068/376-43-29 po godz. 20 
KUPIĘ OKNO DACHOWE z okolic Jeleniej Góry. Jelenia 
Góra, tel. 0601/17-97-67
KUPIĘ PODSTAWY BETONOWE do słupów drewnianych, 
stosowane w telekomunikacji. Gryfów Śląski, tel. 
0601/57-22-41
KUPIĘ PRZEWODY YDY P 3x2,5, 3x1,5. Sobótka, tel. 
0600/13-71-05 '
KUPIĘ RURY nadające się na słupki ogrodzeniowe, wys. 
2.5 m. Wrocław, tel. 0501/40-31-54
KUPIĘ SPRZĘT BUDOWLANY młoty, wiertarki, młoto- 
wiertarki. Wrocław, tel. 0501/40-31-54
KUPIĘ STAL DWUTEOWNIK 300,140, kątownik 30, teo- 
wnik 20. Wrocław, tel. 0602/63-65-21 
LINKA STALOWA miękka, fi 5.5 mm, 360 m.b., cena -1 
zł/m.b. Kłodzko, uł. Okrzei. 26/II/20, po godz. 16 
ŁATY OGRODZENIOWE i listwy montażowe, ód 1.50 
zł/m.b. Prochowice, tel. 076/858-49-10
ŁATY ŚWIERKOWE wym. 5 x 5, dł. 2.80 m, 200 szt. - 
500 zł. Świątniki, gm. Trzebnica, tel. 071/387-01-40 rano 
lub wieczorem
MARMUR w bryłach - 80 zł/t. Bielawa, tel. 074/833-21-92 
MARMUR głazy, 7 szt. • 50 zl/szt. Wrocław, tel. 325-32-25 
MATERIAŁY BUDOWLANE : PUSTAKI CERAMICZNE 
POROMUR z piórowpustem, cena od 2.35 zł/szt., dachów
ka karpiówka - 0.85 zł/sżt., cegła klinkierowa - 0.80 zł/szt. 
Wrocław, tel. 336-24-54, 0605/33-11-71
MATERIAŁY BUDOWLANE : PUSTAKI ŻUŻLOBETONO- 
WE wym. 24 x 24 x 36 cm, cena • 1.80 zł/szt., 12 x 24 x 
48 cm, cena • 1.30 zł/szt., bloczki betonowe, wym. 12 x 
24 x 38 cm, cena - 2.28 zł/szt., kostka brukowa, wibro- 
prasowana, cena od 24 zł/m2. Tyniec Mały. gm. Kobie
rzyce, tel. 071/339-76-37, 0607/36-63-74 
MATERIAŁY BUDOWLANE : STEMPLE BUDOWLANE 3 
m - 3 zł, słupki ogrodzeniowe • 3 zł/szt., sztachety ogro
dzeniowe i balkonowe 8 x 120 cm, - 2 zł/szt., łaty ogrodź., 
listwy montaż, od 1,50 zł/m.b. Prochowice, tel. 
076/858-49-10
MOZAIKA PARKIETOWA dębowa i jesionowa, bezpo
średnio od producenta, grubość 10.5 mm, I gat., cena - 
21 zł/m2 oraz II gat., cena • 15 zł/m2. Siechnice, gm. 
św.Katarzyna, tel. 071/311-57-41, 0503/61-22-61
MOZAIKA PARKIETOWA dębowa i jesionowa, I gat. - 29 
zł/m2. Wrocław, tel. 0601/39-58-74
MOZAIKA PARKIETOWA pałacowa, 30 m2 - 20 zł/m2. 
Wrocław, tel. 0606/64-23-70
NIWELATOR LASEROWY HILTI PR-10,1999 r. do usta
wiania poziomu, stan idealny, - 1.800 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-31-35
NIWELATOR TOP CON RL-H2S samopoziomujący, wy
świetlacz LCD. kpi, • 2.900 zł. Strzelin, tel. 0601/78-39-70
OBŁOGA sucha, formatki 45 x 45 cm, grubość 1,2 mm, 
gatunek olcha - 1.000 zł/m3. Kępno. tel. 062/782-45-45
O  OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW • przydomowe, bio

logiczne, bezobsługowe, produkcja, sprzedaż, 
montaż, system francuski, zestaw podstawowy 
• 1.995 zł + VAT 7%. Wrocław, tel. 071/325-95-37, 
0600/85-44-01 80007981

niespodzianki, bezpłatne doradztwo, montaż, 
serwis, FIRMA „OLAF” , tel./fax 071/332-32-67, 
0602/77-79-43, ratyl Nowość! 10 lat gwarancji na 
śnieżną biel okien.. 01024871

OKNA oraz drzwi, różne wymiary, pokryte plastikiem, w 
cenie 65-180 zł. Niemcza, tel. 0608/47-08-22 
OKNA ALUMINIOWE białe, 2-skrzydłowe, uchylne, próż
niowe. termoizolacyjne, wym. 175 x 200 cm, - 950 zł. Wro
cław. tel. 0604/28-50-34
OKNA BALKONOWE i drzwi balkonowe, z rozbiórki -10 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/373-76-06
OKNA DREWNIANE szwedzkie, 115x 205, oszklone, 
mniejsza część okna otwierana 2-stronnie (3 szt.) oraz 
drzwi balkonowe. Bielawa, tel. 074/833-15-40, 
0606/66-92-29
OKNA DREWNIANE, nowe, 145 x 147 cm - 550 zł, 145 x 
177 - 600 zł, 145 x 118 - 450 zł, 145 x 87 - 300 zł. Bole
sławiec, tel. 075/732-77-54
OKNA DREWNIANE nowe, bez szyb, 110x157 cm, 3 szt. 
- 30 zł/szt. Grodków, tel. 0600/83-75-79 
OKNA DREWNIANE mahoniowe, wym.135x122, cena • 
300 złr-135x105, cena • 300 zł, 146x223, cen a- 500 zł, 
drzwi balkonowe z roletą 22x150, cena - 850 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/713-22-44, 0601/34-06-21 
OKNA DREWNIANE skrzyniowe, 8 szt., oszklone, wym. 
210x150 cm, stan b. dobry, po remoncie, białe -160 
zł/szt., 3-dzielne -160 zł/szt. Kluczbork, tel. 077/418-22-17 
OKNA DREWNIANE, powlekane, próżniowe, uchylno-roz- 
wierne, 1-, 2-skrzydłowe, 142 x 110, 156 x 110, 185 x 
110,220 x 110 - od 150 zł/szt. 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 skrzynkowe, oszklone, z demonta
żu, 145 x 150, 185 x 150 (2 szt.), 145 x 130,115 X 150, 
105 x 145 (3 szt.), 105 x 100 - 60 zł/szt. Jelenia Góra, tel. 
075/755-38-35, 0601/87-95-03 
OKNA PLASTIKOWE białe, 110x100, cen a- 340 zł. 
130x108, cena - 200 zł, 130x135, cen a- 210 zł, 145x92, 
125x100, cena - 330 zł, 175x119, cena - 370 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/713-22-44. 0601/34-06-21

Ogrodzenia
Bramy

Balustrady
Kraty

ozdobne
B o ro w a  O le śn ic k a  
tel. 071/398-34-18  

939 0-501 4 1 3  169

OKNA PLASTIKOWE z rozbiórki, rozwiemo-uchylne, o 
wym. 110 x 140 cm oraz 105 x 135 cm - 100,180 zł/szt. 
oraz drzwi balkonowe, 80 x 210 cm - 200 zł/szt. Kobie
rzyce, tel. 071/311-13-22
OKNA PLASTIKOWE białe, nowe, wym. 80 x 100 cm - 
350 zł, 90 x 120 cm • 380 zł, 100 x 120 cm - 400 zł i inne 
wymiary, drzwi balkonowe, białe, nowe, PCV, wym. 80 x 
120 cm - 500 zł, możliwe inne wymiary, drzwi wejściowe, 
PCV, częściowo przeszklone, wym. 100 x 210 cm, -1.300 
zł. Włóki, gm. Dzierżoniów, tel. 074/830-28-33 
OKNA PLASTIKOWE typowe 023 - 680 zł. 020 - 666 zł, 
plastikowe, nowe, białe różne wysokości. Wrocław, tel. 
071/350-26-06 wewn. 520
OKNA PLASTIKOWE nowe, wym. 1 x 1 m (5 szt.), 1.2 x

Wrocław, ul. Łęczycka 19 ' Q| 
(50 m od HIT-u, T I
boczna Poznańskiej)
tel/fax 071 359 18 63
m  GOLISZEK

CENTRUM PODŁOGI

PODŁOGI PANELOWE - PODWOJHA PROMOCJA MONTAŻ
TRANSPORT GRATIS!! raraiin

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY (drabinka), wys. 2 
m, szer. .70 cm, - 600 zł. Wrocław, tel. 0603/27-80-57. 
GRZEJNIKI BRUGMAN nowe, stalowo-płytowe, wszyst
kie wymiary - od 80 zł/szt. Wrocław, tel. 0608/27-28-37
GRZEJNIKI KONWEKTOROWE 4/7, 9 szt. -180 zł/szt. 
Legnica, tel. 076/854-83-79, 0604/05-41-72 
GRZEJNIKI PURMO typ .11", wym. 400x400, nowe. 4 
szt. - 80 zł/szt Wrocław, tel. 0602/36-65-70 
GRZEJNIKI ROBIÓRKOWE nowe. panelowe, do C O. - 
60 zl. Ga) Oławski, tel. 0603/91-83-43 
GRZEJNIKI RUROWE GŹ-A/1.0 aluminiowy. 4 szt. • 30 
zł/szt. Legnica, tel. 076/854-79-38 
GRZEJNIKI ŻELIWNE - 10 zł/szt. Jawor, tel. 
076/870-41-51 w godz. 8-11
GRZEJNIKI ŻELIWNE 100 sztuk. Parchów, gm. Chocia
nów, tel, 076/817-11-44, 0607/51-83-83 
GRZEJNIKI ŻELIWNE 50 szt.' cena 5 zł/żeberko. Trzeb
nica, tel. 071/312*17-19 wieczorem, 0603/95-52-09 
GRZEJNIKI ŻELIWNE nowe 60 • 50 szt., skręcane po 
10-15 żeberek, - 10 zł I żeberko. Wrocław,: tel. 
071/347-84-44, 0607/42-46-22

D R EW M A R  s04
1. zakupi tarcięę liściastą n/o o
2. oferuje: O

- więżbę dachową impregnowaną z  dosta
wą na plac budowy w cenie 650 zł/m3

- tarcicę stolarską świeżą i suchą
- podłogę i boazerię sufitowo-ścienną 
wysokiej klasy z  eksportu

tel./fax 076/81-88-723, tel. 0-601 95 63 75

internecie pod numerem • AC0205 www.autogiel- 
da.com.pf)
KONSTRUKCJA HALI ze ścianami, wym. 15 x 4.5 x 90 
m, dokumentacja • 50 zł/m2. Wałbrzych, tel. 
0600/28-45-03
KONSTRUKCJA PAWILONU HANDLOWEGO drewnia
na, 200 m2, - 9.800 zł. Namysłów, tel. 077/410-12-43, 
0604/24-37-02
KONSTRUKCJA STALOWA estrada pod suwnicę; 12 słu
pów, 10 szt. podtorza, wys. 4.80 m, dł. 25 m, -16.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/310-73-16. 0605/32-76-12 
KONSTRUKCJA WIATY stalowej, pow 46 x 13 x 10 m + 
suwnica, - 50.000 zł. Namysłów, tel. 0608/84-75-10 
KONSTRUKCJA WIATY stalowej, typ Mirosławice, wym. 
40 x 15 x'4,8 m + blacha na dach, - 60.000 zł. Wołów, tel. 
071/389-31-59, 0602/33-58-92 
KONTENERY BARAKOWE biurowe, socjalne i sanitar
ne, z kompletną inst. el. - od 3.000 zł. Wrocław, tel. 
071/316-97-60. 0607/74-14-15 
KOSTKA BAZALTOWA wym. 5 x 3 cm, cena -180 zł/t, 
filary z piaskowca, cena - 1.000 zł/szt. Legnica, tel. 
076/862-50-09
KOSTKA GRANITOWA szara, z odzysku, ok. 20 t, 130 

' zł/t, możliwy transport, płyta drogowa o wym. 80 x 300, 
100 x 300,120 x 300,150 x 300 - od 70 zł/szt. Wałbrzych, 
tel. 074/842-10-99, 0607/54-58-99
O  KOSTKA GRANITOWA szara i kolorowa • od 180 

zł/t. Ozdobny kamień ogrodowy na ścieżki, mur
ki, oczka wodne, skalniaki. Wrocław, ul. Wiejska 
27, tel. 071/364-55-66, 0602/46-73-66 80005231 

KOSTKA GRANITOWA 19x19 cm,, z rozbiórki, b. duże 
ilości, stan idealny, w cenie 130 zł/t. Wrocław, tel. 
071/389-01-75, 0601/56-40-68 
KOSJKA GRANITOWA z demontażu, wym: 20 x 20 cm - 
120 zł/t oraz o wym. 8 x 10 cm - 200 zf/t; Zielona Góra, 
tel. 068/360-62-97, 0602/83-81-67 ■
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grzejniki itd., w atrakcyjnych cenach. Sobótka, tel. 
0604/29-95-43
KUPIĘ DRZWI WEWNĘTRZNE oszklone, z futryną. 80 
cm, farba chlorbkauczukowa. Wrocław, tel. 
071/355-31 -12, 0605/07-77-88 
KUPIĘ KONSTRUKCJĘ DOMKU LETNISKOWEGO do 
samodzielnego montażu lu(> gotowy, bez lokalizacji, ok. 
50-100 m2, tylko okazyjnie i tanio. Wrocław, tel. 

. 071/318.-51-85
KUPIĘ KONSTRUKCJĘ GARAŻU składanego z płyt be
tonowych, skręcaną na śruby, fabryczną, wym. 6x4 m, 
blaszana rama, - 4.200 zł. Oława, tel. 071/313-88-83, 
0606/12-42-14
KUPIĘ KONTENER BIUROWY ocieplony, stan dobry. 
Wrocław, tel. 373-72-15 w godz. 9-18 
KUPIĘ KOSTKĘ BRUKOWĄ krawężniki, legary o wym. 
24 x 18, deski podłogowe 25 cm, cegły klinkierowe roz
biórkowe. Wałbrzych, tel. 0608/39-01-04, 0600/82-55-22 

, KUPIĘ KOSTKĘ BRUKOWĄ 8 cm na 8 cm, ok. 4 1. Wro
cław, tel. 0501/40-31-35
KUPIĘ KOSTKĘ GRANITOWĄ z demontażu, wym. 20 x
20 cm, 8 x 10 cm. cena od 40 zł/t. Zielona Góra, tel.
068/360-62-97, 0602/83-81-67
KUPIĘ KOSTKĘ GRANITOWĄ 20 t, wym. 8 x 11 cm, z
demontażu. Kłodzko, tel. 074/865-52-37, 0602/10-27-85
KUPIĘ KRAWĘŻNIKI BETONOWE 400 m. Wrocław, tel.
0501/40-31-35

T A R T A K  w  Budzow ie
60 km od Wrocławia w kier. Kudovyy Zdrój 
w Ząbkowicach Śl. na Srebrną Górę 12 km

Oferuje w sprzedaży: _
więźby dachowe 

w cenie od 630 zł 
"łaty, deski, drewno liściaste, 

buk, jesion opoiu62
tel. 074/81-81-877 do godz. 15 

81-81-869 po godz. 15 
te l .k o m .  0 -6 0 3  8 4 7  8 9 4

ODDAM CEGŁY w zamian za rozbiórkę-domu. Wrocław, 
tel. 363-47-45
ODDAM GRUZ z ziemią 20 m3, gm. Udanin. Wrocław, 
tel. 071/327-96-35
ODDAM ZIEMIĘ oddam gratis. Lubin, tel. 076/846-92-85, 
076/749-86-36
O  OGRODZENIA METALOWE • nowoczesne syste

my panelowe, zgrzewane z drutów 4 mm i 5 mm 
• elganckie, trwałe, tanie, o uniwersalnym zasto
sowaniu. „KZ METAL” , Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-15-49 82000901

OGRODZENIE BETONOWE ozdobne, cena - 19 zł/m2. 
Strzelin, tel. 0602/24-82-22, 0602/44-72-55, 
071/392-21-10
OGRODZENIE STALOWE kute artystycznie, o dł. 30 m b., 
niespotykany wzór, wykonuję bramy i balustrady - 150 
zł/m.b. Mieroszów, tel. 074/845-81-51 po godz. 20
OKLEINA i obłóg: dąb, buk, jesion, czereśnia i inn i Nysa, 
tel. 0604/08-14-92
O  OKNA • duży wybór, nowe i używane, z PCV, 

drewna i aluminium, drzwi zewnętrzne, balkono
we, witryny, prod. niemieckiej, w cenie od 100 
zł. Możliwy transport, sprzedaż ratalna. Komo
rowo, gm. Trzebnica, tel. 0602/15-31-41, 
071/312-30-89 82000981

O  OKNA • bogaty wybór, rolety, żaluzje, roletki ma
teriałowe, w promocji • karcher gratis lub inne

PRODUKUJĘ RUSZTOWANIA 
"WARSZAWSKIE"

RAMKA-40 zł i 35 zł+ VAT 
Kupię złom liny stalowej 0  14 do 20 mm 

tel. 071/354-37-97 
Wrocław, ul. Północna 5

BM OGRODZENIA ZGRZEWANE
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PRODUKCJA - SPRZEDAŻ 
MONTAŻ

>12 49,31512 50

1 m (2 szt.), faktura na 4.800 zł, sprzedam za 2.400 zł. 
Wrocław, tel. 0608/64-1.3-80
OKNA PLASTIKOWE niemieckie, nowe, szer. 60, wys. 
80 cm, 260 zł/szt., szer. 100, wys. 140 cm, cena 460 zł/szt. 
Wrocław, tel. 786-90-12 wieczorem 
OKNA PLASTIKOWE różne rozmiary - od 300 zł/szt. Wro
cław, tel. 0503/65-71-85
OKNA PLASTIKOWE wym. 150x150 cm, 120x150 cm, 
180x150 xm - 480 zł/szt., nowe, nie używane, ceny od 
480 zł/szt. Wrocław, tel. 0501/80-52-65
OKNA PLASTIKOWE nowe, 5 sztuk, 100x100 cm z futry
nami - 350 zł/szt. lub 1.500 zł/5 sztuk. Wrocław, tel. 
0608/64-13-80
OKNA PLASTIKOWE I ALUMINIOWE cena - 500 zł/sztu
ka + Vat. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-23-45 
OKNA PLASTIKOWE prod. niemieckiej, nowe, wys! 168 
cm, szer. 129 cm, łazienkowe, wys. 138 cm, szer. 144 cm 
+ witrynki o wym. 170 x 230 cm, 148 x 210 cm, 124 x 190 
cm i inne, od 350-650 zł. Żórawina, tel. 071/316-52-38
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

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, powlekane 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, 
0604/8t-79-99 84013851

6  OKNA PÓŁPLASTIKOWE z demontażu, szyby 
próżniowe, rozwieralno-uchylne, wys. 135, 141 
cm, szer. 90, 105, 120, 150, 165,, 210 cm, cena 
150-270 zł/szt., drzwi balkonowe -130 zł/szt., 
okna PĆV, 8 szt., 155 x 200 • 500 zł/szt., 10 szt., 
136 x 216 cm - 480 zł/szt., okna z łukiem 3 szt., 
172 x 90 cm - 380 zł/szt., 3 szt., 222 x 125 cm 
400 zł/szt., drzwi, balkonowe • 350 zł/s?t., Nowa 
Sól, tel. 068/356-16-15 84001201
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BEZPŁATNA INFOLINIA 0 800 13 00 79 

O KN A  • DRZWI • W ITRYNY 
PCV  - DREW NO - ALUMINIUM

ŻALUZJE • ROLETY • PARAPETY
RABATY DO 20% 

KORZYSTNY KREDYT 
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL 

P.H.U. FAKTOR 0
' Wrocław, ul. Wałbrzyska 25 I  

tel./fax 071/78-28-111 |
Wrocław, ul. Buforowa 2 

(Centrum Handlowe Chemia) 
tel./fax 071/367-50-41+47 w. 200

OKNA ROZBIÓRKOWE 105 x 135 cm - 170 zl. 210 X 
135 cm • 340 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 
071/311 -23-49, 0603/98-21-35 
OKNA SKRZYNKOWE, drewniane pokostowane, z de
montażu, 1 szt. 150x267 cm, 6 - 150x141,1 - 101x168, 
1 - 87x138,1 - 87x117, cena -150 zł/szt. (przy sprzeda
ży całości cena do uzg.), drzwi balkonowe, zespolone, 
z oknem skrzynkowym, drewnianym, 2-dzielnym, wym. 
237x267 cm, 3 s z t , całość - 600 zł, 2 bramy garażowe, 
drewniane, 195x235 cm. - 600 zł, Brzeg, tel. 
077/404-61-61 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem • A00507 www.autogiel- 
da.com.pl)

PRODUCENT PARAPETÓW 
WEWNĘTRZNYCH

SOSNA KLEJONA 
SO SN A I DĄB - FORNIR 

„ADWER” - Wrocław, ul. Piękna 78 
tel. 071/336-25-03 OPOi.1965

OKNO DACHOWE FAKRO 55x78 cm * kołnierz '- 600 
zł. Pęgów, tel. 071/310-73-68 
OKNO DREWNIANE skrzynkowe, 144x144 cni, - 100 zł. 
Jawor, tel. 076/870-41-51 w godz. 8-11' ^
OKNO DREWNIANE uchylne, mało używane, stan b. do
bry, wys. 145 cm, szer. 120 cm. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-36-03
OKNO DREWNIANE z roletą 72 x 186 cm. 
rozwierno-uchylne, - 200 zł. Owiesno. tel. 074/837-58-95 
OKNO DREWNIANE balkonowe, nowe, próżniowe szy
by, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/346-40-90 lub, 
0606/52-56-03
OKNO DREWNIANE piwniczne, uchylne w dół, szyba 
zbrojona, 870x55 mm, - 45 zl. Wrocław, tel. 
071/357-28-45
OKNO PLASTIKOWE używane, z żaluzjami, typowe
206.5 x 142 cm, stan b. dobry,.--169 zł. Rawiczt tel. 
065/546-17-08
OKNO PLASTIKOWE wym. 144 x 206 cm, nowe. - 500 
?ł. Środa śląska, tel. 071/317-46-86 po godz. 19, 
0603/37-81-15
OKNO PLASTIKOWE nieotwierane (witryna), o wym. 
112 x 85, dodatkowo żaluzja i parapet zew., granitowy, 
- 350 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-11 -22, 074/847-31-59 
OKNO ROZBIÓRKOWE oraz drzwi z demontażu, 
150x150, 200x90. Wrocław, tel. 0601/77-41-58 
OŚCIEŻNICE METALOWE 70 lewe (3 szt.), 80 prawe 
(2’ szt.) - 20 żł/szt. Jawor, tel. 076/870-41-51. w godz. 
8-11

OŚCIEŻNICE METALOWE 70’. 2 szt, - 28 zł. Wrocław, 
tel. 0605/60-21-10
PALNIK DO PAPY termozgrzewalnej. 6-dysZowy, z wy
sięgnikiem na rolkę, - 600 zł. Zawada, tel. 0502/23-80-24
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; gon
ty papowe Matizol, wulkanizowane na całej po
wierzchni • od 18.40 zł/m2 (ceny netto). Rabaty 
dla hurtowników. Wrocław, tel. 071/373-90-79 
01022571

PAPA TERMOZGRZEWALNA wierzchnia - 60 zł/rolka. 
Wrocław, tel. 0603/27-80-57/
PIASEK podsypki, tyriki, pospółka, żwir, szlaka, humus, 
z transportem, po 12 ton, cena od^20 zł. Wrocław, tel. 
071/338-26-44, 0604/34-79-86.
PIASEK 1 i  t, z1 transportem, - 2ŻÓ zł. Wrocław, tel. 
071/355*31-12, 0605/07*77-88 .

P iasek , żw ir, tłuczeń, k lin iec , . 
p od sypka  z  dostaw ą na budowę. 

Kam ień ozdobny  ogrodow y.
: OPOH812

te l. 0 -5 0 2  3 0 7  5 3 0

v PIASEK duże ilości, 13 ton, z transportem, cena od 2<!0 
ą zł. Wrocław, tel. 071/367-49-52, 0602/23-46-80 ;

PIASEK do tynków 2211 trasport - 400 zł. ńa podsypkę 
~ 22t + transport - 350 zł, humus cżamoziem klasa I i II + 
l transport - 450 źł. Wrocław, teł. 090/38-70-04 

PIASKARKA nowa, 801, do piaskowania konstrukcji sta
lowych wzorów, liter, ornamentów na szkle, granicie, - 

i  1.200 zł. Zbąszynek, tel. 068/384-94-07 wewń.'357 |  
PILA DO ASFALTU I BETONU ŚTIHL 760. 1997/98 f., 

- benzyna nowy wózek,.tarcza, pasek zapasowy, stan b. 
dobry,.- 3.700 zł. Świdnica, tel. 0.74/852-61-33 - 
PIŁA DÓ ASFALTU I BETONU OOLMAR, kompletna, z 
wózkiem i zbiornikiem na wodę, z tarczą, stan b. dobry 
- 2.400 zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21, Niemcy, tel. 
0049/17-46-66-67-69 • * '

i PIŁA DO ASFALTU I BETONU STIHL TS-360 AVS stan 
b: dobry, - 1.200 zł. Lubań, tel. 0603/71-92-95 
PIŁA DO BETONU PARTNElR K-700, 2000 r. spalino-

W i ę ź b *  D a c h o w a

impregnacja, montaż 
deski, łaty OP°11649 

Białków  5, tel. 071/317-83-24

wa, fi 350, stan idealny, - 1.450 zł. Strzelin, tel. 
0601/78-39-70
PŁYTA GUMOWA twarda, wym. 1.0 x 0.9 X 0.03 m, • 30 
zł. Wrocław, tel. 071/341-01-06 
PŁYTA OBORNICKA 100 x 100 cm, gr. 5 cm, - 20 zł. 
Nowa Sól, tel. 0608/62-74-56
PŁYTA OSB gr. 18 mm - 20.83 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/342-38-86
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 LASTRIKO 200 m2, - 5.000 zł. Bielawa, tel. 
074/833-21-92 •
O  PŁYTKI PODŁOGOWE I ŚCIENNE, lepik, drzwi 

wewnętrzne i zewnętrzne • bardzo tanio. Wro
cław, tel. 071/346*63-25 81010181

PŁYTY DROGOWE 20 zł/m2. Jelenia Góra, tel. 
0608/98-44-36
PŁYTY DROGOWE + trelinka - 15zł/m2. Namysłów, tel. 
0608/84-75-10
PŁYTY GIPSOWE 20 sztuk - 12 zł/śzt. Opole, tel. 
077/422-12-13 . •;.
PŁYTY STROPOWE korytkowe, wym. 6 x 1.5 m,> 150 
zł/szt. Nowa Sól, tel. 0608/61-20-73 
PŁYTY STROPOWO - DACHOWE KANAŁOWE typu Że
rań, wym. 497x119x22 cm - od 20 do 30 zł/m2. Bolesła
wiec, tel. 0604/23-31-09, 0608/77-47-16 
PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ 1000x500x50 mm. 12 
m2 (3 paczki), - 55 zł. Wrocław; tel. 071/357-28-45 
PODKŁADY KOLEJOWE nowe, impregnowane, dł. 240 
do 500 cm - 450 zł/m3. Wrocław, tel. 071/357-00-12 
PODNOŚNIK do montażu płyt gipsowych, stan idealny, 
:- 750 zł. Wrocław, tel. 071/363-40-69, 0602/79-79-03 
PRĘT fi 25 HGs. cena • 1.50 zł/kg. ok. 2.5 tony, dł. 5.8 
m.b. Wrocław, tel. 071/326-09-26. 372-62-45 
PRĘTY z drutu fi 8. do tuneli foliowych, wygięte, wym. 
160 x 60 cm. malowane, 500 szt. • 0.30 zł/szt. Jawor, 
tel. 076/870-66-96 .
PROSZEK ALUMINIOWY - 15 zł/kg. Siechnice, tel. 
071/311-51-77
O  PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN- 

DLOWE „MAJKARD" s.c. oferuje produkty me
talowe w następującym asortymencie: siatka 
ogrodzeniowa ocynkowana i powlekana plasti
kiem, słupki ogrodzeniowe powlekane, asorty
ment ogrodzeniowy, gwoździe budowlane i pa
letowe, maty zgrzewane posadzkowe • ceny pro
ducenta. 59-700 Bolesławiec, Kraśnik Dolny 
41a, tel. 075/736-98-40, 0604/50-83*75 
01014911

PRZYJMĘ GRUZ i ziemię. Domasław, gm. Kobierzyce, 
tel. 071/789-35-79
PRZYJMĘ GRUZ z ziemią na działkę. Zajączków, gm. 
Oborniki Śląskie, tel. 0600/64-36:69 
PRZYJMĘ SZLAKĘ, GRUZ, ZIEMIĘ każdą ilość. Mało
mice, tel. 068/376-99-38
PRZYJMĘ ZIEMIĘ bezpłatnie. Słupia Kapitulna, gm. Ra
wicz. tel. 065/546-94-31
PRZYJMĘ ZIEMIĘ (czarną), do wyrównania terenu wo
kół domu, ok. Żmigrodu. Wrocław, tel. 071/785-76-94, 
0604/71-66-24 -
PRZYJMĘ ZIEMIĘ z wykopu, bez opłaty, 4 km od grani
cy miasta - Domaszczyn. Wrocław, tel. 0601/67-04-71 . 
PUSTAKI 200 szt., cena - 1.500 zł. Wrocław, teł.. 
071/353-68-54 po godz. 20 
PUSTAKi CERAMICZNE kominowe, 100 sztuk - 1.5 
zł/szt. Wrocław, tel. 0603/27-80-57 
PUSTAKI STROPOWE TERIWAI żużlobetonowe, z do
stawą- 1.90 zł/szt. Wrocław, tel. 071/372-64-60 
PUSTAKI ŻUŻLOWE 4-komorowe, 24 x 24 > 49 • 2.80 
zł/szt. Tomaszów Bolesł., gm. Bolesławiec, teł. 
075/736-95-74, 0602/87-83-91 
ROZBIJAK SPALINOWY WACKER, 2000 r. stan b. do
bry • 3.300 zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21, Niemcy, 
tel. 0049/62-64-12
ROZDZIELNIA BUDOWLANA. - 600 zł. Wałbrzych, tel. 
074/666-29-90
RURY ALUMINIOWE do deszczownicy, dł. 6 m, prze
krój 70 i 90 mm -150 zł/szt. Wrocław, tel. 349-25-69 
RURY STALOWE fi 400 mm, dł. 4.0 - 4.5 m; *10 t - 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 STALOWE czarne, fi 40-70 mm, ceny .5-7 zł/mb. 
Wałbrzych, tel. 074/842-24-46 
RURY ŻELIWNE fi 150:1 100 - 10 zł/szt. Jawor, tel. 
076/870-41-51 w godz. 8-11 
RUSZTOWANIA ELEWACYJNE ocynk., ramowe Plettac
SI-70, --69 żł/m2, Huennebeck Bosta 70, - 75 zł/m2, 
Bera 100 - 38-zł/m2, Rux 65 - 60 zł/m2; stan idealny, 
kompletne + siatki żabezp., nowe, 50 m2, -120 zł. Gło
gów, tel.> 076/834-98-33; 0503/00-43-80 i

T A R ^ T A K  1
•  W IĘ Ź B Y  D A C H O W E  •$  

•  D R E W N O  B U D O W L A N E  •  
071/398-76-13

RUSZTOWANIA WARSZAWSKIE lekkie/pomalowane,
200 ramek, cena - 32-zł/ramka. Radwanice, tel.
071/311-77-48
RUSZTOWANIA WARSZAWSKIE używane, jednakowe.
20 sztuk - 35 zł/szt. lub wypożyczę, lekki, z pomostami -
60 gr/szt. Wrocław, tąj. 071/347^89-66
O  RUSZTOWANIA WARSZAWSKIE tanio wypoży

czę do 60 sztuk, nowe, jednakowe, lekkie oraz 
wykonuję ogrodzenia z siatki ocynkowanej i po
wlekanej PCV, ze słupkamf i bramami. Wrocław, 
tel. 071/347-89-66 01024921

RUSZTOWANIA WISZĄCE. - 2.400 zł. Wołów, tel.
071/389-40-30
RYNNY wym. 150 x f.000 mm - 7 zł/szt. Wrocław, tel.
071/351-75-12

.SCHODY METALOWE Zewnętrzne,.2-podestowe. 
’T2-stdpniówe,'pbdesty i stopnice drewmane, barierki.z 
montażem, cena • 3.200 zł, bez montaży 2.500 żł.
57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 26/11/20, po godz.-IS
O  SIATKA ocynk, powlekana PCV - 4.20 zł/m2; siat

ka „goły ocynk" • 4.50 zł/m2; siatka ocynkowa
na i powlekana PCV, z grubego drutu .- 4.50 
zł/m2; siatka zgrzewana do betonu • 2.70 zł/m2; 
słupki ogrodzeniowe • 13 zł/szt.; bramy stan
dardowe z furtką - 680 zł/kpi.; bramy kute • 200 
zł/m2. „M ETALPLAST” , W iszn ia Mała, tel. 
0603/88-26*10,071/312-74-92 82000951

SIATKA DO STYROPIANU do ocieplania kabinynków -
1.50 zł/m2. Wrocław, tel. 071/342-38-86
O  SIATKA OGRODZENIOWA powlekana, zabezpie

czona ocynkiem i plastikiem, z wysokiej jako
ści drutu • 4 zł/m2; słupki ogrodzeniowe, po
wlekane - od 18 zł/szt. oraz drut naciągowy, na
pinacze, pręty napinające i inne akcesoria. Moż
liwość transportu. „GRANIMET”, Jaworzyna ŚL, 
tel. 074/858-78*54, 074/640-57*21 80006201

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powle
kana plastikiem, w cenie 3.5-5 zł/m2, przy więk
szych zamówieniach transport gratis, możli
wość montażu. Pęgów, tel. 071/310*73*02, 
0609/64-36-98 81008971

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powle
kana plastikiem, w cenie 3.5*5 zł/m2, słupki 
ogrodzeniowe i inny asortyment, możliwość 
montażu, negocjacji cen. Prusice, ul. Ogrodo
wa 19, tel. 071/312-64-33, 0603/42-83-91 
81008971

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powle
kana plastikiem • 4.30 zł/m2; ocynkowana • 4.50 
zł/m2. Pełny asortyment, możliwość całkowite
go.montażu (wylewki, osadzanie słupów). 
Transport gratis. Trzebnica, tel. 0601/84-19*35, 
071/387-13*32 82000991

SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana pla
stikiem, wys. 150 cm, dł. 20 m, w rolce; 20 rolek, cena -

130 zł/rolka oraz słupki ogrodzeniowe, narożne, ze sko
sami, bramowe, różne rozmiary, Cena od 12 zł/słupek. 
Wrocław, tel. 0603/54r.37-38 
SIATKA OGRODZENIOWA z drutu ocynkowanego, wys.
2.5 m, rolka o dł. 120 m - 150 zł/rolka. Wrocław, tel.
352-22-61
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowa powlekana - 4.1 
zł/m2 oraz ocynkowa • 4 zł/m2. Wrocław, tel. 
0606/40-29-56
SIATKA OGRODZENIOWA stalowa, powlekana PCV, 3.6 
zł/m2; ocynkowana, powlekana PCV • 4.45 zł/m2, słup
ki, drut naciągowy, napinacze, drut kolczasty, możliwość 
transportu. Zielona Góra, tel. 068/327-43-70
O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powle

kana plastikiem, dowolna wysokość, cena od
3.50 do 4.50 zł/m2. Ponadto posiadamy w sprze
daży słupki ogrodzeniowe, drut naciągowy, na
pinacze i inne akcesoria do montażu ogrodzeń. 
Przy większych zamówienia dostawa gratis. 
Żm igród, ul. Lipowa 9, tel. 0603/85-26-17, 
071/385-35-64 wieczorem 82000941 

SIATKA OGRODZENIOWA stalowa, 3.3 zł/m2, powle
kana - 4.2 zł/m2, ocynk - 4 zł/mZ, ocynk-powlekana -
4.6 zł/m2, słupki, drut naciągowy, napinacze,.bramy, 
montaż. Żukowice, teł. 076/838-40-65, 0605/07-87-90
O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powle

kana • 4.10 zł/m2, siatka ocynkowana .* 4.50 
. zł/m2, drut naciągowy • 0.3 zł/m.b., napinacze. 

Krzyków, tel. 071/318-98-56 81009871
SIATKA OGRODZENIOWA powlekana PCV, różne ko
lory - 3.70 zł/m2, siatka posadzkowa, zgrzewana, 100 x 
100 - 2.70 żł/m2. Wrocław, tel. 071/325-40-73 
SILNIK DO BRAM GARAŻOWYCH amerykańskiej fir
my Lift Master, z pilotem- Dzierżoniów/ tel. 

: 074/832-07-07 
SILOS NA CEMENT 251, bez korozji, stan techn. dobry, 
- 800 zł. Wałbrzych, tel. 0602/35-16-79.
SILOS NA CEMENT 10 t, .* 700. zf. Wrocław, tel. 
.325-32-25 s , . - ,  ̂ •
O  SIPOREX 24 x 24 x 59 - 4.90 zł/szt., 12 x 24 x 59 

• 2.65 zł/szt., znak jakoścL certyfikat, transport 
gratis. Góra, tel. 0601/56-95-61 01024001

SIPOREX z Milicza, 24*24*59 cm; 350 szt! * 5:50 zł/sźt.. 
Lubin, tel. 076/846-92-85, 076/749-86-36 
SŁUPKI OGRODZENIOWE • 40 z;ł/szt, Bielawa, tel. 
074/833-21.-92
SŁUPKI OGRODZENIOWE 3 zl/szt. Prochowice, tel. 
076/858-49-10
SŁUPKI OGRODZENIOWE rury stalowe, śr. 80 x 2 m, 
20 szt. - 12 zł/szt. Prochowice, tel. 076/858-53-78, 
0606/11*03*35
SŁUPY ŻELBETOWE do linii energetycznej, cena 150 

- zł/szt-. Nowa Sól; tel. 0608/62-74-56 - •
STAL CEOWNIK 200 mffi, 270 mm. małef ilości, tanio. 
Kluczbork, tel. t)77/418-24-58 
STAL CEOWNIK od 100-160 mm - 0.70 zł/kg. Ńamy- 

. słów. tei: 0608/84-75-10
STAL DWUTEOWNIK 180 mm, 350 mm, małe ilości, ta

jnio. Kluczbork, tel. 077/418-24-58

STAL DWUTEOWNIK 160, dł. 12 m - 350 zł/szt. Struża, 
gm. Mietków, tel. 071/316-91-”59 '
0  STAL DWUTEOWNIK „180” 5 sztuk po 5.5 m, ta

nio sprzedam. Wrocław, tel. 071/316-26-85 
01025281

STAL DWUTEOWNIK 180 mm. dł. 4 m. 4 szt., cena - 
300 zł. Oława, tel. 0605/08-49-19 
STAL DWUTEOWNIK 200, 220, 300, 350, długości 5.2 
do 6.7, cena 0.7 zł/kg. Strzelin, tel. 071/392-15-80, 
0604/11-97-82
STAL PŁASKOWNIK 80x11 mm, 40 H z atestem, cena 
• 2 zł/kg + Vat, cena - 18,5 tony. Wrocław, tel. 
071/326-09-26, 372-62-45
STAL PŁASKOWNIK 35 x 20, długość 6 mb, 1600 kg -
1 zł/kg. Dzierżoniów, tel, 074/831-52-48
STAL, WAŁEK STALOWY fi 35-90, cena 0.70 zł/kg. Wro
cław, tel. 0717353-62-54 po godz. 15, 0606/73-39-15
STEMPLE BUDOWLANE różne długości i grubości. Le
gnica, tel. 0502/68-15-87
STEMPLE BUDOWLANE sosnowe! dł. od 2 do 4 m -
1.2 zł/m.b. Piszkawa, tel. 071/315-33-12
STEMPLE BUDOWLANE różne długości -1 zł/m. Pro
chowice, tel. 076/858^55-05
STEMPLE BUDOWLANE dł. 3 m - 3 zł/szt., stal zbroje
niowa, fi 22 mm, dł. 6 m. Prochowice, tel;.076/858-55-05
STEMPLE BUDOWLANE rozkręcane,'ocynkowane • 75 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/363-40*69, 0602/79-79-03 
STEMPLE BUDOWLANE sosnowe, od 1 zł/m.b. Wro
cław, tel. 071/303-09-20, 0604/26-78-97 
STEMPLE BUDOWLANE metalowe i ocynkowane, róż
ne wymiary, 500 szt. - 30 zł/szt. Kamienna Góra, tel. 
0601/66-95-03
STÓŁ WIBRACYJNY i silniki wibracyjne, przyczepne, • 
600 zł. Wrocław, tel. 0605/11-65-64 
STÓŁ WIBRACYJNY 120 x 100 x40 cm, -450 zł. Trzeb
nica, tel. 071/312-75-48, 0608/19-99-23 
STRZEMIONA BUDOWLANE każdy wymiar - 2.90 zł/kg 
+ VAT 7%. Trzebnica, tel. 0604/05-49-93

STYROPIAN FS-15, FS-20 ceną 90 zł/m3, + siatka iklej,' 
komplet do ocieplania...Wrocłaiw, tel. 0603/10- 2̂4-41 
SZALUNKI DREWNIANE budowlane, 2500 x 500, 30 
szt., nie używane - 40 zł/szt. Prochowice, teł. 
076/858-53-78, 0606/11-03-35 
SZALUNKI STALOWE ZREMB 1,2, 1,5, 0.5 m, 26 szt.,
- 30 zł/szt. Chobienia, woj. legnickie, tel. 0600/85-89-25 
SZTACHETY OGRODZENIOWE heblowane, zaokrąglo
ne, wym. 125 x 9 x 2.3 cm - 2.40 zł/szt. Mąkoszyce, tel. 
077/416-77-04 po godz. 16
SZTACHETY OGRODZENIOWE 2 zł/szt., drewniana 
obudowa studni - 390 zł, altanka 3 x 3 m, - 1.200 zł, 
kratki 1,8 x 1,8 m, - 70 zł. Prochowice, tel: 0606/59-07-31 
SZTACHETY OGRODZENIOWE i balkonowe, 8 x 120 
cm, - 2 zł/szt. Prochowice, tel. 076/858-49-10 
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 sosnowe, 80 x 6 x 2 cm, 
600 szt. - 1.50 zł/szt. Świeradów Zdrój, tel. 
075/781-74-01
SZTACHETY OGRODZENIOWE różne wzory * 2.60 
zł/szt. Wołów. tel. 071/389-44-89 
SZTACHETY OGRODZENIOWE wym 120 x 9 x 2 cm, 
szlifowane, różne wzory, ceny od 1.80 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-91-23
SZTACHETY OGRODZENIOWE różne wzory, ceny 2.0 
-2.5 zł/szt., łaty, donice, słupki, inne. Świebodzice, tel. 
0604/81-17-62 '
SZYBY hartowane, wagonowe, 85 x 47 X 71. X 39 x 5, 
52 x 42 x 5  cm, łącznie 400 s ź t , żaroodporne, nadają 
się do kominków, -cena 3 żł/śzt. Wrocław, tel.

- 071/339-72-81 /
O  TARCICA sucha: dąb * 1.750 zł/m3, buk • 1.350 

i  zł/m3, jesion -1/350 zł/m3, olcha - 800 zł/m3. 
Oława, teh 071/303-89-69 w godzi 8-15, 
0602/59-14-30 01021291

TARCICA BUKOWA sezonowana - 1.000 zł/m3, dębo
wa, o grub. 2,5 cm, 3,5 cm, 5 cm, różne dł. -1.000 zł/m3., 
teł; 0600/11^07-65 .
TARCICA BUKOWA sucha, gr. 28 nim, -1.500 zł. By- 

: strzyca Oławska,-tel. 071/303-09-07, 0605/74-16-06 
TARCICA BUKOWA gr. 50 mm, sucha - 1.400 źł oraz 
dębowa, gr. 50 mm, - 1.8Ó0zł.Bystrzyca Oławska, tel. 
0/1/303-09-36, 0606/98-40-66 
TARCICA BUKOWA £r. 25 mm i 55 mm, I i IIH;, faktura 
VAT - 1.000 zł/m3. Nysa, tel; 0606/82-00-00 * 
TARCICA BUKOWA gr/ 50 irim, po s u s z a M / 1.200 
zł/m3. Trzebnica, tel. 0600/31 -93-19 
TARCICA DĘBOWA JESIONOWAgrub. 50 mm - 900 m3. 
Lubań, tel. 075/722-27-39
TARCICA DĘBOWA świeża, gr. 55 mm. dł. 3 m, wysoki 
gatunek, ok. 17 m3 - 900 zł/m3. Opole, tel. 
0605/52-99-47
TARCICA DĘBOWA sosnowa oraz olchowa, sucha, gru
bość 25-50 mm, cena - 800 zł/m3 (olcha, sosna) i 1.250 
zł/m3 (dąb). Środa Śląska, tel. 071/317-25r79. 
0604/95-48-36
TARCICA DĘBOWA i jesionowa, gr. od 25 do 45 mm, o

różnej d ł./ sucha, -1.000 zł/m3. trzebnica, teł. 
-071/312-91 -77-0600/16-88-07 f  , &*■ _
TARCICA DĘBOWA grubość 25. 32,47,1,5 m3. -1.200 
zł/m3. Wieluń, tel. 0503/95-68-40 ' ./. -
O  TARCICA DĘBOWA jesionowa, czereśniowa, 

świerkowa, sezonowana, w ciągłej sprzedaży, 
możliwy transport. Jawor, tel. 0603/22*40*30 
01025121

TARCICA JESIONOWA 8 m3 - 700 Zł/m3. Wrocław. tel. 
071/324-22-16, 0501/76-01-28 
TARCICA OLCHOWA gr. 80, 2 m3. sezonowana • 700 
zł/m3. Wieluń, tel. 0503/95-66-40 '
0  TARTAK w Oławie sprzeda tarcicę, więżbę da

chową, krawędziaki, podłogę, boazerię, podbit- 
kę. Impregnacja ciśnieniowa i zanurzana. Szta
chety, przecieranie materiałów powierzonych. 
Dziś zamiawiasz - jutro odbierasz4.. Oława, ul. 
S iko rsk iego  10, te l. 071/313-24*05, 
071/313*88*83,0606/12*42*14 01022471

TAŚMOCIĄG BUDOWLANY technicznie sprawny, -
1.500 zł. Miszkowice, gm. Lubawka, tel. 076/742-66-88 
WALEC OKOŁKOWANY RAMMAX idealny na podbu
dowy i do wykopów, 1.5 t, uderzenie 71 kN, - 15.900 zł. 
Wrocław, tel. 0601/71-50-99
WAŁ do ubijania gruntu, fi 115 cm, szer. 110 ęm, - 420 
zł. Szprotawa, tel. 068/376-80-62.po 17 
WCIĄGARKA BUDOWLANA elektryczna, 2-biegowa, 
łańcuchowa, udźwig 300 kg, wys. ppdnoszenia 10 m, - 
400.zł. Modła 38, tel. 076/817.28-5.5:w-godz..7-23 
WCIĄGARKA BUDOWLANA udźwig 500 kg, wys. pod- 
noszenia.4 m* - 500 zł. Mrozów, tel. 07.1/317-07-05 
WCIĄGARKA BUDOWLANA technicznie sprawna, dł. 
słupa z wysięgnikiem 10 m, - 1.000 żł. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-17-02, 0605/65-58-37 
WCIĄGARKA BUDOWLANA 380V, 300 kg, stan b. do
bry, pilot, - 700 zi. Wrocław, tel. 071/363-40-69, 
0602/79-79-03
WCIĄGARKA BUDOWLANA linowa. -1^500 zł. Wrocław, 
tel. 071/353-62-54 po godz. 15. 0606/73-39-15 
WCIĄGARKA BUDOWLANA. - 300 zł. Oława. tel. 
0605/08-49-19.
WĘZEŁ BETONłARSKI RP 2AB, 1981 r. poj. 500 I, -
5.000 zł. Borów, woj. wrocławskie, tel. 0604/60-73-84 
WĘZEŁ BETONIARSKI, 1988 r. prod. czeskiej, instala
cja elektryczna do naprawy. - 12.000 zł Wysockb Wiel
kie, tel. 062/738-09-36
WIBRATOR DO BLOCZKÓW 3 formy całe i 1 połówka, 
stół 80x50 cm - 800 zł. Dąbie, tel. 0607/40-46-20 
WIBRATOR DO BLOCZKÓW kostki, stół 110 x 50 cm - 
500 zł. Dąbie. tel. 0607/4046-20 
WIĘŹBA DACHOWA komplet + łaty ną pokrycie dachu 
domku jednorodzinnego, wysezonowane, zakonserwo
wane, - 4.500 zł. Brzeg, tel. 0601/82-90-13..
WKŁADY KOMINOWE kwasoodporne, atest, cena 34 
zł/mb. Legnica, tel. 076/857-51-05, 0608/49-55:34. 
WYCIĄG DEKARSKI ESDA, 1997 r. elektryczny, 200 gG, 
13 m, składany, - 6.900 zł. Wrocław, tel. 302-73-64 
WYCIĄGARKA BUDOWLANA elektr, -700 zi. Wrocław, 
tel. 071/325-15-82
WYCIĄGARKA BUDOWLANA elektryczny, - 600 zł. Wro
cław, tel. 071/342-38-86
WYCIĄGARKA BUDOWLANA łańcuchowa-. Udźwig 600 
kg, ramię obrotowe, 4-biegowa, - 600 zł. Borowa, tel. 
071/315-72-45 \
WYCIĄGARKA BUDOWLANA WB II 5/60Ó stan b. do
bry, wysokość 18 m, udźwig 500 kg, kosz obrotowy, -
4.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/643-67-41
WYCIĄGARKA BUDOWLANA WBT 600 stan dobry, -
1.200 zł. Mietków, tel. 071/316-83-28 po godz. 20 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG BPR50-52D, 1977 
r. 450 kg, stan b. dobry, - 8.900 zł. Strzelin, tel. 
060.1/78-39-70 O  ,
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WĄpKE^, 1990 r., diesel 
300 kg, mało używana, technicznie sprawna - 2.500 żł. 
Złotoryja,-tel. 0603/70-80-01, 0603/70-80-03 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER, 1995 r. 200 kg. 
silnik Hatz (diesel), rewers, stan b. dobry - 4.200 zł. Bo
lesławiec, tel. 0603/10-25-21, Niemcy, tel. 
0049/17-46-66-67-69
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU AMMANN 6010,1995 r. 620 
kg, uderzenie 60 kN, silnik Hatz Supra, rewers, - 9.500 
zł. Wrocław, tel. 0601/71-50-99 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG, 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 AMMAN 40-20,1996 r. pły
towa, 400 kg, rewers, diesel Hatz-supra, stan b. dobry, 
- 8.500 zł lub wynajmę. Strzelin, tel. 0604/16-05-80
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG, .1999 r. 235 kg, 
siln ik diesel Hatz, • 5.700 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
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 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39 lub Niemcy. 0049/17-46-66-67-69 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU płyta wibracyjna . 380 V - 
350 zł. Wrocław, tel. 363-44-54.
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WEBER, - 3.000 zł. Wro
cław, tel. 325-18-48, 0502/61-10-53 * 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU płyta, cena - 3.000 zł Vat. 
Ząbkowice śląskie, tel. 074/641-23-45 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU AMMANN 12 0̂ nowa, 80 
kG, 12 kN, gwarancja 12-miesięczna, - 5.600. zł. Wro
cław, tel. 0603/75-91-14
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG. 1992 r. silnik Hatz. 
waga 450 kg, 2 biegi do przodu i do tyłu, nowe podusz
ki, 7.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-58-47, 
0501/32-70-93
ZAMIENIĘ DESKI DĘBOWE nasamochód-Żuk, stan do
bry. Ząbkowice śląskie, tel.. 074/818-60-71 
ZAWORY TERMOSTATYCZNE DANFOSS głowica o 
śred. 15 mm - 40 Zł/kpi. Wrocław, tel. 071/372-64-60 
ZBIORNIK NA CEMENT -1,000 zł.^biOmik stalowy 75Ó0
1 - 1.000 zł, zbiornik 20000 I - 1.500 zł. Legnica, teł. 
076/862-04-36
ZBIORNIK NA SZAMBO.4000 -.24000 (/konserwowa
ne, stan b. dobry, możliwość transportu, w cenie 800 •
2.500 zł/szt. Lubin. tel. 076/844-91.-25
O  ZBIORNIKI ŻELBETONOWE NA SZAMBA poj. od 

6 do 10 tys. litrów • 2.500 zł (możliwość monta* 
żu) oraz kręgi żelbetonowe, fi 500 • 2.000 zł. Ate
sty, faktury VAT. Oławą, teł. 071/313*75*95
8100826r

ŻWIR .pospółka’ . 27-t,' -.7Q0 zł. Leszno, tpl. 
065/529-61-96 . ,
ŻYWICA + utwardzacz. 45 kg. - 200 zj. Legnica, tel. 
,076/8̂ 4-7Ś*<28, 0603/31^44-54 . . .

DOM
Obróbki blacharskie 
Rynny PCV 
Okna dachowe 
Wyłazy dachowe 
Folie dachowe 
Ondulina 
Wełna mineralna

PRODUCENT BLACH 

NA WYMIAR POLECA:

b la c h y :
■ / dachówkowe

• /  trapezowe

10 LAT G W A R A N C J I

BLACHODACHOWKA POWL. od 18.22 zł/m2
Wrocław, ul. Ostowa 14, róg ul. Pełczyńskiej 

tel. 327-47-81, fax 327-47-80
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O  „ABC DEKODEROW CYFROWYCH" płytki testo
we. Skup i sprzedaż. Wrocław, tel. 0502/89-69-98 
02019061

O  „ABC" DEKODERÓW CYFROWYCH - uruchamia- 
nie zablokowanych kanałów, telewizja bez abo
namentu, serwis, porady., tel. 0502/89-69-98 
02021361

O  „ALE TELEWIZJA!!!” Dekodery cyfrowe - skup, 
sprzedaż, naprawy, porady. Również montaż 
sprzętu. „Zielone wafelki" itp. Wrocław, tel. 0601/
46-80-68 02019071

AKTYWACJE TV SAT w cenie 50 - 70 zł. Kłodzko, tel. 0605/ 
93-65-31
AMPLITUNER STR OB 840 QS, czarny, srebrny, nowe, na 
gwarancji, - 1.600 zł. Wrocław, tel. 071/786-77-91, 0609/ 
35-26-62
AMPLITUNER uszkodzony • 55 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/ 
318-48-31
AMPLITUNER B&W 602 S2, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
372-39-39,0601/77-26-10 r
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 OENON AVR 1801, 2001 r. czarny, nowy, na 
gwarancji, możliwa dostawa • 1.600 zł, kolumny do „kina do
mowego* Yamaha Front-NS 45E, surround-ceriter NSP60, 
subwoofer aktywny YSTSW 45, cena - 2.500 zł/komplet. Wro
cław, tel. 0502/07-99-19
O  AMPLITUNER DENON, SONY, YAMAHA, PIONE

ER, TECHNICS DVD, kolumny do „kina domowe
go” B&W, Tanoy, Qadral, Sony, Technics, Yama
ha, zestaw Sony DAV 300, wieże, minidyskl, 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 DIORA AIDA subwoofer pasywny 40 W, ko
lumny Diora 2 x 25 W, stan dobry, - 300 zł. Oleśnica, tel. 0608/
06-44-60
AMPLITUNER FISHER RS 909, 250 W, digital, pasma i ka
nały na sensory, wyjścia-na kolumny syStem A/B, stan b. do
bry, okazja, - 300 zł. Ściborowice, gm. Krapkowice, tel. 0606/
55-60-28 dog. 24;
AMPLITUNER NAD T-751. - 2.400 zł. Lubin. tel. 0603/ 
12-30-26
AMPUTUNER ONKYO TX-DS 474, do kina domowego. 6 x 
75 W. dolby digital, AC-3, DTS, RDS, z pilotem, karton, in
strukcja, - 1.300 zł. Opole, tel. 077/456-95-85 
AMPLITUNER ONKYO TX-DS 575X, -1.900 zł. Wrocław, tel. 
071/372-39-39,0601/77-26-10 
AMPLITUNER ONKYO TX DS 575, półroczny, - 1.700 zł. 
Zdzieszowice, teł. 077/484-57-66, 0502/10 1̂9-99, 0501/
41-34-37
AMPLITUNER ONKYO TX-DX 5*5X cena 1900 zł. odtwa
rzacz DVD DV-S 535 - 1900 zł, nowe, instrukcje obsługi, ka
bel optyczny gratis. Zielona Góra, tei. 0600/10-24-54 
AMPLITUNER PASCAL 505 nowy, - 1.500 zł. Legnica, tel. 
0602/10-30-27
AMPLITUNER PIONEER VSX 505 stan b. dobry, tryb stereo. 
2 x 70W, tryb surround 4 x 50W, wyjścia na 7 głośników, loud-

lator (od komputera), - 83 zł. Witków, ul. Jaworzyna śl., tel. 
074/851-62-56 po godz. 16
AMPLITUNER YAMAHA RXV-596 -1.500 zł, RXV-800 - 2.300 
zł, Sony STR-94Ó - 2.000 zł, STR-840 - 1.600 zł, STR-545 -
1.200 zł, Technics SA-DX-940 - 1.200 zł. Głogów, tel. 076/ 
834-15-50, 0603/06-49-97
AMPLITUNER YAMAHA RXV-596 nowy, rok gwarancji, •
1.600 zł. Głogów, tel. 076/833-48-00 
AMPLITUNER YAMAHA RX-V 800, • 2.300 zł. Wrocław, tel.. 
071/372-39-39,. 0601/77-26-10 
AMPLITUNER YAMAHA RX-V 596 cena 1440 zł, DVD DV-510 
-.1290 zł, kolor czarny, instrukcje, gwarancja + kabel optycz
ny gratis. Zielona Góra, tel. 0503/34-10-11 
'AMPLITUNER YAMAHA RX-V 800 RDŚ, dolby digital, DTS, 
DSP, nowy, zapakowany, - 2.450 zł. Legnica, tel. 076/ 
854-23-09, 0605/75-40-51
AMPLITUNER YAMAHA RX-V596 RDS, • 1.480 zł. Wrocław, 
tel. 0605/92-95-60
O  AMPLITUNER, DVD, DENON, YAMAHA, inne, ko

lumny do „kina domowego", subwoofery aktyw
ne Yamaha, B&W, radioodtwarzacze samochodo
we Clarion, Pioneer, TV panoramiczne 32-36” 
Sony, Panasonic, tanio, nowe., woj. dolnośląskie, 
tel. 0609/27-22-09 84008171

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 czasza z konwerterem, - 70 zł. Iłowa, tel. 068/ 
377-40-73
ANTENA SAT talerz, tuner, pilot, konwektor, okablowanie, - 
1.905 zł. Syców, tel. 062/785-26-38 
ANTENA SAT kompletny zestaw z tunerem STR 400, stereo, 
pilot, grafika ekranowa, 2xeuro, czasza o śr. 60 cm, z konte
nerem fullband, nowa, w pudełku, możliwość sprowadzenia,
- 265 zł. Wrocław, tel. 071/316-51-67
ANTENA SAT z obrotnicą, - 400 zł. Jelenia Góra, tel. 075/
713-46-61
ANTENA SAT AMSTRAD 5 szt., w zestawach lub oddzielnie, 
tunery, konwertery, czasze, obrotnica oraz osprzęt do odbior
ników cyfrowych, od 60-790 zł. Wrocław, tel. 0503/91-65-81 
ANTENA SAT AMSTRAD tuner * pilot, czasza 90 cm, - 150 
zł. Wrocław, tel. 071/346-45-28,0502/04-22-86 
ANTENA SAT GRUNDIG euro, stereo, 2 x głowica, możli
wość sprawdzenia,:- 200 zł. Jawor, tet.076/870-70-46,0601/
88-01-24
ANTENA SAT MEDION 700 kanałów, głowica fuli band, kom
pletna, gwarancja, pilot, - 210 zł. Przemków, tel. 0604/08-97-26 
ANTENA SAT RADIX 351 pilot, 3 szt. - 200. zł/szt. Bielany 
Wrocławskie, tel. 07.1/311-26-08, 0607/46-37-25 
O  ANTENY I ZESTAWY SATELITARNE do odbioru 

telewizji cyfrowej kupimy!!! Najlepsze ceny!!! 
Preferowane firmy Philips, Pioneer, Kenwood, 
Polsat cyfrowy!!!!., tel. 0502/24-53-55 02021441 

O  ANTENY, DEKODERY PIONEER, PACE, 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

BONY TOWAROWE do zrealizowania w sklepach .EU- 
ROrRTV-AGD\ 28 szt. -100 zł/szt, - 2.600 zł. Grodków, tel. 
077/415-59-07
CB-RADIO ALAN 28 przenośne, nowe. Opole, teł. 0600/ 
15-27-87 :
CB-RADIO ALAN 87 AM/FM/USB/LSB/CW, stanidealny, oryg. 
•mikrofon • 350 zł, Mark 4, stan dobry, pracuje w FM, możliwa 
homologacja - 100 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-06-99 po 
godz. 19
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RAD IA  - GŁOŚN IK I 
WZMACNIACZE - CD

Sprzedaż - montaż - serwis
Wrocław, ul. Kochanowskiego 30 

tel/fax (071) 348-13-75, 0-601-48-13-75

DYKTAFON SONY TCM 59V, - 300 zł. Michał, Jawor, tel. 076/ 
870-25-41 wieczorem
GŁOŚNIK basowy, samochodowy, 250 W. stan b. dobry, -120 
zł. Kobierzyce, woj. wrocławskie, tel. 0504/93-93-11 
GŁOŚNIK TUBA 350 W, samochodowy, śred. 32 cm, wys. 50 
cm, - 350 zł lub zamienię na telewizor. Polanica Zdrój, tel. 
0606/33-48-83,
GŁOŚNIKI średn. 10 cm, stan b. dobry.- 40 zł. Bojanowo, tel. 
065/545-66-98
GŁOŚNIKI samochodowe, 4x16 cm,.+ 2.gwizdki, oryginalne, 
do BMW 3, -120 zł. Lubin, tel. 076/847-32-54,0601/74-89-69 
O  GŁOŚNIKI wszystkich typów, samochodowe i ko

lumnowe, moce od 10 do 500 W, tuby i subwo
ofery samochodowe, wysokiej jakości zestawy 
głośnikowe, obudowy do zestawów, wzmacnia
cze samochodowe, hurt, detal, najniższe ceny 
(taniej niż na giełdzie). Świdnica, tel. 0608/
59-25-13,0608/59-25-16 01025991

GŁOŚNIKI do Skody Felicii, oryginalne, 2 szt. -100 zl. Legni
ca, tel. 076/854-53-30
GŁOŚNIKI B&W CDM 75E stan idealny, • 4.500 zł. Wrocław, 
tel.-071/342-91-95,0601/72-40-10

NAPRAWA I URUCHAMIANIE
kodowanych odbiorników 

samochodowych 
i odblokowywanie telefonów GSM
58-105 Świdnica, ul. Prądzyńskiego 15 

tel. 074/853-83-99 
czynne pon.-pt. w godz. H  00-^ 00 ! le ^ O 00

OP993495

GŁOŚNIKI BOSE po 2 przednie, tylne * centralny, subwo
ofer, - 2.499 zł. Legnica, tel. 0607/41 -76-95 
GŁOŚNIKI FENNER SPT10060 W. 87 dB, 2-drożne, do Fia
ta Seicento, stan idealny, cena 110 zł/2 szt. Legnica, tel. 076/
854-53-30
GŁOŚNIKI HECO do .kina domowego*. 5+1, nowe, zapako
wane, moc 500 W, - 900 zł. Wałbrzych, tel. 0607/60-49-38 
GŁOŚNIKI JBL GTO-963 nowe, • 350 zł oraz Pioneer 
TS-G1340. Wrocław, tel. 0605/10-83-08 
GŁOŚNIKI MAGNAT 600 W, 40 ohm, fi 30 cm, dwukanałowy, 
idealny do tuby, nowy, zapakowany - 320 zł. Leszno, tel. 0605/
14-14-00
GŁOŚNIKI MB QUART 215.03 nowe, w kartonie, 13 cm basy, 
gwizdki tytanowe, zwrotnice,, hi-end - 570. zł. Wrocław, tel. 
0605/13-07-05
GŁOŚNIKI PIONEER TS-A1645 samochodowe, 2-drożne. o 
średnicy 16 cm, 35 W, nowe + maskownice, 2 szt, -180 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/841-97-19- 
GŁOŚNIKI PYLE 6x9. 240 W. - 230 zl oraz głośniki Pioneer 
TS 6990, 6x9t metaliczna membrana • 480 zł. Wrocław, tel.
328-72-64 do godz.10,0501/40-29-22 \
GŁOŚNIKI SONY samochodowe, 2-drożne, eliptyczne, - 210
zł. Bolesławiec, tel. 0606/36-44-93
GŁOŚNIKI TECHNICS do kina domowego, centralny SB-PC

KAMERA VIDEO PANASONIC VHS:C, -1.100.zł. Jelcz-La
skowice, tej. 071/318-47-83 • r 
KAMERA VIDEO PANASONIC prawie nowa.na gwarancji,-
1.500 zł. Wrocław, tel. 071/332-72-40 
KAMERA VIDEO SONY Videorecorder 8 CCD-S 550 E * 
obiektyw, torba, lampa, filtr, statyw, instrukcja, stan idealny, - 
900 zł. Leszno, tel. 065/520-16-92,0603/79-72-91 
KAMERA VIDEO SONY CC-TR72 nowa, na gwarancji, nie 
używana (kupiona 07.05.2001 r.), Hi8, zoom optyczny x20, 
cyfrowy x560, nightshot, efekty cyfrowe, wprowadzanie napi
sów, lampa, bateria litowo-jonowa, - 1.750 zł. Słubice, tel. 
0605/42-33-37
KAMERA VIDEO SONY monitor, osprzęt, z pilotem, stan ide
alny, -1.400 zł. Wrocław, tel. 0602/85-07-33 
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-TR 7000E cyfrowa, digital B, 
kolorowy wizjer, night shot, 0 lux, program AE, efekty cyfro
we, ręczna i automatyczna regulacja ostrości i ekspozycji, 
pudełko, instrukcja w jęz. polskim, - 2.250 zł. Wrocław, tel. 
0501/59-08-97
KAMERA VIDEO SONY CCD-TR 412E 8 mm, LP-SP, zoom 
200x, edycja napisów, stabilizator, efekty cyfrowe, osprzęt, 
torba, - 1.400 zł. Wrocław, tel. 0501/44-86-69 
KAMERA VIDEO SONY TR 713 8 mm, wyposażenie, -1.800 
żł. Wrocław, tel. 781-32-56,0606/14-19-23 
O  KARTA „CHIPOWA” do wszystkjego, możliwość 

ekspresowej wysyłki. ZADZWOŃ PO SZCZEGÓ- 
ŁY!!!. Świdnica, tel. 0503/64-22-98 01025971

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. Wrocław, tel. 0603/71-53-17 
02020481

KASETY MAGNETOFONOWE zespołu .Depeche Mode’ , 
remiksy, 54 szt., komplet -170 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/ 
73-44-10
KASETY VIDEO różne, po likwidacji wypożyczalni • 6 zł/szt. 
Walim, tel. 074/845-73-34
KASETY VIDEO z filmami dla dorosłych, 5 szt., po 180 minut 
• 7 zł/szt. albo 30 zł/5 szt. Jelenia Góra. te|. 075/753-34-03 
O  KŁOPOTY Z TELEWIZJĄ CYFROWĄ? Telewizja 

cyfrowa bez barier: bajki, filmy, sport, rozrywka. 
Zadzwoń - udzielę wszelkich informacji, również 
wysyłkowo. Wrocław, tel. 0607/21-39-91 
80008161

KOLUMNA EMPIRE EASS CENTER centralna, do kina do
mowego, 80W, na gwarancji. pilne, cena nowej 240 zł, • 160 
.zł. Trzebnica, tel. 071/387-09-22,0501/61-82-26 
KOLUMNY, 160 W. 240 W, gwizdek chłodzony cieczą - 420 
zł. Lubin, tel. 076/842-12-03-
KOLUMNY ZG 30 moc 30 W, 4 Om, HiFi, -100 zł. Wrocław, 
tel. 071/785-55-64
KOLUMNY estradowe, 800 W, 2 szt, - 400 zł. Jelenia Góra, 
lei. 075/713-46-61
KOLUMNY ALTON 110 stan b. dobry • 460 zl. Wrocław, tel. 
071/354-36-06
KOLUMNY ALTUS 140,1999 r. cena - 500 zł/komplet, Altus 
140,2000 r., cena • 600 zł/komplet oraz .kino domowe* Tonsil

LOMBARD EURO -P.A. 
tel. 071/341-75-48

KOMPAKT DUAL 1004 RL uszkodzony - 40 zł lub zamienię 
na kupon uzupełniający SIM Plus. Lubin, tel. 0607/53-68-80 
KOMPAKT NAD 54124-bit, z dekoderem HD/CD, czyta CD-R, 
nowy, gwarancja 2 lata, -1.580 zł. Lubin, tel. 0603/12-30-26 
KOMPAKT PIONEER PD-S503 czarny, do dużej wieży, me
chanizm stabilizujący płytę, - 320 zł. Wrocław, tel. 071/ 
322-37-67, 0601/78-51-55
KOMPAKT SCHNEIDER 7400 (mini),-150 zł! Jelcz-Lasko
wice, fel. 071/318-48-31
KOMPAKT SONY 2 szt., z pilotem - 250 żł/szt. Bielany Wro
cławskie, tel. 071/311-26-08,0607/46-37-25 ,
KOMPAKT SONY CDP-XB 720 QS Jogdial, 3 x digital filter, 
pilot; nowy/- 550 zł. Legnica, tel. 076/854-23-09, 0605/ 
.7£>-40-51
KOMPAKT SONY CDP-XŻEŚ, instrukcja, oryg. pilot, stan b. 
dobry, -1.000 zł. Milicz, tel. 071/384-62-48 
KOMPAKT SONY CDP V 925E, midi, wyjścje światłowodo
we, Ćustom File, - 200 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 0503/
68-55-68
KOMPAKT SONY CDP-XB 7200 6-miesięczny, - 850 zł. Wro
cław, tel. 788-82-99 po godz. 20,0601/89-23-08 
KOMPAKT SONY czarny, do dużej wieży, • 250 zł. Wrocław, 
teł. 071/322-37-67,0601/78-51-55 
^KOMPAKT SONY CDP-XA 3ES czarny, -1.100 zł. Bielawa, 
tel. 074/833-60-22
KOMPAKT TECHNICS, z pilotem, - 350 zł. Bielany Wrocław
skie, tel. 07T/311 -26-08,0607/46-37-25 
KOMPAKT TECHNICS SL-PG 580A,z pilotem, dużo funkcji, 
stan b. dobry, kupiony w salonie RTV, instrukcja w j. polskim - 
550 zł, procesor DSP Technics SH-GE 90, stan b. dobry - 750 
zł. Jawor, tel. 0609/06-59-93
KOMPAKT TECHNICS SL PG 390 cena 350 zł, amplituner 
Technics SAAX 530, dolby pro logie, surround, wejście DVD, 
wszystko na gwaranęji, razem lub osobno, -1.200 zł. Polko
wice, tel. 0502/29-15-83
KOMPAKT TECHNICS SLPG 370, - 300 zł. Rawicz, tel. 0607/ 
09-45-46
KOMPAKT TECHNICS SLP 70 klasa AA, najwyższy model, 
pilot, wyjście optyczne, stan b. dobry, na gwarancji, - 400 zi. 
Wrocław, tel. 0603/22-81-46
KOMPAKT TECHNICS SLP-350 wyjście cyfrowe, dużo funk
cji, stan b. dobry, '•150 zł. Wrocław, tel. 0603/22-81-46 
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 TECHNICS SL-PG 440 A, - 320 zł. Wrocław, tel. 
071/322-37-67,0601/78-51-55 
KONWERTERY UKF do przestrajania odbiorników z pasmem 
polskim na pasmo zachodnie, -10 zł. Dzierżoniów, tel. 074/ 
831-54-16, 0604/75-90-51 _
KOREKTOR TECHNICS SH-GE 90, - 600 zł. Wrocław, tel. 
071/783-35-15
KORPUS KENWOOD KRĆ-459 R. Zgorzelec, tel. 075/ 
771-65-06
KORPUS PIONEER DEH-300 CD, mosfet, 4x45 W -160 zł 
lub kupię panel. Bolesławiec, tel. 0605/37-90-33 lub 0502/
65-62-82 -
KORPUS PIONEER KEX-P66R winda, kaseta, stan b. dobry, 
kompletny (ramka, kości, przetwornica), pasuje panel od 
KEH-P6600R, cena 250 zł. Wrocław, tel. 0503/67-00-77 
KUPIĘ AMPLITUNER YAMAHA RX496. Wołów, tel. 0601/
73-97-25
KUPIĘ APARATURĘ NAGŁAŚNIAJĄCĄ do prowadzenia
aerobicu. Pleszew, tel. 075/742-32-74
KUPIĘ DEKODER „CYFRA+” firmy Pioneer oraz kartę na
800 programów. Iłowa, tel. 068/377-40-73
KUPIĘ DEKODER „CYFRA*” używany, możliwy dojazd.
Lubin, tel. 0609/27-39-70

E  T R E M E  ZAPRASZAMY NA ODSŁUCH NASZEGO MERCEDESA!!! UWA<
B H K  C A R  AUDIO  sYstem Infinlty 8 głośników, 2 subwoofery, 1600W power, JAKOŚĆ i MOC bez limitu ! f f j f l j Ą
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ness, pro logie, dolby surround, wejścia na video, DVD/LD, 
CD, Phono, magnetofon, wpis 4 znaków stacji, pilot sterują
cy, - 680 zł. Borek Strzeliński, tel. 0608/59-37-76 
AMPLITUNER PIONEER SX 205 RDS, magnetofon Pionner 
ĆT S 550 S, dolby S, kompakt Pioneer PD 2001, kolumny CS 
70 30, - 2.400 zł. Świdnica, tel. 074/851-33-88,0501/72-86-22 
AMPLITUNER PIONEER VSX 709, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/345-41-99
AMPLITUNER PIONEER VSX 409 DSP dolby pro logie, 5 x 
80 W, pilot, stan b. dobry, - 650 zł. Wrocław, tel. 071/352-40-44 
po 18
AMPLITUNER PIONEER VSX 609, - 1.020 zł. Wrocław, tel. 
0604/27-61-70
AMPLITUNER RADMOR, - 300 zł. Legnica, tel. 0602/

* 10-30-27
AMPLITUNER SONY STR DB'840 - 1620 zł, STR 445-1100 
zł, STR 545 -1250 zł, SJ- MD 640 - 1000 zł, DVP 336 -1330 
zł, DVP 536 -1640 zł, nowe. Legnica, tel. 0602/10-30-27 
AMPLITUNER SONY STR 940 cena - 1:900 zł, STR 840 - 
1.550 zł, STR 445 - 1.000 zł, DVP 735 - 2.100 zł, DVP 535 -
1.500 zł, DVP 335 - 1.150 zł, Pascal 705 - 2.450 zł, Pascal 
505 - 1.450 zł, nowe, na gwarancji. Wrocław, teł. 0609/ 
50-33-00
AMPLITUNER SONY ŚTR-DB 840 QS czarno ŝrebrny, fa
brycznie nowy, na gwarancji, instrukcja, -1.600 zł. Wrocław, 
tel. 071/786-77-91,0609/35-26-62 
AMPLITUNER SONY STR-DB 940, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
071/372-39-39,0601/77-26-10 
AMPLITUNER SONY STR-DB 840, - 1.600 zł. Wrocław, tel. 
071/372-39-39,0601/77-26-10 
AMPLITUNER SONY STR DE545, - 1.150 zł. Wrocław, tel. 
0605/92-95-60
AMPLITUNER TECHNICS SA-AX540 - 800 zł, SA-OX940 - . 
1230 zł, SJ-MD150 - 850 zł. SL-PG590 - 550 zł; RV20EG - 
1230 zł, RV 60EG -1920 zł, nowy. Legnica, tel. 0602/10-30-27 
AMPLITUNER TECHNICS SA-AX 540 Dolby surround, Pro \ 
Logic, na gwarancji, - 800 zl. Oława, tel. 0502/12-00-26 
AMPLITUNER TECHNICS SA-DA 8 cena - 1.550 zł. SA-DX 
940 - 1.120 zł, SA-AX 540 - 820 zł, SL-PS 7 - 820 zł, SL-PG 
590 - 820 zł, SS-MP 150 - 820 zł, DVD Panasonic RV 60 -
1.900 zł, RV 40 -1.400 zł, RV 20 - 1050 zł, RV 31 -1.100 Żł, 
nowość CD*RW, na gwarancji. Wrocław, teł. 0609/50-33-00 
AMPLITUNER TECHNiCŚ SA-DX 940. - 1.200 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-39-39,0601/77-26-10 
AMPUTUNER TECHNICS SA-AX7, - 1.400 zł; Legnica, tel! 
0603/28-25-99
AMPLITUNER TECHNICS SA-DX940, -1.100 Zł. Legnica, tel. 
0603/28-25-99
AMPLITUNER TOSCA, stereo, wysokie pasmo 87.5-108 
MHz, nowe końcówki mocy (1 wyjście), wmontowany wenty-

L O M H A K l l
Natychmiastowe 
pożyczki pod zastaw.
W rocław , u l  D robn era  1 2  V
tel. 071 321 66 37

CB-RADIO PRESIDENT LINCOLN mikrofon, wzmacniacz z 
płynną reg., zasilacz, antena stacjonarna 5/8 + Alan 95, prze
nośny • 950 zł. Wrocław, tel. 071/340-00-02 po godz.18,0605/
67-46-51
O  DEKODER „CYFRA PLUS” za 699 zł, w tym rok 

pełnego pakietu superpremium !! Czasza i kon
werter plus montaż Wizji TV za 599 zł, w tym rok 
pełnego pakietu HBO III + czasza i konwerter, 
dojazd i montaż gratis I. Wrocław, tel. 071/
781-72-82,0608/33-89-68 02021071

DEKODER „CYFRA*” używany, bez karty, pilota i osprzętu, 
- 350 zł. Legnica, tel. 0607/04-07-51 
DEKODER „CYFRA*” kompletny, nowy - 740 zł. Legnica, 
tel. 0601/49-99-25
DEKODER „WIZJA TV” kompletny, nowy, - 590 zł. Legnica, 
tel. 0601/49-99-25
DEKODER „WIZJA TV” mowy, kpi., antena, konwerter, kar
ta, - 550 zł. Wrocław, tel. 0503/55-30-94 
DEKODER „WIZJA TV” do odbioru cyfrowych programów 
telewizyjnych i radiowych, - 650 zł. Wrocław, teł. 0501/
80-52-72 . • {
O  DEKODER • „ANTENY SATELITARNE” nowe, 

kompletne zestawy do odbioru ponad 900 pro
gramów z  satelit Astra i Hotbird, najwyższa ja
kość obrazu i dźwięku, najnowsze filmy, najlep
sza erotyka HARD CORE, sport, muzyka, radio 
cyfrowe, bajki, aktywacje niedziałających anten, 
możliwość ekspresowej wysyłki. 21ADZWOŃ PO 
SZCZEGÓŁY!!!. Świdnica, tel. 0503/64-22-98 
01025981

O  DEKODER CYFROWY PHILIPS 6010 fabrycznie 
nowy, z czaszą, konwerterem i kartą (HBO, Wizja 
Sport, Reality TV, bajki, muzyka) 200 progra
mów. Wrocław, teL 0501/47-70-47 02021041 

Q~ DEKODERY ITUNĘRY do odbioru satelitarnej te
lewizji cyfrowej, firm Pioneer, Kenwood, Philips, 
Humax 5500, ponad 500 programów. Wszystkie 
rodzaje kart testowych., tel. 0607/75-59-39 
02021431

DEKODERY YIDEOCRYPT, D2 MAC. • 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 CLATRONIC dużo funkcji, anti-shock, słuchawki, 
stan b. dobry, -160 zł. Szczytna, tel. 074/868-34-49 
DISCMAN PHILIPS AZ 9001 nowy, na gwarancji, - 400 zł. 
Wrocław, teł-. 0608/10-97-55
DISCMAN TECHNICS anty shock, mash, czarny, -180 zł. 
Bolesławiec, tel. 0605/37-90-33 lub 0502/65-62-82 
DYKTAFON SANYO cena 40 zł, mikrofon i kabel • 70 zł. Wro
cław, tel. 0607/45-55-86
DYKTAFON SHACK VOX radio, na duże kasety, - 80 zł. Wro
cław, tel. 071/357-53-24

12, 100W, 1 szt., sourund SB-PS 12, 50W, 2 szt, - 230 zł. 
Żołędnica, tel. 065/546-00-62
GŁOŚNIKI YAMAHA FRONT NS45E, 2001 r. do .kina domo
wego’, 120 W din, 180 W maks., surround + Centor NSP 60, 
80 W, subwoofer aktywny YSTSW (75 W), całość nowa, na 
gwarancji, możliwość dostawy - 2.500 zł/komplet. Wrocław, 
teł. 0502/07-98-55
INSTRUKCJA DO SPRZĘTU RTV różne - 40 zł/szt. Wrocław, 
tel. 0603/22-81-46
„KINO DOMOWE” PANAŚONIC SC-HT 80 fabrycznie nowy, 
• 3.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/323-85-10,0502/38-92-66 
„KINO DOMOWE" SONY DAV-S900 - 2.500 zł, .kino domo
we* Pioneer 55 - 2.800 zł, wieża Technics SC-DV170, odtwa
rzacz DVD, dolby digital, nowy, na gwarancji • 3.200 zł. Wro
cław, tel. 0600/y19-96-91
„KINO DOMOWE” SONY z telewizorem Sony, nowy, ha gwa
rancji, • 7.500 zł lub osobno - 3.200 * 4.300 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/730-46-74,0603/32-46-17 
KABEL VC-VDV 206 U łączący kamerę video lub aparat cy
frowy z komputerem, złącze Fire Wire, -140 zł. Wrocław, tel. 
0502/34-35-27
KABEL-PRZEDŁUŻACZ DO ZMIENIACZA KENWOOD oraz 
starszego modelu Sony, • 40 zł. Legnica, tel. 0602/10-30-27 
KAMERA VIDE PANASONIC RX1 kaseta .matka*, stan ide
alny, - 690 zł, Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51 ■ 
KAMERA VIDEO CANON MV 30 cyfrowa, optyczny stabili
zator obrazu, progresywne skanowanie, filtr RGB, ekran LCD 
3,5", fabrycznie nowa, zapakowana, gwarancja, instrukcja w 
jęz. polskim, - 4.400 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-95-62 
KAMERA VIDEO JVC GR-DVX10 nowa,.gwarancja, - 4.400 
zł. Lubin, tel. 0603/12-30-26
KAMERA VIDEO JVC MINI DV cyfrowa, instrukcja, 100 x 
zoom, osprzęt, cena sklepowa 7.000 zł, - 3.500 zł. Wrocław, 
tel. 0602/85-07-33
KAMERA VIDEO JVC GR-SX201,5 roku gwarancji, osprzęt, 
stan b. dobry, -1.100 zł. Wrocław, fel. 0602/27-60-97 
KAMERA VIDEO JVC GR-AX 200 stań b. dobry, pasek * ła
dowarka i 2 baterie, -1.100 zł. 2agań, tel. 068/377-16-21 
KAMERA VIDEO PANASONIC NV-RX67E cyfrowy zoom x 
300, obraz w obrazie, efekty specjalne, na gwarancji, w pu
dełku, jak nowa *'1.550 zł. Wrocław, tel. 0603/33-89-77. 
KAMERA VIDEO PANASONIC M-25 na duże kasety, łado
warka, walizka, - 850 zl. Wrocław, tel. 789-52-21 wgodz. 10-16 
KAMERA VIDEO PANASONIC NV-RX 50 kompletna, stan b. 
dobry, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-82-63 po godz. 20, 
0603/21-36-96
KAMERA VIDEO PANASONIC NV-RX67 nowa. 2 lata gwa-. 
rancji, ZOOM x 300, stabilizer, night view, pełny osprzęt, pu
dełko. -1.650 zł. Wrocław, tel. 0602/27-60-97.

• URUCHAMIANIE KODOWANYCH 
ODBIORNIKÓW SAMOCHODOWYCH

• KOREKTY LICZNIKÓW SAMOCHODOWYCH
• MONTAŻ SYSTEMÓW ALARMOWYCH

J& M  ELECTRONICS  
S9-300 Lubin. ul. Grabowa 15 O P O H 3 5 2

te!71ax 076/842-79-50.0-607 606 470.0-603 560 526

Front-Sonata 160, Surround-Sonata 120 + center 80 W. 2001 
r., cena - 1.000 zł/komplet. Wrocław, tel. 0502/07-98-55. 
KOLUMNY ALTUS 2 szt. 140 W, czarne, stan b. dobry, - 650 
zł. Wrocław, tel. 348-05-67
KOLUMNY ALTUS 140 moc 140 W, nowe membrany, nowe 
głośniki - 370 zł. Wrocław, tel. 071/373-57-84,0603/43-97-32 
KOLUMNY B&W 602-S2n- 1.400 zł. Głogów, tel. 0761 
834-15-50, 0603/06-49-97
KOLUMNY B8lW DN 601S2 nowe, na gwarancji -1.100 zł. 
Wrocław, tel. 0603/22-81-46
KOLUMNY B&W 603 czarne - 2.100 zł/komplet oraz głośnik 
centralny B&W CC 65II, czarny, nowy - 900 zł, komplet - 2.500 
zł, możliwa dostawa. Wrocław, tel. 0502/07-98-55 
KOLUMNY B&W 602 S2 -1.500 zł, Tanoy MX2 • 900 zł, MXR 
- 500 zł, MXC - 500 zł. Wrocław, teł. 071/372-39-39, 0601/
77-26-10
KOLUMNY JBL prod. USA, model HLS 810,250 W, - 2.300 
zl. Wrocław, tel. 071/341-50-74 
KOLUMNY MONITORS IV prod. USA, moc^25 W, - 450 zł. 
Wrocław, tel. 071/341:50-74
KOLUMNY PASCAL 705, • 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
344-12-52, 0603/42-14-79
KOLUMNY POLARIS do .kina domowego*, • 1.200 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/831-54-16,0604/75-90-51 
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, moc 300 W, - 600 zł. Nysa, tel. 0602J 
43-30-31
O  KOLUMNY POLARIS, 2001 r. FABRYCZNIE 

NQWE, NIE UŻYWANE, DO „KINA DOMOWEGO”: 
2 szŁ/80 W - 350 zł, 2 szŁ/120 W - 500 Zł, 2 szt./ 
180 W - 700 zł, 2 szŁ/200 W - 800 zł, 2 szt./300 W 
• 900 zł, 2 szL/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 SOUNDRNDER 250 W. Tonsil, stan b. dobry, - 
400 zł. Rawicz, tel. 0607/09-45-46 
KOLUMNY TONSIL BOLERO. 200W, duże, stan idealny.
1.5-roczne, -1.250 zł. Bogatynia, tel. 0604/96-84-24 
KOLUMNY TONSIL 70 W, nowe głośniki basowe o większej 
mocy, nowe maskownice (brokat), stan b. dobry, atrakcyjny 
wygląd, • 143 zł. Witków, ul. Jaworzyna Śl., tel. 074/851 -62-56 
po godz. 16 -
KOMPAKT CD 502. z pilotem, - 320 zł. Dzierżoniów, tel. 0604/
05-24-65
KOMPAKT CARAVEtlA COC 775 na 5 dysków. - 750 zł.., 
tel. 0602/86-65-46

KUPIĘ DEKODER „CYFRA*" oraz .Wizja TV*. nowy. nie 
używany, stan dobry, kpi. oraz karty nieaktywne. Wrocław, tel. 
0503/55-30-94
KUPIĘ DEKODER „CYFRA*” nowy, kopipletny, w cenie do 
580 zł lub używany, w cenie do 450 a f  Kłodzko, tel. 0607/
80-98-15
O  KUPIĘ DEKODER „CYFRA*” używany. Wrocław, 

tel. 0603/29-93-37 02021131
KUPIĘ DEKODER „CYFRA*”, „WIZJA TV” używany: Wro
cław, tel. 0605/74-65-13
KUPIĘ DEKODER „WIZJA TV” nowe i używane, z kartą ko
dową. Wrocław, tel. 0603/10-31-00 
KUPIĘ DEKODER „WIZJA TV” może być bez aktywnej kar
ty i bez czaszy, cena do 450 zł. Kłodzko, tel. 0607/80-98-15 
KUPIĘ DEKODER KENWOOD lub Pioneer, cyfrowy, bez an
teny i konwertera, nowy lub używany, w b. dobrym stanie, w 
cenie do 410 zł. Legnica, tel. 0503/79-00-06

KINO DOMOWE

TELEWIZORY. 100 HZ, 
PROJEKTORY; ; 

PLASMA, AMPLITUNERY AC-3, 
DVD, ZESTAWY GŁOŚNIKOWE, 

SUBWOOFERY 
NAJTAŃSZY ZESTAW - 2.999 ZL 

BEZPŁATNY DOWÓZ - CAŁY KRAJ 
GWARANCJA, NAJNIŻSZE CENY!!!

RATY NA TELEFON
www. kinowdomu .prv.pl 

tel. 042/684-55-22 
0-605 262 520
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O  KUPIĘ DEKODERY CYFROWE nowe i używane - 
najlepsze ceny, szybka realizacja., tel. 0502/
89-69-98 02021371

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 GŁOŚNIKI TONSIL spalone (jednakowe lub do pary), 
śr. 30 cm, duże magnesy lub 4 kosze z magnesami fi 30 cm.. 
Witków, ul. Jaworzyna śl., tel. 074/851-62*71 Łukasz, po 
godz.15,0607/55-59-66
KUPIĘ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI MAGNETOWIDU JVC 
HR-J425 do 50 zł. Wrocław, tel. 071/788-78-92 
KUPIĘ KAMERĘ VIDEO SONY Digital 8 do 2.000 zł. Wro
cław, tel. 071/789-35̂ 79
KUPIĘ KAMERĘ VIDEO SONY 8 mm, z bocznym ekranem 
LCD, tanio. Wrocław, tel. 0603/43-92-46 
KUPIĘ KARTĘ KODOWĄ „WIZJA TV” nieaktywną. Wrocław, 
tel. 0603/10-31-00
KUPIĘ KOLUMNY TECHNICŚ SB-LV 500 lub SB-M 500 M2.
nowe. Wałbrzych, tel. 0503/75-93-93
KUPIĘ KOMPAKT do dużej wieży, firmą obojętna, może być
lekko uszkodzony. Lubin, tel. 0607/53-68-80
KUPIĘ KORPUS KENWOOD KMD 860R minidysk. Wrocław,
tel. 0605/72-18-88
KUPIĘ KORPUS PIONEER KEH-6900 R. Opole, tel. 0771 
457-84-30
KUPIĘ KORPUS PIONEER DEH-700. Wrocław, tel. 0605/
73-46-34
KUPIĘ KORPUS PIONEER KEH-M 9300 RDS starszy mo
del. Wrocław, tel. 071/344-32-81,0609/53-39-39 
KUPIĘ KORPUS SONY mdx-6500rv lub sprzedam panel, • 
260 zł. Bolesławiec, tel. 0502/50-40-75 
KUPIĘ KOSZE TONSIL śr. 30 cm, 4 szt. Świdnica, tel. 074/
851-62-71.
•KUPIĘ MAGNETOWID sprawny, tanio. Legnica, tel. 076/ 
866- 02-66
KUPIĘ MAGNETOWID 6-, 8-głowicowy, nowy lub na gwa
rancji. Wrocław, tel. 0605/74-6% 13 
KUPIĘ OBROTNICE I POZYCJONER CZASZY anteny sat, 
w przyczepie kempingowej, maszt aluminiowy; regulowany, 
do anteny i czasze, kwadratowa z wbudowanym konwente- 
rem. Wrocław, tel. 071/316-51-67 '
KUPIĘ PANEL JVC ks 676 cd i KS 650..Wrocław, tel. 0607/
19-51-53
KUPIĘ PANEL JVC KDS 676R lub KDS 673R. Wrocław, tel. 
071/368-17-82,0604/31-75-54 
KUPIĘ PANEL PIONEER KEH-P4100 RDS. Wrocław, tel. 071/ 
363-26-85, 0502/20-90-06
KUPIĘ PANEL PIONEER KEH-P 4400 R lub sprzedam kor
pus. Zgorzelec, tel. 075/771-65-06 
KUPIĘ PANEL PIONEER KEH 6̂200 RDS lub sprzedam kor
pus. Zgorzelec, tel. 075/771-65-06 
KUPIĘ PANEL SONY CDX-C4850R lub sprzedam Korpus. 
Bolesławiec, tel. 0601/57*13-39 
KUPIĘ PANEL SONY XR 4750 z RDS. w cenie do 100 zł lub 
zamienię na Pioneer KEH-P 4300R, albo sprzedam -140 zł. 
Brzeg, tel. 0502/92-68-10
O  KUPIĘ PANELE I KORPUSY FIRMOWE oraz ra

dioodtwarzacze firmowe. Wrocław, tel. 0503/
79-38-55 81009411 

KUPIĘ RADIOODTWARZACZ samochodowy, do Toyoty Ćo- 
rolli z 2000 r. Brzeg Dolny, tel. 071/389-54-91 
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ samochodowy, do 400 zł lub 
zamienię. Wrocław, tel. 0600/61-12-52 
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ CLARION DRX 9575. Biela
wa, tel. 074/833-02-15 po godz. 16,0604/63-73-60 , 
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ JVC .kameleon". Leszno, tel. 
0605/82-85-18
KUPIĘ TELEWIZOR 36". Wrocław, tel. 071/372-76-44,0607/ 
63-31-96
KUPIĘ TELEWIZOR kolorowy, mały, z magnetowidem 8 mm, 
na 12 V. Wrocław, tel. 0603/43-92-46 
KUPIĘ TELEWIZOR CASIO TV-35-S LCD, 8 cm, stan dobry 
.lub najnowszy. Wrocław, tel. 0603/84-36-36 po 13 
KUPIĘ TELEWIZOR SONY 14' chętnie z telegazetą, do 2 lat, 
- 500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0603/49-99-70 .
KUPIĘ TELEWIZOR SONY lub Panasonic, 25*, nowy lub mało 
używany. Wrocław, tel. 372-44-46 
KUPIĘ TUNER DENON 235 lub 255, koniecznie złoty. Wro
cław. tel. 0605/76-01-11
KUPIĘ WIEŻĘ DIORA. Wrocław, tel. 0601/58-50-95 
KUPIĘ WIEŻĘ TECHNICŚ używaną. Wrocław, tel. 0601/
58-50-95
KUPIĘ WZMACNIACZ SAMOCHODOWY o mocy 400 W, w 
rozsądnej cenie. Leszno, tel. 0605/14-14-00 
ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW do kamer video Ca
non, 6V, -130 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/53-42-21 
ŁADOWARKA DO KAMERY CYFROWEJ SONY AC-V11 do 
modeli. DCR-PC1, PC-2, PC-3, PC-4, PC-5 + bateria NP-F11, 
opakowane, nowe, - 830 zł. Wrocław, tel. 0601/76-65-80 
ŁADOWARKA SONY AC-V700 do kamery video lub aparatu 
cyfrowego. Wrocław, tel. 0502/34-35-27 
MAGNETOFON mini, kolor srebrny, -120 zł. Dzierżoniów, tel. 
0604/05-24-65
MAGNETOFON DIORA MDS-506 HX-PRO, stan b. dobry, • 
190 zł. Wrocław, tel. 071/327-47-60,0502/04-12-41 
MAGNETOFON GRUNDIG ZK 120,1970 r. na kasety szpu
lowe, wejście na mikrofon i radio, przewijanie przód i tył, techn. 
sprawny, -150 zł. Trzebnica, tel. 0607/10-95-50 
MAGNETOFON PHILIPS N 4515 szpulowy, Hi Fi, deck, pół
profesjonalny, 3 silniki, 3 głowice, 3 szybkości, long life he- 
ads, dynamie noise limiter, magno-control, stan idealny, mało 
używany + taśmy magnetofonowe, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/
343-24-58
MAGNETOFON PIONEER CTF 500 kolor srebrny, do wieży 
segmentowej, stan b. dobry, - 50 zł. Wrocław, tel. 322-30-01 
po godz. 20
MAGNETOFON SHERION przenośny, + pilot, -150 zł. Le
gnica, tel. 0602/10-30-27
MAGNETOFON SONY TCK 311 1 kieszeń, dolby B/C. wy
szukiwanie utworów, - 280 zł. Wrocław, tel. 071/322-37-67, 
0601/78-51-55
MAGNETOFON SONY TC-KE 600S Dolby NR-S, czarny, - 
550 zł. Bielawa, tel. 074/833-60-22 
MAGNETOFON TECHNICŚ RS-TR 474, Dolby B/C, wyszu
kiwanie utworów, kupiony w salonie RTV, stan b. dobry, in
strukcja w j. polskim, - 600 zł. Jawor, tel.j0609/06-59-93 • 
MAGNETOFON TECHNICŚ AZ6 stan b. dobry, - 550 zł. Ole
śnica, woj. wrocławskie, tel. 0604/28-12-13 
MAGNETOFON TECHNICŚ RS-BX 501 stan idealny, I wła
ściciel, prawie nowy, - 500 zł. Trzebnica, tel. 071/312-18-75 
MAGNETOFON TECHNICŚ RS-BX 646, - 500 zł. Wrocław, 
tel. 071/783-35-15
MAGNETOWID AIWA, Hi-Fi stereo, funkcje wyśw. na ekra> 
nie, show-view. nowy, - 650 zł. Wrocław, tel. 321-69-52,0601/
78-51 -S\
MAGNETOWID AKAI pilot, instrukcja, - 320 zl. Bielany Wro
cławskie, tel. 071/311-26-08.0607/46-37-25 - 
MAGNETOWID AKAI VR 2000 show-view, najwyższy model, 
menu w jęz. polskim, TXT, fotokomórka, - 730 zł. Wrocław, 
tel. 071/363-46-25 wewn. 14* po g. 15.
MAGNETOWID AKAI GM 2200 hi-fi stereo, 7 głowic, TXT,

menu, show view, NTSC, play back, SP/LP, z pilotem, stan b. 
dobry, - 850 zł. Wrocław, tel. 071/322-37-67, 0601/78-51-55 
MAGNETOWID BLAUPUNKT RTV 800 hi-fi, stereo, 6 gło
wic, pilot. - 390 zł. Wrocław, tel. 0503/89-93-68 . 
MAGNETOWID GOLDSTAR TXT, 4-głowicowy, pilot z wy
świetlaczem, - 390 zł. Wrocław, tel. 0603/21-24-72 
MAGNETOWID GRUNDIG VP660 hi-fi stereo, 6-głowicowy, 
VPT, tuner TV kablowej, LP, S-VHS, telegazeta, funkcje wyśw. 
na ekranie, pilot z wyświetlaczem, - 400 zł. Opole. tel. 077/ 
456-95-85
MAGNETOWID GRUNDIG 2-głowicowy, z pilotem. - 200 zł. 
Opole. tel. 077/456-25-08
MAGNETOWID GRUNDIG hi-fi stereo, S-VHŚ, menu, TXT,2 
x scart, ATS, nowy model, stan idealny, - 450 zł. Wrocław, tel. 
0602/85-07-33
MAGNETOWID GRUNDIG 6V 464 6 głowic, hi-fi, stereo, 2xeu- 
ro, tuner kablowy, ż pilotem, - 580 zł. Wrocław, teł. 071/ 
322-37-67, 0601/78-51-55
MAGNETOWID GRUNDIG GV 404SV, VS 901VPT, VS 300, 
bez pilota - 500 zł, show view, auto tracking, top text, - 500 zł. 
Wrocław, tel. 0603/08-57-07
MAGNETOWID JVC HR-539,4-głowicowy, pilot, instrukcja, 
kupiony w 1998 r. - 650 zł, kamera videó Canon UC-6000, 
kpi. osprzęt, 1998 r., uszkodzona głowica • 550 zł. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 0603/53-42-21
MAGNETOWID JVC HR-J425 4-głowicowy, SP/LP, 2 x euro, 
video-audio, show-view; pilot z wyświetlaczem, centr. mecha
nizm, stan idealny, - 380 zł. Wrocław, tel. 071/788-78-92 
MAGNETOWID LOEWE funkcje wyśw. na ekranie, z pilotem,
- 245 zł. Wrocław, tel. 071/351-54-40.0502/04-12-41 
MAGNETOWID MITSUBISHI HS-M40 4 głowice, lońg play, 
VPS, tape optimizer, pierścień Jog/Shuttle, centralny mecha
nizm, instrukcja w jęz. polskim, mało używany,-stan idealny, - 
350 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-95-62 
MAGNETOWID MITSUBISHI HS-751 hi-fi stereo; LP/SP, show 
view, pilot, stan b. dobry - 550 zł. Wrocław, tel. 0602/27-60-97 
MAGNETOWID NOKIA 3799, HiFi stereo, ŚVHS, 7 głowic,-: 
PiP, dzielenie obrazu na 4 części, 2 x euro, 2 x SVHS, 2 x 
czincz. SP/LP, • 450 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 0503/
68-55-68
MAGNETOWID ORION N-700Ę-II sprawny, po przeglądzie 
(wymienione paski napędowe), pilot z wyświetlaczem, - 250 
zł. Świdnica, tel. 074/852-15-22.0602/28-32-80 
MAGNETOWID ORION VH 2799 hi-fi, stereo,-show view, 6 
głowic, pilot, stan idealny, - 380 zł. Wrocław, tel. 325-45-92 
po godz. 18,0603/94-02-16
MAGNETOWID PANASONIC NV-J35 HQ 4-głowicowy - 300 
zł. Wrocław, teł. 0605/95-82-06 
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD 600,6-głowicowy, hi-fi 
stereo, menu, show view, super driye, 2xeuro, czincze, pilot, 
LP, SP, stan idealny* - 640 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75, 
0603/28-89-79
MAGNETOWID PANASONIC NV-FS 200 6 głowic, hi-fi ste
reo, insert, dubbing, funkcje do montażu, z pilotem, - 750 zł. 
Wrocław, tel. 071/322-37-67.0601/78-51-55.- t 
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD 620 6 głowic, hi-fi ste
reo, menu, show view, next tv link, 2xeuro, tuner kablowy, SP/ 
LP, z pilotem, stan b. dobry; - 650 zł. Wrocław, tel. 071/- 
322-37-67. 0601/78-51-55
MAGNETOWID PHILIPS VR-400 turbo-drwe, show-view. 4 
głowice, polskie menu, systemy Pal. NTSC, bez pilota, • 320 
zł. Legnica, tel. 0604/87-21-21 
MAGNETOWID PHILIPS hi-fi stereo, turbo drive, 2xeuro, 
2xczincze, centralna winda, pilot, LP, SP, tuner kablowy, stan
b. dobry, - 690 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75.0603/28-89-79 
MAGNETOWID PHILIPS hi-fi stereo, centr. mechanizm, 2 
scart, RDS, SP/LP. - 400 zł. Wrocław, tel. 0602/85-07-33 
MAGNETOWID PHILIPS VR 73-79 6 głowic, hi-fi stereo Ni-

cam, tuner kablowy, 2 x euro, duża klapa otwierana, z pilo
tem, - 580 zł. Wrocław, tel. 071/322-37-67,0601/78-51-55 
MAGNETOWID SANYO pilot, stan b. dobry. • 200 zł. Kobie
rzyce. tel. 071/311-17-93
MAGNETOWID SANYO 3310 G pilot, dużo funkcji, stan b. 
dobry - 260 zł. Wrocław, tel. 0604/60-59-29 
MAGNETOWID SIEMENS 2-głowicówy, z pilotem, - 200 zł. 
Opole, tel. 077/456-25-08
MAGNETOWID SONY SRV-7, pilot. - 450 zł; Legnica, tel. 
0604/77-11-83
MAGNETOWID SONY 4-głowicowy, SP, LP, menu, pilot, NTSC 
on Pal TV, dubbing, 2-letrii, dużo funkcji, stan b. dobry, - 490 
zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
MAGNETOWID SONY 6-głowicowy hi-fi stereo, nowy, menu 
tri logie, smart, 2xeuro, czincze, pilot, stan idealny, cena - 850 
zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
MAGNETOWID SONY SLV-180 trilogic, 2-glowicowy, polskie 
menu, - 380 zł. Wrocław, tel. 0503/54-27-95 
MAGNETOWID SONY EV-S550E video 8, na kasety od ka
mery, tuner kablowy, audio dubbing, - 480 zł. Wrocław, tei. 
071/322-37-67, 0601/78-51-55 
MAGNETOWID SONY SLV-SE80 stereo, wysoki model, -
1.200 zł. Legnica, tel. 0604/34-21-25 .
MAGNETOWID SONY SLV-E7, VHS, HiFi, stereo, LP, koń- 
trol, Pal, NTSC, - 620 zł. Świdnica, tel. 074/851-33-88.0501/
72-86-22
MAGNETOWID SONY SLV-SE80 czarny, najwyższy model 
2000 r., hi-fi, stereo, show view, audio dubbing, 6 głowic, dużo 
funkcji, nowy, zapakowany, nie używany, -1.200 zł. Legnica, 
tel. 076/854-97-77
MAGNETOWID SONY ŚLV-SE80, - 1.200 zł. Legnica, tel. 
0603/28-25-99
MAGNETOWID THOMSON VP 4810 na gwarancji. 4 głowi
ce, LP/SP, show view, pudełko, pilot, stan idealny - 470 zł. 
Wrocław, tel. 0602/27-60-97
MAGNETOWID TOSHIBA hi-fi stereo, 6-głowicowy, 
show-view, menu, centr. mechanizm, 2 x scart, czincze (7 szt.), 
funkcje edycyjne, z pilotem, - 490 zł. Wrocław, tel. 071/ 
363-46-25 wewn. 14. po g. 15
MAGNETOWIDY MVD101-230 zł, MVD 200 - 350 zł. Dzier
żoniów, tel. 0604/05-24-65
MASZT ANTENOWY wys. 23 m, -• 1.000 zł. Kożuchów, tel. 
068/355-44-80,0602/57-66-59 
MIKROFON HITACHI, - 70 zł. Wrocław, tel. 071/336-94-05 
MIKSER VIDEO VANGUARD, • 600 zł. Kłodzko, tel. 074/ 
867-69-72, 868-77-53
MINIDISC AIWA ze słuchawkami, 2 dyski, zasilacz, ładowar
ka, światłowód, przewód do nagrań, instrukcja, - 700 zł. Bie
lany Wrocławskie, tel. 071/311-26-08,0607/46-37-25 
MINIDISC SONY MZR-2 z nagrywaniem, - 270 zł. Legnica, 
tel. 0603/33-23-38

MINIDISC SONY MXD-D4 zestaw CD-MD, do nagrywania, -
1.350 zł. Oława, tel. 07.1/313-48-27,0502/63-69-04 
MINIDISC SONY MXD-D4 do wygodnego nagrywania z CD 
na MD, szybkie przegrywanie x 4, -1.350 zł. Oława, tel. 071/
313-48-27, 0502/63-69-04
MINIDISC SONY MDX 5970R, RDS, panel, wyjście na wzmac
niacz, stan idealny, - 420 zł, Wrocław, tel. 0609/39-12-79 
MINIDISC SONY MDJ 440, - 800 zł. Wrocław, tel. 0604/
27-61-70
MINIDISC SONY MZ-R55,2000 r., z nagrywaniem, z pilotem, 
z podświetlanym wyświetlaczem, stan idealny, w pudełku, na 
gwarancji, 2 pokrowce, akumulatorek, zasilacz sieciowy, po
jemnik na akumulatory + notes elektroniczny, - 700 zł. Lubin, 
tel. 076/842-24:65
MINIDISC SONY MZ-R 70,2000/01 r.,przenośny, z nagrywa
niem, nowy, zapakowany, nie używany, - 780 zł. Wrocław, tel. 
0601/76-65-80
MINIDISC YAMAHA DVD 796. -1.550 zł. Wrocław, tel. 0604/
27-61-70
MINlWlEŻA SANYO DC-F150 1,5-roczną, stao idealny, 2 x 
deck, CD, radio cyfrowe, bass expander, czarna - 350 zł. 
Wrocław, tel. 0501/96-97-75 V 
NAGRYWARKA PHILIPS CDR 760 pilot, gwarancja 12 mie
sięcy, instrukcja obsługi w j. polskim, kompletna dokumenta
cja, stan idealny, - 850 zł. Roztoka 14, woj. wałbrzyskie, tel. 
-0501/25-36-65 pr. Marka
NAGRYWARKA PHILIPS CDR 765 + płyta CD RW, -1.300 
zł. Wrocław, tel. 0607/82-68-14 
NAGRYWARKA PHILIPS CDR 870, audio, stan idealny, tak
że na zwykłe płyty CDR + optyk Sony, -1 ;100 zł. Zdzieszowi
ce, tel. 077/484-57-66; 0502/10-19-99, 0501/41-34-37 
ODTWARZACZ DVD DVD S 510 czarny, -1.250 zł. Wrocław, 
tel. 0605/92-95-60

KOMIS 
SKUP-SPRZEDAŻ RTV 

DUŻY WYBÓR, NISKIE CENY 
Wrodaw, ul. Traugutta 69, tel. 071/341 -49-68
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ODTWARZACZ DVD HOME, na gwarancji, - 670 zl. Legnica, 
tel. 0607/53-50-90
ODTWARZACZ DVD PANASONIC A 160, na gwarancji, -
1.350 zł. Oława. tel. 07,1/303-22-81 
ODTWARZACZ DVD PANASONIC DVD-RV 60 rok gwaran
cji. - 1.800 zł. Wrocław, tel. 071/344-12-52,0603/42-14-79 
ODTWARZACZ DVD PANASONIC RV60, - 1.800 zł Legni
ca, tel. 0603/29-25-99
ODTWARZACZ DVD PANASONIC RV20, - 1:100 żł. Legni
ca. tel. 0603/28-25-99
ODTWARZACZ DVD PHILIPS czarny/na gwarancji; 2-mie- 
sięczny, - 1.000 zł. Oława, woj. wrocławskie, tel. 05021
31-64-68
ODTWARZACZ DVD PHILIPS 711, nowy, stan idealny; pilot, 
możliwość sprawdzenia, - 900 zł. Wrocław, tel. 0601/92-49̂ 14 
ODTWARZACZ DVD PHILIPS 730 czarny, - 1.050 zł. Wro
cław, tel. 0605/11-83-37
ODTWARZACZ DVD PIONEER 525, -1.150 zł. Wrocław, tel. 
071/786-77-91,0501/98-67-78 
ODTWARZACZ DVD PIONEER DV-535 rok gwarancji, -1.100 
zł. Wrocław, tel. 071/344-12-52,0603/42-14-79 
ODTWARZACZ DVD SONY DVP-335 - 1.300 zł. DVP-535 -
1.500 zł, Yamaha DVD-510 - 1.280 zł, DVD 796 - 1.650 zł. 
Głogów, tel. 076/834-15-50,0603/06-49-97

ODTWARZACZ DVD SONY DVP-S 336 DCS, CD text, nowy, 
zapakowany, • 1.150 zł. Legnica, tel. 076/854-23-09, 0605/
75-40-51
ODTWARZACZ DVD SONY 335 czarny, nowy, - 1.200 zł. 
Legnica, tel. 0502/95-22-27
ODTWARZACZ DVD SONY DVP 725 najwyższy model, pro
cesor dźwięku Virtual 3D, AC-3 dolby digital, DTS, wyjścia 
analogowe i optyczne do deski digital - 2.190 zł lub zamienię. 
Świdnica, tel. 074/853-25-63,0606/36-57-52 
ODTWARZACZ DVD SONY DVP S 335, DVP S 336 - 1.300 
zł. Wrocław, tel. 071/786-77-91.0609/35-26-62' 
ODTWARZACZ DVD SONY DVP S7700. najwyższej klasy 
model, wszystkie dodatki, nowy, 2-letnia gwarancja, • 3.500 
zł. Wrocław, tel. 0603/32-23-11 
ODTWARZACZ DVD SONY DVP-S 335. -1.200 zł. Wrocław, 
tel. 071/344-12-52.0603/42-14-79 
ODTWARZACZ DVD SONY 335, 336, - 1.250 zł/Wrocław, 
tel. 071/786-77-91,0609/35-26-62 . .
ODTWARZACZ DVD SONY DVD-S 335. -1.150 zł. Wrocław,, 
tel. 0605/92-95-60 . Wm 
ODTWARZACZ DVD YAMAHA DV 510 rok gwarancji, -1.250 
zł. Wrocław, tel.'071/344-12-52,0603/42-14-79 
ODTWARZACZ DVD YAMAHA DVD 510, .- 1.250 zł. Wro
cław, tel. 071/372*39-39, 0601/77-264Ó . .
ODTWARZACZ DVD YAMAHA 510, - 1.300 zł, Legnica, ięl. 
0603/28-25-99
ODTWARZACZ MP3 NAPA DAV 303 przenośny, nowy, anty-' 
shock, pilot, ładowarka, 1 film gratis, czyta płyty: MP3, video, 
CD MPG2, audio CD, CD-R/RW, - 880 zł. Wrocław, tel, 0503/
90-30-60' .
PANEL KENWOOD KRC-158 R, -100 zł lub kupię korpus. 
Wrocław, tel. 0502/86-06-44
PANEL PIONEER DEH-700 SDU, -120 zł. Legnica, tel: 0604/ 
35-58-96
PANEL PIONEER DEH-700 SDK, -100 zł. Legnica, tel. 0604/
35-58-96
PANEL PIONEER KEH 2500, - 160 zł. Wrocław, tel. 071/ 
789-07-87
PANEL PIONEER deh-700. Wrocław, teł. 0605/73-46-34
PANEL SONY XR V 300 RDS lub dokupię korpus, • 70 zł.
Wałbrzych, tel. 074/841-69-08
PILOT UNIWERSALNY TV steruje 7 odbiornikami, - 50 zł.
Duszniki Zdrój, tel. 0600/51-44-57
PŁYTY CD z muzyką, b. duży wybór, albumy, przy większych
zamówieniach zniżki, okładki, spis gratis -10 zł/szt. Wrocław,
tel. 0600/61-12*52
PŁYTY TESTOWE do tunerów satelitarnych, sprzedaż, wy-, 
miana, serwis, wysyłka, - 75 zł. Legnica, tel. 0503/54-94-37 
PROCESOR DŹWIĘKU do zestawów Diora : magnetofony, 
tunery, wzmacniacze, kompakty - 25 zł. Dzierżoniów, tel. 074/ 
831-54-16,0604/75-90-51

PROGRAMATOR PHOENIX SMARTMOUSE do, kart czipo- 
wych + soft na CD, - 200 zł/komplet. Jelenia Góra, tel. 0607/ 
15-57.-78 ..
PRZYSTAWKA DO RADIOODTWARZACZA samochodowe
go, 12 V/220 V, z głośnikami, stereo, -100 zł. Wrocław, tel. 
0501/80-46-25
RADIO AMATOR stereo* 2 dB, stan dobry - 70 zł..Wrocław, 
tel. 071/350-99-87
RADIO BLAUPUNKT samochodowe, z lat 60-70, program#- 
wanef 6-12 V. oryg., stan dobry, -150 zł. Wałbrzych, tel. 074/
666-25-48,0503/74-15-11'
RADIOMAGNETOFON DAEWOO odtwarzacz CD, RO, 2-kie- 
szeniowy, equalizer, 220 V. baterie, małp używany, stan b. 
dobry,,- 250 zł. Ząbkowice Śląskie, tej, 074/641-16-88,0607/
18-17-63
RADIOMAGNETOFON PHILIPS stereo, radio, stan b. dobry,
- 95 zł. Wrócłatóriel. 071/327-47-60.0502/04-12-41 
RADIOODTWARZACZ samochodowy do Renault Clio, Me
gane, Laguna, na kasetę, kodowany, nie używany, stan ideal
ny - od 320 żł. Wałbrzych, tel. 0602/23-76-79 
RADIOODTWARZACZ SC 303 do Opla - 340 zł oraz módel 
202, - 230 zł. Wrocław, tel. 387-13-75,0606/77-92-47 
RADIOODTWARZACZ na 1 płytę, oryginalny, do Opla, RDS,
- 320 zł. Bielawa, tel. 074/833-02-15 po godz. 16, 0604/ 
63-73-60
RADIOODTWARZACZ ALPINE CDA 7832R, kompakt na 1 
płytę, 4 x 35 W. RDS EON. 4 V PRE OUTPTY, scan, demo, 
panel, loud, sterowanie zmieniaczem, stan b. dobry - 520 zł. 
Bojanowo, teł. 065/545-66-98
RADIOODTWARZACZ ALPINE CDM-7835 z RDS, kompakt, 
model 99/00 r.. 4 x 35W, ster. zmieniaczem, wyjście na wzmac
niacz - 560 zł i Alpine CDM-7838, z RDS, kompakt, modeh 

:2000/01 r.,;4 x 40 W; sterowanie zmieniaczem, 2 kolory 
podśw., wyjście na 2 wzmacniacze, stan idealny - 690 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-37-87
RADIOODTWARZACZ ALPINE samochodowy, minidiśc MD 
7755, najwyższy model 2000 r., el. otwierany panel, RDS, 4x40 
W, pilot, BBC, zmiana koloru przycisków, • 1.600 zł. Wrocław, 
tel. 071/339-85-60.0605/51-94-24 
RADIOODTWARZACZ BECKER MEXICO CC nawigacja • 
500 zł. Wrocław, teł. 0501/33-73-17 
RADIOODTWARZACZ BECKER TRAFIĆ pro nawigacja, 
cena 1400 zł. Wrocław, tel, 0501/33-73-17 - . 
RADIOODTWARZACZ BECKER MEXICO PRO CD 4627 
nowy, z dokumentacją, - 2.400 zł. Oława, tel. 0604/81-02-82 
RADIOODTWARZACZ BECKER MEXICO PRO CD 4627 
używany, z dokumentacją, - 1.350 zł. Oława, tel. 0604/ 
81-02-82
RADIOODTWARZACZ BETA do VW, Audi, z RDS i rewer
sem, - 270 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 ' 
RADIOODTWARZACZ BETA 5 niebieski wyświetlacz, RDS, 
do VW - 520 zł, Blaupunkt CAR 300 i CAR 400 - od 300 zł do 
390 zł, Gamma do Audi, VW. z RDS, CD - 340 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/843-32-48
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT SC 202, Opel, oryg., 
bez wyświetlacza, stan idealny - 170 zł. Bojanowo, tel. 065/ 
545-66-98
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT DALLAS RMD 169 
duży, kolorowy wyświetlacz, 4 x 45 W, equalizer, b. dużo funk
cji, najnowszy model minidisca - 630 zł, zmieniacz na 10 CD, 
model 2000 r. - 330 zł. Jawor, tel. 0503/36-49-33 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT Augsburg C30 DMS, 
kodowany 4x40, dużo funkcji, wyjście na zmieniarkę CD, 
nowy, plomby, gwarancja, - 460 zł. Legnica, tel. 0606/95-08-98 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT SC 202 do Opla, -130 
zł. Miękinia, tel. 071/317 8̂1-23,0604/96-69-11 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT KANSAS DJ seria Sky 
Line, model 2000, uchylany panel, wyjście ISO, sterowanie 
zmieniaczem CD, wzmacniaczem, eąualizer, pełny automat, 
Dolby B. podświetlenie dzienne i nocne, reguł, kąt wyświetla
cza. RDS EON, PTY i wiele innych funkcji, stan idealny, - 560 
zł. Świdnica, tel. 074/851-34-41 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT KIEL na 1 płytę CD - 
490 zł. Wrocław, tel. 0605/10-83-08 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT auto-reverse, wyszu- 
kiW. utworów, wyświetlacz, starszy model, • 120 zł. Wrocław, 
tel. 071/346-66-21,0600/87-27-38 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT DALLAS minidiśc, win- . 
da, RDS. 4x40 W, nowy model, wiele funkcji, - 650 zł. Wro
cław, tel. 0503/65-89-34
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT NEW YORK RDM 127 
samochodowy, z nawigacją, -1.000 zł. Wrocław, tel. 349-30-07 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT AUGSBURG RCRP 4 
x 40 W, fabr. nowy, sprow. z Niemiec, wielofunkcyjność pra- , 
cy, b. ładne kol. wyświetlanie, oko niebieskie najnowszy mo
del 2001 r., możliwość montażu w sam. - 700 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/641-15-75
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT FREINBURG 26 wy
świetlacz, 6 stacji, - 100 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/ 
815-43-19, 0607/80-47-97
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT ACAPULCO, 2000 r. na 
1 płytę, z RDS, 4 x 40 W, timer, kolorowy wyświetlacz, używa
ny 2 mies, - 440 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-44-96 po 
godz. 18
RADIOODTWARZACZ BMW, 1998 r. 10 sztuk. auto-rever- 
se, RDS • 250 zł/szt. Wschowa, tel. 065/540-15-75 po godz. 20 
RADIOODTWARZACZ BMW BUSINESS do BMW 3 E-46, 
4x20 W, dolby B/C, scan, sterowanie CD; instrukcja obsługi, 
stan idealny, - -550 zł. Lubin, tel. 076/847-32-54, 0601/
74-89-69
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX:7370R, z pilotem, CD 
CDC 634+dodatkowy magazynek i kabel, stan idealny, -1.000 
zł. Legnica, tel. 0601/76-95-46 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 8670Rz ♦ zmieniacz 
CDC655Tz - 1.550 zł. winda,'Clarion ARX 4670RB ♦ CDC 
634 -1.050 zł, nowe, zapakowane. Legnica, tel. 0609/27-22-09 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 6570,4 x 45, winda, - 
600 zł. Legnica, tel. 0605/20-04-04 
RADIOODTWARZACZ CLARION DRX 6675RZ, 4 x 45 W, 
Mosfeat, 4 kolory podświetlania, na 1 CD, sterowanie CD i 
dwoma wzmacniaczami, dużo funkcji + pilot, 1; rok gwarancji, 
pudełko, dokumentacja, -1.100 zł łub zamienię na droższy. 
Nysa, tel. 0609/40-46̂ 09 -
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX6270R RDS. EON. 18 
stacji. FM, 4 x 40 W, TA, PTY, PS, AS + zmieniacz płyt CD z 
kablem - 700 zł, stan b. dobry. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 
RADIOODTWARZACZ CLARION 4701 RDS, nowy, na ka- 

rśety - 570 zł. Wrocław, tel. 0605/10-83-08 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 5570 R. nowy model, 
winda, RDS, 4x40 W, sterowanie CD, wiele funkcji, cena - 
460 zł. Wrocław, tel. 0502/92-27-31 
RADIOODTWARZACZ CLARION VRX 8370 R, najnowszy 
model z wyjśżdżanym monitorem telewizyjnym, zmieniacz na 
6 płyt, stan idealny, możliwość sprawdzenia + zapasowy pa
nel i monitor, pilot, anteny, instrukcja obsługi; kompletny, -
3.500 zł. Wrocław, tel. 071/362-42-25.0603/22-84-46 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 6670RZ winda. 4 x 
45 W, mosfea, sterowanie CD/MD, pilot, CE-net. dolby B, 
Z-EHCR, nowy, na gwarancji, - 800 zł. Wrocław, tel. 0609/ 
50-33-00
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 6570RZ pilot, mięk
ka mechanika, wyciągany panel, futerał, RDS, inne funkcje, - 
870 zł. Kluczbork, tel. 077/418-04-60 
RADIOODTWARZACZ DAEWOO RDS; na 1 CD, panel, udo
kumentowane pochodzenie. - 420 zł. Gromadka, teł. 076/ 
817-27-20, 0602/30-41-84
RADIOODTWARZACZ DAEWOO z RDS. nowy. - 400 zł. Le
gnica. tel. 076/862-55-68
RADIOODTWARZACZ FORD 6000 CD. RDS. EON. stero
wanie przy kierownicy, stan idealny, - 590 zł. Bogatynia, tel. 
0602/50-02-33
RADIOODTWARZACZ FORD 5000 RDS EON. EA, PTY. 
Dolby B, sterowanie CD, zakodowany, panel, instr. obsługi,

do Forda Escorta, Focusj, Mondeo, • 450 zł. Lubań, tel. 0606/ 
75*18.:p6. „ . .
RADIOODTWARZACZ FORD 7000. 6000, 5000. z RfiS, 
zmieniacz na 6 CD, dokumentacja, na gwarancji - od 400 zł. 
Oława, woj. wrocławskie, tel. 0604/81 -02-82 
RADIOODTWARZACZ FORD szeroki, módel 600 z CD - 550 
zł, model 500 - 400 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-86-35.0604/
12-23-67 „ < ’ <rs
RADIOODTWARZACZ GAMMA 3 RDS, miękka mechanika, 
kompl. dokumentacja, - 200 zł. Dzierżoniów, tel. 0501/ 
63-7.1.-23
RADIOODTWARZACZ GELHARD GXR 813'WV zdejmowa
ny panel, na .kasetę, imitacja drewna, ■pomarańczowe pod
świetlenie, stan dobry,.kable, -150 zł; Wrocław, tel. 0602/
86-84-37. ^
RADIOODTWARZACZ INTERCONTI samochodowy; auto-re- 

'Vers, szuflada, -129 zł. Wrocław, tel. 0604/36-49-85 
RADIOODTWARZACZ JVC KDSX-87CD. pełny panel, nowy, 
model «2001, w pudełku, - 700 zł. Bolesławiec, tel. 0606/
36-44-93
RADIOODTWARZACZ JVC KD-LX 30R „El Chameleon’ , 
model 2000 r., 4 x 45 W, wielokolorowy wyświetlacz z matry
cą punktową oraz z regulacją podświetlenia, funkcja automa
tycznej regulacji głośności zależnie od prędkości, CD Text, 
podbicie basów, wyjście na dwa wzmacniacze - 900 zł. Lu
bin, tel. 0502/61-47-13 -
RADIOODTWARZACZ JVC KD-S656R panel, 4 x 35 W, RDS 
♦ szuflada, - 500 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-97-19 
RADIOODTWARZACZ JVC KD-SX 999R, nowy model, na 
płytę, winda, RDS, 4x40 W, equalizer i wiele funcji, - 610 zł. 
Wrocław, tel. 0502/92-27-31
RADIOODTWARZACZ JVC KD-S876 CD, rds eon, '4x40 W, 
att, zdejmowany panel czołowy, zielony kolor podświetlania, 
półroczny (gwarancja), instrukcja w j. polskim, kupiony w kraju,
- 450 zł. Wrocław, tel. 0601/80-07-66 
RADIOODTWARZACZ JVC KD-LX30R „kameleon’ , model 
2000. pilot, - 1>200 zł. Wrocław, tel. 342-73-52 -. 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 951 R RDS. mięk
ka mechanika, pilot, zmieniacz z kablem, • 750 zł. Dąbrówka, 
tel. 077/466-61 -95 po godz. 19.0502/65-85-67 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD RDS, panel, dokumen
tacja. - 210 zł. Gromadka, tel. 076/817-27-20,0602/30-41-84 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 4582, zmieniacz na 
6 płyt, kabel 5 m + pilot, stan b. dobry, - 750 zł. Świdnica, tel. 
0606/98-20-70
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC 3080 1 x CD, dużo 
funkcji. stan idealny, - 530 zł lub zamienię na telefon GSM 
Ericsson T 28s. Trzebnica, tel. 0602/86-45-97 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-50400 samochodo
wy, panel, stan b. dobry, - 680 zł. Wrocław, tel. 0502/32-24-63 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC4060 panel RDS. 4 
x 35 W, system antywstrząsowy, na 1 płytę, scan, kolorowy 
wyświetlacz, nowy model, montaż gratis, • 470 zł. Wrocław,- 
tel. 0603/31-70-82
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC561 oryginalna szu
flada, 4 x 25 W, wyszukiwanie, menu, scan, BSM, dużo funk
cji, pełna regulacja, montaż, • 260 zł. Wrocław, tel. 0501/
92-42-62
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC553 panel RDS, 4 x 
35 W, wyszukiwany, dwa kolory, dolby, MTL, sterowanie CD, 
BSM, pełna regulacja, - 300 zł. Wrocław, tei. 0607/19-51-53 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 651, oryginalna 
szuflada, 4 x 25 W, dwa kolory, scan, wyszukiwanie, Dolby, 
MTL, zegar, 18 stacji UKF, autorewers, - 250 zł. Wrocław, tel. 
0607/19-51-53
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 367, panel, RDS, 4 
x 35 W, wyszukiwanie, 2 kolory, scan, sterowanie CD, menu, 
loud, zegar, DOlby, MTL, 18 stacji UKF, nowy model, - 330 zł. 
Wrocław, tel. 0603/31-70-82
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 459R zdejmowany 
panel, RDS Eon, 2 kolory wyświetlania, wyjście na wzmac
niacz i zmieniacz, miękka mechanika, 4x35W, -.340 zł. Wro
cław, tel. 0502/91-89-69
RADIOODTWARZACZ KENWOOD DKC 4060, panel, RDS. 
4 x 35 W, system antywstrząsowy. na jedną płytę, scan, BSM, 
kolorowy wyświetlacz, scan, 18 stacji UKF, nowy model, -470 
zł. Wrocław, tel. 0607/19-51-53 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 778 R 4 x 45 W, 
model 2000, obracany panel, - 700 zł. Oleśnica, tel. 0501/
35-82-42
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-6080RV nowy mo
del, panel, wyjściana 2 wzmacniacze, CD, MD, CD text, nowy, 
w kartonie, - 920 zł. Wrocław, tel. 0603/09-40-45 
RADIOODTWARZACZ OPEL SC 202 wyświetlacz, 4 głośni
ki, złącze ISO, -120 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-43-19, 
0607/80-47-97
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RDP-965 na 1 CD. 4x40 
W, RDS, EON, PTY, S-HDB, AF, TA. scan, repart, random, 
kolorowy wyświetlacz, wyjście na wzmacniacz i zmieniacz,• 
możliwość sterowania pilotem, stan idealny, • 490 zł. Bojano
wo, tel..065/545-66-98
RADIOODTWARZACZ PANASONIC CO FX 77, RDS. nie
bieskie podświetlenie, 4 x 40 W, opuszczany panel + zmie- 
niarka na 6 płyt, 2000 r, -1.100 zł. Kłodzko, tel. 0605/83-72-18 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC CO-RDS 210 4 x 22 W.
- 200 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-12-06 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC CQ DFX 777, winda, 
wszystkie wyjścia. - 800 zł. Legnica, tel. 0605/20-04-04 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC CQ MR 355, winda. 4 x 
40, - 600 zł + inne. Legnica, tel. 0605/20-04-04 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RDS. sterowanie CD, 
panel, miękka mechanika, kolumny 3-drożne, 2 szt. • 370 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-24-27,0605/14-41-11 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RD350 panel RDS, 4 x 
40 W, automatic, wyszukiwanie, sterwanie CD, dolby, menu, 
scan, BSM, 18 stacji, dużo funkcji, mowy model • 380 zł. Wro
cław. tel. 0603/31-70-82
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RD110 panel opuszcza
ny, 4 x 40 W, RDS, system antywstrząsowy, na 1 płytę, scan, 
equalizer, procesor, kolorowy wyświetlacz, model z 2001 roku,
- 770 zł. Wrocław, tel. 0501/92-42-62 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RDF202 panel RDS. 4 
x 40 W.system antywstrząsowy, na 1 płytę, scan, BSM, equ- 
alizer, fabrycznie nowy, model 2001, - 550 zł. Wrocław, tel. 
0607/19-51-53
RADIOODTWARZACZ PANASONIC KP 350, panel, RDS, 4 
x 40 W, wyszukiwanie, fuli automat, scan, equalizer, sterowa
nie CD, menu, Dolby, MTL, 18 stacji UKF, autorewers, nowy 
model, - 390 zł. Wrocław, tel. 0607/19-51-53 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RD 333N nowy, w pu
dełku - 450 zł. Wrocław, tel. 071/329-58-10 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RD 310 panel, RDS, 4 
x 35 W, dużo funkcji, stan b. dobry, - 310 zł. Wrocław, tel. 
0503/67-74-11
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH-2000R Mosfet, 4x45 
W, RDS, EON, panel, TA, PTY, eąualizer, 3 x loud, REP, ran
dom, wyjście na subwoofer i wzmacniacz, model «2000, stan 
idealny, - 600 zł. Bojanowo, tel. 065/545-65-54,0607/64-62-13 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-6800R moc 4 x 45 W. 
winda, kaseta, CD TXT, kolory wyświetlania, sterowanie sub- 
wooferem, wyjście na zmieniacz, stan idealny, - 420 zł. Choj
nów. tel. 0603/10-33-15
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH-424 4x35 W. RDS. na 
1 CD, system antywstrząsowy. wyjście na wzmacniacz. - 400 
zł. Legnica, tel. 0503/85-74-89 
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH 980 4 x 30 W. czarny 
panel, RDS, 2 kolory podświetlania, load, scan, sensor, wyj
ście na wzmacniacz i zmieniacz CD, bursztyn i zieleń, • 350 
zł lub zamienię na wyższy model. Lubin, tel. 0609/27-59̂ 37 
RADIOODTWARZACZ PIONEER PD-S 505. z CD. - 430 zł. 
Oława. teł. 0502/12-00-26
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH P̂ 6800R. 4 x 45 W. 
RDS EON, dolby. winda, 3 kolory, panel * pilot na kierownicę

PROFESJONALNE KINO DOMOWE
FIRMY THOMSON i innych firm 

POMIESZCZENIE ODSŁUCHOWE - Hi End -
SKLEP RTV “VISATEX” 

Wrocław ' 
pl. 1-go Maja 7a 
tel. 344-38-53 

Wrocław 
ul. Grabiszyńska 30 

tel. 342-69-80
Płacimy 100-500 zł 
za stary telewizor
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AUTOFiL PRZEKROCZ BARIER? DtWKKU!!!
S A M O C H O D O W E  . PR O FESJO N A LN E  IN STALACJE I MONTAŻ 
S Y S T E M Y  AUD IO  . NIESTANDARDOWE ZABUDOWY, PANELE GŁOŚNIKOWE 

- FACHOW E DORADZTW O POPARTE WIELOLETNIM 
r t  DOŚWIADCZENIEM
■ ji«a , n A  - NAJWIĘKSZY WYBÓR AKCESORIÓW MONTAŻOWYCH

Przyjedź! Posłuchaj! Oceń Sam!
SAMOCHODY NASZYCH KLIENTÓW WIELOKROTNIE ZAJMO
WAŁY CZOŁOWE MIEJSCA NA ZAWODACH “CAR AUDIO".

ul. Hubska 20, Wrocław, tel.fax: 071/369 10 45

♦ zmieniacz Pionner P-25 na 6 CD, nowy, - 1.200 zł. Świdni
ca, tel. 0601/55-97-11
RADIOODTWARZACZ PIONEER KE-2730 2 x 8,5 W, 4 x 7 
W, - 300 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-11-47 
RADIOODTWARZACZ PIONEER REH524 panel RDS. 4 x 
35 W, system antywstrząsowy, na 1 płytę, dwa kolory, dużo 
funkcji, - 460 zł. Wrocław, tel. 0607/19-51-53 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH7080 panel RDS. 4 x 
35 W, automatic, sterowanie CD, menu,equalizer, dolby, MTL, 
scan, BSM, dużo funkcji, - 420 zł. Wrocław, tel. 0501/92-42-62 
RADIOODTWARZACZ PIONEER P 88R, winda, sterowanie 
subwooferem i 2 wzmacniaczami albo zmieniarką GD, • 950 
zł. Wrocław, tel. 0502/15-94-53 
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH-2100R, nowy model, 
na płytę, RDS, 4x40 W, wiele funkcji, cena - 410 zł. Wrocław, 

\tel. 0502/92-27-31
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-6900 R, najnowszy 
model, winda, niebieskie podświetlanie, RDS, 4x45 W, stero
wanie CD, wiele funkcji, cena - 650 zł i inne. Wrocław, tel. 
0502/92,27-31
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH-2000R, nowy model, 
na płytę, RDS, 4x45 W, equalizer, wiele funkcji, cena - 500 zł. 
Wrocław, tel. 0502/92-27-31
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEX-P99R high-end. kom
pakt, dsp, 4V, deck, nowe logo, 2 piloty, stan idealny, mało 
używany, el.winda, cena 1450 zł lub zamienię na RO Clarion 
9375,9575, 960 lub wzmacniacz samochodowy Mono. inne 
propozycje. Wrocław, tel. 071/342-04-80 po 20 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-1930R RDS EON. 
panel, auto-reverse, panoramiczny, wyświetlacz PTY AF, 99 
r., miękka mechanika, - 350 zł. Wrocław, tel. 0503/54-27-95 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-4600R 4x35 W, RDS. 
EON, RFP, PTY, AF/TA, PGM, CD Multicolor, wyjście na 
wzmacniacz, zmieniacz, - 310 zł. Wrocław, tel. 0605/04-38-59 
RADIOODTWARZACZ PIONEER na 12 płyt - 580 zł, na 6 
płyt -v460 zł. Wrocław, tel. 0607/19-51r53 
RADIOODTWARZACZ SONY XR C 5080R, 4 x 40 W, RDS 
EON, D-bass, panel, dużo funkcji, 2 wyjścia na wzmacniacz, 
wyjście na pilota, sterowanie CD, stan idealny • 360 zł. Boja
nowo, tel. 065/545-66-98
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-M 600R CD-TXT, 4x50 
W, 2-stronny panel, el. sterowany, dżojstick, RDS, wyjścia na 
wzmacniacz i zmieniacz, model 2001, • 780 zł. Bolesławiec, 
tel. 0605/37-90-33
RADIOODTWARZACZ SONY XRC 8100R 4 x 45 W, wszyst
kie funkcje; Voice Guide + zmieniacz Sony na 10 CD, CDX 
727, CD Text, -1.500 zł. Dzierżoniów, teł. 074/831-19-35 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX 3900R samochodowy, na 
1 płytę CD, winda, 4x50 W, stan idealny, - 650 zł. Kobierzyce, 
woj. wrocławskie, tel. 0504/93-93-11 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-250QR, D-Bass, 4 x 45 
W, - 480 zł. Leszno, tel. 065/520-20-67 
RADIOODTWARZACZ SONY XR-5800, z RDS, 4 x 35 W, 
D-Bass, automat, intro, MTL - 240 zł, Kenwood KRC 477 RV, 
4 x 40W, panel, miękka mechanika, dwa kolory podświetlania
- 410 zł lub dwa razem • 600 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/
782-33-63, 0608/37-34-77
RADIOODTWARZACZ SONY XR-C730 winda, 4 x 40 W. 2 
kolory podświetlania, wyjście na 2 wzmacniacze, zmieniacz 
Sony XCR2500-R na 1 CD, mało używany, 4 x 45 W, D-Bass, 
w pudełku, - 500 zł, Wałbrzych, tel. 0502/40 98-67 
RADIOODTWARZACZ SONY XR5870 panel RDS. 40 W. 
automatic, sćan, kolorowy wyświetlacz, sterowanie CD, menu, 
18 stacji, UKF, dolby, model z 2001 roku, - 460 zł. Wrocław, 
tel. 0603/31-70-82
RADIOODTWARZACZ SONY XR5990 panel RDS, 4 x 35 W, 
automatic,. kolorowy wyświetlacz, menu, MTL, dużo funkcji, 
model z 2001 roku, - 430 zł. Wrocław, tel. 0607/19-91-53 
RADIOODTWARZACZ SONY XR4100 panel, 4 x 35 W, au
tomatic, wyszukiwany, intro, scan, BSM, dużo funkcji, - 330 
zł. Wrocław, teł, 0501/92-42-62 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX 3900R, najnowszy mo
del, na płytę, winda, RDS, 4x50 W, wiele funkcji,1 600 zł. 
Wrocław, tel. 0503/65-89-34
RADIOODTWARZACZ SONY MDX 596 R, minidisc, D-bass, 
RDS, 4x35 W, wiele funkcji, stan b. dobry, - 4.80 zł. Wrocław," 
tel. 0503/65-89-34
RADIOODTWARZACZ SONY XR5890R, nowy model, pełny 
automat, RDS, 4x35 W, D-bass, wiele funkcji, -'350 zł. Wro
cław, tel. 0503/65-89-34
RADIOODTWARZACZ SONY XR5110R, nowy model, pełny 
automat, RDS, sterowanie CD, MD, 4x40 W, wiele funkcji, cena
- 380 zł i inne. Wrocław, tel. 0503/65-89-34 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX 4000R najnowszy model, 
na 1 płytę CD, winda, RDS, 4 x 50 W, wiele funkcji - 610 zł; 
Pioneer DEH 6100 R, najnowszy model, animacja (delfiny), 
na 1 płytę CD, RDS, 4 x 45 W, winda, wiele funkcji -1.100 zł; 
Pioneer DEH 2000 R, nowy model, na 1 płytę CD, RDS 4x45 
W, equalizer, wiele funkcji - 500 zł. Wrocław, tel. 0502/92-27-31 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX 3900R najnowszy model, 
na 1 płytę,_winda, RDS, 4x50 W, wiele funkcji - 610 zł; JVC 
KD-LX 30, najnowszy model, na 1 płytę, .kameleon", RDS, 
4x45 W, wiele funkcji • 800 zł; Kenwood KDC 5070 R, nowy 
model, winda, RDS, na 1 płytę, 4x40 W, wiele funkcji, - 600 zł. 
Wrocław, tel. 0502/92-27-31 • 
RADIOODTWARZACZ SONY XR-C 5080R, fuli automat, 
D-Bass, 4 x 40W, stan idealny - 270 zł, Blaupunkt Coburg 
RCR 168, fuli automat, bogate menu - 270 zł. Zielona Góra, 
tel. 0608/16-02-63
RADIOODTWARZACZ SONY MDX-C7900 R. na minidisc 4 
x 40 W, CD Text, wyjście na wzmacniacz i zmieniacz D-Bass, 
HiFi, - 650 zł lub zamiana na telefon komórkowy. Zielona Góra, 
tel. 0502/62-89-25
RADIOODTWARZACZ SONY XR-C290 RDS, 4 x 30 W, wyj
ście na CD, miękka mechanika, - 290 zł. Wrocław, tel.
325-45-92 po godz. 18,0603/94-02-16 
RADIOODTWARZACZ UNIVERSUM 4 x 40 W, na 1 CD, pa
nel, zegarek, RDS-EON, nowy, • 440 zł. Zawidów, tel. 075/ 
778-83-91
RADIOSTACJA MOTOROLA HANDY PRO 446 8 kanałów, 
446 MHz, 38 kodów CTCSS, • 250 zł lub zamienię na telefon 
komórkowy. Wałbrzych, tel. 074/849-06-99 po godz. 19 
SŁUCHAWKI SONY MDR-RF450RK bezprzewodowe, zasięg 
100 m, nowe, idealna jakość dźwięku, - 300 zł. Legnica, tel. 
076/854-97-77
SŁUCHAWKI TDS 5M stereo, • 45 zł. Wrocław, tel. 071/ 
368-80-12
SPRZĘT RTV prod. zachodniej, od 10 zł. Leszno, tel. 0609/
06-54-66
SUBWOFFER 25 cm, w skrzyni, • 190 zł. Złotoryja, tel. 076/ 
878-42-85,0501/60-77-39

SUBWOOFER, - 2.400 zł. Głogów, tel. 0601/21-16-19 
SUBWOOFER samochodowy, 30 cm, 300 W, tuba oryginal
na, stan b. dobry, - 270 zł. Wrocław, tel. 0503/67-74-11 
SUBWOOFER CRUNCH skrzynia, 2 głośniki 25 cm, wysoka 
moc, oryginalna skrzynia - 600 zł, Rockwoord Punch, skrzy
nia, głośnik 25 cm, stan b. dobry - 400 zł, wzmacniacz Crunch, 
nowy model, 4 kanały, filtr na tubę, 300 W RMS, stan b. dobry
- 650 zł. Wrocław, tel. 0502/92-27-31
SUBWOOFER INFINITY PYLE JBL nowy. zapakowany, 600 
W, 30 cm, głośniki, tuba - 575 zł. Wrocław, tel. 0605/13-07-05 
SUBWOOFER KENWOOD samochodowy, w skrzyni, z bass 
refleksem, 400 W, - 380 zł. Wrocław, tel. 328-72-64 do 
godz. 10,0501/40-29-22
SUBWOOFER MAC AUDIO 30 cm, 400 W, nowy, w kartonie,
- 260 zł. Bolesławiec, tel. 0605/37-90-33 lub 0502/65-62-82 
SUBWOOFER MAGNAT POWER tuba, 600 W, 30 cm, - 400 
zł. Bolesławiec, tel. 0606/36-44-93
SUBWOOFER MAGNAT KILLER tuba, 30 cm, 500 W, nowy, 
w kartonie, • 450 zł. Bolesławiec, tel. 0606/36-44-93 
SUBWOOFER MAGNAT POWER BULL 3000 samochodo
wy, 600 W, 18-200 Hz, nie używany, zapakowany, • 540 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/751-43-70 
SUBWOOFER TECHNICS SW-500 do .kina domowego’ , 100 
W, idealny do modelu AX6, AX7, cena - 499 zł, Pioneer SW-80, 
110 W, aktywny • 800 zł, nowe, na gwarancji. Wrocław, tel. 
0502/07-98-55
TELEBIM telewizor projektor, Panasonic, przekątna 102 cm,
- 4.500 zł. Wrocław, tel. 0603/63-66-99
TELEWIZOR samochodowy, mały, 5,5", 12 V, -160 zł. Lesz
no. tel. 065/540-25-79
TELEWIZOR 28', 100-hercowy, Multi-standard, stop klatka, 
stereo, 3 x Euro -1.050 zł. Sobótka, tel. 071/316-23-21 
TELEWIZOR 21", kolorowy, z pilotem, - 290 zł. Wrocław, tel. 
071/327-47-60,0502/04 1̂2-41 
TELEWIZOR 10’  12/220 V, CTV 552, kolorowy, pilot, nowy 
model, euro, czincze, zegarek, włącznik, i wyłącznik czaso
wy, grafika ekranowa, funkcje w pilocie, zewnętrzna antena, 
stan idealny, - 610 zł. Wrocław, tel. 071/316-51-67 
TELEWIZOR kolorowy, z pilotem, prod. zachodniej, gwaran
cja. 3 miesiące, - 400 zł. WrocłaW, teł. 071/354-20-76 
TELEWIZOR 14' z pilotem, - 330 zł. Wrocław, tel. 0603/ 
63-66-99
TELEWIZOR 21* pal-secam, teletekst, eurozłącze, ciemny 
kineskop, pilot, stan b. dobry, - 310 zł. Wrocław, tel. 071/
787-66-00, 0607/12-23-46
TELEWIZOR AXTION 21” 5-letni, plastikowa obudowa, tele- 
gazeta, EURO, pilot, • 310 zł. Środa śląska, tel. 071/317-55-66 
TELEWIZOR BEKO 28' stereo, telegazeta, wyświetlane funk
cje, tuner TV-kablowej, eurozłącze, pilot, model 1998, stan b. 
dobry, - 460 zł. Wrocław, tel. 0603/26-68-09 
TELEWIZOR BLAUPUNKT 100 Hz, 28', zoom, pin. klatka 
stop, przybliżenie ekrany obracany ekran, pilot, - 1.400 zł. 
Milicz, teł. 071/384-62-48
TELEWIZOR CASIO 10| JL.T10 M, 12/220V, kolorowy, z pilo
tem, nowy model, czincze, antena zewnętrzna, grafika ekra
nowa, wyłącznik czasowy, grafitowa obudowa, stan b. dobry,
- 620 zł. Wrocław, tel. 071/316-51-67
TELEWIZOR ELITE 21' euro. pilot, fun. wyświetlanie, wyłącz
nik czasowy, - 360 zł. Wrocław, tel. 071/354-26-11 
TELEWIZOR GOLDSTAR 28'" stereo, 1.5-roczny, - 900 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-75-91
TELEWIZOR GOLDSTAR 21’ , - 250 zł. Wrocław, tel. 0607/
07-21-87
TELEWIZOR GRUNDIG, 1999r. 29’ , 100 Hz,.-1.600 zł. Wro
cław, tel. 0605/73-36-67
TELEWIZOR GRUNDIG czarny, multisystem, 36*, atrakcyjny
wygląd, stereo, przywieziony z Niemiec + szafka RTV, • 720
zł. Chojnów, tel. 0604/85-47-79
TELEWIZOR GRUNDIG 21* z pilotem, kolorowy, - 270 zł.
JełeniaGóra, tel. 075/753-37-11
TELEWIZOR GRUNDIG 28*, kolorowy, TXT + pilot, - 450 zł.
Legnica, tel. 0602/10-30-27
TELEWIZOR GRUNDIG 29* 100 Hz, płaski kineskop, kom
puterowe menu, multi PIP, scan, photo, zoom, PIP. TXT, PIP 
AV, klatka stop, funkcja 16:9, mega TXT, multisystem, hyper- 
band, stan b. dobry, • 1.900 zł. Legnica, tel. 076/854-79-60, 
0606/21t05-91
TELEWIZOR GRUNDIG 29* 100 Hz, płaski kineskop, srebr̂  
na obudowa, komputerowe menu, stereo, top mega text, mul
ti PIP, scan,-zoom, klatka stop, funkcja 16:9, 3 xAV, tuner 
TV-kablowej, hyperband, pilot, - 1.890 zł. Legnica, tel. 076/ 
852-34-43,0503/33-83-95
TELEWIZOR GRUNDIG 34* telegazeta, 2 x EURO, S-VHS, 
stereo, oryg. stolik, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 0605/82-59-03 
TELEWIZOR GRUNDIG 29* 100 Hz, 2-letni, stereo. TXT, 
menu, pilot, PIP, podział na 9, stop klatka, zoom, 2xeuro, czin
cze, S-VHS, dużo funkcji, stan idealny, cena - 1.490 zł. Wro
cław, tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 »
TELEWIZOR GRUNDIG 28* stereo, telegazeta, EURO, hy
perband, S-VHS, RGB, PIP, funkcje i menu na ekranie, pilot, 
czincze, czarna plastikowa obudowa, stan b. dobry, - 950 zł. 
Wrocław, tel. 071/345-71-65,0603/34-33-97 
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, 
sleep, stan b. dobry, - 2.620 zł. Legnica, tel. 076/854-79-60, 
0606/21-05-91
TELEWIZOR HANSEATIC 21*, stereo, TXT, 2 x EURO, grafi
ka, pilot, - 450 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/53-42-21' 
TELEWIZOR HITACHI 29*, pilot, uszkodzony, -100 zł. Wał
brzych, tel. 074/664-21-70
TELEWIZOR HITACHI 33* PIP (obraz w obrazie), 3xAV, hy
perband, Top TXT, bogate menu, języki, format 16/9, -1.380 
zł. Wrocław, tel. 071/339-79-49 
TELEWIZOR ICE 27* czincze, z pilotem, funkcje wyśw. na 
ekranie, wyłącznik czasowy, - 360 zł. Wrocław, tel. 071/
354-26-11
TELEWIZOR JVC 29* 100 Hz, 2-letni, telegazeta, 2 x EURO, 
menu na ekranie, S-VHS, RGB, funkcje wyśw. na ekranie, 
czincze, pilot, czarna plastikowa obudowa, hyperband, for
mat 16:9, stan idealny, • 1.250 zł. Wrocław, tel. 071/345-71-65, 
0603/34-33-97
TELEWIZOR NOKIA 32* format 16/9, bogate menu wj. pol
skim, 3xPIP, 2xAv, funkcje na ekranie, TXT, pilot, • 1.500 zł. 
Legnica, tel. 076/856-01-63
TELEWIZOR NOKIA 32* panoramiczny, funkcje na ekranie, 
PIP, cyfrowy, obróbka obrazu, 2xAV, pilot, TXT, -1.350 zł. Le
gnica, tel. 076/852-51-59
TELEWIZOR NOKIA 28* TXT, 100 Hz, polskie menu, stereo

nicam, stan idealny, - 1.600 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/
310-24-62 do godz. 14,0604/87-56-91
TELEWIZOR NOKIA 21*, wbudowany tuner satelitarny, ste
reo nicam, txt, 2 x euro, bogate menu, pilot, stan idealny, • 
700 zł. Wrocław, tel. 354-24-87 
TELEWIZOR NOKIA 28", Nicam, TXT, 2 x euro, stereo, cyfro
wy, pilot, pasmo kablowe, • 820 zł. Wrocław, tel. 0503/54-27-95 
TELEWIZOR NOKIA 28* telegazeta, menu, tuner TV-kablo- 
wej, eurozłącze, AV, pilot, stan b. dobry, - 420 zł. Wrocław, tel. 
0603/26-68-09
TELEWIZOR NORDMENDE Prestige, 29 cali, stereo, super 
płąski kineskop, wbudowa subwoofer, korektor, TXT, funkcje 
wyśw. na ekranie, 2 x : euro, SVHS, czińcz, wyjście na ko
lumny, - 600 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 0503/68-55-68 
TELEWIZOR ONWA10’  220/12 V, - 450 zł. Wrocław, tel. 071/
311-40-94
TELEWIZOR ORION PANORAMA 29', 1999 r., • 1.280 zł., 
tel. 0607/53-54-84
TELEWIZOR ORION kolorowy, oraz radio, magnetofon (w 
jednym), zasilanie R-20, sieć, akumulator, • 450 zł. Bielany 
Wrocławskie, tel. 071/311-26-08,0607/46-37-25 
TELEWIZOR ORION 17', kolorowy, funkcje na ekranie, 50 
kanałów, stan b. dobry, - 300 zł. Dzierżoniów, tel. D74/
831-64-97
TELEWIZOR PANASONIC 28', 1999 r., -1.000 zł., tel. 0607/ 
53-54-84
TELEWIZOR PANASONIC, 1999 r. 28', • 1.200 zł. Wrocław, 
tel. 0605/14-84-48
TELEWIZOR PANASONIC Quińtrix 25’ , stereo, text, 2xeuro, 
pilot, bogate menu, nowy model, stan b. dobry, • 850 zl. Le
gnica. tel. 0501/56-63-28
TELEWIZOR PANASONIC 14*, kolorowy, z pilotem, • 300 zi. 
Legnica, tel. 0602/10-30-27
TELEWIZOR PANASONIC 28* na gwarancji, z pilotem, tele
gazeta, stereo itd. • 580 zł, Blaupunkt 21”, na gwarancji, z 
pilotem, telegazeta itd. - 480 zł. Sobótka, tel. 0604/29-95-43 
TELEWIZOR PANASONIC TX36PG50 panoramiczny 36*. 100 
Hz, super płaski kineskop TAU, dwa tunery, auto surround 
system, multipodglądy, stroboskop, foto, zoom, menu w j. 
polskim, teletekst, nowy, gwarancja dowóz, *- 10.000 zł. Wro
cław, tel. 0603/32-23-11
TELEWIZOR PANASONIC 28' stereo, TXT, menu w j. pol
skim, pilot, 2xeuro, czincze, S-VHS, pilot, TXT, menu, format 
16/9, hyperband, stan b. dobry, • 990 zł. Wrocław, tel. 071/ 
357-66-75,0603/28-89-79
TELEWIZOR PANASONIC 28' stereo, menu ną ekranie, TXT, 
tuner kablowy, 4xAV, SVHS, wyłącznik czasowy, z pilotem, • 
1.250 zł. Wrocław, tel. 071/322-37-67,0601/78-51-55 
TELEWIZOR PANASONIC 28* 100 Hz, nowy, - 2.000 zł. Zie
lona Góra, tel. 068/323-85-10,0502/38-92-66 
TELEWIZOR PANASONIC 21* kolorowy, pilot, plastikowa 
obudowa, wyświetlane funkcje, stan b. dobry, - 420 zł. Kar
pacz, tel. 075/761-81-03
TELEWIZOR PANASONIC TX32PF10 32’ , panoramiczny, 
najwyższy model, - 5.700 zł. Legnica, tel. 0604/34-21-25 
TELEWIZOR PANASONIC 32PF10, - 5.800 zł. Legnica, tel. 
0603/28-25-99
TELEWIZOR PANASONIC TX32PK20 100 Hz, panoramicz
ny, - 4.900 zł. Wrocław, tel. 0604/27-61-70 
TELEWIZOR PANASONIC 25' nowy, srebrny, • 1.200 zł. Wro
cław, tel. 0503/72-50-00
TELEWIZOR PANASONIC. 2001 r. 29'. 100 Hz, - 1.900 zł. 
Wrocław, tel. 0605/14-84-48 
TELEWIZOR PHILIPS 28’ , - 500 zł., tel. 0607/53-54-84 
TELEWIZOR PHILIPS 14’ , kolorowy, EURO, prostokątny ki
neskop, pilot, - 270 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/53-42-21 
TELEWIZOR PHILIPS 29* kolorowy, 100 Hz, nowy, nie uży
wany, na gwarancji, płaski kineskop, technicznie sprawny, 
(cena w sklepie 4.500 zł), • 3.500 zł. Głogów, tel. 076/
834-68-13
TELEWIZOR PHILIPS 34* srebrna obudowa, stereo, text, pi
lot, hyperband, euro, S-VHS, zmiana formatu, zoom, bogate 
menu, roczny, nowy model, stan b. dobry, - 2.200 zł. Legnica, 
tel. 0607/37-55-76
TELEWIZOR PHILIPS 28* panoramiczny, 2-letni, zoom, hy
perband, TXT, 2 x euro, S-VHS, pilot, bogate menu, -1.100 zł. 
Legnica, tej. 076/721-88-95,0502/29-75-18 
TELEWIZOR PHILIPS 21*, z pilotem, • 350 zł. Legnica, tel. 
0602/10-30-27
TELEWIZOR PHILIPS 33* 100 Hz. Metch Linę, format 16/9, 
PIP, 2 tunery, stop klatka; zoom, Strobo, super bass, TXT, 2xAV. 
1xSVHS, stereo, pilot, • 2.000 zł. Legnica, tel. 076/862-51-59 
TELEWIZOR PHILIPS 28* 100 Hz. stereo Nicam, top texf, 
komputerowe menu, equalizer, multisystem, funkcja 16:9, 
zoom, klatka stop, 3 x AV, tuner TV-kablowej, hyperband, pi
lot, - 1.550 zł. Legnica, teł.U76/852-34-43,0503/33-83-95 
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-kablowej, hyperband, pilot, - 3.150 zł. Legnica, tel. 076/ 
852-34-43,0503/33-83-95
TELEWIZOR PHILIPS 28* 100 Hz, PIP, TXT, stereo, stop klat
ka, stan idealny, -1.600 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-24-62 
do godz. 14.0604/87-56-91
TELEWIZOR PHILIPS 29* TXT. 100 Hz. PIP, stop klatka, 3xeu- 
ro, super czarny kineskop, SVHS, tuner TV kablowej, nowy, 
gwarancja, -1.550 zł. Sobótka, tel. 0605/39-7-1 -67 
TELEWIZOR PHILIPS 33*. pilot, txt, 2 x EURO, funkcje na 
ekranie, kineskop Match Line, -1.700 zł. Strzegom, tel. 074/
855-41-23 *
TELEWIZOR PHILIPS 14* nowy lub zamiana na HDD 30 GB,
7.200 obr, tel. kom. StarTac130. Wrocław, tel. 071/345-82-94 
TELEWIZOR PHILIPS 28* roczny, 100 Hz, stereo, nicam. TXT, 
menu, stop klatka, zoom, 3xeuro, format 16/9, pilot, stan b. 
dobry, cena - 1.350 zł. Wrocław, teł. 071/357-66-75, 0603/ 
28-89-79
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TELEWIZOR PHILIPS MATCH LINE 28", 100 Hz, menu, 2 
scart, 2 x S-VHS, wyjście na wzmacniacż, szara obudowa, - 
950 zł. Wrocław, tel. 0602/85-07-33 
TELEWIZOR PHILIPS 28*. NICAM stereo, kolorowe menu, 2 
x scart, S-VHS, 2-letni, - 600 zł. Wrocław, tel. 0602/85-07-33 
TELEWIZOR PHILIPS 28* stereo, TXT, AV, wyjście na słu
chawki, czincz, z pilotem, stan dobry, - 690 zł. Wrocław, tel. 
071/339-72-50
TELEWIZOR PHILIPS 32 PW 9525, • 6.800 zł. Wrocław, tel. 
071/344-12-52.0603/42-14-79 
TELEWIZOR PHILIPS 25*. nowy, 100-hercowy - 1.290 zł. 
Zbąszynek, tel. 068/384-92-04 
TELEWIZOR PHILIPS 29* stereo, txt, 2 x euro, czincz, cza
sowy wyłącznik (włącznik), - 600 zł. Wrocław, tel. 071/ 
311-40-94
TELEWIZOR PHILIPS 21*, 2001 r., - 650 zł., tel. 0607/ 
53-54-84
TELEWIZOR PHILIPS 28', 2001 r. 100 Hz. perłowosrebrna 
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 RECOM 21* stereo, pjlojt, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0607/07-21-87
TELEWIZOR RECORD kolorowy, 3-letni, stereo, 21*! stan b. 
dobry, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/788-28-35,0501/81-18-94 
TELEWIZOR ROADSTAR10" 12/220 V, pilot, czincze. euro- 
złacze, OSD, zegar, timer, - 580 zł. Wrocław, tel. 355-57-78, 
0503/84-43-79
TELEWIZOR ROYAL 21", kolorowy, pilot, - 200 zł. Wrocław, 
tel. 0603/53-13-13
TELEWIZOR ROYAL 14", - 300 zł. Wrocław, tel. 0607/
07-21-87
TELEWIZOR SABA 28", czarna obudowa, stereo, euro, pilot
- 280 zł, Philips 21", czarna obudowa, pilot, przestrojony, ko
lorowy -190 zł, Siemens 16", plastikowa obudowa, antena 
zewnętrzna -130 zł. Kłodzko, tel. 0608/78-74-86 
TELEWIZOR SABA 25" płaski kineskop, Ero pilot, - 410 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-26-11
TELEWIZOR SABA, LOEWE 21" AV. menu na ekranie, timer, 
z pilotem, - 390 zl. Wrocław, tel. 071/339-72-50 
TELEWIZOR SAMSUNG 21", 99 programów, pilot, 3-mie- 
sięczny, stan idealny, - 490 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-23-22 
TELEWIZOR SAMSUNG 21", stereo, teletekst, eurozłącze, 
.oryginalny pilot, - 390 zł. Wrocław, tel. 0503/89-93-68 
TELEWIZOR SANYO 21" TXT, pilot • 400 zł, telewizor kem
pingowy, RM, radio w jednym, Philips, 12/220 V - 350 zł lub 
zamienię na rower górski. Sobótka, tel. 0606/20-57-10 
TELEWIZOR SANYO, SONY 29" stereo. TXT. 2xAV, TV ka
blowa, SVHS, menu na ekranie, - 790 zł. Wrocław, tel. 071/ 
339-72-50
TELEWIZOR SCHNEIDER MAX 85 33". stereo, bet, -1.250 zł 
lub zamienię na DVD. Jaczków, tel. 074/880-30-73 
TELEWIZOR SCHNEIDER 28", telegazeta, TXT. pilot, instruk
cja, - 550 zł. Milicz, tel. 071/384-62-48 
TELEWIZOR SEC 100 Hz, 28", 200M, klatka stop, 2 x euro, • 
950 zł. Oleśnica, tel. 071/398-31-37 
TELEWIZOR SHARP 28", 1998 r. stereo, TXT, bogate menu, 
SVHS, 2xeuro, nowy, tuner TV kablowej, dokumentacja, gwa
rancja, stan idealny, - 820 zł. Sobótka, tel. 0603/50-41-71 
TELEWIZOR SHARP 21*, 1999 r„ - 680 zł., tel. 0607/53-54-84 
TELEWIZOR SHARP 29*, 1999 r. 100 Hz, PIP, zoom. Strobo. 
Nicam, 3xeuro, nowy, dokumentacja, tuner TV kablowej, 
SVHS, gwarancja, - 1.280 zł. Sobótka, tel. 071/390-37-65 
TELEWIZOR SHARP 29* 100 Hz, - 1.250 zł., tel. 0607/
53-54-84
TELEWIZOR SHARP 28 cali, stereo, oryg. pilot, TXT, funkcje 
wyśw. na ekranie, reg. dźwięku i obrazu, włącznik/wyłącznik 
czasowy, stan b. dobry, - 790 2ł. Legnica, tel. 076/866-42-70 
po godz. 20
TELEWIZORY SHARP 28*. 100 Hz, stereo, format 16/9, .stop* 
klatka, zoom -1.050 zł, Seg 28”, 100 Hz, .stop’ klatka, zoom, 
format 16/9, roczny -1.050 zł, Grundig 33”, 100 Hz, PiP, .stop" 
klatka, zoom, format 16/9-1.250 zł, Sony 29”, stereo, TXT, 2 
x euro - 750 zł. Wrocław, tel. 0601/64-31-75 
TELEWIZOR SHARP 28' 100 Hz, roczny, 3xPIP, stop klatka, 
komputerowe menu, Top TXT stereo, hyperband, 2xAV, pilot, 
-1.430 zł. Wrodaw, tel. 071/339-79-49 
TELEWIZOR SIEMENS 16”, plastikowa obudowa, .antena 
zewnętrzna, przestrojony, • 130 zł. Kłodzko, tel. 0606/94-10-87 
TELEWIZOR SILELIS 403 D monitor 6”, zasilanie 220 V, 12 
V, - 200 zł. Wrocław, tel. 0604/11-11-83 
TELEWIZOR SKYTRONIC 14”, plastikowa obudowa, pilot, 
euro, timer, - 220 zł. Bolesławiec, tel. 0606/36-44-93 
TELEWIZOR SONY 14”, 1999 r., - 530 zł., tel. 0607/53-54-84 
TELEWIZOR SONY 100 Hz, min. 29”. max. do 1.000 zł. Kiel
ce, teł. 032/258-18-85
TELEWIZOR SONY KV 29 pilot, ful spectrum sound, TXT, 2 x 
EURO, atrakcyjny wygląd, • 850 zł. Kobierzyce, tel. 071/ 
311-17-93
TELEWIZOR SONY KV32FX65, nowy - 5.150 zł, KV-29FQ75, 
nowy - 4.950 zł. Leszno, teł. 0605/20-01-96 
TELEWIZOR SONY KV-32FX65, nowy. w kartonie - 5.200 zł, 
KV-32FQ75, nowy, w kartonie - 6.300 zł. Nowa Sól, tel. 0603/
03-30-81
TELEWIZOR SONY 29” 100 Hz, stop klatka, TXT. stereo, stan 
idealny, -1.100 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-24-62 do 
godz. 14, 0604/87-56-91
TELEWIZOR SONY KV-C293 29”, pilot, TXT, 2 x EURO, czin
cze, funkcje na ekranie, - 780 zł. Strzegom, tel. 074/855-41-23 
TELEWIZOR SONY, kineskop WEGA32”, panoramiczny, 100 
Hz, Digital Plus, bogaty model, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
311-18-02,0607/18-50:38
TELEWIZOR SONY KV-E- 2961 D/fOO Hz, digital Plus. Multi 
POP, 4 Euro, dolby. - 2.300 zł. Świdnica, tel. 074/851-33-88, 
0501/72-86-22
TELEWIZOR SONY 29”, z 1998 r., stereo, txt, format 16/9, 
sprowadzony z Niemiec, kpi: dokumentacja, - 1.650 zł lub 
zamienię na Fiata 126p, inne propozycje. Wałbrzych, tel. 074/ 
842-28-58, 0602/35-61-24
TELEWIZOR SONY KV 29C5D, nowy. w kartonie, na gwa
rancji. -1.700 zł. Wrocław, tel. 071/316-25-01 
TELEWIZOR SONY KV36FS70K panoramiczny 36”, 100 Hz 
DRC-MF; Pal Plus, super płaski kineskop Wega, dwa tunery, 
dolby digital surround, multipodglądy, stroboskop, foto, zoom, 
menu w j. polskim, teltekst, cyfrowy filtr grzebieniowy, nowy, 2 
lata gwarancji, - 10.900 zł (z dowozem). Wrocław, tel. 0603/
32-23-11
TELEWIZOR SONY TRINITRON 27”, - 300 zł. Wrocław, teł.
352-34-30
TELEWIZOR SONY KV32FX65 Wega - 5.300 zł, KV32FQ75
- 6.700 zł, KV29FQ75 - 5.200 zł. Pascale 705 - 2.400 zł. Wro
cław. tel. 071/372-39-39,0601/77-26-10
TELEWIZOR SONY KV32FQ75, najwyższy model, superpła- 
ski ekran - 6.300 zł, Sony KV 32FX65 -5.100 zł, Sony KV 29 
FX65 - 3.900 zł, nowe, na gwarancji. Wrocław, tel. 0600/
19-96-91
TELEWIZOR SONY 29" 3-letni, stereo, TXT, menu w j. pol
skim, pilot, 2xeuro, S-VHS, format 16/9, sleep, timer, dużo 
funkcji, stan b. dobry, -1.190 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75, 
0603/28-89-79
TELEWIZOR SONY KV-XZ131D 21", z pilotem, stereo, TXT, 
hyperband. Wrocław, tel. 071/327-47-60.0502/04-12-41 
TELEWIZOR SONY 25" pilot, stereo, TXT, OSD, 3 x eurozłą
cze. - 790 zł. Wrocław, tel. 355-57-78,0503/84-43-79 
TELEWIZOR SONY 14". TXT, euro,, pilot, - 480 zł. Wrocław, 
tel. 0603/21-24-72
TELEWIZOR SONY KV-32 FX65, - 5.300 zł. Wrocław, tel. 071/ 
344-12-52, 0603/42-14-79
TELEWIZOR SONY KV-32 FQ75, - 6.600 zł. Wrocław, tel. 071/
344-12-52, 0603/42-14-79
TELEWIZOR SONY KV 25X5K czarny, .kwadratowy kształt, 
na gwarancji, stereo, kineskop Super Trinitron, ciemny płaski 
ekran, pilot, telegazeta w jęz. polskim, Nicam, 2 x EURO, stan 
idealny, • 1.600 zł. Wrocław, tel. 071/344-38-08 
TELEWIZOR SONY KV 21T1K czarny, kwadratowy kształt, 
na gwarancji, kineskop Super Trinitron, ciemny płaski ekran, 
wyłącznik czasowy, pilot, telegazeta w jęz. polskim, eurozłą
cze, stan idealny, -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/344-38-08 
TELEWIZOR SONY KV 32F075 najwyższy model, na gwa
rancji, • 6.400 zł. Zielona Góra, td. 0605/03-56-82 
TELEWIZOR SONY 29", panoramiczny, nowy, na gwarancji,
- 4.100 zł. Zielona Góra, tel. 068/326-46-23 
TELEWIZOR SONY 32”, FX-65, panoramiczny, nowy, na 
gwarancji, - 5.300 zł. Zielona Góra. tel. 0605/38-04-92
O  TELEWIZOR SONY KV 29C-5K, • 1700 zł. Wro

cław, tel. 0605/60-21-03, 0603/96-43-46 
02021191

TELEWIZOR SONY 29” stereo, txt, SVHS, 3 głośniki, pilot
2-stronny, - 980 zł. Wrocław, tel. 071/311-40-94 
TELEWIZOR TELEFUNKEN Thomson, 21”, stereo nicam. 2 
x euro, gniazdo słuchawkowe, bet, stan idealny, - 600 zł. Wro
cław. tel. 354-24-87

TELEWIZOR TELEFUNKEN 28*, - 360 zl. Wrocław, tel. 0603/
63-66-99
TELEWIZOR TELESTER gwarancja do V. 2002 Ę  5Ó0 zł. 
Sobótka, teł, 071/390-36-72 'f
TELEWIZOR THOMPSON 28”, pilot/stereo, - 470 zł. Trzeb
nica, tel. 0607/08-50-93
TELEWIZOR THOMSON 25DU24E, 1999 r. grafitowa obu
dowa, stereo, Virtual Dolby Surround, TXT, polskie menu, 
3xAV, zoom, panoramiczny, info, equalizer, 16:9, - 1.800 zł. 
Niemodlin, tel. 0603/99-15-48
TELEWIZOR THOMSON 21”, 5-letni, TXT, z pilotem, - 400 zł. 
Opole, tel. 077/456-95-85
TELEWIZOR THOMSON 28" stereo, nowy, na gwarancji, - 

. 1.100 zł. Wrocław, tel. 0601/58-50-95 
TELEWIZOR TOSHIBA 21" stereo, telegazeta, pilot, - 220 zł. 
Wrocław, tel. 0603/25-25-41
TELEWIZOR TOSHIBA 28”, menu na ekranie, wejście SVHS
- 750 zł. Wrocław, tel. 071/341-20-22,0603/55-59-58 
TELEWIZOR TOSHIBA 25” stereo, TXT, menu na ekranie, 
timer, AV, z pilotem, - 620 zł. Wrocław, tel. 0606/16-75-61 
TELEWIZOR ULTRAVOX 28”, 1999 r. TXT, - 630 zł., tel. 06071
53-54-84
TELEWIZOR UNIVERSUM pilot, txt, lekko uszkodzony ♦ sto
lik obrotowy, - 250 zł. Piława Górna, tel. 074/837-17-58 
TELEWIZOR UNIVERSUM NOKIA, 2000 r. 32”, stereo, 
TOP-TXT, menu na ekranie, -1.700 zł lub zamienię. Wrocław, 
tel. 071/784-70-49, 0605/92-92-55 
TUNER DENON 235, nowy, - 400 zł. Legnica, tel. 076/
721-80-52
TUNER JVC TV-26 EG, - 60 zł. Legnica, tel. 0604/35-58-96 
TUNER ONKYO cyfrowy, 20 stacji -100 zł oraz magnetofon 
Denon, 3 głowice, Dolby B/C, Dual Capstan - 200 zł. Legnica, 
tel. 0603/33-23-38
TUNER PHILIPS 70FT920 czarna obudowa, gałka, stan ide
alny, - 340 zł. Legnica, tel. 076/854-53-30 po godz. 16,0503/
79-00-06
TUNER PIONEER F-449 - 280 zł, kompakt Pioneer PDS 505
- 550 zł, amplituner Pioneer VSX-409 RDS - 800 zł. Wrocław, 
tel. 0605/92-95-60
TUNER SONY ST-505ES, instrukcja, karton, stan b. dobry, - 
750 zł. Milicz, tel. 071/384-62-48 
TUNER SAT 2-głowicowy z pilotem, -120 zł. Przemków, woj. 
legnickie, tel. 0604/08-97-26
TUNER SAT ASTRA 96 programów + pilot, stan idealny, -
150 zł. Legnica, tel. 0604/35-58-96
TUNER SAT PACE 980 nowa czasza, t  obrotnica z pozycjo-
nerem, stan b. dobry - 350 zł. Wrocław, tel. 071/782-22-69,
0605/57-80-95
TUNERY SAT od 20 zł do 60 zł, wysyłka. Mikstat, tel. 062/ 
731-01-53
WALKMAN PHILIPS AO-6581, z RM, DBB, bez słuchawek - 
60 zł lub zamienię na telefon komórkowy. Wrocław, tel. 071/
326-07-24 po godz. 17
WALKMAN SONY WM-EX 674, niebieski, słuchawki z pilo
tem, na gwarancji do 12.2001 r, - 280 zł. Zielona Góra, tel. 
0608/16-02-63
WALKMAN SONY nowy, - 200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/ 
753-37-11
WIEŻA AIWA z potrójnym dyskiem, podwójna kieszeń, radio, 
głośniki, pilot, - 700 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 071/ 
311-26-08, 0607/46-37-25
WIEŻA AIWA NSX-999 MKII, 1.5 roczny, 3xCD, 2xtape, auto- 
rewers, dolby, wzmacniacz 2x150 W, korektor, tuner, konso
la, 2 kolumny, stan b. dobry, - 890 zł. Wrocław, tel. 07M 
357-66-75, 0603/28-89-79,
WIEŻA AKAI7282 Dolby Pro-Logic, najlepszy model, -1.400
zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49
WIEŻA DIORA Hi-fi, 4-elementowa + kolumny Altus 75, - 350
zł. Karpacz, tel. 0605/24-24-59
WIEŻA DIORA 5-segmentowa + 2 kolumny Milton 70 W, - 650
zł. Wałbrzych, tel. 0602/83-95-17
WIEŻA DIORA 4-elementowa + kolumny Altus 75. • 400 zł.
Wrocław, tel. 071/363-18-6.5, 0602/24-24-59
WIEŻA DIORA 4-segmentowa - 250 zł. Wrocław, tel. 0601/
73-20-98
WIEŻA DUAL zespolona, 2 x 60 W, 8 omów, - 250 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/753-37-11
WIEŻA GRUNDIG M-30 4-elementowa, wzmacniacz z korek
torem, odtwarzacz CD, DECK, magnetofon 2-kieszeniowy, 
tuner RDS+TXT. pilot, głośniki, stan b. dobry, -1.000 zł. Wro
cław, tel. 071/345-41-99
WIEŻA JVC 4 elementy, pilot, głośniki, - 1.000 zł. Bielany 
Wrocławskie, tel. 071/311-26-08, 0607/46-37-25 
WIEŻA KENSONIC hi-fi stereo, 2 kolumny, pilot, • 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 0604/11-11-83
WIEŻA LG FR 656 2-elementowa, 3 CD, podwójny deck, equ- 
alizer (x6), UBB, 2 x 50 W, pilot, kolumny drewnopodobne, 
atrakcyjny wygląd - 800 zł. Wrocław, tel. 0608/18-27-74 
WIEŻA MARANTZ, duża, prod. 2000 r., 3 elementy, pilot, kom
pletna dokumentacja, -1.700 zł. Wałbrzych, tel. .0607/60-49-38 
WIEŻA NORDMENDE wzmacniacz, tuner cyfrowy, magneto
fon, dolby B. C, - 200 zł. Nowa Ruda. tel. 074/872-14-87 
WIEŻA PANASONIC SC-AK48 nowa. 5 CD. podwójny deck, 
dolby B, TDS, srebrna. 2 x 80 W, equalizer x8. subwoofer, 
stan b. dobry -. 1.100 zł. Wrocław, tel. 0602/18-27-74 
WIEŻA PANASONIC podwójny Deck, Dolby B, equalizer, sub
woofer, 2 letnia, mało używana, - 630 zł. Wrocław, tel. 071/
329-22-03, 0603/63-45-52
WIEŻA PHILIPS 3x CD, autorewers, suround, • 600 zł. Bole
sławiec, tel. 075/732-64-28
WIEŻA PHILIPS FW-750 RDS. 3 płyty, podwójny deck, DBB, 
Incredible, surround, equalizer, - 870 zł. Wrocław, tel. 0608/
18-27-74
WIEŻA PHILIPS FWC 28 gwarancja, stan b. dobry, - 570 zł. 
Wrocław, tel. 071/361-52-50, 0601/55-20-51 
WIEŻA PHILIPS FW 7300 2 x 100 W, 3 x CD, 2 x magneto
fon, pamięć 40 stacji radiowych, wyjście DVD, subwoofer, pi
lot, stan idealny, - 750 zł. Wrocław, tel. 0503/68-42-09 
WIEŻA PIONEER wzmacniacz A607R, kompakt PDS 507, 
magnetofon CTS-450, tuner F 204 RDS, - 2.350 zł. Wrocław, 
tel. 071/341-35- 3̂
WIEŻA PIONEER 3 segmenty, amplituner VSX 505 RDS, 
magnetofon ZT 449 dolby BIC-HX PRO, CD ROM PDM-106 
x6, 2 piloty - 1.500 zł, z kolumnami Altus 140 W; 2.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/784-83-23
WIEŻA SAMSUNG MAX-960, roczna, wszystkie funkcje. • 850 
zł. Wieluń, tel. 043/841-58-49
WIEŻA SAMSUNG max 945 D, nowa, 3xCD, 2xtape, autore
wers, odtwarza filmy DVD, kolumny, tuner, korektor, RDS, pi
lot, stan b. dobry, -1.250 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75,0603/
28-89-79
WIEŻA SHARP srebrno-czama, nowa, stan idealny, RDS, 
pilot, zegarek, 2 kolumny, 3 CD, radio, wiele funkcji, - 5.500 
zł. Lubiąż, tel. 0606/38-41-71
WIEŻA SONY MHC-W550, 1997 r. srebrna. 190+190 W, 
3xCD, RDS, 60 stacji, magnetofon 2-kieszeniowy, Dolby Sur
round, głośniki 4-kanałowe, wyjście na subwoofer, MD-video, 
timer, efekt disk-jockey, system D-Bass, • 1.500 zł. Niemo
dlin, tel. 0603/99-15-48
WIEŻA SONY LBT-XB5,5 cd, podwójny deck, dolby B, Dj mix 
equalizer x15, 2 x 10.0 W, DBFB, groove, surround, stan b. 
dobry - 1.200 zł. Wrocław, tel. 0608/18-27-74 
WIEŻA SONY CMT-CP2W srebrna, podwójny Deck, kompakt, 
tuner, DSG, 2x35 W, kolumny drewnopodobne, stan b. dobry,
- 900 zł. Wrocław, tel. 0608/18-27-74
WIEŻA TEC radio, wzmacniacz, magnetofon, 3-segmentowa, 
kolumny Alton 110 W, - 450 zł. Boguszów-Gorce, teł: 074/
844-22-27
WIEŻA TECHNICS SC-EH 750 5 x CD. 5 kolumn, 4 segmen
ty, stan b. dobry, -1.600 zł. Głogów, tel. 0502/65-61-35 
WIEŻA TECHNICS SC-EH 760 składak (4 segmenty), proce-
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$of dźwięk^
wid, RDSresonomić modę, zmfehjacz^CD, nowa, YTa^iarT."■ 
fóncji, sr^haT^^tfÓ zł.157-200 Głogów, teł. ̂ 7B/834-38-23y ̂  
WIEŻAtECHNlcŚS&ES76b;--2-.1502ł;SĆ-EH 560;'-1700:- > 
zł, SC-DV1 Z p  3.300 zł. .Głogów,,18 0̂76/833-4 0̂0- *' , *- 
WIEŻA TECHNICS SD-EH550.mało używaoa, ą 1.6.50-zl Le- _ 
gnica, teł.̂  076/721-7^69.:.'
WIEŻA TECHNłCS^amplltuner SA-€X 3łO,'dólby surround, s 
6 wyjść, komj^kt'5Lr,PS 670D, magnetofon RS-TR4^4-^2,, 
-dolby B/C.H^Pftf ̂ piłoly. kęłomSyjpnsił 13Ót.60+130 W, * '■ 
2.500 z ło L u b a ń ,0607/214148- .
WIE^A TBCHNięS k̂< .̂iriny Altuś I^WrCZ^na,^ s ĝmóń-. 
ty, magnetofon 404.ĆP .SL-P63O0 jmpjitunęf $A-GX '
ISOD.koręWoTdźwłęk^H^TO,^ 1.400 żĄofrirKttf. Ó7& 
847-35-34;-0602/69-46-02 ;:T *Ę  ' '
WIEŻA TECHNICS mągnetofpn^RS-TR 7̂4.- amplituner 
SĄ-EX 300?dolby surround, 5 x 60 W, korektor Diora FS 042, 
kolumny 2 x 100 W, - 1.050 ,zł. Mokronos Dolny, 17, gm. Kąty *.- 
Wrocławskiwe. teT. 0606/73-86̂ 25 
WIEŻA TECHNICS duża, 5 elementów, czarna, magnetofon 
TR 373, CD,"tuner, wzmacniacz' Słj-yŚ&O, kórektor SH GE*
70 - 1 900 zł łub-zamienię'na zestaw^b .kina domowego". 
Słubice, tel. 0005/42-33-3?* r
WIEŻA TECHNiCS CD SL-PG 380 A, tuner SA-EX100, deck' 
RS-TR 474, pilot, kolumny Altus. 110 W, - -ił*900 zt.' Wrocław,- 
tel. 071/322-31-99. 0607/41-52-49 
WIEŻA TECHNICSC0r8L-PG 380Atuner SA-EXKK). deck 
RS-TR 474; pil#, kolumny Aftus 110 W, * 1.900 zł. Wrocław, 

0607/41-52-49 ■" • v  .
WtEŻA TECHNICS kompakt SL PG-490, wzmacniacz 5K-V 
620', 2x100 W, magnetofon RS-A 2$, kolumny Tonsil, 2x80 W, 
piloty, okablowanie,-2.0^tf. Zgorzelec, tel: 075/J^6S*06 
WIEŻA TECHNICS SC-DV170 wbudowany odtwarzacz DVD 
x5, dekoder dolby digital, 5 kolumr\,/>owa, instrukcja w j,-pol
skim, na gwarancji, - 2.999 zł. ZłeTona Góra, tel. O6O0/10-24-54 
WIEŻA TECHNICS4>C-DV 170, odtwarzacz DVD na 5 płyt, 
wbudowany dekoder dolby digital, 5 kolumn, instrukcja, na 
gwarancji, - 3.000 zł. Zielona Góra, tel. 0503/34-tO-11 
WIEŻA TECHNICS SC-DV 170 srebrna, 4 elementy, 5 gło
śników, DVD. dolby digjtafr najwyższy model, fabr. nowa, 
gwarancja, • 3.300 zł. Zielona Góra, tel. 0605/03-56-82 
WIEŻA TECHNICS 760 nowa, nie używana, 5 głośników, 5 x 
CD, srebrna, pudełka, instrukcja, karta gwarancyjna, -1.800 
żł. Wrocław, teł. 0503/72-50-00 
WIEŻA THOMSON ALTIMA 80 nowa, tuner, 32 programy, 
magnetofon 2-kieszeniowy, CD x 5, equalizer, surround, RDS, 
DSM, 2 x 35 W.- 1.000 zł. Żmigród, teł. 0606/83-68-15 
WIEŻA YAMAHA S-elementy, wzmacniacz + radio, odtwarzacz 
kasetowy, odtwarzacz CD, pilot, instrukcja, -1,100 zł. Bielany 
Wrocławskie, tel, 071/311-26-08, 0607/46-37̂ 25 
WZMACNIACZ.* 2 kolumny, nowe, eleganckie wykończenie,
- 800 zł. Lubin, tel. 0602/46-72-21
WZMACNIACZ AKAI AM-57 INTEGRA 7 wejść, 4 wyjścia, 
4x250 W, wysoki model, pilot, stan idealny: - 950 zł lub za
mienię na ûner, z pilotem, RDS*,+ dopłata: Polanka 7, gm. 
Ruja, t.el, 076/858-02-11,0608/40-21-54 
WZMACNIACZ DENON PMA 925, srebrny, pilot, wyjście na 
cztery kolumny, wysoka wydolność prądowa (kolumny od 2 
ohm), stan idealny, kable ppłączeniowe Monstera (cena.200 
zł), cena sklepowa wzmacniacza 2195 zł, sprzedam za 1.100 
zł. Wrocław, tel. 0605/76-0141 . , -'
WZMACNIACZ DENON PMA655R, 2 x 85 W, oddzielny trans
formator do zasilania• mikroprocesora,.wybór-żródłą nagry
wania,.pilot, nowy, nie używany, na gwarancji, w kartonie, złoty,
- 800 zł. Wrocław, teł. 372-54-21
WZMACNIACZ HECO TURBO 400 prod. niemieckiej, 2 x 200 
W. lub 4 x 100 W, lub 2 x 100 W/.-l x 200 W, - 320 Zł. Wrocław, 
tel. 0502/86-06-44
WZMACNIACZ KENWOOD * radio, z pilotem, - 530 zł. Bie
lany Wrocławskie, tel. 071/311-26-08,0607/46-37-25 
WZMACNIACZ KENWOOD KRA 5090R, stan idealny + pilot
- 750 zł, magnetofon Pioneer CTS 550S - 550 zł. Wrocław, 
tel. 0605/92-95-60
WZMACNIACZ LDM 2 x 160 W, stereo, 8 kanałów, diodowy 
wskaźnik wysterowania, obudowa, stan b. dobry, - 890 zł lub 
zamienię na muitiefekt gitarowy. Świebodzice, tel. 0608/ 
17-88-15
WZMACNIACZ NAD C-350, • 1.580 zł. Lubin, tel. 0603/ 
12-30-26
WZMACNIACZ ONKYO 8850,2x 130, bez paneli bocznych,
- 650 zł. Legnica, tel. 076/721-80-52 
WZMACNIACZ PIONEER A 443 magnetofon Pioneer 
CT-1070R, kompakt JVC XCV 250,- Kenwood DP 1510, - 750 
zł. Wrocław, tel. 071/350-76-81.
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY 4 x 60 W, stan dobry, - 55 
zł. Wałbrzych; teł. 074/842-69-64 Łukasz, po godz. 17 !**• 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY 4x150 W + głośnik baso
wy 400 W, - 550 zł. Wrocław, tel. 071/339-22-49 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY 2 x 60 W, małe gabaryty, 
wejście ńiskotonowe, regulacja basów ilrebli, pozłacane sty
ki, - 70 zł. Wrocław, tel. 0501/77-96-86 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY 600,400,150W oraz inne; 
4-kanałowe, 2-kanałow6, wyjście na Subwoofer, cena od 220 

~zł. Wrocław, teł. 0605/15-11-88 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY MAGNAT Claśsic 360 
Gladiator, 4x90 W, 2xT80 W, dolnal górna zwrotnica, nowy, w 
pudełku, - 550 zł. Bolesławiec, tel. 0606/36-44-93 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY MAGNAT CRUŚADER 
720 W, 4 kanały, złote końcówki, nowy, nie używany, - 700 zł. 
Wrocław, tel; 784-34-89
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY MAGNAT, BLAUPUNKT,
JBL nowy, zapakowany, 4 x 100 W łub 2 i. 250 W, zwrotnice 
na subwoofer - 625 zł. Wrocław, teł.'0605/13-07-05 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY PIONEER GM-1000, 2 x 
60W, Iow boost, płynna regulacja basu, - 290 zł lub zamienię 
nś zmieniacz CD Sony. Wrocław, tel. 0502/31-65-51 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY PYLE 4 x: 120, sam., noWy
- 370 zł. Wrocław, tel. 071/354-36-06
WZMACNIACZ SONY + radio, - 250 zł. Brelany Wrocławskie, 
tel. 071/311-26-08,0607/46-37-25 
WZMACNIACZ.SONY 2020 2*50Wsinusl --170Zł. Wrck .; “
cław. tel. 0501?Ź8-64-95 JB jg  ;
WZMACNIACZ SONY TA-fE 6008.czarny, Powef-MOS, - 600 
zł. Bielawą, teł. 074/833-60-22'
WZMACNIACZ TARGET samochodowy, 2:kanałowy, 2ÓÓ W, 
z regulacją, 1). małp używany, kable, - 250' zł. Wrocław, teł. 
0601/87-71-78 } g  g ?  % ■■
WZMACNIACZ TECHNICS SU-VX 700 czarnyi Ppwer AMP, : 
bi-wiring, 2x135 W, stan b. dobry, klasa AA, - 60Ó zł. Legni
ca, teł. 076/722-66-99,06Ó1/75:76-39 
WZMACNIACZ UNITRA P W9013 stereo, duża moc, kupiony 
12.2000 f, - 310 zł. Lubin, tel. 0607/53-68-80 
ZAMIENIĘ ANTENĘ SAT „WIZJA TV” na antenę .Cyfra*’ . '  ̂
Wrocław, teł. 0603/29-93-37
ZAMIENIĘ MAGNETOWID ORION UR-L - 450 zł, na“organy 
Casio CT-657 lub 711, lub na tełe.fon bezprzewodowy. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-60-86 .
ZAMIENIĘ SKANER MAYCOM AR-108108-180 MHz lub Alan 
87, na motocykl o poj. 125-150 ccm. BogusZów-Gorce, tel. 
074/844-25-30
ZAMIENIĘ SPRZĘT RTY telewizor kolorowy, radiosamocho- 
dowe, magnetowid - 400 zł, na telefony komórkowe. Lwówek 
Śląski, tel. 0608/34-51-30 '
ZAMIENIĘ WIEŻĘ składaną - 800 z ł, na Fiata 126f>. Lwówek 
Śląski, teł. 0608/19-39-91
ZMIENIACZ ALPINE CHM-S 620 na 6 płyt, kabel o dł. 5 m, 
zaczepy mocujące, model 2001, - 400 zł. Bolesławiec, tel. 
0605/37̂ 90-33
ZMIENIACZ BLAUPUNKT i Grundig- ś̂tan b. dobry, kable. 
Wrocław, tel. 0607/80-08-60
ZMIENIACZ KENWOOD na 12 płyt, -100 zł. Lwówek Śląski, 
tel. 0606/82-21-29 M

ZM łEhllACZ^ ^OOD^a4(W yi.)(om pl, - 400'zł.Maciej,
.O b o n ifk f§ ^ ió Jw .^ ^ 2 ^ n . <5e03/3̂ -25̂ 89 • i 
ZMIENIACZ SONY CDX 45 na 10. płyt, bez okablowania ikie- 
szeńi - t80 zł*. Środa Śląska, te(70Ml7-65-44,06Ó3/ 
10-18-26

KOMPUTERY
O  ,A  90 CO PRZEPŁACAĆ I?!" Najtańsze-zestawy 

komputerowe, monitory, drukarki, akcesoria. 
a “ Pentium 100,16 MB RAM; tfDD‘850 MB, nfónłtor 

i r -  490 zł, Pentium 133,16~MB’RAM, HDD 1.3 
GB, CD-ROM, monitor • 750 zł, Pentium 200 MMX,
16 MB-ftAM, 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«Koniputery” , Wrocław, tel. 071/'" 
342-80-63,0501/15-50-90 80007581

O  „ABC DRUKAREK’1 • regeneracja kartridży do 
drukarek atramentowych i laserowych. Tusz czar* 

^ , n y  -J^ ł.^ o jo row y- 45 zł; toner HP 199*, 5ti;6I - 
128 zł. Sprzedaż i serwis drukarek i komputerów. 
Zapraszam y od poniedziałku do piątku, w 
godz. 9-17. „MAD COMPUTERS”, Wrocław, ul. 
Sienkiewicza 37/39, tel. 071/321-19-06, 0501/ 
47-17-71 01025691

O  „AKSESORIAI PODZESPOŁY KOMPUTEROWE" 
Drukarki, skanery, notebooki, zestawy nowe i 
używane w dowolnej konfiguracji. Możliwość 
kupna na raty, szybkie terminy realizacji, serwis 
pogwarancyjny. Przyjmujemy stary sprzęt w roz
liczeniu. „MAD COMPUTERS”, Wrocław, ul. Sien
kiewicza 37/39, tel. 071/321-19-06 01025681

ACTION REPLAY 2 * CHIP NEO-2 do Sony Playstation II (1 
gra gratis), - 250 zł. Wrocław, tel. 0501/80-52-72 
AKCELERATOR 3DFX VOODOO 4 MB, sterowniki, instruk
cja, sprawny, możliwość sprawdzenia, - 90 zł. Wrocław, tel. 
0609/16-67-39

SKUP, SPRZEDAŻ, 
ZAMIANA OPO,n7*

- KOMPUTERY PC, NOTEBOOKI
- MONITORY, DRUKARKI, AKCESORIA

(071)348 24 50,0606 226 994
komputerczesci@poczta.onet.pl

AKCELERATOR 3DFX VOODOO DIAMOND MONSTER 3D 
4 MB, - 50 zł: Wrocław, tel. 071/785-08-39,0605/76-65-93 ; 
AKCELERATOR 3DFX VOODOO II 12 MB PCL kabel, ste
rowniki oryginalne, gra gratis, możliwość sprawdzenia -170 
zł, S3 TRIO 64 V, 2 MB - 30 Zf. Wrocław, teł. 071/785-14-97 
AKCELERATOR 3DFX VOODOO II 12 MB, - 175 zL Wr* 
cław, tel. 0608/05-97-72 ■
O  ATRAMENTY I TONERY do wszystkich drukarek, 

w atrakcyjnych cenach, oryginalne oraz „refile", 
faktury VAT, rabaty dla firm, komputery, podze
społy - serwis, zestawy od 1.500 zł brutto. Wro
cław, ul. Traugutta 80 (Rema 1000), tel. 07t/ 
780-66-28 80007991

CD-ROM x24 - 85 zł, x32 • 95 zł, x40 • 105 zł, x48 oraz x50 - 
119 zł, gwarancja. Wrocław, tel. 368-75r88, 0602/66-49-88. 
0503/86-40-86
CD-ROM x24, - 75 zł. Wrocław, tel. 071/349-47-58
CD-ROM DELTA 50 x Max, nowy - 150 zł. Wałbrzych, teł.
074/841-38-34,0604/61-56-95
CD-ROM TOSHIBA x40, • 100 zł lub zamienię na kartę grafiki
Riva TNT2, 32-64 MB RAM AGP. Jelenia Góra. tel. 075/
764-73-35
CHIP NEO-2 DO SONY PLAYSTATION II, - 50 zł. Wrocław, 
tel. 0501/80-52-72
DRUKARKA CANON BJC 4 osobne atramenty, tania w ekspl., 
możliwość wysyłki, - 250 zł. Lutynia k. Wrocławia, tel. 0603/ 
22-23-97,071/317-12-63
DRUKARKA CANON B J10 mono, do notebooka - 320 zł oraz 
Canon BJC 70, kolorowa, akumulator, do notebooka, - 590 zł. 
Wrocław, teł. 364-07-63

SKLEP KOMIS 
SERWIS !

Zawsze wiemy co J«»t grand 

Przykładów* eony:
- Playstation 2 1750 zł - karta pamięci do P*2
- Psone 550 zł -d u a l* h o ck2
- Dreamcaat 600 zł • karta pamięci 1MB
- Gamsboy color 220 zł * kabał RGB
- przestrojenia PS 2 300 zł

w
140 zł 
139 zł 
25 zł 
19 zł

ZAKUPY NA RATY! II PlayStdtian 2 Dręmóil..

“B A L A ”  - te l. (071) 78 28 954
ul. Kazimierza Wielkiego 39, lip , pok. 11 
50-077 Wrocław; e-mail: bala@ post.pl

DRUKARKA CANON BJ 330 mono, format A2 - 720 zł; Ca
non BJC 800 -Color, format Ą3,4 osobne głowice i atramenty,
-1.140 zł. Wrocław, teł. 0604/88-52-29 
DRUKARKA CITIZEN PRINTIVA termotransferowa, koloro
wa, format A4, stan b. dobry, - 650 zł. Wrocław, tel. 071/ 
327-63-77
DRUKARKA EPSON STYLUS COLOR 2-głowicowa, stan 
ideajny - 290 zł oraz Canon BJ 300, mono, format A3. - 340 
zł/ \^cław.: tfiL;364-07 - 6 3 ; - 'T i „ V . ' ^  
JDRUKARKA EPSON LQ 100-ir iOt) zC-Wrocław, tel.‘07-1 / 
372̂ 88-85 -  . - . ■ "V'. v . -. ćV--; -
DRUKARKA HEWLEH-PACKARD 690C mało uiywana - 
200 zł. HP 6 7 0C ,mało'u żywa na -180 zł, tusz do drukarki 
Lexmark - 1ÓÓ zł. Legnica, tel. 076/856-53-31,0603/99-89-94. 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 870 ĆXI,; 340 zł. 820: 
CSE, - 310 zł. Trzebnica, tel. 071/3'12-05-79; 0502/57-65-74 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 5L łaserówa. - ̂ 20 zł. • 
Wrocław; teU60.r1Q-39. .,
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 690C kolorowa, zasilacz, 
(Usz, opcja NT Photoręf, mało używana, stan b. dobry, - 430 
zL Wrocław, tel. 071/373-93-99 - 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD LASER JĘT 1100 mało 
używana, .200 żł. Wrocław,- fel. 074/789*68-16 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 820 CXi Professional 
Series, dwa osobnaduże pojemniki z atramentem, ekonomicz
na' + przewody i sterowniki, stan b. dobry, - 330 zł . możliwy 
dowóz i instalacja. Wrocław, tel. 372-64-11 rano

JHP
NAPRAWY I KONSERWACJE
DRUKAREK, MONITORÓW, 

KOMPUTERÓW opol1 J
SZUKASZ 

drukarki lub monitora DZWOŃ

s 602

N ape łn iam y  - 
tu sze , tonery  
dó  d ruka rek

Skupujemy T '
Żu ży te ,n ieuszkod zone  
tu sze , tonery- 
na jw yższe  ceny.

-CANON, LE X M A R K  
H EW LETT -PACKAR D , EPSON , X E R Ó X  ,
JW Przedsiębiorstwo Handlowe 

ul. Mazowiecka 17 p. 303, Wrocław
Tel. 78 09 396

•• DR0KARKA HEWLETT-PACKARDljASE^ęi. 4L gwaran.-« 
ęjfc-faktura. stan b. dobry - 450 zł, H f Laser Jet lllp; gw.aran\. 
cja, stan b. dobry - 350 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63 w 
godz. 11-17,0501/15-50-90.
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 850, - 350 zł. Wrocław, 
tel. 071/784-30-68 - f
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 670 atramentowa, kolo
rowa, stan b. dobry, nowe tusze, zasilacz, -160 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-31-81
DRUKARKA LEXMARK OPTRA LX 1200x1200 dpi, • 500 zł. 
Wrocław, tel. 0502/37.-74-17
DRUKARKA LEXMARK 1020 atramentowa. 2 wkłady: kolch 
rowy i czarny, przewody, sterowniki, stan idealny, • 300 zł. 
Żagań, tel. 068/377-16-21
DRUKARKA LEXMARK Z-12 nowa. na gwarancji, • 280 zł. 
Legnica, tel. 076/854-97-77
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, 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 III laserowa • 400 zł. Skup, 
sprzedaż, serwis drukarek. Gwarancje, faktury 
VAT. „T.J. COMPUTER”, Wrocław, ul. Tęczowa 57, 
tel. 071/342-70-41 wewn. 300, 0502/04-13-01 
84013881

DRUKARKA SEIKOSHA SP-1200 VC, -180 zł. Legnica, tel. 
0604/35-58-96
DRUKARKA STAR LC 24-20 24-iglowa, format A4, traktor, b. 
szybka, z wyświetlaczem LCD, stan b. dobry, -150 zł. Dzier
żoniów, tel. 0502/40-96-80
DRUKARKA STAR LC-15 stan dobry, sprawna - 50 Zł. Wro
cław, tel. 0502/83-64-03
DRUKARKA XEROX DOCUPRINT C6 mało używana, stan 
b. dobry -150 zł. Wrocław, tel. 0607/82-62-86 
DRUKARKI HEWLETT-PACKARD 660 C -180 zł. 610 Ć - 
230 zł, 590 C - 230 zł, 694 C - 200 zł, 850 C - 250 zł, 870 CXI
- 340 zł+zasilacz (HP 6xx) - 60 zł. Legnica, tek 076/856-35-09, 
0603/55-70-44
O  DRUKARKI IGŁOWE, LASEROWE, ATRAMENTO

WE • skup, sprzedaż, naprawy, konserwacja. Fak
tury VAT. Wrocław, ul. Trwała 1, w godz. 12-18, 
tel. 071/783-76-42, 0601/70-54-03 81010161

DRUKARKI LEXMARK Winwriter 150 C - ?30 zł. Legnica, 
tel. 076/856-35-09,0603/55-70-44 
DVD-ROM CYBERDRIVE CD x32, DVD x6 -160 zł. Wrocław, 
tel. 0607/32-73-99,071/339-83-85 w godz. 12-20 
DVD-ROM CYBERDRIVE DM 822D, 5x/32x - 160 zł oraz 
Samsung SD-606,6x/32x -180 zł. Wrocław, tel. 071/34146-97 
DVD-ROM PIONEER uszkodzony, na części, 2 szt, -100 zł. 
Wrocław, teł. 071/328-03-93
DVD-ROM SAMSUNG 6x/32x - 160 zł. Wrocław, tel. 0607? 
32-73-99,071/339-83-85 w godz. 12-20 •
DYSK TWARDY poj. 17.2 GB, na gwarancji, - 400 zł. Bole
sławiec, tel. 0501/76-67-46
DYSK TWARDY 320 MB, 2.5’ , do noetebooka, - 100zł. Wał
brzych, tel. 074/841-93-90 po godz. 19 
DYSK TWARDY 2.1 GB - 210zł, 2.5 GB - 220 zł, 3.2 GB - 235 
zł oraz 4.3 GB, - 245 zł nowe. gwarancja. Wrocław, tel. 
368-75-88,0602/66-49-88, 0501/84-26-79 
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, tef. 364-07-63 - 
DYSK TWARDY 540 MB - 90 zł, 256 MB - 60 zł. Wrocław, tel. 
071/349-47-58
DYSK TWARDY 1.0 GB, na gwarancji/1 mies, -140 zł. Wro
cław, tel. 0501/17-46-97 -
DYSK TWARDY CAVIAR 850 MB. - 90 zł. Wrocław, teł. 0604/ 
54-45-34
DYSK TWARDY CONNER poj. 420 MB. -.Ę  zł. Oława, teł. 
0601/56-64-59 . . . . V ,_ L*  .
DYSK TWARDY IBM 256 MB - 50 zł, 340 MB - 60 złl54Ó MB
- 90 zł, 4.5 GB UW-SCSI - 270 zł. Wrocław, tel..071/349-47-58 
DYSK TWARDY ÓUANTUM HDD, 540 Mb ; SCSI, kontroler 
SCSI, taśma, - 90 zł. Świebodzice, tel. 074/854-48-43 
DYSK TWARDY SAMSUNG 20 4' GB. na gwarancji, - 395 zł 
lub zamienię na mniejszy z dopłatą, możliwy montaż. .Wro
cław, teł. 372-64-11 rano •
DYSK TWARDY SEAGATE VDMA 66 poj. 13 GB.- 350 zł;

monitoł’ KFC, cyfrowy, 15*, mało używany, kineskop Nec, 
plamka 0.24, filtr, - 350 zł. Wrocław, tel. 328-98-12, 0502/ 
14-92-36 \
DYSK TWARDY SEAGATE 3.2 -GB, - 2i50.zł, Wrocławr tel. 
0600/54-68-39 po godz. 14
DZOJSTICK ARCADE STICK SEGA do konsoli Dreamcast - 
 ̂j20 zł; kierownica - 120-zł, gry: „Sonic* '  30 zk^łtyrhan 2* - 
30 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-92-85 
FAX-MODEM COMPAO SPEEDPAO PCMCIA 19200, - 80 zł. 
Wrocławjel 365-22-73
FAX-MODEM US ROBOTICS 33600, - 40 zl. Wrocław, tel. 
5503/71-11-60 _ u ’
FAX-MODEM Z0LTRIX.V90 K56, - 80zł. Wrocław, tek06'05/ 
72-71-67
FAX-MODEM ZOLTRIX SPłRIT PCI, 56K, MIC, SPK; CD. - 
90 żł.' Wrocław, tel. 0503/71 -1J*.g0. -- ^ y
0  FILMY NA PC duży*wybór, akcja, komedia/hor

ror, ponad 200 tytułów, wszystkie jakości DVD, 
żadnych „kinówek”, tylko firmowe nośniki, W pu
dełkach, najnowsze i najlepsze filmy: Siła ognia, 
Droga broni, Nieśmiertelny 4, Poznaj mojego tatę, 
Godzilla 2001 . Egzorcysta 2000, Kruk 3 oraz baj
ki, nowe filmy porno, UWAGA! Przy 5 CD. wysył
ka gratis, spis -,13 zł/CD, Wrocław, tel. 0503/ 
65-88-99 02021501

FILMY NA PC duży wybór, b. dobra jakość, format DIVX, no
wości i starsze, m. in. .Uciekające kurczaki*, .Oni’, .Ja Irena
1 ja*, .Gniew oceanu*, .Aniołki Charliego*, .Art of war*, .Złoto 
pustyni* oraz wiele innych, możl. wysyłki spisu - 10 zł/CD. 
Dzierżoniów, tel. 0608/20-29-06

m .in . - SKAN ERY od  219 zt 
- MONITORY 1 5 " 600 z ł  

- VG A  TNT 2  M 6 4  - 190 zł

W-w ul. Odrzańska 15 °P012021I 
tel. 071 343-06-44 w godz 10:00-18:00

O  FILMY NA PC.divx, starsze j nowsze filmy: Kula, 
Pan Tadeusz, Prawo ojca, Chłopaki nie płaczą, 
Niezniszczalny, Czerwona planeta, Caśt Away, 
102 Dalmatyńczyki, Przyczajony tygrys i ukryty 
smok, Blair Witch 2, 6 dzień, Black & White PL, 
Worms Party PL, Desperados Settlers 4 PL, Win
dows ME, Panorama firm 2001, Corel Draw. 9.0 
PL, Fogra 2001, Mapa, Polski i Europy 2001 -13 
zł/CD, Wrocław, tel. 0503/65-88-99 02021511

FILMY NA PC duży wybór, wysyłka, opis -10 zł/CD, (ctósta- 
wa gratis na terenie miasta). Świdnica, tel. 0603/10-18-50 
FILMY NA PC duży wybór, - 12 zł. Jelenia Góra, tel. 075/ 
643-69-66
O  FIRMA KOMPUTEROWA „AND COMPUTER”: 

sprzedaż zestawów komputerowych, nowych i 
używanych, gwarancja. Skup sprzętu kompute
rowego i telefonów komórkowych, serwis urzą
dzeń elektronicznych. Wałbrzych, ul. Topolowa 
23, tel. 074/841-80-41, 074/853-07-04 w 
godz. 11-17, 0602/57-20-58 01025911

GENLOCK do komputera Amiga - 300 zl, Eide 99 - urządze
nie umożliwiające obsługę dysków powyżej 4 MB - 100 zł, 
oryg. płyty CD na Amigę * kpi. roczniki czasopism -100 zł. 
Legnica, tel. 0608/64-23-51
GŁOŚNIKI DO PC CREATIVE FPS 1000 + subwoofer, gwa
rancja • 21 Ozł, karta graf. Diamond Viper V770 Riva TNT2 
32MB AGP - 170zł, karta graf. 8MB AGP 2D/3D - 70zł, 
DVD-ROM Samsung SD-606F (x6/32) - 160zł. Lubin, tel. 0609/ 
64-58-95
GRY I FILMY NA PC nowości - 10 zł/CD, wysyłka, filmy-
igry@2com.pl. Trzebnica, tel. 0606/14-40-74
GRY I PROGRAMY NA AMIGĘ -1.50 zł/szt. Milicz, tel. 071/
383-10-31
O  GRY I PROGRAMY NA P C : Black and White, Fro- 

ger 2, Battle of Britain, Undying, Cywilizacja - 
Próba Czasu, Sims Balanga, Prorally 2001, Set
tlers 4 PL, Pizza 2 PL, Windows ME, Office 2000, 
encyklopedie multimedialne (Omnia, Fogra, Mapa 
Polski, Mapa Europy). Realizacja w dniu zamó- 
wienia, dowóz na terenie Wrocławia gratis. Cena 
10 zł/CD, przy zakupie 4 CD -1 CD gratis, tel. 0501/ 
05.17,65 81010071

O  GRY I PROGRAMY NA PC f Undying, Ouake III 
Team, Delta Force, Blair Witch 2 PL, Skr Jumping 

. RTL 2001, Pizza 2 PL, Setlers;4 PL, Mapa Polski, 
' Mapa Europy, Windows ME j Windows 2000, Pho

toshop 6.0, Corel 9.0,-Englfsch Translator, ency
klopedie Omnia, Fogra, Wszechświata Realiza
cja tego samego dnia, możliwy dowóz i wysyłka. 
Cena 10 zł/CD, przy zakupie 4 CD • 1 CD gratis. 
Wrocław, teł. 0607/74-16-89 81010061

O  GRY I PROGRAMtfNAPC wszystkie tytuły, no
wości na bieżąco, możliwa wysyłka, szybka re- 
alizacja (dowóz 24h, wysyłka 48h). Przy zakupie 
10 szt. - 5 gratis, przy 5 sz t - 2 gratis, spis gratis, • 
dowóz gratis, cena 15 zł/szt., - Jelenia Góravgm. 
.pow iat, u l. , tel. 0603/5445-76 010248Jt: ?

GRY I PROGRAMY NA PC duże zniżfc spis gratis, dowóz 
bezpłatny, realizacja zamówienia 24 h, przy zakupie 5 płyt 2 
gratis, przy zakupie tO-płyt Ś gratis -.15 zł/szt. Jelenia Góra, 
teł. 0603/33-37-38
GRY I PROGRAMY NA PC Settłer’s 4 PL.' Q3 Team 
Factięs Tallout, Oni, NBA 2001, Tom Ride 5; Projekt Igi, Omnia, 
Legia Island 2, Sims Balanga, Black & White. Worms Wodd 
Party i inne, cena -10 zł/szt. Jelenia Góra, tel. 0603/03 0̂175 
GRY I PROGRAMY NA PC wiele tytułów, nowości. Despere- 
adPS, Worms Party PL, Sims, Balanga PL, Black&Whrte PLlv 
Settlers IV PL, Pizza Ćonnection PL i inne, cena -10 zł/śZt., 
wysyłka. Komorniki, teł! 0607/42-25-22, woj. legnickie '

“MARG0”, 53-676 Wrocław 
ul. Zelwerowicza 16/18 0 

tel. 071/359-37-87 
pon.-pt. w godz. 10-18 "

MONITORY UŻYWANE!!! 
14” od 150 zł, 15” od 250 zł 
17” od 400 zł, 19” od 700 zł 

GWARANCJA 00 3 0012 MIESIĘCY!!!

PŁYTY GŁÓWNE 
Z DEMONTAŻU!!!

486 od 20-50 zł 
Pentium od 50-150 zł 

Pentium II, III od 100-300 zł
GWARANCJA 00 3 0012 MIESIĘCY!!!

NOWE ZESTAWY 
KOMPUTEROWE!!!

PŁYTA EŁ. OFI1810 ATX 270 21
CELERON 600 310 ZŁ
RAM 64 MB 100 ZŁ
HDD 10 GB 370 ZŁ
FDD 1.44 + CD ROM X 32 180 ZŁ
KARTA GRAFICZNA aa płycie 0 ZŁ
OBUDOWA MINI ATX 120ZŁ
KARTA DŹWIĘKOWA AC87 0 ZŁ
KLAWIATURA + MYSZ + MP 50 ZŁ

RAZEM BRUTTO 1400 ZŁ!!!
PŁYTA GŁ. DURONAn 340 S
DUR0N 700 270 ZŁ
RAM 64 MB - 100 a
HDD 20 GB 440 ZŁ
FDD 1.44 + CD ROM X 60 220 ZŁ
KARTA GR. RIVA16 MB TNT 150 ZŁ
OBUDOWA MIDI ATX 130 &
KARTA DŹWIĘKOWA AC97 OZŁ
KLAWIATURA *  MYSZ + MP 50 ZŁ

RAZEM BRUTTO 1700 ZŁ!!! 

GWARANCJA 24 MIESIĄCE!!!

GRY I PROGRAMY NA PC wszystkie tytuły, spis gratis, jedy
nie wysyłka, przy zakupie 10 sztuk 5 gratis, przy zakupie 5 - 2 
gratis - 15 zł/szt,. Legnica, tej. 0603/54-45-76 -,«• - f 
O G R Y I PROGRAMY NA PC : Drakula 2 PL, Giant 

Kiłler, Uefa Challenge Fix, Desperados, Alicja w 
.Krainie Czarów PL, Na Kłopoty Rożowa Pantera 
P i,  Lego Freinds PL, Lęgo Stunt Rally PL, Kurka 

r Wodna PL, Sims Balanga PL, Oil Tycon 2 PL, The 
Ward PL, The War ód 1812, Scooter Pro i wiele 
innych oraz fHmy. Cena 1.0 zł/szl Przy zakupie 4 
CD -1  CD i wysyłka gratis, tel! 0609/63-50-79 
Wrocław 02020661

K .

Wrocław, ul. Trwała 1, tei.0711783-76-42\ 
0-601 70 54 03 od 9.oo do 18 oo

I / Z 4 7 K B E Z  O D S E T E K  ! ! !
W E  W R O C Ł A W I U  J E D Y N I E  W  ^  —

LOTUS OFFICE
C E L E R O N  6 0 0  

MB ATX VIA Pili 

6 4  M B  P C  133 

H D D  10 G B  ’ 

RIVA TNT2 M64 32 

C D  L G  x5 2

CENA: 1.700 Zł

LOTUS GAMES
D U R O N  7 5 0  

M B  E C S  K T  133 

64  M B  P C  133  
H D D  2 0  G B  

RIVA TNT2 M64 32 

| C D  L G  x 5 2

CENA: 1.800 Zł

LOTUS GAMES II
D U R O N  8 0 0  

M B  E C S  K T  133 

12 8  M B  P C  133  

H D D  20  G B  

GEF0RCE2 MX 32 MB 

DVD LG 12+SB L IVE !

CENA: 2.290 zł

LOTUS MASTER
A T H L O N  1 G H Z  

M BAB ITKT7ARAID . 

2 5 6  M B  P C  133 
H D D  4 6  G B  IB M  

G E F O R C E 2  G T S  

DVD LG 12+SB LIVE!

CENA: 4.600 Zł

K U P  N A  R A T Y  K O M P U T E R  
N O W Y  L U B  U Ż Y W A N Y  

Z M O D E R N I Z U J  S W Ó J  
K O M P U T E R ,

KU P  LEPSZY  MONITOR, 
D RUKARKĘ LUB CO Ś  INNEGO
NIE P Ł A Ć  O D S E T E K  II!

ZAPRASZAMY DO NOWEGO 
SALONU KOMPUTEROWEGO!
u. WYŚCIGOWA 58

obok autokom isu R O C A R

tei/fax 3 3 9  8 9  7 6
ODSETKI W INNYCH 
SKLEPACH: 205 zt

ODSETKI W INNYCH 
SKLEPACH: 218 zł

ODSETKI W INNYCH 
SKLEPACH: 277 zł

ODSETKI W INNYCH 
SKLEPACH: 556 z ł ,

ODSETKI U NAS: O ODSETKI U NAS: O ODSETKI U NAS: 0ODSETKI U NAS: O ul. K W I S K A  1 8
& 'V 1 I i:

Ł U « %
opoitdos .......■■■■........

M M  DANE DLA OKRESU KREDYTOWANIA 10 MIESIĘCY, BEZ PIERWSZEJ WPŁATY

Ę & G - L O T U S
Mmi PRZYJMUJEMY STARE KOMPUTERY w ROZLICZENIU III

boczna Legnickiej, obok DH.ASTRA

H 351 78 32, k  351 7829
w w w .pclotus.com .pl 

e-mall pclotus@ pclotus.com .p l

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 104 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 11.05.2001

mailto:komputerczesci@poczta.onet.pl
mailto:bala@post.pl
mailto:igry@2com.pl
http://www.pclotus.com.pl
mailto:pclotus@pclotus.com.pl


k  POLSKIE KASY FISKALNE
Ul WAGI, METKOWNICE, SKANERY KODÓW KRESKOWYCH, ROLKI TERMOCZUŁEIOFFSETO

i P O S p E r  B in g o
wm

•małe gabaryty, 
•atrakcyjny wygląd, 
-klawiatura CHERY,
-cicha I szybka 
drukarka termiczna, 
-wbudowany akumulator,

999p ln
(*V A T22% )

INSTALACJA - GRATIS! 
FISKALIZACJA - GRATISI 

PROGRAMOWANIE - GRATISl 
DOJAZD-WROCŁAW - GRATISI

CAŁODOBOW E 
ZGŁASZANIE 

AWARII KAS  III

ELZAB A l f a
sprawdzona i niezawodna, 

wbudowany akumulator, 
prosta w obsłudze, 
- szybka drukarka,

1 8 4 0 p l i*
( *  VAT 22%)

ul. Więckowskiego 17a 
tel./fax 071/342-55-50 

tel. 071/342-57-40i 
x@ on line j

KOMPUTERY f u n  A M P f  s t a n d a r d
re s o r  A M D  Duron SOOMHfe C e le ro n  II 7 0 0 M H z  
iw na  S h u tt le  DOT-AK12 a t x  S h u t t le  AV18E a t x  

am leć RA M  S D R A M  64MB FJC-133 S D R A M  64MB PC-133 
tardy 2 0 G B  Ultra AT^-100 2 0 G B  Ultra ATA-100 
s n u  l f i  u .  /  i n  n .RO M  LG  52x /
rafiki R iva TNT2 M64 32MB 
uzyki AC97 on bojard

CENĄ,2VAT 1849,-

L G  52x
R iv a  TNT2 M64 32MB 
F o r te M e d ia  PCI 
CENA Z VAT 1899 ,-

H O M E  D V  
A M D  Duron 800MHz 
S h u t t le  DOT-AK12 ATX 
S D R A M  64MB PC-133 \  
2 0 G B  U ltra ATA-100 
D V D  S a m s u n g  12x  
G e F o rc e 2  M X 32MB 
F o r te M e d ia  PCI 
CENA Z VAT 2129,

(901 git n/t: klawiatura PS/2, mysz PS/2 + podkładka, obudowa ATX, flop 1.44MB, głośniki 120W.

- raty bez pierwszej wpłaty,
- bezpłatny dow óz sprzętu,

- dowolne zm iany konfiguracji.

M O N I T O R Y
15” LG SW560N 550,- 17” ltwSłAA705MT iB o ,-

D  R U  K A R K I
CANON BJC2100 315.-

pk

15” SAMTRON 55E 545,- 17" HYAMA A702HT 1829,- HP DJ 640C 338,- 'fu
17” IIYAMA S700JT1 960,- 17'" LG  FLATRON 774 1255,- HP DJ 840C 399,*
'17" LG775N 895,- 17” NEC Fe700+ 1177,- EPSON SC 480 275.-
17” SAMTRON 76E 820,- 17” PHILIPS 107T21 1177,- EPSON SC 580 320,- fĄ
19” IIYAMA S.900MT 1685,- 19” IIYAMA A902MT 2885,- LEXMARK Z32

T.REXGRY I PROGRAMY NA PC filmy, przy zakupie 5 płyt -1 gra
tis, na życzenie wysyłamy bezpłatnie spis, możl. wysyłka - 9 
zł/CD. Wołów, tek 0606/50-94-98 
Q  GRY I PROGRAMY NA PC nowości: Satan PL,
„ Sega (ST, Marchant Prince 2, Eurofighter Tyco* 

ôn, Lego Stunt Rally PL, Lego Frtends PL. Tropi- 
co, Ward PL, Alicja w-Kc^inie Czarów PL, Oespe- 
rados, Black & White PL I fttele innych, filmy, 
MP3, encyklopedie, możliwy dowóz -10 zł. Wro.- 
cław, tel. 0607/05-71-06 02021531

O  GRY I PROGRAMY NA PC Black & White PL, Fal- 
lout Tactics, Kohan, Hostile Waters, Summoner, 
Evil Islands, Europa PL, Desperados, Sudden 
Strike PL, Grouch PL oraz ponad 800 innych, w 
tym filmy i MP3, wszystkie nowości, możliwy 
dowóz - 10 zł. Wrocław, tel. 0603/45-15-43 
02021541

O  GRY I PROGRAMY NA PC : Desperado, Kurka 
Wodna, Drakula PL, Tropico, Resurektion the 
Return, Black and White PL, Evil Islands, Fallout 
Tactics i inne oraz filmy: Taxi, Blair Witch 2, Mę
ska Gra, Regulamin Zabijania i inne. Szybka re
alizacja, możliwość wysyłki, co 5 CD gratis Cena 
10 zł. Wrocław, tel. 0503/62-08-50 02021381

O  GRY I PROGRAMY NA P C : Drakula 2 PL, Despe
rados; Na kłopoty różowa pantera, Pizza Connec- 
tion 2 PL, Sims Balanga PL, Black & White PL, 
Alicja w krainie czarów, Lego Stunt Rally PL, Lego 
Friens PL, OU Tycon, The Ward PL, Kurka Wod
na PL, Ply 2, Giant Killer i inne, także filmy w di- 
vixie. Szybka realizacja, cena 10 zł/szt.. Wrocław, 
tel. 0603/05-78-74 02020651

GRY I PROGRAMY NA P C : Alicja PL. Giant Killer 2, Drakula 
2 PL, Desperados, Lego Stunt Rally PL. The Ward PL, Sco- 
oter Pro, Fly 2. Różowa Pantera 2, filmy oraz wiele innych, 
prżyzakupie 3 CD -1 CD gratis -10 zł/szt. Wrocław, tel. 0504/ 
93-29-98
GRY I PROGRAMY NA PC duży wybór gier, muzykit filmów, 
gwarancja 100 %, przy zakupie 3 CD 1 CD gratis, tylko wy
syłką, cena 9'zł/CD. Strzelin, tel. 0501/93-07-40 
GRY I PROGRAMY NA PC wszystkie tytuły, spis gratis, jedy
nie wysyłka (5 zł), przy zakupie 5 płyt 2 płyty gratis, przy za
kupie 10 płyt 5 płyt gratis, cena 15 zł/CD. Szklarska Poręba, 
teł.,0603/54-45-76
O  GRY I PROGRAMY NA PC dużo nowości, możli

wość zamówienia specjalistycznego oprogramo
wania, szybka realizacja zamówień, katalog gra
tis, e-mail: zamowienieplyty@wp.pl • 12 zł/CD. 
Wrocław, tel. 0502/89-69-99 02021141

GRY I PROGRAMY NAPC Fallout Tactics PL. Sims - Balan
ga PL, Błack & White PL; Pizza Cdnnection 2 PL, Worms'- 

’  Wórldparty PL. The Mummy, Alice, Pro Rally 2001. Blair With 
2 PL, Cywylizaeja 2.PL, Cossacs, za 3. CD -1 CD gratis, fir
mowe nośniki, pudełka, wysyłki cena -10 zł/CD. Wrocław, 
tel. 0602/85-77-27
GRY I PROGRAMY NA SONY PLAYSTATION oraz PC -15-20
zł/szt Wałbrzych, tel. 0604̂ 61-42-04
GRY NA GAME BOY kolęrowe 70-100 zł, czarno-białe - 45
zl. Wrocjaw. tel. 0502/40-10-47
GRY NA NINTENDO 64 - 50-90 2ł. Lubin. tef. 0604/96-86-78
GRY NA NINTENDO C-64 - od 60 zł do 90 zł. Wrocław, tel.
0502/40-10:47
GRY NA PC oryginalne, „Might and Magie 6" - 50 zi, .Might 
and Magie 7’  pl, .Wrota Baldura - Złota Edycja* - 50 zł. Wro
cław. tel. 071/322-38-52

S e r \ / \ / i s  
S O N  YPlaystation Skup
Dreamcast Przestrojenie Pal NTSC 
0 501 06 50 51 Wrocław

OPOH893

GRY NA PC Diablo II. oryginalna, cały pakiet, 4 CD, podkład
ka pod mysz, -100 zł. Wrocław, tel. 0601/71-80-33 
O  GRY NA SONY PLAYSTATION -1000 POZYCJI no

wości na bieżąco: C-12 Finał Ressistance, Metal 
Sług X, Alladin, Lunar 2, Fear Efect 2, Rainbow 
Six, Rogue Spear 2, Iss Pro Evolution 2, Virtal 
Kasparow, Formuła One GP 2000, Lego Island 2, 
Dance Revolution i inne. 100 % pewności, plasti
kowe pudelka ekspresowa realizacja, katalog 
gratis. Cena 14 zł. Przy 5 CD - 2 CD gratis, przy 
1 0 - 3  gratis. Tylko wysyłka (8 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

GRY NA SONY PLAYSTATION • firmowy nośnik, pełne i 
sprawdzone wersje, plastikowe pudełka, duży wybór, spis 
gratis, wysyłka, szybka realizacja zamówienia - 12 zł/szt. 
Grodków, tel. 0503/67-54-14
O  GRY NA SONY PLAYSTATION wszystkie tytuły, 

nowości na bieżąco, możliwa wysyłka, szybka re
alizacja (dowóz 24 godz., wysyłka 48 godz.): Przy 
zakupie 10 sztuk • 5 gratis, przy 5 szt. - 2 gratis. 
Również spis gier i dowóz • gratis. Cena -15 zł/ 
szt. Jelenia Góra, tel. 0603/54-45-76 01024821

GRY NA SONY PLAYSTATION duże zniżki, spis gratis, do
wóz bezpłatny, realizacja zamówienia 24 h. przy zakupie 5 
płyt 2 gratis, przy zakupie 10 płyt 5 gratis -15 zł/szt. Jelenia 
Góra, tel. 0603/33-37-38
GRY NA SONY PLAYSTATION duży wybór, nowości -15 zł, 
4 gry 1 1 gratis, przerabianie PS One bez Loadera, kable RGB, 
dowóz gratis. Legnica, tel. 076/856-04-68

III || K O D
I I I  I II KRESKOW Y 

(071) 336 01 10 E T Y K I  E T Y

•  Stickery na komputery • plomby gwarancyjne
•  Wklejki pryzmowe-full kolor-w okienko w wieży

•  Drukarki, aplikatory, kodu I etykiet

E T IM A R K E T  OP012052 
50 • 514 Wrodaw, ui. Międzylesiu 2/6 lok.309 i 310 

teł./fax 071/ 336 01 10,0-601 86 29 69 
Atasza strona: www.etimarket.com.pl 
e-mail: etimarket@etimarket.com.pl

GRY NA SONY PLAYSTATION duży wybór tytułów, nagrane 
na firmowym nośniku, plastikowe pudełko, gry sprawdzone, 
spis gratis, wysyłka - szybka realizacja -12 zł/szt. Lubin, tel. 
0503/67-54-14
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości i nie tylko, około 1000 
tytułów, szybka realizacja, tylko wysyłka • 10 zł/szt. Oleśnica, 
tel. 0605/10-18-79
GRY NA SONY PLAYSTATION pełne i sprawdzone wersje, 
duży wybór tytułów, firmowy nośnik, każda gra w plstikowym 
pudełku, okładka na życzenie, wysyłka lub dowóz • 10 zł/szt. 
Trzebnica, tel. 0608/26-48-87
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, -15 zł/ 
szt. Wrocław, tel. 0607/12-53-42 
GRY NA SONY PLAYSTATION na płytach Verbatim, nowo
ści, szybka realizacja, możliwa wysyłka lub dowóz -11 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0601/06-11-14
GRY NA SONY PLAYSTATION wszystkie tytuły, spis gratis, 
jedynie wysyłka (5 zł), przy zakupie 5 płyt 2 płyty gratis, przy 
zakupie 10 płyt 5 płyt gratis, cena 15 zł/CD. Szklarska Porę
ba, tel. 0603/54-45-76
O  GRY NA SONY PLAYSTATION I, II ponad 1000 ty

tułów, nowości na bieżąco: MDK 2, Quake 3, Ra
inbow Six 2, Kessen, ISS, F-1 GP 2000, przy za
kupie 5 CD - 2 CD gratis, możliwość wysyłki lub 
dowozu do klienta na terenie Wrocławia, ekspre
sowa realizacja, wszystkie gry sprawdzone, ka
talog okładki gratis *15 zł/szt. Wrocław, tel. 0605/ 
15-35-72 80008261

O  GRY NA SONY PLAYSTATION I, II Devil May Cray, 
4x4 Evolution, Kessen, Warriors Of Might & Ma
gie, Extermination Finał, ponad 1000 tytułów, 
wszystkie nowości, ekspresowa dostawa (także 
wysyłka), przy zakupie 5 CD - 2 CD gratis! Do
wóz gier do domu! Katalog gratis! 100% gwaran
c ji - 15 zł/szt. Wrocław, tel. 0605/10-31-79 
80008281

O  GRY NA SONY PLAYSTATION 1, II wszystkie tytu
ły, nowości na bieżąco, C-12, Kessen, Rainbow 
Six 2, ISS 5, Fear Effect 2, Droga do Eldorado, F1 
GP 2000, przy kupnie 5 CD • 2 CD gratis, możli
wość wysyłki, realizacja 24 godziny, dowóz do 
klienta na terenie Wrocławia, gry nagrywane na 
firmowych nośnikach, katalog gratis • 15 zł/szt 
Wrocław, tel. 0501/97-22-26 80008271

O  GRY NA SONY PLAYSTATION I, I1 1000 tytułów, 
wszystkie nowości, najszybsza realizacja, moż
liwość wysyłki, przy zakupie 5 CD - 2 CD gratis! 
Katalog gratis! Na życzenie dowóz gier do klien
ta! Opisy, okładki na życzenie, każdy CD spraw
dzony, firmowe nośniki, dostawa do 12 godzin 
cena 15 zł/szt. Wrocław, tel. 0503/95-52-88 
80008291

O  GRY NA SONY PLAYSTATION I, I11000 tytułów, 
wszystkie nowości, ekspresowa realizacja, tak
że wysyłkowo, dowóz gier do domu! Przy zaku

pie 5 CD - 2 CD gratis! Katalog gratis! Plastiko
we pudełka, opisy, kolorowe okładki - na życze
nie, 100% pewności, realizacja w 24 godziny! - 
15 zł/szt Wrocław, tel. 0503/98-67-98 80008251 

GRY NA SONY PLAYSTATION II Kessen/MGSII. TTT, Klo- 
noa II, Extermination. ok. 100 tytułów, • 20 zł. Wałbrzych, tel. 
0609/27-69-30
O  GRY NA SONY PLAYSTATION II Extermination, 

Devil May Cry, Kessen, Iss Pro, Klonoa II, MGSII, 
Knockout Kings 2001, NBA 2001 i inne. Ponad 
100 tytułów. Cena 20 zł. Wrocław, tel. 0503/ 
94-30-80 -  03002221 

GRY NA SONY PLAYSTATION II • 20 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
80-52-72
O  GRY NA SONY PLAYSTATION, PS21 DREAMCAST 

• pełne i sprawdzone wersje na dobrym nośniku 
(Verbatim), kolorowa okładka i katalog gratis. 
PSX -15 zł, PS2 • 20 zł, DC • 20 zł. Wrocław, tel. 
0503/67-08-19 02020521

JOYPAD do konsoli Playstation Asciware, -100 zł. Świdnica, 
tel. 074/852-13-67
KARDRIDŻ do fotograficznego wydruku HP C1816A, do dru
karek HP: 61 OC. 615C, 690Cf691C, 693C, 694C, 695C. 700. 
710, 725, - 99 zł (w sklepie 149 zł). Wrocław, tel. 0604/ 
36-49-85
KARDRIDŻ DO STREAMERA HP C4435 20 GB/TR-5, -135
zł. Wrocław, tel. 0606/43-66-83
KARTA GRAFIKI 8 MB AGP. • 80.zł. Jelenia Góra. tel. 075/
764-73-35
KARTA GRAFIKI 1 MB, PCI, - 35 zł. Wrocław, teL 0501/ 
34-68-86
KARTA GRAFIKI 3DFX YOODOO 4 MB - 90 zł. Wrocław, tel. 
0503/67-75-02
KARTA GRAFIKI 3DFX VOODOO 3000 2000 AGP. 16 MB 
RAM, • 200 zł. Wałbrzych, tel. 0502/53-96-90 
KARTA GRAFIKI ATI RANGĘ II C na AGP. 4 MB. - 50 zł. 
Wrocław, tel. 0608/05-97-72
KARTA GRAFIKI ELSA VICTORY ERAZOR 4 MB PCi, wy
sokie parametry (120 Hz przy rozdz. 1024x768), wej./wyj. N/i
deo i VHS, oryg. sterowniki, pudełko, instrukcja • 95 zł oraz 
tuner TV z pilotem - 245 zł lub całość, - 310 z ł , możliwość 
wysyłki pocztą. Wrocław, tel. 372-64-11 rano 
KARTA GRAFIKI INTEL 740 8 MB RAM - 90 zł. Wrocław, tel. 
0503/67-75-02
KARTA GRAFIKI RIVA 16 MB. AGP, + sterowniki, na gwa
rancji, -130 zł. Wrocław, tel. 0501/49-77-17

POGOTOW IE
KOMPUTEROWE

C A Ł O D O B O W O  
tel. 368-11-11 , 0-604 562 170

OP005730

KARTA GRAFIKI RIVA128 4 MB RAM - 80 zł. Wrocław, tel. 
0503/67-75-02
KARTA GRAFIKI RIVA TNT2 32 MB AGP M64 PRO TNT2. + 
sterowniki, na gwarancji, -160 zł. Wrocław, tel. 0501/49-77-17 
KARTA GRAFIKI RIVA TNT2 16 MB RAM - 79 zł. Wrocław, 
tel. 0503/67-75-02
KARTA GRAFIKI RIVATNT2 M-64 32 MB AGP, -160 zł. Wro
cław, tel. 785-54-10 prosić Marcina, 339-80-82 do godz. 15 
KARTA GRAFIKI S3 SAVAGE 4 PCI 32 MB. -160 zł. Wro
cław, tel. 0602/17-33-45
KARTA GRAFIKI S3 TRIO 3D AGP x 2, cena 60 zł. Legnica, 
tel. 076/866-02-66 po 16
KARTA GRAFIKI S3 TRIO 3D AGP 4 MB - 40 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/841-12-90
KARTA GRAFIKI S3 TRIO 4 MB AGP - 50 zł. Wrocław, tel. 
0504/91-99-97
KARTA GRAFIKI S3 TRIO AGP IX2 - 50 zł. Wrocław, tel. 071/ 
785-08-39, 0605/76-65-93
KARTA GRAFIKI S3 TRIO 3D SN/GAAGP - 65 zł. ATi PCI, 1 
MB (2) - 30 zł, SVGA 2 MB, PCI - 45 zł i inne. Wrocław, tel. 
349-47-58
KARTA GRAFIKI S3 VIRGE DX PCI sprawna, pamięć do 4 
mby- 30 zł. Wrocław, tel. 0602/58-32-86 
KARTA GRAFIKI S3 VIRGE 4 MB TV OUT - 60 zł. Wrocław, 
tel. 0503/67-75-02

KARTA GRAFIKI SIS 6326 8 MB, AGP, ♦ sterowniki, na gwa
rancji, - 60 zł. Wrocław, tel. 0501/49-77-17 
KARTA MUZYCZNA ISA, - 35 zł. Wrocław, tel. 071/349-47-58 
KARTA MUZYCZNA ISA • 40 zł. Wrocław, tel. 349-47-58 
KARTA MUZYCZNA SOUND BUSTER LIVE-PLATINUM 5,1 
zdalne sterowanie na podczerwień - 750 zł oraz zestaw gło
śników do tej karty Deskop Theater DTT-2200 • 600 zł. Wro
cław, tel. 0601/79-10-07
KARTA MUZYCZNA SOUND BLASTER AWE 32 pełna wer
sja, 2 MB RAM, - 70 zł. Wrocław, tel. 071/345-53-91 
KARTA SIECIOWA ISA, 2 szt. - 40 zł. PCI. 2 szt. - 70 zł. Wro
cłaŵ  tel. 349-47-58
KARTA SIECIOWA 3COM 905 BTPX, • 100 zł. Wrocław, tel. 
071/321-52-77
KARTY SIECIOWE PCI • 35 zł, ISA - 20 zl, inne. Wrocław, tel. 
071/349-47-58 /
KIEROWNICA DO PC gaz, hamulec, 2 przyciski na kierowni
cy, gwarancja, okablowanie, zapakowana, gra NFS 5,-130 
zł. Brzeg, tel. 0501/72-35-77
KIEROWNICA DEXXA DO PC Steering Wheel, skrzynia bie
gów i 2 przyciski na kierownicy, pedały, gaz i hamulec, bar
dzo mało używana, stan b. dobry, - 120 zł. Wrocław, tel. 
788-84-25
KIEROWNICA TOP DRIVE LOGIC 3 drążek zmiany biegów, 
do konsoli Sony Playstation, Sega Saturn, Nintendo 64. -160 
zł. Świebodzice, tel. 074/854-50-93 
KIEROWNICA TWIN TURBO do konsoli Sony Playstation, 
pedały, dźwignia zmiany biegów, hamulec ręczny, - 200 zł. 
Twardogóra, tel. 0502/45-15-83 
KIESZEŃ NA HDD COMPAQ z wentylatorem, na gwarancji 1 
mies, - 39 zł. Wrocław, tel. 0501/17-46-97 
KOMPUTER COMMODÓRE CDTV monitor kolorowy z szy
bą filtracyjną, 2 stacje dysków, myszka, klawiatura, ok. 200 
dyskietek, • 300 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-22-27 
KOMPUTER COMMODORE C-64 magnetofon, kasety z gra
mi, zasilacz, kartridż, - 45 zł. Czarny Bór, tel. 074/845-04-30 
KOMPUTER AMIGA 1200 dyskietki z grami i programami, 
kickstart 1.3, mysz, podkładka, zasilacz, stan b. dobry, - 350 
zł. Czarny Bór, tel. 074/845-04-30 
KOMPUTER AMIGA 1200 TOWER 18 MB RAM, HDD 600 
MB, 2 x FDD, CD-ROM, karta Turbo Blizzard 1230, klawiatu
ra, monitor kolorowy + RGB, drukarka A3/A4. Sampler + mi
krofon, mysz, 400 dyskietek, płyty CD i inne, - 950 zł. Legni
ca, tel. 0608/64-23-51
KOMPUTER AMIGA 2000 kompletny, ♦ kolorowy monitor, - 
180 zł. Legnica, tel. 076/862-39-83 
KOMPUTER AMIGA 500 cały osprzęt. 1 MB RAM. mysz. dżoj
stik, modulator, dyskietki, czasopisma, stan b. dobry, -110 zł. 
Sady, tel. 074/850-58-30
KOMPUTER AMIGA 5001 MB RAM. kpi., z grą Terminator 2. 
opisem -120 zł, monitor kolor 1084S -150 zł, komputer Ami
ga 1000 -150 zł. Wrocław, tel. 071/329-28-69 
KOMPUTER AMIGA 500 6 MB RAM, procesor 14 MHz 68020 
i koprocesor 68881, HDD, dysk zew. 240 MB, modulator TV, 
Kikstart 3.0, monitor kolorowy, • 650 zł lub zamienię na kom
puter PC. Wrocław, tel. 0604/53-73-44 
KOMPUTER AMIGA 500 100 dyskietek, pudełko, dżojstik, 
zasilacz, - 90 zł. Wrocław, tel. 071/327-47-60.0502/04-12-41 
KOMPUTER AMIGA 6001 MB RAM, dżojstik x 2.50 dyskie
tek, mysz, zasilacz, okablowanie, literatura, -150 zł. Lubin, 
tel. 076/846-95-84
KOMPUTER AMIGA 600 zasilacz, dżojstik, mysz, dyskietki 
w pudełku, literatura, -150 zł lub zamienię na kolumny powy
żej 100 W. Wrocław, tel. 071/789-07-87 
KOMPUTER AMIGA 600 mysz, dżojstik, eurozłącze, 1 MB 
RAM, - 60 zł. Wrocław, tel. 071/352-08-03 
KOMPUTER AMIGA 600 bez stacji dysków i osprzętu. - 35 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-34-03 
KOMPUTER AMIGA CDTV CD-ROM, • 300 zł. Koźmin Wlkp., 
tel. 062/721-67-31
KOMPUTER PC monitor, klawiatura, mysz, stacja dysków 
starego typu, - 350 zł. Kije, tel. 068/385-66-53 
KOMPUTER PC 286 monitor, klawiatura, drukarka, • 200 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/753-37-11 
KOMPUTER PC 386DX/40 PEACOCK HDD 121 MB, 
CD-ROM 12 Speed, monitor mono, drukarka igłowa Epson 
FX1050, klawiatura, mysz, podkładka, kable, Windows; od
powiedni do fakturowania, komputeropisania, prostych gier, - 
500 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/15-57-78 
KOMPUTER PC 486 monitor kolorowy, drukarka, klawiatura, 
mysz, - 550 zł. Wrocław, tel. 071/372-88-85
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KOMPUTER PC 486DX/50 FDD, HDD. 5 MB RAM, monitor 
kolorowy, WIN 95. - 350 zl. Lubin, tel. 0605/35-94-28 
KOMPUTER PC 4860*2/6616 MB RAM, HDD 408 MB, FDD
1.44 MB, CD-ROM, karta grafiki S3 2 MB, obudowa mini to- 
wer, klawiatura, Windows '95, • 300 zł. Góra, tel. 065/ 
543-32-35,0607/73-43-53.
KOMPUTER PC 486DX2/66 8 MB RAM, 200 MB HDD. karta 
grafiki, komplet - 200 zł oraz drugi, 486DX2/66 Compaq, 4 
MB RAM, 400 MB HDD, monitor wbudowany w komputer 14* 
kolorowy • 350 zł. Wrodaw, tel. 0503/67-75-02 
KOMPUTER PC 486DX2/66 8 MB RAM. karta grafiki, FDD
1.44 MB. HDD, CD-ROM, obudowa desktop, monitor koloro
wy 14”, klawiatura, mysz, oprogramowanie, - 390 zł. Wrocław, 
tel. 0503/97-10-50
KOMPUTER PC 486DX2/8018 MB RAM, HDD 640 MB, FDD
1.44 MB, CD-ROM x 8, karta muzyczna, graficzna 2 MB, mo
nitor kolorowy 14“, MT. Windows 95, 25 gier, - 490 zł. Bole
sławiec. tel. 075/732-49-08
KOMPUTER PC 4860X4/100 8 MB RAM, HDD 610 MB, FDD
1.44 MB, CD-ROM, karta grafiki 2 MB, monitor kolorowy 
SVGA, klawiatura, mysz, Windows 95, gry, idealny do nauki,
- 390 zł. Bolesławiec, tel. 075/735-14-55,0608/77-04-77 
KOMPUTER PC 486DX4/100 8 MB RAM, 250 HDD. obudo
wa Big Tower - 320 zł. Wrocław, tel. 0503/67-75-02 
KOMPUTER PC 486DX4/100 8 MB RAM, HDD 520 MB. kar
ta dźwiękowa! CD ROM, desktop, Win'95, Office, - 250 zł. 
Wrocław, tel. 0607/74-05-95
KOMPUTER PC 486DX4/100 36 MB RAM, HDD 820 MB. 
CD-ROM x28, karta grafiki, karta muzyczna, FDD, monitor 
mono 14”, Windows 95. Office, drukarka, skaner, uszkodzo
na szyba, - 650 zł. Wrocław, tel. 071/352-36-39 
KOMPUTER PC 486DX4/80 8 MB RAM, 250 MB HDD. obu
dowa - 300 zl. Wrocław, tel. 0503/67-75-02 
KOMPUTER PC 486SX CD-ROM x48. HDD. stan dobry, - 300 
zł. Lubin, tel. 076/846-71-05,0605/15-12-53 
KOMPUTER PC 586/150 8 RAM, 420 HDD. CD ROM obudo
wa, cena 480 zł. Wrocław, tel. 0503/67-75-02 
KOMPUTER PC PENTIUM bez monitora, - 450 zł. Michał. 
Jawor, tel. 076/870-25-41 wieczorem 
KOMPUTER PC PENTIUM 16 MB RAM, HDD 500 MB, 
CD-ROM. karta muzyczna, fax-modem, monitor kolorowy, 
drukarka, klawiatura, mysz, - 590 z t  Wrocław, tel. 071/ 
354-28-63
KOMPUTER PC PENTIUM 100 HDD 850 MB, karta grafiki 1 
MB, monitor 14” z głośnikami, karta muzyczna SB 16, 
CD-ROM, mysz, klawiatura, oprogramowanie, gry, transport,
- 650 zł. Kalisz, tel. 0600/20-18-18
KOMPUTER PC PENTIUM 100 32 MB RAM, CD-ROM, HDD 
250 MB, monitor kolorowy, klawiatura, mysz. Windows '95, - 
700 zł. Krosnowice, tel. 074/868-51-71 
KOMPUTER PC PENTIUM 100 16 MB RAM. CD-ROM 8x, 
HDD 540 MB, VGA 2 MB, karta dźwiękowa, FDD, • 350 zł. 
Lubin, tel. 0605/94-26-31
KOMPUTER PC PENTIUM 100 32 MB RAM, HDD 1,2 GB, 
FDD 1.44 MB. CD-ROM, karta grafiki 2 MB, karta muzyczna - 
430 zł. Wrocław, tel. 0607/20-96-98 
KOMPUTER PC PENTIUM 100 HDD 850 MB, 32 MB RAM.

N O W E  P r o m o c y j n e  C G N Y
UL.KOTLARSKA 25, W ROCŁAW  TEL.344-24-14, 341-73-53

KOMPUTER
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Doskonały do nauki i zabawy ...
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Notebooki po leasingu w najkorzystniejszych cenach z fakturą i gwarancją!
• Notebook IBM TP755CX-P75, 16MB, 520MB HD, 10.3" TFT co lor-1310,-
• Notebook IBM TP760L - P90, 32MB, 520MB HD, 10.3" TFT color -1435 ,-
• Notebook IBM TP760EL - P133, 32MB, 1GB 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,- i a i u u u u  a m r t r o  n l
• Drukarka do notebooka Canon BJC70 - 290,- W W W . o i a a p a  B . p i

Torby ; FAX-Modemy ; Karty sieciowe; Pamięci RAM opou828

A m p r e  A r t  tel. 326 20 41 - W-w ul. Bończyka 2b
*cmnv metto
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A N T  compujters ul. Grabiszyńska 279; WROCŁ_/WV 
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KOMPUTERY
* •" .

J e ż e l i  n ie  w ie s z ,  k tó ry .. ..z a d zw o ń  I p o ro zm a w ia j z  n a s z y m i s p e c ja l is ta m i^ p o m o g ą  C i z a m ó w ić  
d o k ła d n ie  to , c o  p o tr z e b u je s z .  O b n iż k ą  c e n  o b e jm u je  ró w n ie ż  z e s ta w y  n ie  u ję te  w  n in ie js z y m  ce n n ik u .

INTEL CELERON II 600 Mhz ATX 
~ Płyta PC 754 MLR FCPGA 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 X52LG 
klawiatura, mysz, podkładka

1499.00 ̂  74 0021C E N A :  2 ^ 0 0  
AMD DURON 750/200 MhzATX

INTEL CELERON II 700 MhzATX 
Płyta ECS VIA694 U/D66 ATX 
Karta graf. 32 MB RIVA TNT2 A G P ' 
Karta muzyczna 3D VIA Ac97 
64 MB RAM;.2x USB - - 
Dysk Twardy 10 GB 5400Rpm U100 
FDD 1,44 CD-ROM X52LG 
klawiatura, mysz, podkładka

. 1699.00 RATA: 83,00 zł 

C E N A :
AMD DURON 850/200 Mhz ATX

INTEL P I H  7 5 G / t O O  Mhz ATX
«Płyta fCS  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 RATA:99'00z'
C E N A :  M  

AMD ATHLON 1 GHz/200Mhz A D
Płyta ECS KT33X4 AGP U/DMA100ATX Płyta ECSKt33 X4 AGP U/DMA100 ADfłyta ECSKt33 X4AGPU/DMA100ATX
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 X52LG 
klawiatura, mysz, oodkładka

1659.00RATA810021
C E N A :  2 & 9 e % 0

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

1779 00 rata; 86'°°21
C E N A :  H t i  ■

Karta graficzna 32MB RłVA TNT2 AGP 
Karta muzyczna 3D VIA Ać97 
64 MB RAM; 2 x USB 
Dysk Twardy 10 GB,5400 U100 
FDD 1,44 CD-ROM X52LG 
klawiatura, mysz, podkładka

H  Q Q  RATA: 105,00 zl

C E N A "  1
Monitory HI-VISION 15” - 579,00; HYUNDA117” - 899,00 TC099 3 lata gwarancji

IBM 11200
Cel500 ;32m b;6G B ,C D .Sound,56 .6 ,12” ,W98 
cena: 5  199 ,00 P LN  
IB M  i 1 20 0
Cel550 ,32m b,5G B .C D ,Sound,56 ,6 ,12 ’ .W 98
cena: 5  449 ,00  PLN
Toshiba Tecra 700
P -120,24m b.1G B ,Fdd,Soundt1 1 .3 T F T
cena: 1 300 ,00  PLN
H e w le t P a c k a rd
P -133 ;32m b;2G B ;C D ,Fdd lS o u n d ;1 2 T F T  
cena: 2  5 0 0 ,0 0  P LN

W yprzedaż notebooków  
C om paq LTE  899 ,00 PLN  
P a lm top C om paq 1 499 ,00  P LN  
P a lm top C assiope ia 499 P L N

ZMIANY
KONFIGURACJI:

RAM 128 MB - 69,00 zł; RAM 256MB • 220,00 zł; HDD 20GB - 39,00 zł; 30GB -129; 40 GB -165,00; U-DMA100 O/B 50,00zł 
Karta graf. RIVA TNT2Pro 32 MB 49,00 zł; G-FORCE2 MX 32 MB -199,00 zł; WYJŚCIE TV - 59,00;

SKUP USZKODZONYCH
DYSKÓW TMRDYCH
O R A Z  USZKODZONYCH
PAMIĘCI RAM (SIMM, DIMM) 

tel. 0602 66 49 88,050,184 2£79>
OP001934 071/368 75 88 I

FDD, gwarancja, faktura, stan b. dobry, • 290 zł. Wrocław, tel. 
071/342-80-63 w godz. 11-17, 0501/15-50-90 
KOMPUTER PC PENTIUM 100 16 MB RAM, HDD 300 MB, 
SVGA, FDD 1.44 MB, CD-ROM, obudowa MT, - 270 zł. Lubin, 
tel. 0600/13-12-86
KOMPUTER PC PENTIUM 12016 MB RAM, CD, HDD, karta 
grafiki, obudowa tower, - 535 zł. Legnica, tel. 076/862-71-10 
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 16 MB RAM, 1 GB HD, CD 
ROM, obudowa komplet - 580 zł. Wrocław, tel. 0503/67-75-02 
KOMPUTER PC PENTIUM 120 16 MB RAM, HDD 420 MB, 
karta grafiki SVGA1 MB PCI, obudowa mini tower, FDD, bez 
monitora, - 270 zł. Wrocław; tel. 0601/71-88-38 
KOMPUTER PC PENTIUM 120 HDD 1,3 GB, 16 MB RAM, 
FDD, karta grafiki S3, VSB, faktura, stan idealny, • 430 zł. 
Wrocław, tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17,0501/15-50-90 
KOMPUTER PC PENTIUM 120 Compaq, 16 MB RAM, HDD 
720 MB, FDD 1.44 MB, karta dźwiękowa SB AWE 32, karta 
sieciowa, oprogramowanie, • 450 zł. Wrocław, tel. 0607/ 
74-05-95
KOMPUTER PC PENTIUM 130 64 MB RAM, 2 GB HDD, CD 
ROM, komplet - 550 zł. Wrocław, tel. 0503/67-75-02 
KOMPUTER PC PENTIUM 133, 1999 r. 32 MB RAM lub 64 
MB RAM, HDD 2.5 GB, Windows 98, FDD 1.44 MB, CD-ROM

x40, klawiatura, mysz, podkładka, karta grafiki, karta muzycz
na, gry, programy, mało używany, - 700 zł. Henryków, gm. 
Ziębice, tel. 074/810-52-06
KOMPUTER PC PENTIUM 133 5x86,16 MB RAM, HDD 420 
MB, CD-ROM x4, VGA1 MB, karta dźwiękowa, FDD, - 300 zł. 
Lubin. tel. 0605/94-26-31
KOMPUTER PC PENTIUM 133 COMPAO, INTEL 32 MB RAM. 
CD-ROM, karta grafiki 2 MB, HDD 2.1 GB, karta muzyczna 
16 bit, wbudowany głośnik, subwoofer, obudowa desktop, kla
wiatura, mysz, - 420 zł. Wrocław, tel. 0604/71 -39-48 
KOMPUTER PC PENTIUM 133 HDD 1,1 GB, 32 MB RAM, 
CD-ROM, FDD, gwarancja, faktura VAT, stan b. dobry, - 540 
zł. W/ocław, tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17,0501/15-50-90 
KOMPUTER PC PENTIUM 133 16 MB RAM, HDD 1.3 GB, 
FDD, CD ROM, karta grafiki, obudowa mini AT, monitor 14", 
kolorowy, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 690 zł. Wro
cław, tel. 0501/38-13-23
KOMPUTER PC PENTIUM 150 16 MB RAM, HDD 1.2 GB, 
monitor 14", - 650 zł. Legnica, tel. 076/854-15-60 po godz. 17 
KOMPUTER PC PENTIUM 150 48 MB RAM, CD-ROM x 4, 
HDD 1.7, karta grafiki, karta muzyczna S. Blaster, klawiatura, 
mysz, gry i programy, • 500 zł. Wrocław, tel. 0503/51 -3-1 -87 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 ADX, FDD 1.44 MB, 32 MB 
RAM, HDD 503 MB, obudowa ATX, karta grafiki, karta mu
zyczna, mysz, klawiatura, CD-ROM x8, 2 szuflady wysuwa
ne, monitor kolorowy Goldstar, - 800 zł. Blachownia, tel. 05021 
16-91-74 po godz. 15
KOMPUTER PC PENTIUM 166 16 MB RAM, HDD 1.7 GB. 
CD-ROM x50, karta grafiki S3 Trio MT, FDD, monitor koloro
wy SVGA, klawiatura, mysz, WIN 95, • 800 zł. Bolesławiec, 
tel. 0501/76-66-56
KOMPUTER PC PENTIUM 16616 MB RAM, HDD 9 GB, kar
ta muzyczna Yamaha, CD-ROM x24, karta graficzna 2 MB, 
monitor 14", kolorowy, dżojstik, głośniki, - 1.200 zł. Między
bórz, tel. 062/785-69-22,0606/38-96-67 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 HDD 2.3 GB, CD-ROM x36, 
16 MB RAM, karta grafiki 2 MB, karta muzyczna, FDD 1.44 
MB, klawiatura, mysz, oprogramowanie, Windows 98, Office

NASCOM, tel. 071/351-55-49 ^
tel. kom. 0-605 050 127

Rozbudowa, skup i sprzedaż 
podzespołów i komputerów. 

Notebooki - serwis, skup i sprzedaż 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ JteM )^ 0^ 766Jj53^ ^ Q P00386^

97, gry, idealny do nauki, pisania, zabawy, - 700 zł. Wrocław, 
tel. 071/350-81-25, 0608/35-90-43 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 40 MB RAM. FDD 1.44 MB, 
CD-ROM x24, HDD 3.1 GB, karta muzyczna, graficzna, mo
nitor kolorowy 14 cali, głośniki, klawiatura, mysz, drukarka 
igłowa, -1.000 Zł. Głogów, tel. 076/834-82-12 po godz. 16 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX płyta główna AT (2 x 
DIMM. 4 x SIMM. 4 x PCI, 3 x ISA), 32 MB RAM< CD-ROM 
x36, HDD 4.3 GB, FDD 1.44 MB, karta graficzna S3 Virge 4 
MB, karta muzyczna ♦ głośniki, klawiatura, mysz, obudowa 
MT, • 800 zł. Cieszków, tel. 071/384-81-21 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 32 MB RAM, HDD 1.7 
GB, CD-ROM x24, karta grafiki S3 2 MB PCi, karta muzycz-. 
na, FDD 1.44 MB, obudowa desktop, klawiatura, mysz, na 
gwarancji. - 490 zł. Wrocław, tel. 0602/85-86-87 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX HDD 1.2 GB, 32 MB 
RAM, svga 1 MB, FDDM .44 MB, obudowa mini AT, bez moni
tora, • 400 zł. Wrocław, tel. 0601/71-88-38 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 7502 40 MB RAM, 
CD-ROM x24, HDD 2A GB, FDD 1.44 MB, płyta główna Asus, 
karta graficzna 4 MB, karta muzyczna SB 64, mysz, klawiatu
ra, + programy, - 640 zł. Wrocław, tel. 0605/04-38-59 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 32 MB RAM. HDD 2.5 
GB, karta grafiki 2 MB, karta muzyczna, 16 bit. CD-ROM, FDD 
1.44 MB, - 560 zł. Wrocław, tel. 0502/30-11-19 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX INTEL 32 MB RAM, 
HDD 2.1 GB, nagrywarka CD-R, karta grafiki SVGA 2 MB, 
karta muzyczna, obudowa midi tower ATX, klawiatura, mysz, 
Windows, Office, Word, Nero 5.0, - 830 zł. Wrocław, tel. 071/ 
368-17-04
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX INTEL 32 MB RAM, 
HDD 1.3 GB, FDD, CD-ROM, karta graficzna i muzyczna, - 
550 zł. Lubin, tel. 0600/13-12-86 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 40 MB RAM, HDD 2.1 
GB, CD-ROM x 40 Teac, karta grafiki, karta muzyczna, akce
lerator 3dfx Voodoo 12 MB, klawiatura ergonomiczna, mysz, 
modem, drukarka kolorowa, atramentowa, monitor kolorowy 
LG, cyfrowy, -1.400 zł. Strzelin, tel. 071/392-08-98 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 40 MB RAM, HDD 2.1 
GB, FDD 1.44 MB, CD-ROM x 40, karta grafiki SVGA 2 MB 
PCI, karta muzyczna PCI, głośniki, klawiatura, mysz, obudo
wa midi tower ATX, monitor cyfrowy 15“,, Windows 98, MS 
Office 2000, Corel 9, gry, mp3, stan idealny, - 920 zł. Wro
cław. tel. 0604/54-45-34
KOMPUTER PC PENTIUM 180 COMPAO PRESARIO 2210 
procesor Cyrix Media GX16 MB RAM. HDD 850 MB. SVGA 2 
MB, karta muzyczna zgodna z SB 16, CD-ROM x8, czarna 
obudowa, głośniki (desktop), wielkość wideoodtwarzacz, czar
na klawiatura, mysz, oryg, - 450 zł. Trzebnica, teł. 071/ 
312-05-79,0502/57-65-74 ?
KOMPUTER PC PENTIUM 200 HDD 1.2 GB, FDD 1.44 MB, 
CD-ROM x24, karta grafiki 2 MB PCI, karta muzyczna 16 bit 
3D, monitor Highscreen, Windows 95, - 850 żł. Lubin, tel. 076/ 
847-21-47
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 32 MB RAM, HDD 1.7 
GB, CD-ROM, karta muzyczna, monitor kolorowy 14" - 900 
zł; drukarka igłowa, do fakturowania, • 150 zł. Dzierżoniów, 
tel. 0503/33-57-53
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 64 MB RAM, HDD 2.4 
GB, monitor kolor 14", - 950 zł. Wrocław, tel. 071/784-83-23 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 32 MB RAM, HDD 1 
GB, FDD, CD ROM, karta grafiki 1 MB, karta muzyczna, obu
dowa midi ATX, monitor 14", SVGA, kolorowy, klawiatura, 
mysz, pad, na gwarancji, • 900 zł. Wrocław, tel.-0501/38-13-23 
KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX INTEL 64 MB RAM, 
HDD 4.3 GB, CD-ROM x40, karta grafiki SVGA S3 2 MB, kar
ta muzyczna Yamaha, obudowa midi tower ATX, klawiatura, 
mysz, Windows, Office, Word, - 980 zł. Wrocław, tel. 071/ 
368-17-04
KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX 40 MB RAM, HDD 4.3 
GB, FDD 1.44 MB, CD-ROM x 32, karta grafiki SVGA S3, kar
ta muzyczna SB, obudowa ATX, monitor Goldstar 15’ ,̂  1,000 
zł. Bielawa, tel. 074/833-22-57 
KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX płyta główna AGP, 32 
MB RAM, karta graficzna Voodoo, HDD 2.5 GB, nagrywarka 
HP 7500 (x2 x2 x4), karta muzyczna Sound Blaster Awe 64,

nie masz strony WWW? opo io459  
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Zadzwoń: 071/339-24-82, 0-607 156 400

modem Zoltrix 56 kb, monitor 15", drukarka, - 2.000 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/831-97-24
KOMPUTER PC PENTIUM 266 z osprzętem, zamienię na 
samochód osobowy, chętnie Citroen BX, 1,4 lub 1,9, Fiat Rit- 
mo, z dopłaty do 1.000 zł, łączna wartość samochodu 3.000 
zł. Przemków, tel. 0602/87-62-90 
KOMPUTER PC PENTIUM II CELERON 64 (128) MB RAM. 
HDD 4,3 (10,2) GB, CD-ROM x 50, FDD 1,44 MB. karta gra
fiki 8 (16/32) MB AGP, karta muzyczna, klawiatura, mysz, 
obudowa Midi ATX, (ewent. monitor 14" kolor SVGA), • 1.350 
zł. Strzelin, tel. 0605/27-64-42 
KOMPUTER PC PENTIUM II233 64 MB RAM, HDD 1.6 GB, 
FDD, karta muzyczna, karta grafiki, CD-ROM, mysz, klawia
tura, - 750 zł. Legnica, tel. 0601/19-45-49 
KOMPUTER PC PENTIUM II233 AMD K6, HDD 10 GB Bara- 
cuda, 64 MB RAM, karta grafiki VOODOO 3, mysz, klawiatu
ra, karta muzyczna, CD-ROM, -1.100 zł. Legnica, tel. 0761 
854-28-53
O  KOMPUTER PC PENTIUM II 233 MMX, 64 MB 

RAM, aktywna matryca, HDD 5 GB, podczerwień, 
modem 56 kBPS, USB, wewnętrzna stacja dys
kietek, CD-ROM, 2 x PCMCIA, mikrofon, bateria 
Li-on, ładowarka, model Aristo z 2000 r., zadba
ny, mało używany, • 3.000 zł. Wrocław, tel. 0602/ 
80-37-53,071/361-00-61 01024681

KOMPUTER PC PENTIUM II 266 CELERON HDD 4.3 GB, 
64 MB RAM, karta grafiki 4 MB AGP, fax-modem Sagita 56k 
Zoltrix (na gwarancji), obudowa midi tower, CD-ROM BTC x24, 
FDD 1.44 MB, monitor cyfrowy 15", stan idealny, - 1.200 zł. 
Lubin, tel. 076/842-50-57
KOMPUTER PC PENTIUM II266 64 MB RAM, HDD 6.5 GB, 
CD-ROM x24, SB 16 SVGA32 MB, obudową midi tower. kla
wiatura, mysz, -1.150 zł. Trzebnica, tel. 071/312-05-79,0502/ 
57-65-74.
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 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, głośni
ki, monitor 17" AOC, częściowo na gwarancji, -.1.700 zł. Bie
lawa, tel. 074/833-10-09,0606/97-61-63 
KOMPUTER PC PENTIUM II300 CELERON płyta główna BX, 
64 MB RAM, karta grafiki 8 MB, karta muzyczna, CD-ROM x 
40, mysz, klawiatura, głośniki, obudowa mini tower AT. stacja 
dyskietek, monitor 14", oprogramowanie + gry, stan b. dobry, 
-1.330 zł. GorZyca, gm. Lubin, tel. 076/840-85-89 
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 CYRIX MIIMX, ATX, HDD 
8,4 GB; karta muzyczna 3D, karta grafiki S3 Savage4 8MB, 
CD-ROM x 48, głośniki, klawiatura, mysz, monitor Philips 15", 
skaner Scan Magie 2000, - 1.560 zł. Kobierzyce, teł. 071/ 
311-11-77
KOMPUTER PC PENTIUM II300 HDD 3,5 GB, 32 MB RAM, 
monitor cyfrowy 15", drukarka Canon, - 1.350 zł. Świdnica, 
tel. 0600/20-24-17
KOMPUTER PC PENTIUM 11300 HDD 4.3 GB, 32 MB RAM, 
FDD 1.44 MB, CD-ROM x36, karta grafiki S3 4 MB AGP, karta 
muzyki, klawiatura, mysz, na gwarancji, - 870 zł. Wrocław, 
tel. 0602/85-86-87
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 CELERON 32 MB RAM, 
CD-ROM x32, HDD 3.2 GB, karta grafiki 4 MB S3 Trio 3D, 
FDD 1.44 MB, karta muzyczna 16 bit, klawiatura, mysz - 950 
zł t; monitor 14" -150,15" - od 200 zł lub 17" - od 350 zł: 
Wrocław, tel. 348-24-50,0606/22-69-94 
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 3.2 GB, qD-ROM * 32, FDD 1.44, karta grafiki, AGP 4 
MB, S3 Trio 3D, karta muzyczna, głośniki, klawiatura, mysz, 
monitor kolorowy 14" SVGA, częściowa gwarancja, -1.150 
zł. Wrocław, tel. 0603/40-09-94 
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 CELERON 32 MB RAM, 
HDD 2.1 GB, karta grafiki S3 4 MB, FDD 1.44 MB, CD-ROM 
x36, karta muzyczna Yamaha 16 bit PCi, obudowa MT ATX, 
klawiatura, mysz, głośniki, na gwarancji, - 790 zł. Wrocław, 
tel. 0602/85-86-87
KOMPUTER PC PENTIUM II300 MII IBM 32 MB RAM, HDD 
3.2 GB, FDD, CD ROM x 24, karta grafiki 2 MB, karta mu
zyczna, obudowa midiATX, monitor 14", SVGA, kolorowy, kla
wiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 1.100 zł. Wrocław, tel. 
0501/38-13-23
KOMPUTER PC PENTIUM II300 AMD K6 96 MB RAM. HDD

20.1 GB Seagate Barracuda II 7200 2 MB cache, FDD 1.44 
MB, CD-ROM 22x, akcelerator Voodoo, modem wewn., ak
tywne głośniki, karta graf. S3 Virge, karta muz. Sound Bla
ster, klawiatura, mysz, podkładka, monitor cyfr. Belinea - Adi 
15", gry i pełne oprogramowanie • 1.699 zł. Wrocław, tel. 071/ 
785-67-79
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 CELERON 64 MB RAM, 
FDD 1.44 MB, obudowa ATX, HDD 6.4 GB, CD-ROM x48, 
SVGA AGP 8 MB, karta muzyczna, głośniki, klawiatura, stan 
b. dobry, -1.400 zł. Bolesławiec, tel. 0501/76-67-46 
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 CELERON 98 MB RAM, 
HDD 3.2 GB, FDD 1.44 MB, CD-ROM x45, karta graficzna 8 
MB, karta muzyczna SB 16 bit, monitor 15" Samsung, drukar
ka Epson SW 250 itp, -1.600 zł. Kłobuczyn, tel. 076/831 -63-55, 
0607/21-79-44
KOMPUTER PC PENTIUM II333 CELERN PL. ASUS 64 MB 
RAM, HDD 6.4 GB Fujitsu, FDD 1.44 MB, karta graficzna Vo- 
0D00 Banshee 16 MB, karta muzyczna, CD-ROM x24, moni
tor cyfrowy CTX15" OSD, drukarka kolorowa HP 670 C, mysz, 
głośniki, klawiatura, fax-modem Zoltrix Ćobra, -1.850 zł. Lu
bin, tel. 076/846-23-57, 0608/57-14-06 
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 dysk twardy 5.2 GB, pa
mięć RAM 32 MB, grafika z akceleratorem 16 MB, karta mu
zyczna i głośniki, mysz, klawiatura, monitor kolorowy, • 1.350 
zł. Osetnica, tel. 076/851 -22-33 
KOMPUTER PC PENTIUM II333 64 MB RAM, karta graficz
na SVGAAGP, CD-ROM x40, karta muzyczna Sound Blaster

Pro. ijiomtópeyfrowy,- obudowa MT, klawiatura, mysz, progra- 
''my"gry, W 3 , stan idealny, - 1.300 zł. Świebodzice, tel. 074/ 
854-43-58, 0600/21-66-75 .
KOMPUTER PC PENTIUM II333 AMD K6 32 MB RAM, HDD 
8.4 GB,. FDD, karta grafiki SVGA 2 MB, karta muzyczna, 
CDx32, obudowa mini tower, klawiatura, mysz, - 1.050 zł. 
Wrocław, tel. 0602/51-49-26 .
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 4.3 GB, FDD 1.44 MB, CD-ROM x50, karta SVGA, karta 
muzyczna, monitor kolorowy 15", gwarancja, -1.500 zł. Wro
cław. tel. 071/357-93-64
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 INTEL CELERON 64 MB 
RAM, HDD 2.1 GB, CD-ROM (32x), FDD 1.44 MB, karta gra
ficzna AGP, karta muzyczna, nagrywarka HP 8100 Plus IDE, 
obudowa midi tower -1.500 zł, monitor 15” IBM cyfrowy - 200 
zł. Lubin, tel. 0604/47-01-09
KOMPUTER PC PENTIUM II350 AMD K6-2,32 mb ram.hdd.
1.3 gb, karta grafiki 16 mb, cd-rom x40, mysz, klawiatura, karta 
muzyczna Sound Blaster 128 pci, bez monitora, • 900 zł. Lut 
bin, tel. 0603/19-78-12 "
KOMPUTER PC PENTIUM II350 INTEL 128 MB RAM. HDD 
17 GB, CD-ROM x32, karta grafiki Matrox Millenium 16 MB, 
karta muzyczna SB AWE 64, FDD 1.44 MB, klawiatura, mysz, 
obudowa, -1.650 zł. Wrocław, tel. 0502/30-11-19 
KOMPUTER PC PENTIUM II 366 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 4.3 GB, CD-ROM, karta muzyczna, oprogramowanie, 
mońitor kolorowy Peacook 15". cyfrowy z OSD, - 1.450 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/831 -87-00 
KOMPUTER PC PENTIUM II 366 CELERON 32 MB RAM, 
CD-ROM x40, HDD 4.3 GB, FDD 1.44 MB, fax-modem, karta 
muzyczna, monitor cyfrowy Belinea 17*, klawiatura, mysz, 
karta grafiki 8 MB, karta sieciowa, głośniki, - 2.200 zł. Wro
cław, tel. 071/351-88-57
KOMPUTER PC PENTIUM II400 AMD K6-2, nagrywarka, - 
2.300 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/41-57-79 
KOMPUTER PC PENTIUM II400 CELERON 32 RAM, HDD
6.4 GB, CD x36, karta muzyczna, monitor kolorowy, ATX, USB, 
-1.400 zł. Kąty, tel. 0606/64,16-16
KOMPUTER PC PENTIUM II 400 64 MB RAM, CD-ROM, 
DVD, HDD 20 GB Baracuda, karta grafiki Elza Razor 3. 32 
MB, karta muzyczna, mysz, klawiatura, - 1.450 zł. Legnica, 
tel. 076/854-28-53
KOMPUTER PC PENTIUM II 400 CELERON HDD Seagate 
6,46 MB, DIMM 32 MB, mało używany 2000 r, - 1.000 zł. Lu
bin, tel. 076/844-70-75
KOMPUTER PC PENTIUM II400 AMD K6-3 64 MB RAM, HDD
8.4 GB, FDD 1.44, karta muzyczna, karta graficzna Voo-Doo 
3, CD-ROM x50, monitor CTX15" cyfrowy, drukarka atramen
towa kolorowa HP 690 C, klawiatura, mysz, oprogramowa
nie, -1.720 zł. Lubin, tel. 076/749-08-78
KOMPUTER PC PENTIUM II400 AMD K6 64 MB RAM, HDD
8.4 GB, karta grafiki SVGA 2 MB PCI, FDD, karta muzyczna, 
CDx32, obudowa mini tower, klawiatura, -1.100 zł. Wrocław, 
tel. 0602/18-41-14
KOMPUTER PC PENTIUM II 400 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 3.2 GB, FDD, karta grafiki SVGA Intel 740, karta mu
zyczna, CDx40, obudowa mini tower, klawiatura, -1.100 zł. 
Wrocław, tel. 0501/39-16-66
KOMPUTER PC PENTIUM II 400 64 mb ram, hdd 10 gb, 
monitor kolor 15", modem 55,6 kb/s, drukarka, stan idealny, - 
1.900 zł. Wrocław, tel. 317-12-63 
KOMPUTER PC PENTIUM II400 CELERON 64, HDD 4.3 GB 
MB RAM,£D-ROM x 40, FDD 1.44, karta muzyczna, głośni
ki, klawiatura, mysz, karta grafiki, AGP 8 MB, monitor koloro
wy 14", - 1.290 zł. Wrocław, tel. 364-58-39 
KOMPUTER PC PENTIUM II 400 CELERON 64 MB RAM. 
HDD 6.4 GB, CD-ROM x24, karta grafiki 8 MB, karta muzycz
na 16 bit, obudowa ATX, klawiatura, mysz, - 990 zł. Wrocław, 
tel. 071/351-54-40,0502/04-12-41 
KOMPUTER PC PENTIUM II400 AMD obudowa Midi Tower. 
HDD 6.4 GB, FDD, CD-ROM x44, karta muzyczna. SVGA S3 
Virage, 8 MB, głośniki, modem, monitor 15", kolorowy, cyfro-
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HDD 10, DVD, k. Muz.JBL SUBWOOFER, 
ekran H , l “TFT, podczerwień, modem 56,6 
oprogramowanie iuż za 6900 z l

DZIS W  OFERCIE 71 MODELI NOTEBOOKOM
TOSHIBA P II I  600,64 SDRAMJHDD 10/13^” /DVD/Fai-modem 56kbpsV.90 Subw. 
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SKUP I SPRZEDAZ KAS FISKALNYCH 
■  SPRZEDAŻ - MODERNIZACJA 
Ł2L KOMPUTERÓW

Wrocław Oddziałv: OPOO“°
1 Polanica Zdrtj 074/869 04 56 

0603 765 669 Strzelin 071/392 09 52
wy, drukarka kolorowa Lexmark 3200, mysz, klawiatura, filtr, 
oprogramowanie, - 2.200 zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-61-31 
po godz. 15
KOMPUTER PC PENTIUM II400 Dell, 128 MB RAM, HDD 10 
GB, - 2.100 zł. Legnica, tel. 076/854-97-77 
KOMPUTER PC PENTIUM II433 Celeron, HDD 10 GB, 64 
RAM, karta grafiki RIVATNT-2 Ultra, CD-ROM x50, obudowa 
midi, mysz + klawiatura, modem 56 kbps, - 2.050 zł. Głęgów, 
tel. 0604/34-62-88
KOMPUTER PC PENTIUM II 433 CELERON HDD 4.3 GB, 
FDD, CD-ROM x 32.128 MB RAM, karta grafiki 12 MB, Intel 
752, karta muzyczna, płyta główna Intel 810, stan b. dobry, 
oprogramowanie, -1.350 zł. Lubin, tel. 0607/29-32-13 
KOMPUTER PC PENTIUM II 433 CELERON HDD 6.4 GB. 
CD-ROM, grafika,xtriiizyka, monitor, niysz/kfawiatura, tjw  ̂
rancja, - 1.400 zł. Wrocław, tel. Ó501/42-19-53 
KOMPUTER PC PENTIUM II466 64 MB RAM, H0D 4.3 GB, 
CD-ROM x52, karta grafiki Riva TNT 16 MB, karta rriijźyczna' 

' ‘-1.250 zł ♦ monitor cyfrowy 15", -1.550 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-87-00
KOMPUTER PC PENTIUM II466 CELERON MB Intel BX, 64 
MB RAM, HDD 6.4 GB, CD-ROM x48 Asus, karta grafiki S3 8 
MB AGP, karta muzyczna 16 bit, FDD 1.44 MB, klawiatura, 
mysz. głośniki, gwarancja, • 1.050 zł. Wrocław, tel. 06021 
85-86-87
KOMPUTER PC PENTIUM II500128 MB RAM, karta grafiki 
Riva TNT 2, 32 MB. muzyczna Yamaha 128, HDD 10.2 GB, 
CD x 8, karta telefoniczna i monitor 15". - 2.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/339-22-49
KOMPUTER PC PENTIUM II500 Celeron. 128 mb ram, Ge- 
force 2mx, Intel 440 agp, atx, tv-out, hdd 8,4 gb, SB 128, mo
dem 56 kb, cd-rom x40, * 1.850 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/815-28-28
KOMPUTER PC PENTIUM II600 Celeron, płyta główna Asus 
maw, chipset i810, karta graficzna i muzyczna zintegrowane, 
128 mb ram 133 MHz, hdd 6,4 gb Fujitsu, cd-rom x40, atx, 
klawiatura, mysz, monitor, - 1.550 zł. Świdnica, tel. 074/ 
852-15-22, 0602/28-32-80
KOMPUTER PC PENTIUM II600 DURON 64 MB RAM, HDD 
20 GB, FDD 1.44 MB, CD-ROM x52 LG, karta grafiki Riva 
TNT, k. muzyczna WDM 16 bit PCi, obudowa midi ATX, kla
wiatura, mysz, głośniki, na gwarancji, -1.500 zł. Wrocław, tel. 
0602/85-86-87
KOMPUTER PC PENTIUM II 667 CELERON 128 MB RAM, 
HDD 20 GB, CD-ROM x40 Asus, karta grafiki TNT 16 MB, 
muzyki 16 bit, fax-modem 56k oraz karta sieciowa zintegro
wane na płycie głównej 1.44 MB, obudowa midi ATX, klawia
tura, mysz, głośniki, gwarancja, -1.450 zł. Wrocław, tel. 06021 
85-86-87
KOMPUTER PC PENTIUM II 700 CELERON 64 MB RAM, 
FDD 1.44 MB, płyta główna DFICW 35S, ATX133 MHz, HDD 
8.4 GB. karta graficzna i810, karta muzyczna AC97 3D, obu
dowa midi ATX, klawiatura, mysz, -1.400 zł. Wrocław, tel. 071/ 
368-71-06
KOMPUTER PC PENTIUM III, -1.000 zł. Wrocław, tel. 0600/ 
33-09-40 ■
KOMPUTER PC PENTIUM II11000 AMD ATHLON 128 MB 
RAM, 133 MHz, firmy Fineon, płyta MSi K7T, HDD 3,66 GB, 
3,2 MB Riva TNT + TV out, SB 128, DVD Nec 580012/48, fax

modem, drukarka, na gwarancji, - 3.600 zł. Góra, tel. 0605/ 
54-45-22 ■
KOMPUTER PC PENTIUM III 400 AMDK HDD 4.3 GB, zinte
growana płyta główna, obudowa ATX, karta graficzna 3 DEX, 
CD-ROM x40,32 MB RAM, -1.400 zł. Zielona Góra, tel. 068/ 
320-00-71 po godz. 18 1
KOMPUTER PC PENTIUM III 500 Intel, 128 MB RAM, HDD 
20 GB (3 lata gwarancji), CD x 44 CTX, DVD Samsung x 6, 
nagrywarka Philips 4 x 4 x 24, karta TV, FM, pilot, grafika Vo- 
odoo 3,16 MB, drukarka HP 670C, monitor CTX17* (1600 x 
1200), stan b. dobry, - 4.150 zł. Jawor, tel. 076/870-67-57 wie
czorem
KOMPUTER PC PENTIUM III 500 128 MB RAM, HDD Se
agate Barrącuda II 20 GB-7200 obr., pł. główna ASUS P3Y x 
4, DVD-RÓM*§lmsuri  ̂x6/32,'k. graf. AGP-8MByobudowa 
ATX, głośniki Creative FPS 1000 4 szt. + subwoofer (gwaran
cja), gry, -1.190 zł. Lubin, tel. 0609/46-58-95 
KOMPUTER PC PENTIUM III 500 Intel, HDD 10 GB, CD x 40 
Teac, Modem, karta grafiki Voodoo I116 MB, karta dźwięko
wa S8 Live, drukarka Lexmark 3200, klawiatura, mysz, - 2.350 
zł. Wałbrzych, tel. 074/841-75-89 
KOMPUTER PC PENTIUM III 500 INTEL 64 MB RAM, karta 
grafiki 8 MB, wyjście TV, CD-ROM x40, zasilacz UPS, stacja 
ZIP, monitor cyfrowy 15*, OSD, karta muzyczna 16 bit, obu
dowa ATX, klawiatura, mysz, - 1.790 zł. Wrocław, tel. 0604/ 
71-39-48
KOMPUTER PC PENTIUM III 533128 MB RAM, HDD 15 GB, 
CD-ROM x48, karta grafiki Intel 810, karta muzyczna PCI, 
obudowa ATX, cyfrowy monitor 15*, klawiatura, mysz, osprzęt, 
-1.900 zł. Bolesławiec, tel. 0501/76-66-56 
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 10 GB, CD-ROM x50, FDD, obudowa ATX, karta grafiki 
32 MB, karta muzyczna, obudowa ATX, klawiatura, mysz, 
nowy, na gwarancji, możliwy dowóz, faktura VAT, cena • 1.649 
zł lub z monitorem -1.999 zł. Dzierżoniów, tel. 0603/10-97-23 
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 CELERON II 64 MB RAM 
DIMM. HDD 4.3 GB, CD ROM x 32, karta grafiki i810 AGP, 
karta muzyczna, monitor 15*, SVGA, kolorowy, obudowa midi 
ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, • 1.590 zł. Wro
cław, tel. 0501/49-77-17
KOMPUTER PC PENTIUM III 633 CELERON 64 MB RAM, 
FDD 1.44 MB, HDD 13 GB, karta grafiki Intel 810, karta mu
zyczna 16 bit + głośniki 180 W, CD-ROM x50, klawiatura, 
mysz, Win’98, gry, muzyka Mp3, częściowo na gwarancji, - 
1.390 zł lub z monitorem cyfrowym 15* - 1.670 zł, możliwy 
dowóz. Wrocław, tel. 0602/17-33-45 
O  KOMPUTER PC PENTIUM III 633 CELERON 64 MB 

RAM, HDD 20 GB, karta graficzna 32 MB, CD-ROM 
(50x), FDD, karta muzyczna, obudowa ATX, kla
wiatura, mysz, nowy, na gwarancji -1.699 zł, inne 
konfiguracje na życzenie, możliwy dowóz, faktu
ra VAT, monitory 15-17" od 350 zł, Matrix Com
puter. Dzierżoniów, tel. 0603/31-17-66 01023821

KOMPUTER PC PENTIUM III 650 AMD Athlon, HDD 3,2 GB, 
32 MB RAM, CD-ROM Asus 40x, VOO DOO 3, płyta główna 
Asus, obudowa ATX, monitor 14”, na gwarancji, • 1.650 zł. 
Wrocław, tel. 0502/84-60-26
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 VIA CYRIXII64 MB RAM
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(boczna Świdnickiej) czynne rONiEDZiAtEK-riĄTKu 10 - is  sobota 10-14) 
ul. PIASTOWSKA 7 ( DZIERŻONIÓW) tel/fax.(074) 83-18-700

w w w .s k y n e t .p l i n f o @s k y n e t .p l

Oferujemy Państwu wysokiej jakości komputery które zostały poddane 24 godzinemu rygorystecznemu testów i dlatego udzielamy na nie 3 lata gwarancji. Oparte o najnowsze 
technologie firm : AMD, INTEL, SAMSUNG, SEAGATE, PRO LINK. EUTEGROUP, zapewniają wydajność, stabilność, funkcjonalność i  komfort pracy, gwarantują zgodność 
standardu przez następne lata . Wyszkolona kadra pomoże Państwu dobrać odpowiedni dla indywidualnych potrzeb sprzęt oraz odpowie na wszystkie pytania. Nasza Firma 

może służyć Państwu pomocą również w sprawach technicznych. Sprawny i  szybki serwis potrafi zdziałać cuda nąwet w najbardziej skomplikowanych problemach.SKYNET to
po prostu kompleksowa obsługa w zakresie użytkowania komputerów.

©SKYMBT
Nazwa Modelu

Procesor
Płyta
Ram
Dysk twardy
Graficzna
Cd-rom/DVD
Muzyczna
Modem

hftteyadOTpteć 
f O O . O l U O O M ,  I  

K U W M I U K ,  M Y S Z K A  j

GAMES ODBIÓR W m u  ZAMÓWUKIA

AMD DURON 850 Mhz 
ECS FSB266 ATA100 ATX 
DIMM 128 MB 133Mhz 
20 G8 ATA100 
GEFORCE 2 MX200 32MB 
DVD x 12 
SOUND AC 
MODEM 56K

RAPTOR OPBIÓJt W  PN IU  ZAM ÓW IENIA

G A A T IS  t f f
1150

AMD ATHLON TB 1 Ghz 
ECS FSB266 ATA100 ATX 
DIMM 128 MB 133Mhz 
20 GB ATA100 
GEFORCE 2 MX200 32MB 
DVD x 12 
SOUND AC 
MODEM 5 iK

C M A i

R A TY  10 X  21S
SUPCR CENA m C M  A l

I p l p ę  «W 1

G A A T IS  / / /

1600 supca  cw a  n r
R A TY  10 x  260

OFFICE
AMD DURON 650 Mhz 
ECS FSB266 ATA100 ATX 
DIMM64MB133Mhz 
20GBATA100 
RIVA TNT VANTA16MB 
ARTEC x 50 
SOUND AC 
MODEM 56K

K K A l I ^ S O
R ATY 10 X  16S

SPRZEDAŻ: WYSYŁKOWA, RATALNĄ LEASINGOWĄ. D O W Ó Z  D O  KLIENTA. D O W O LN E KONFIGURACJE. KABATY DLA FIRM IINSTYTUC/I.

MORfłTC
RELISYS 15" TE555

m y
0,28 mm

49
580

RELISYS 17" TE796 0,25 mm 990
RELISYS 19" TE988 0,26 mm 1250
SAMTRON 15" 55E 0,28 mm 550
SAMTRON 17" 76E 0,28 mm 820
SAMTRON 17" 76DF PŁASKI 0,26 mm 1040
PHILIPS 15" 105S20 0,27 mm 700
SAMSUNG 15" SM550B 0,27 mm 750
SAMSUNG 17" SM700IFT 0,2 mm(h) 1500
SAMSUNG 17" SM753DF 0,2 mm(h) 1160
CTX 17" VL700T 0,27 mm 697
CTX 17" EX700F 0,25 mm 1100
CTX 17" EX710F 0,25 mm 1170
CTX 15" FUTURA li PR500F 0,24 mm 880
CTX 17" FUTURA II PR705F 0,24 mm 1300
CTX 17" FUTURA II PR711F 0,24 mm 1420
SONY 17* E220 0,24 mm 1350
SONY 17" G200 0,24 mm 1620

10ŚĆ TWORZY (M 
CENY OBOWIĄZUJĄ PRZ ZAKUPt£ 10 SZT.

CD-R VERBATIM -2,4
CD-R VERBATIM AU D IO  -3,5 
CD-R SILVER BLUE 80 -1,5
CD-R DYSAN -2

MONTAŻ, K0NflGUItAQA, 
OPROGRAMOWANIE GRATIS!!NAGAYMrAftKI 

TEAC 8/8/32 IDE -480
TEAC 12/10/32 IDE -660
TEAC 16/10/40 IDE -930
SAMSUNG 8/4/32 -39S

■ B ^ ^  ■  Gw arancja  g  Raty g  ■  Przeróbka za 1Playstation
/ I - T O  Sprzedaż w ysy łko w a

K arta  pam ięci +2x Pad Standard - H f  7  
GRATIS !!!! +2x Pad Dual Shock - 54?

PS 2 +Pad Dual Shock II -i-Action Repley - 1890
PROMOCJA !!!

ZAKUP PLAYSTATION I ODDANIE TEGO OCLOSZENIA 
SPRZEDAWCY JEST PREMIOWANE MATA DO TANCZENIA

KOMPUTERY UŻYWANE SKUP -  SPRZEDAZ
Komputery nwfenji teć FDD, OiUPOWi, KIAW1AIUIŁ, MYSZKA, PODKŁADKA. Koraputwy obfrte q t B>i«itcn>ą pwawją._______

ZAMIEŃ STARY HA NOWY
Planują Państwo zakupić nowy komputer, a nie 
wiedza co zrobić z poprzednim? Pr 

zestawukomputerowego,przyjmiemy1 
•tary sprzęt Ponadto prowaaamy skup I sprzedał

i? Przy zakupie 
w rozliczeniu

sprzętu używanego.

CELERON 266
RAM 64MB, H D D  1 GB 

S3 VIRGE 4MB, C D -R OM  x6 
M U ZYCZN A , KIESZEŃ

l 650

CELERON 400
RAM 64MB, H D D  1 GB 

S VGA 8MB , C D -R OM  x4B 
M U ZYCZN A , KIESZEŃ, 

M O D EM , SIECIOWA

C E N N A l 950

PENTIUM 1133
RAM 32MB, H D D  1 GB 

S3 YIRGE 2MB, CD -R OM  xB 
MU ZYCZN A,

K  CEN N A l 450

PENTIUM 1166
RAM 64MB, H D D  GB  

S3 YIRGE 2MB, 
CD -R OM  x4, M U ZYCZN A

N CEN N A l 500

FIRM A KO M PU TERO W A

H sE D f o x
SPÓ ŁK A  C YW ILNA 

ul. Strzegomska 11 
55-320 WILCZKÓW

KOMPUTERY NA TELEFON
ZAPEW NIAMY TRANSPORT NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA 

Sprzedaż ratalna - podpisania umowy u Klienta. 
Dowolna konfiguracja, akcesoria.

Każdy zestaw zawiera: stację dyskietek, obudowę ATX, 
myszkę, klawiaturę, głośniki 100W PMPO, 

tel. 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) ceny zawierają 22% vat

W Ę K Z E S J Ę k

Monitory:

[_15"Hłviston ... 580,- W p h u p s  iósś 890,- 17”HIVISION 820,- 17" PHILIPS 107S 1100,-

liHMMiHtfltli W w w .rw i.p l/p o ta tcaw  
w ro cłjkw  TEŁ /MX: (071) 327-72 -52 

IIH.H0W0W1EJSM20-24 TELIKOM;0603-279-733

SPRZEDAZ WYSYŁKOWA 24H

DIMM BX, HDD 4.3 GB. CD ROM x 32, karta grafiki 8 MB 
AGP, karta muzyczna PCI, monitor 14", SVGA, kolorowy, kla
wiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 1.440 zł. Wrocław, tel. 
0501/49-77-17
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 DURÓW64 MB RAM DIMM 
BX, HDD 8.4 GB, CD ROM x 32, karta grafiki do 64 MB AGP, 
karta muzyczna PCI, monitor 14", SVGA. kolorowy, klawiatu
ra, mysz, pad, na gwarancji, • 1.650 zł. Wrocław, tel. 0600/ 
36-48-77 .
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 VIA CYRIX III 64 MB RAM 
DIMM, HDD 8.4 GB̂  CD ROM x 32, karta grafiki i810 AGP, 
karta muzyczna, monitor 15", SVGA, kolorowy, obudowa midi 
ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, • 1.560 zł. Wro
cław, tel. 0501/17-46-97
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 VIA CYRIX II1128 MB RAM 
DIMM, HDD 8.4 GB. CD ROM x 48. karta grafiki i810 AGP, 
karta muzyczna, monitor 15*, SVGA, kolorowy, obudowa midi 
ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, • 1,720 zł. Wro
cław, tel. 0501/49-77-17
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 DURON płyta MSi K7T PRO 
2, RAM 64 MB DIMM, RIVATNT 32 MB, CD-ROM x 50, HDD 
20 GB, FDD 1.44 MB, karta dźwiękowa, obudowa ATX, mysz, 
klawiatura, oprogramowanie, -1.880 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/744-54-20
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 DURON 64 RAM DIMM, 
FDD, HDD 4.3 GB, CD-ROM x 32 Samsung, karta muzyczna, 
karta grafiki 16 MB, obudowa midi ATX, monitor NCD15* cy
frowy, fax-modem 33.6 bps US Robotics zewnętrzny, klawia
tura, mysz, • 2.200 zł z monitorem lub 1.850 zł bez monitora. 
Opole, tel. 077/464-66-15,0603/54-27-55 
O  KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON nowy, 

2 lata gwarancji, 128 MB RAM, HDD 40 GB, na
grywarka CD-R, CD-RW, k. grafiki Riva TNT ii 32

MB, k. dźwiękowa s b  Life!, głośniki dynamicz
ne, obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, moni
tor cyfrowy 17" - 4.190 zf. Bezpłatny dowóz i in
stalacja na terenie Dolnego Śląska. Raty, faktu
ra. Wrocław, tel. 071/341-55-16 01025771" -  

O  KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON nowy, 
2 lata gwarancji, 64 MB RAM, HDD 20 GB, 
CD-ROM x48, k. grafiki Riva TNT2 32 MB, k. dźwię
kowa, głośniki dynamiczne, obudowa midi ATX, 
klawiatura, mysz, monitor cyfrowy 15". Bezpłat
ny dowóz i instalacja na terenie Dolnego Śląska. 
Faktura, możliwość zakupu na raty (rata od 120 
zł). Cena 2.690 zł. Wrocław, tel. 071/341-55-16 
01025791

KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON obudowa ATX, 
64 MB RAM, HDD 20 GB, CD-ROM x40, karta grafiki-16 MB, 
karta muzyczna 16 bit, monitor cyfrowy 15”, mysz, głośniki, 

. klawiatura, • 1.840 zł. Wrocław, tel. 322-21-34,0502/13-08-29 
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON obudowa ATX, 
64 MB RAM, HDD 20 GB, CD-ROM x40, karta grafiki 16 MB z 
akceleracją, karta muzyczna 16 bit, monitor cyfrowy 15”, mysz, 
głośniki 180 W, klawiatura, stan idealny, • 1.820 zł. Wrocław, 
tel. 321-51-56,0502/09-67-71
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, kolo
rowy, obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwaran
cji, - 2.180 zł. Wrocław, tel. 0501/17-46-97 
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 DURON płyta główna ECS 
K7VZA FSB 266, karta grafiki Riva TNT2 32 MB, 64 MB RAM, 
karta muzyczna, HDD 30 GB Ouantum, CD-ROM x52, obu
dowa midi ATX, monitor cyfrowy 15", na gwarancji, nowy, - 
2.290 zł. Bielawa, tel. 074/833-19-64,0606/99-91-30 
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 AMD ATHLON karta grafiki 
Riva TNT2 32 MB, 64 MB RAM, fcśrta muzyczna, HDD 30 GB 
Ouantum, CD-ROM x52, obudowa midi ATX, FDD, klawiatu
ra, mysz, monitor cyfrowy 15", na gwarancji, nowy, - 2.390 zł. 
Bielawa, tel. 074/833-19-64,0606/99-91-30 
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 AMD DURON 64 MB RAM, 
CD-ROM x50, HDD 8.4 GB, karta grafiki Vidia Vanta 16 MB 
AGP, karta muzyczna, FDD 1.44 MB, obudowa midi tower ATX, 
klawiatura, mysz, na gwarancji, - 1.460 zł + monitor cyfrowy 
15" - 280 zł. Strzelin, tel. 0606/27-27-90 

, KOMPUTER PC PENTIUM III 750 AMD DURON płyta głów
na ECS VIA KT133 K7 VZA, karta grafiki 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 -1.850 zł, moźl. dokupienia monitora, nowego - 
650 zł. Trzebnica, tel. 0608/26-48-87 
KOMPUTER PC PENTIUM III 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, kolo- 

. rowy, obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwaran
cji, - 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, kla
wiatura, mysz, pad, na gwarancji, • 1.850 zł. Wrocław, tel. 
0600/36-48-77
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 AMD DURON 64 MB RAM 
DIMM BX. HDD 8.4 GB, CD ROM x 48, karta grafiki do 64 
MB, karta muzyczna, monitor 15*, SVGA, kolorowy, obudowa 
midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, • 1.740 zł. 
Wrocław, tel. 0501/49-77-17
O  KOMPUTER PC 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, te l. 0608/89-20-50, 065/ 
543-53-30 02020581

O  KOMPUTER PC PENTIUM III 800 nowy, 2 lata gwa
rancji, 128 MB RAM, HDD 40 GB, DVD x 12, k. 
grafiki GeForce 32 MB, k. dźwiękowa SB Live!, 
głośniki dynamiczne, obudowa midi ATX, klawia
tura, 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 01025781

KOMPUTER PC PENTIUM III 800 /133 MHz (INTEL), 128 MB 
RAM, HDD 17 GB, CD ROM TEAC x 40, karta graficzna AGP 
Diampnd Viper 770 32 MB, karta muzyczna SoundblasterLive 
1024, płyta główna MSI BX MASTER, modem Zoltrix Spirit 
56k, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-74-65,0601/43-67-90 
KOMPUTER PC PENTIUM III 800 INTEL płyta główna Giga- 
byte BX 2000+. 128 MB RAM, karta graficzna 32 MB, FDD 
1.44 MB. HDD 20 GB. CD-ROM x48, karta muzyczna 128 
PCI, obudowa MT ATX, klawiatura, mysz, głośniki, nowy, 2 
lata gwarancji, - 2,399 zł. Wrocław, tel. 071/368-71 -07 
KOMPUTER PC PENTIUM III 850 AMD DURON 128 MB RAM 
DIMM BX, HDD 20 GB, CD ROM x 48, karta grafiki Riva Ge- 
force 32 MB AGP, karta muzyczna, monitor 15*, SVGA, kolo
rowy,obudowa midi ATX, klawiatura, mysz. pad, na gwaran
cji, - 2.310 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, obudo
wa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 2.130 zł. 
Wrocław, tel. 0501/49-77-17
KONSOLA GAME BOY zielona, ekran czarno-biały, 2 gry, 
etui, -100 zł. Głogów, tel. 0502/14-48-69 
KONSOLA GAME BOY COLOR nowa, niebieska, 2 gry 
(Grand Prix i składanka), - 280 zł. Wrocław, tel. 0602/86-84-37 
KONSOLA NINTENDO 64 dżojstik, gra • 300 zł oraz gry na 
tą konsolę, w cenie 50-90 zł. Lubin, tel. 0604/96-86-78

NAPRAW A  
M O N ITO RÓ W  

Wrocław, ul. Wandy 20, 
tel. 783-48-97, w godz. 9-16. 9

KONSOLA NINTENDO 64 duży pad * maty pad. kable, 2 gry.
- 300 zl. Wałbrzych, tel. 074/847-26-37
KONSOLA SEGA DREAMCAST nowa, w pudełku, komplet
na, gry, płyty, stan idealny, - 540 zł. Wrocław, teł. 071/_ 
353-86-43, 0501/28-38-83
KONSOLA SEGA DREAMCAST gwarancja 8 mies., dżojpad, 
modem, Karta pamięci, gra, - 800 zł. Bystrzyca Kłodzka, teł. 
074/811-09-61  ̂ '
KONSOLA SEGA DREAMCAST nowa, zapakowana, pełne 
okablowanie, 35 gier, internet, - 680 zł. Legnica, tel. 0606/ 
*47-59-20
KONSOLA SEGA DREAMCAST 1 pad, memory 1-MB,kabel 
RGB, 12 gier, na gwarancji, - 600 zł lub zamienię. Między
rzecz, tel. 0602/62-58-14
KONSOLA SEGA DREAMCAST karta pamięci, gry, modem, 
dżojpad, stan idealny, - 600 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-15-77 
KONSOLA SEGA DREAMCAST b. mało używana, pad, kar
ta pamięci VMU, gra, okablowanie, stan idealny, - 660 zł lub 
zamienię na Sony Playstation 2 lub PS One z dopłatą. Świd
nica, tel. 074/850-58-11,0600/13-67-57 
KONSOLA SEGA DREAMCAST nowa, na gwarancji, 2 gry - 
499 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-36-28 
KONSOLA SEGA DREAMCAST Pad, internet, Boot, gry, 
nowa, zapakowana, - 560 zł. Wrocław, teł. 353-86-43,0501/ 
28-38-83
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 przerobiona, okablo
wanie, Dual Shock, pad, oba Sony, 2 x karta pamięci, 19 CD, 
mało używana, - 600 zł. Boguszów-Gorce, tel. 0608/27-20-44 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 przerobiona, Dual 
Shock, pad zwykły, 3 x memory card, pełne okablowanie, 25 
gier, stan b. dobry, - 500 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-06-42 
po godz. 15
KONSOLA SONY PLAYSTATION PSX przerobiona, stan b. 
dobry, dżojpad Sony, karta pamięci, kable, 30 gier, • 500 zł. 
Chocianów, tel. 076/818-54-07 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 3 pady, Shock, przerobio
na. 3 dema, 6 gier, • 400 zł. Głogów, tel. 0605/03-25-27 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, Dual Shock, 
kabel RGB, karta pamięci, 50 gier, literatura, • 550 zł. Jelcz-La- 
skowice, teł. 071/318-81-57
KONSOLA SONY PLAYSTATION pad, karta pamięci, kable,
6 CD - 380 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/29-87-99,075/762-13-94 
KONSOLA SONY PLAYSTATION nowa, Dual Shock, karta 
pamięci 8 MB, gry, - 400 zł. Kąty Wrocł., tel. 071/316-69-50 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 Dual Shock, pad, 
karta pamięci, pudełko, kabel euro, - 370 zi. Kędzierzyn-Koźle, 
tel. 0600/42-68-03
KONSOLA SONY PLAYSTATION Dual Shock, gry, czasopi
sma, -480 zł. Kłodzko, tel. 0604/91-26-37 
KONSOLA SONY PLAYSTATION nowa, przerobiona, - 550 
zł. Legnica, tel. 076/722-46-73,0600/17-35-92 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 z grami, pełny 
osprzęt, Dual Shock, - 450 zł. Legnica, tel. 0604/32-67-67 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 przerobiona, karta 
pamięci, Dual Shock, 4 CD, gry, okablowanie, mało używana,
- 480 zł. Legnica, tel. 0604/87-21-21
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 przerobiona, karta 
pamięci, Dual Shock, 4 CD, gry, okablowanie, - 500 zł. Legni
ca, tel. 0604/87-21-21
KONSOLA SONY PLAYSTATION dual shock, karta pamięci, 
gry, pudełko, pełne okablowanie, dokumentacja, stan b. do
bry, - 450 zł. Lubin, tel. 076/846-95-33 
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH 7002 Dual Shock, 
karta pamięci, 9 płyt, • 390 zł. Lubin, tel. 076/847-22-92 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 roczna, dual shock, 
karta pamięci, 9 gier, pełne okablowanie, przerobiona, instruk
cja, pudełko, - 500 zł. Sebastian Gajda, Opole* tel. 077/ 
460-73-34
0  KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 2 x dual 

shock, 1 pad, pal konwerter, 18 gier - 500 zł. Ru
sko k. Malczyc, tel. 0604/95-42-28 01025851

KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 przerobiona, dual 
shock, gry, karta pamięci, okablowanie, 2 pady, pudełko, mało 
używana, stan idealny, - 430 zł. Trzebnica, tel. 0603/18-56-18 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, nowa, na 
gwarancji, gry, - 470 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-36-28 
KONSOLA SONY PLAYSTATION z 1999 r , 10 gier .Światło 
za mało”, „Tomb Raider 4,5* i inne, przerobiona, stan b. do
bry. - 400 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-62-15 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7002 okablowanie, pad, w 
pudełku, gratis 6 gier, - 390 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-23-22 
lub 0608/10-50-92
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH-9002 przerobiona, 
zwykły dżojpad i dual shock, karta pamięci, PAL konwerter, 
okablowanie, 50 gier + dema, stan b. dobry. Wałbrzych, tel. 
074/664-77-64
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, pełny osprzęt, 
kierownica, pistolet, 10 gier, - 800 zł. Wrocław, tel. 07*1/ 
329-05-83
KONSOLA SONY PLAYSTATION okablowanie, 1 pad, dual 
shock, karta pamięci, gry, - 450 zł. Wrocław, tel. 071/783-25-87 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 34 gry, kabel NTSC pal, 2 
memory-kart, 1 pad, dual shock, - 450 zł. Wrocław, tel. 071/ 
372-10-94 prosić Mańka
KONSOLA SONY PLAYSTATION ONE mało używana, prze
robiona, Dual Shock, 2 pady, karta pamięci + gry, • 500 zł. , 
Wrocław, tel. 0607/55-40-02
KONSOLA SONY PLAYSTATION nowa, w pudełku, przero
biona, 2 gry, - 420 zł. Wrocław, tel. 0503/74-25-29 
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 5502, przerobiona, Pal 
Converter, ok. 20 gier, memory card, kabel RGB, - 350 zł. 
Wrocław, tel. 0501/62-48-20 po godz. 13 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 przerobiona, Dual
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C-BITBIS ul. Szczytnicka 26,50-382 Wrocław, tel. 327 70 07,0-602492 351
IDEALNY KOMPUTER OO 8IUM KASY FISKALNE 00995658

V IA  C Y R IX
płyta głów na DFI INTEL 810 ATXT 
p ro ceso r VIA CYRIX 500 MHz 
pam ięć 64 MB/133 MHz 
dysk tw ardy 20 G B  / —l  ■ - | 
FDD 1,44 MB f  -*»«  I

NAJLEPSZE POLSKIE KASY  FISKALNE 
F IR M Y  E L Z A B

JOTA...................................1490,- NETTO
ALFA EXTRA TERMAL...........1840,- NETTO
DRUKARKA FISKALNA

czytniK u  u -k u m  oua 
grafika na płycie  
karta m uzyczna na płycie  
obudow a MINI/MIDI 
klawiatura, m yszka .

CENA BRUTT01 4 9 9 ,  •

O P R O G R A M O W A N IE  D L A  F IR M  
IN ST A LA C JA  K A S  F IS K A L N Y C H  

1 K O M P U T E R Ó W  U  KL IEN T A  
Z A P E W N IA M Y  S E R W IS  

G W A R A N C Y J N Y 1 P O G W A R A N C Y JN Y

UDZIELAMY KREDYTY GOTÓWKOWE D 0 100.000,00 ZŁ, BEZ PORĘCZYCIELI

C E N Y  W  D Ó Ł  
ja k o ść  zaw sze do góry

T E R A Z  S T A Ć  CIĘ 
N A  W IĘC EJ

Zamów telefonicznie, fax’em, e-mail’em, dostawa, 
IgJnstalacia i szkolenie u klienta

III DURON 700 Mhz III

Cena 2 072 zł
Rata 122 zł

III DURON 800 Mhz III

Cena 2 158 zł
Rata 127 zł

III ATHLON 800 Mhz I I

Cena 2 403 zł
Rata 142 zł

yKArMultiSystem
50-433 Wrocław 
Prądzyńskiego 37/3 
tel.(071)787 27 34 
fax (071) 781 0015; 
tel.kom. 0501 778434

info@multisystem.do.|! 
Czynne pn-pt 10-18

111 A T H L O N  1 G H z  III

Cena 2 712 zł
Rata 160 zł

Cena 2 362 zł
Rata 139 zł

Czyste CD-RIRW Platlnum 
x1-x12

CD-R 74/650-1,75 zl spindel 
CD-R 80/700- 2,05 zl

E m

P e n t iu m  III 6 0 0  M h z
Cena 2 444 zł

Rata 144 z ł

P e n t iu m  III 8 0 0  M h z
Cena 2 761 zł

Rata 163 z ł

P e n t iu m  II11 G H z
Cena 3 104 zł

Rata 183 z ł

RATY bez 1 wpłaty 
(liczone na 24 m-ce)

pł.gł lHOO-ATX,Obudowa A7X,CD-R x50 
HDD 20Gb ATA100,SVGA Riva 32Mb,FDD, 
pamięć 64Mb 133MHz DIMM,mysz,modem K56 
kartę dźwiękowągłośniki, pad, klawiaturę

DVD 16x48 TOSHIBA 
cena 388 zł

W ofercie Notebooki 
Compaq ceny już 

od 700zł
ZESTAWY DO PŁATNIKA

Archiwum
Compaq desktop
1)133MHz,64Mb,
HDD800Mb- 
cena 800zł
2)100MHz,32Mb,
HDD 630Mb- 
cena 600zł
3)75MHz,16Mb,
HDD 630Mb- 
cena 500zł

Zestaw:
Intel Pentium 

133MHz.
32 Mb RAM, 
HDD 800Mb 

FDD, klawiatura, 
mysz CD-ROM 

obudowa 
CENA 1200zł

Shock, gra oryginalna, pudełko, stan b. dobry, • 420 zł. Wro
cław, tel. 0608/18-27-74
KONSOLA SONY PLAYSTATION PS ONE przerobiona, 
nowa, Dual Shock, gra, karta pamięci, pudełko, stan idealny, 
- 480 zł. Wrocław, tel. 0608/18-27-74 
KONSOLA SONY PLAYSTATION nowy model, Dual Shock, 
okablowanie, pudełko • 440 zł oraz konsola PS ONE, Dual 
Shock, gry, okablowanie, pudełko, CD Loader - 460 zł. Wro
cław, tel. 353-86-43,0501/28-38-83 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502, przerobiona, Dual 
Shock x 2,4 karty pamięci Sony, 12 gier+ dtfma, czasopisma 
.Playstation Plus’ 16 szt., wszystko w oryginalnych opako
waniach, stan idealny, - 630 zł. Wrocław, tel. 788-89-58,0501/ 
60-80-88
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, 2 pady, • 440 
zł. Wrocław, tel. 0603/21-24-72 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 instrukcja, 21 gier, 
kabel NTSC, karta pamięci, dual shock, 2 x pad, pudełko, stan 
idealny, - 490 zł. Wrocław, tel. 336-98-35,0605/60-29-13 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, pad, gry, kar
ta pamięci, - 390 zł. Wrocław, teł. 0607/53-60-11 
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH-9002C, najnowsza, 
stan b. dobry, 2 dżojpady, 30 CD z grami, karta 120 bloków, 
okablowanie, - 560 zł. Wrocław e-mail: -ice-@wp.pl., Ziębice, 
tel. 074/819-31-00 '
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH-9002 dual shock, 
karta pamięci 24 MB, okablowanie, pal konwerter, 21 CD z 
grami, monitor kolorowy Commodore, czasopisma o konso
lach, przerobiona, stan b. dobry, - 520 zł. Lubin, tel. 076/ 
844-66-79
KONSOLA SONY PLAYSTATION uszkodzona, -100 zł. Świd
nica, tel. 074/852-03-90

KONSOLA SONY PLAYSTATION stan idealny, pełne okablo
wanie, dual shock, karta pamięci, dodatkowo gry, - 450 zł. 
Twardogóra, tel. 0502/45-15-83 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 1 pad, okablowanie, pu
dełko, 2 gry, stan dobry, -410 zl. Wrocław, tel. 0603/26-68-09 
KONSOLA SONY PLAYSTATION SPH 9002 nowa, przero
biona, dual shock, pudełko, instrukcja, okablowanie, gra, stan 
idealny, - 410 zł. Wrocław, tel. 071/353-86-43,0501/28-38-83 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, memory card, 
komplet kabli, pad, gry, demo, stan b. dobry, - 430 zł. Wro
cław, tel. 0503/85-12-01
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, pad, kable, 
gry, stan b. dobry, - 350 zł. Wrocław, tel, 0607/77-93-56 
KONSOLA SONY PLAYSTATION II nowa, przerobiona, kom
pletna, - 1.000 zł. Krosno Odrzańskie, tel. 0503/79-38-32  ̂
KONSOLA SONY PLAYSTATION II nowa, z możliwością 
przerobienia, • 1.700 zł. Legnica, tel. 076/722-46-73, 0600/ 
17-35-92
KONSOLA SONY PLAYSTATION IIDVD, przerobiona, 4 CD,

z grami, okablowanie, Dual Shock II, • 1.750 zł. Legnica, tel. 
0604/87-21-21 . . . .  ,
KONSOLA SONY PLAYSTATION II nowa, na*warancji, moż
liwość przerobienia na życzenie, akcesdrfa, - 1.540 zł (mpżłi- 
we raty). Wałbrzych, tel. 074/842-36-28 .
O  KONSOLA SONY PLAYSTATION II nowa - 1.500 

zł, Gameboy color, różne kolory • 240 zł, orygi- 
nalne gry na PSX II. Wrocław, Lubin, tel. 0601/ 
93-35-44 84014511

KONSOLA SONY PLAYSTATION II nowa, przerobiona, na 
gwarancji, kilka gier, - 1.798 zł. Wrocław, tel. 0602/79-40-59 
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. 0604/85-52-26 800,07571 

KUPIĘ ANIMACJE OKOLICZNOŚCIOWE na 2 ^ ,  firmy 
HDP, z Wrocławia. Legnica, tel. 0603/88-27-60 
KUPIĘ CD-ROM do notebooka IBM. Wrocław, tel. 0608/ 
70-56-89
KUPIĘ DRUKARKĘ OKI 320 w cenie do 300 zł. Wrocław, tel. 
0602/63-65-21
KUPIĘ DYSK TWARDY do poj. 2.5 GB. Blachownia, tel. 0502/
16-91-74 po godz. 15, woj. bielskie
KUPIĘ DYSK TWARDY uszkodzony, powyżej 1 GB. Wrocław,
tel. 368-75-88,0602/66-49-88,0503/86-40-86
KUPIĘ KOMPUTER każdy. Wrocław, tel. 071/365-56-67
KUPIĘ KONSOLĘ SEGA DREAMCAST w cenie do 450 zł.
Wrocław, teł. 0503/85-12-01-,... • ,.n ,

KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION PS ONE + ekraniki 
kolorowy i Car Adapter (podłączenie do inst. elektrycznej sa
mochodu). Wrocław, tel. 0603/43-92-46 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION oraz Dreamcast. 
Wrocław, tel. 0503/85-46-88
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION 9002 PS ONE, Dre- 
amcasl Wrocław, tel. 071/353-86-43,0501/28-38-83 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION przerobioną w ce
nie do 280 zł. Wrocław, tel. 0503/85-12-01 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION II w cenie do 1200 
zł. Wrocław, tel. 0503/85-12-01 
KUPIĘ MONITOR 17" w stanie b. dobrym, maks. 2-letni lub 
zamienię na konsolę Sony Playstation. Wrocław, teł. 0503/ 
72-50-07
KUPIĘ MONITOR 17 cali, cyfrowy, kineskop Sony Trinitron/ 
najwyżej 2-łetni - do 500 zł. Wrocław, tel. 0602/48-74-86 
KUPIĘ NOTEBOOKA okazyjnie, do 1.500 zł. Wrocław, tel. 
0603/10-31-00
KUPIĘ NOTEBOOKA. Wrocław, tel. 353-86-43, 0501/- 
28-38-83

KUPIĘ PŁYTĘ GŁÓWNĄ Epox mvp3g5. Wrocław, tel. 0602/ 
70-72-21
KUPIĘ SKANER. Wrocław, tel. 0503/72-50-07 
KUPIĘ STACJĘ DYSKÓW do notebooka 486, zewnętrzną. 
Wrocław, tel. 0608/70-56-89 - 
KUPIĘ WINDOWS 95 oryginalny, z licencją - do 150 zł. Wro
cław, tel. 071/789-35-02
KUPIĘ ZUŻYTE KARTRIDŻE DO DRUKAREK atramento
wych Hewlett-Packard, Lexmark, Canon, Epson, w cenie 2-7 
zł/szt. oraz zużyte tonery do drukarek Hewlett-Packard, w 
cenie 10-11 zł/szl Wrocław, tel. 0607/60-83-59,0607/27-01-99 
KUPIĘ ZUŻYTE KARTRIDŻE DO DRUKAREK atramento
wych, Hewlett-Packard, Lexmark, Canon, Epson, w cenie 2-7 
zl/szt. oraz zużyte tonery do drukarek Hewlett-Packard, w 
cenie do 10-11 zł/szt. Wrocław, tel. 0607/60-83-59, 0607/ 
27-01-99
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

O  MONITOR: Acer 17" - 550 zł, Belinea 15" - 330 zł, 
Yakumo 15" - 300 zł, C T X 15" - 310zł, Ero 17" - 
370 zł, Siemens 15" • 320 zł, Compaq 15" • 270 zł, 
Wisdom 15" • 250 zł, Daewoo 15" - 320 zł, Nokia 
17" - 370 zł, Fujitsu 15" - 320 zł, Medion 15" • 340 
zł, C TX17" - 500 zł, Goldstar 17" - 550 zł. Legni
ca, tel. 076/862-36-83,0601/97-43-25 84013921 

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 do Amigi, 300 dyskietek, stacja dysków, nowa - 
200 zl. Wrocław, tel. 071/787-87-78 
MONITOR 17’ stan dobry, - 390 zł lub zamienię na 15'. Wro
cław, teL 372-64-11 rano
MONITOR 17" kineskop Trinitron, -1.100 zł. Wrocław, tel.
0604/08-46-42,0501/55-97-22 po godz. 16
MONITOR 14,15 i 17", od 150 zł. Wrocław, tel. 0502/37-74-17

MONITOR 17", cyfrowy, menu na ekranie, stan b. dobry, - 440 
zł. Wrocław, tel. 0501/46-01-89 
MONITOR 20", kineskop Sony Trynitron • 840 zł, Siemens, 
cyfrowy, stan b. dobry - 420 zł, 17", cyfrowy, na gwarancji - 
440 zł, 15" Mag, cyfrowy, gwarancja - 280 zł, Siemens 15", 
cyfrowy • 220 zł, klawiatura, mysz bezprzewodowa, Siemens, 
nowa -140 zl. Wrocław, tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17, 
0501/15-5 -̂90
MONITOR 14,15 i 17" - od 150 zł. Wrocław, tel. 0604/08-46-42, 
0501/55-97-22 po godz. 16
MONITOR 20" gwarancja, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/ 
357-93-64
MONITOR 15", SVGA, kolorowy, cyfrowy, - 340 zł. Wrocław, 
tel. 071/784-30-68
MONITOR 17", SVGA, kolorowy, cyfrowy, - 560 zł. Wrocław, 
tel. 071/784-30-68
MONITOR 17" do PC, cyfrowy, kolorowy, 1-roczny, Vision 
Master 404, stan b. dobry, - 620 zł, 17" roczny, marka Culus 
998 AM, - 620 zł. Wrocław, tel. 0609/49-48-37

MONITOR 15" cyfrowy, stan b. dobry, - 250 zł. Wrocław, tel. 
0501/60-83-89-
MONITOR 19", nowy, karton, rozdzielczość 1600 x 1200, 
50-160 Hz. norma TCÓ 99, - 1;150 zł, Wrocław, tel. 0503/ 
72-50-00
MONITOR ACER 15" cyfrowy, stan b. dobry, - 280 zł. Wro
cław, tel. 0501/60-83-89
MONITOR ATHENA 17", stan b. dobry, wysokie, parametry, -
680 zł. Oleśnjca, tel. 0604/54-01-35
MONITOR BELINEA 15" roczny, - 320 zł. Wrocław, tel. 0609/
49-48-37
MONITOR BELINEA RM07F17", cyfrowy, 1998 r„ kineskop 
Panasonic, rozdzielczość 1600 x 1200 (120 Hz), plamka 0:26, 
OSD, możliwość sprawdzenia, stan idealny, - 560 zł. Wro
cław, tel. 0604/54-45-34
MONITOR COMPAO 15", - 230 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
60-83-89
MONITOR DAEWO015" - 260 zł.., teł. 071/363-81-42,0600/ 
10-51-55
MONITOR EIZO cyfrowy, 15", stan b. dobry - 270 zł; CTX,

cyfrowy, 17", stan b. dobry - 480 zł oraz monitor 15", cyfrowy,
- 260 zł. Wrocław, tel. 0501/34-68-86
MONITOR EIZO cyfrowy, 20", stan dobry - 780 zł; IBM, cyfro
wy, 17", OSD, kineskop Sony - 480 zł oraz monitor 15", cyfro
wy, - 250 zł. Wrocław, tel. 0504/95-89-21 
MONITOR FUJITSU 17",.R 1280x1024x75 Hz, OSD, 99 r, - 
520 zł. Wrocław, tel. 0503/54-27-95 
MONITOR KFC 15", cyfrowy, kineskop NEC. plamka 0,24, 
mało używany, z filtrem, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/328-98-12, 
0502/14-92-36
MONITOR LG 17", 1999 r. cyfrowy, OSD, - 620 zł. Wrocław, 
tel. 355-57-78,0503/84-43-79 
MONITOR LICOM 15", cyfrowy - 330 zł, TVM 15" OSD - 330 
zł, AOC15", cyfrowy, OSD, na gwarancji 2 lata - 500 zł, Licom 
15", cyfrowy, OSD - 500 zł, LG 15", cyfrowy, na gwarancji 3 
lata • 590 zł. Bielawa, tel. 074/833-19-64,0606/99-91-30 
MONITOR LIFETEC17" (kineskop Panasonic), OSD na ekra
nie, na gwarancji, - 530 zł. Wrocław, tel. 0501/81-15-38 
MONITOR MAG 15", 1024 x 768 75 Hz, 4-letni, stan b. dobry,
- 240 zł. Wrocław, tel. 0607/72-63-79
MONITOR NEC 14" -120 zł. Wrocław, tel. 071/363-81-42, 
0600/10-51-55
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 NOKIA 15" cyfrowy, duża rozdzielczość, • 350 zł. 
Wrocław, tel. 355-57-78,0503/84-43-79
MONITOR PHILIPS czarno-biały, - 80 zł. Lubin, tel. 0605/ 
35-94-28
MONITOR PHILIPS 15", nowy, ciekło-krystaliczny - 2.000 zł. 
Zbąszynek, teł. 068/384-92-04 
MONITOR SIEMENS cyfrowy, 15" - 310 zł; Samsung, koloro
wy, 14" -150 zł oraz monitor cyfrowy, 17", - 450 zł. Dzierżo
niów, tel. 0502/40-96-80
MONITOR SIEMENS kolorowy, - 150 zł. Lubin, tel. 0605/
35-94-28
MONITOR SONY 15", na gwarancji. Wrocław, tel. 0501/ 
81-15-38
MONITOR SONY 20" - 800 zł. Wrocław, tel. 071/341-20-22, 
0603/55-59-58
MONITORY 14", analogowy, z fiitrem -150 zł, 14" i 15", cyfro
we - 250-300 zł, czarno-biały • 35 zł łub zamienię na płytę 
główną Pentium np. 200. Legnica, tel. 076/850-68-20 
MONITORY kolorowe od 170 do 220 zł. Wrocław, tel. 0503J V  
67-75-02
MONITORY 14 i 15", cena - 270 zł/szt. Wrocław, tel. 0603/ 
63-66-99
O  MONITORY KOLOROWE od 9 do 21" • skup, 

sprzedaż, naprawy. Gwarancje, faktury VAT. Np. 
monitor kolorowy, cyfrowy, 15" • 300 zł z VAT-em; 
kolorowy, cyfrowy, 17" - 380 zł z VAT-em. Wro
cław, ul. Trwała 1, w godz. 12-18, tel. 071/ 
783-76-42,0601/70-54-03 81010171

NAGRYWARKA PHILIPS CDD 3610 CD-RW, box, oprogra
mowanie, pudełko, kabel IDE, • 130 zł. Wrocław, teł. 0503/
36-29-44
NAGRYWARKA PHILIPS CDR 785 2-kieszeniowa, 2 pręd
kości, na gwarancji,.- 1.300 żł- Wrocław, tel. 0603/23-10-07 
NAGRYWARKA PIONEER PDR .609 nowa. CD text, dużo 
funkcji - zamienię na nagrywarkę Philips CDR 560,570,770, 
z dopłatą dla mnie, pożądana gwarancja. Chojnów, tel. 076/ 
818-87-14
NAGRYWARKA TEAC 4x24 SCSI * kontroler, mało używa
na, -'400 zł. Wrocław, tel. 0607/05-71-06,071/351-77-05 
NAGRYWARKA TEAC. W512B x12/x10/x32, Burn Proof, 
szybka, nowa, nie używana, na gwarancji, • 740 zł. Legnica, 
tel. 076/854-97-77
NOTEBOOK 2 szt.,torba, zasilacz, -900 zł. Wrocław, tel. 071/ 
357-65-15
NOTEBOOK COMPAO 420. CX kolorowa matryca, FPD1.44 
MB, xlysk twardy, 2 .PCMCIA, zasilaez, bateria, torba, stan b. 
dobry, -1.280 zł. Wrocław, teł. 071/373-93-99 
NOTEBOOK 386SX 7 MB RAM, FDD 1.44 MB, mono, HDD 

• 65 MB, zasilacz,- 300 zł. Wrocław, tel. 0604/60-89-78 
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 
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 PENTIUM 120 IBM, - 1.300 zł. Wrocław, Jel. 
0606/30-29*38
NOTEBOOK PENTIUM 166 MMX TOSHIBA 32 MB RAM, FDD 
1.44, HDD 2.1 GB, CD-ROM x12, karta graficzna 2 MB, ma
tryca 12,3*, karta dźwiękowa, głośniki, USB, IRDA, - 2.499 zł. 
Wrocław, tel. 0501/58-19-06
NOTEBOOK PENTIUM 166 MMX 32 MB RAM. HDD 2 GB,
FDD, CD-ROM, karta muzyczna, głośniki, stereo, zasilacz, 
bateria, 12.1 TFT, torba, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0502/39-80-06 
NOTEBOOK PENTIUM 200 MMX Toshbia SatellitePro 440 
CDX, 16 MB RAM, CD-ROM, FDD, HDD 1.34 GB, karta mu
zyczna, wbudowane głośniki, kolorowa matryca 21.1*, porty 
PS/2, RS 232, USB, IR, VGA, PSMCIA, bateria 3600 mAh, 
zasilacz, WIN 98, stan b. dobry. - 2.500 zł (możliwy dowóz). 
Zielona Góra. tel. 0603/40-14-77 a
NOTEBOOK PENTIUM 266 32 MB RAM. HDD 2 GB, FDD, *  
CD-ROM x24, karta muzyczna, głośniki stereo, 56 kbps, mo-

I S K R A  

t e l .  © 7 1 /
NOOTEBOOK ES?
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możliwość ; 
wystawienia 
faktury V ĄT

PROCESOR PAMIĘĆ DYSK MATRYCA CD FDD GRAFIKA MODEM SIEC CENA netto

CALIFORNIA 6500 
COMPAO
DELL INSPIRON jJSOO 
IBM A20P 
TARGA 
IBM
LIFEBOOK

P IU7ML 
ipLEROI

m
p
Hf650 64MB

6,4GB 13.3TFT 24 1,44 8MB 56Kb DVD TORBA 4.500
18GB 14,1 TFT 24 1,44 8MB 56Kb KARTON 9.000
5GB 14.1TFT 24 1,44 8MB 56Kb TORBA 5.500
20GB 15,1 TFT 24 1,44 16MB 56Kb 10/100 DVD KARTON 11.000
10GB 13,1 TFT 24 1,44 8MB 56Kb 10/100 TORBA 8.500
12GB 14,1 TFT 24 1,44 8MB 56Kb 10/100 DVD TORBA 7.500
10GB 14,1 TFT 24 1,44 56Kb 10/100 TORBA 6.500

Prime

PN - PT  10.00 -18.00 TEL./FAX:(071 )34 152 85 
SO BOTA 10.00 - 13.00 TEL/FAX (071) 78 333 04 
u l.PRĄDZYŃSKIEGO  31 W ROCŁAW  
e-mail: prime@poland.com tel kom. 0606 49 40 10

O F E R T A  P R O M O C Y J N A  
PO OBNIŻONYCH CENACH WAŻNA DO 17.05..2001

DO KAŻDEGO KUPIONEGO 
ZESTAWU KSIĄŻKA DO 

WINDOWS GRATIS

MONTUJEMY KOMPUTERY
u o m p u t e r s  w  d o w o ln e jk o n fig u ra c j i.
I0 TEL./FAX:(071 )34 152 85 DOWOŹ, INSTALACJA ORAZ PRZESZKOLEŃPRZESZKOLENIE |

GRATIS ! I !! ! !

OFERTA SPECJALNA:
O KI Dyskitwarde:

HDD 20 GB ATA100 
L E X M £ R K  HDD 30 GB ATA100

SEIKOSHA

MONITOR LIKOM 17” 0.25 950,- DRUKARKA HP 640C 
420,- MONITOR LIKOM 17” 830,- LEXMARK Z32
510,- MONITOR LIKOM 15” OSD 620,- DIMM 64 MB SDRAM 

RIVA TNT2 M64 32MB 185,- MONITOR CTX PR705F 17” 1390,- DIMM 128 MB SDRAM

370,-
399,-
105,-
205,-

ZESTAWY OBJETE SĄ 24/36 MIESIĘCZNĄ GWARANCJĄ

CTX
G H U P i W

i W

pentiuro*!!!

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 MIDITOWERATX ' 
KLAWIATURA, MYSZ,PAD ^

CENA :1.920

“PUMA”
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 
KLAWIATURA,MYSZ,PAD

C E N A : 1.800,- ^

“JAGUAR”
AMD DURON 800 MHZ 

VIA KT 133 ATX ATA 100 
RAM 128 MB DIMM 

HDD 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

C E N A : 2.040,- ^
H B

“GEPARD”
INTEL PENTIUM III 866 MHZ 

VIA 8X100/133 MHZ ATX ATA100 
RAM 128 MB DIMM 

HDD SEAGATE 30 GB ATA 100 
RIVA TNT2 M64 32 MB AGP 

DŹWIĘK 32 BIT STEREO 
FAX MODEM 56 KV90 

CD - ROM X  52, FDD 1,44 MB 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE 

OBUDOWA MIDITOWER ATX 
KLAWIATURA,MYSZ,PAD '

C E N A : 2.735,-.^
RATY ROZŁOŻONE NA  24 MIESIĄCE.

K U P  K O M P U T E R  A  T E L E F O N  K O M Ó R K O W Y  B E D Z I E  T W Ó J  ! ! !
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c U m 50r303 Wrocław, iitefe^nóści 
.tet. @77}322-9443 tebfak.'

łlakidowejdS %iij' .  
781-56-28 V

Procesor ‘ -  INTEL CELERON 700 
Dysk twardy 2Ó'Clł'MA100 
Płyta główna 133 MHz 1815 AT5Ć :;, j- 

.Pamięć RAM DIM M  64 MB i 33 
Karta-graficina 8 MB on board 
Karta tnuz$czna  ̂ I ć b i l  A C ’97.
CD-ROM "ęp-ROJyt 52x

Integra teono 17799 zł

Procesor INTEL CELERON 700 
Dysk twardy 20 GB ATA100 

: Płytagłówoa 133 MHz PIII ATX 
•Patfttsć&AM ' " -  DIMM 64 MB 133 ' 
Karta graficzna- RlV5tTNT2.J2 MB AGP 
Jiorta muzyczna 16 bTf A C ’97 
CD-ROM.. CD-ROM 52x

Jtistral H o r i t e  ~1.&69 żf
P ROMOG J Ą !  fi DRUKARKA LASEROjtfA MINOLTA 1 1 0 a C -9 9 9 ż t ł ! !* *
Procesor AM D DURON 750 
Dysk twardy 20 G B ATA100 
Płytą główna V IA  KT 133 ATX A 100 
Pamięć RAM  DIMM 64 MB 133 
Karta graficzną. RIVA TNT2 32 MB AOR , 
Karta muzyczna 16 bit A C ’97 r*iS rU  
CD-ROM CD-ROM 52x y sM P

JHistral Duron 1.899 zł

Procesor AtylD DURON 800 
Dysk twardy 30 Gft ATA100 
Płyta główna VtA-KT 133 ATX AlOO
Pamięć RAM  DIMM^121?MB T O -----
Karta graficzną RIVA TNT2 32 MB AGP 
'Karta muzyczna SB LIVE!
Dyp-ROM  DVD 12x

JHistral Cinema 2.489 zł
W  każdym zestawie: obudowa MIDI TOW ER AT5<, FDD 1,44 MB, klawiatura, mysz, podkładka

Monitory: f3 lata ctwarancjh 
15“ DAEW OO  -63 9  zł
17“ DAEW OO  t  859 zł 
17“ VIEW SONIC FT-1T50 zł 
17“ N EC  F6700+ - 1 3 3 tz ł 
Drukarki:
E PSO N  St.C. 480 - 319 zł 
€PS® N  St-.C. 580 - 389 zł 
E PS Ó rre t.G . fiSO - 589 zł 
HP DJ-640C r3 5 a z ł 
HP DJ-840C -4 8 9  zf
Lexm arkZ12 - 259 zł 
Min6lta1jOOLaser-1169 zł 
Skanery: ^  „
Revscan 1200U l> 28 9 .z ł‘
Revscan 1200U+slaj-429zł 
Fax/modemv:
Motorola 56k V.90 - 95 zł 
Zoltrix Aquilą 56k -115 zł 
Zoltrix Sagitta 56k -1 5 9  zł

rata przy 24 miasiĄcacti i t0% pierwszej wpłaty 
♦ W w u i  przy zakupie diykajfci z  komputerem

dem, USB, W!N 98, bateria do wymiany, zasilacz, 12.1 TFT, 
SVGĄ, - 2.500 zł. Wrodaw, tel. 0501/81-15-05 
O  NOTEBOOK PENTIUM 600 HEWLETT-PACKARD 

N5000 13.3 TFT hi contrast, 96 MB RAM, HDD 10 
GB, modem 56, CD-ROM, FDD, głośniki mega 
bass, oryginalny Intel, ĆD działa przy wyłączo
nym komputerze, fabrycznie nowy, pudełko, gwa
rancja, • 5.900 zł. Wrocław, tel. 0607/60-86-69 
02020971

NOTEBOOK PENTIUM U 233 CALIFORNIA ACCESS 32 MB 
RAM, HDD 3.2 GB, karta grafiki S3, karta muzyczna, CD-ROM 
~x24,2 x PCMCIA, modem 56 k, sterownikî  instrukcja w jęz. 
polskim, torba, stan idealny, - 3.500 zł. Leszno, tel. 0502/ 
17-82-77
NOTEBOOK PENTIUM II233 ARISTO 64 MB RAM, aktywna 
matryca, HDD 5 GB, podczerwień, modem 56 Kbps, USB, 
wewn. stacja dyskietek, CD ROM, 2x PCMCIA, mikrofon, ba
teria, ładowarka, zadbany, mało używany, model 2000', - 3-000 
zł. Wrocław, teł. 071/361-00-61,0602/80-37-53 ' 
NOTEBOOK PENTIUM II266 64 MB RAM, HDD 4 GB, FDD, 
CD-ROM x24, USB Port, port podczerwieni, WIN 98, głośniki 
stereo, karta muzyczna, 13.3", TFT, torba, - 3.390 zł. Wro
cław, tel. 0502/39-80-06
NOTEBOOK PENTIUM II300 COMPAO Celeron, dysk twar
dy 4,3 gb, 100 mb ram, cd-rom x24, fdd wymienny z baterią, 
matryca 12.1" aktywna, bateria ni-mh, 2x pcmcia, usb, ps2, 
Ipt, com, svga, matryca obsługuje rozdz. 800x600, karta mu
zyczna + głośniki, - 3.800 zł. Zgorzelec, tel. 0605/61-36-30 
NOTEBOOK PENTIUM II 300 COMPAO ARMADA 1700 16 
MB RAM, HDD 6 GB, CD-ROM (24x), FDD, 2 x PCMCIA, 
fax-modem, matryca 14.1" TFT, Win ME, wbudowany zasi
lacz, nowa bateria, głośnik JBL, stan idealny, - 3.900 zł. Wro
cław, tel. 071/352-30-97,0503/66-96-49 
NOTEBOOK PENTIUM II366 Asus, Celeron, • 3.500 zł. Bo
lesławiec, tel. 075/732-64-28
NOTEBOOK PENTIUM II 366 HDD 5 GB, 32 MB RAM, 
CD-ROM wewnętrzny, stacja dysków, płyta CD ze sterowni
kami, głośniki, książka obsługi, na gwarancji, - 3.600 zł. Wro
cław, tel. 0609/49-48-37
NOTEBOOK PENTIUM II400'AMD KG-2 matryca 14,1 TFT, 
HDD 6 GB, 64 MB RAM, CD-ROM x24 Teac, FDD 1,44 MB 
VGA 4 MB, modem 56k, karta muzyczna, torba, gwarancja, - 
3.800 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17, 0501/ 

, 15-50-90
■ NOTEBOOK PENTIUM II400 Apple Power book G3/400,64 
MB RAM, HDD 10 GB, VGA 8 MB ATI, DVD, matryca 14,1" 
TFT, gwarancja, modem 56k, - 5.900 zł. Wrocław, tel. 071/ 
342-80-63 w godz. 11-17,0501/15-50-90 
NOTEBOOK PENTIUM II400 TOSHIBA SATELITE XC DT 96 
MB RAM. 4 GB, CD-ROM, modem LCD 14,1" USB. karta gra
ficzna, muzyczna, głośniki, bateria, zasilacz, drukarka Canon, 
mało używana, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 362-82-41 
NOTEBOOK PENTIUM II500 ASISTON 8620 CELERON 500,

matryca 12,1 tft, HDD 6GB, 32 MB RAM. CD, faxmodem, na 
gwarancji, - 5.500 zł. Wrocław, teł. 0601/75-67-63,0601/ 
87-44-46
NOTEBOOK PENTIUM II533 fabrycznie nowy, pudełko, ak
tywna matryca TFT-fHi Contrast), DYD dekompresja filmów, 
64 MB RAM, HDD 5 GB, modem 56, głośniki mega-baśs 
(JBC), - 5.400 żł. Wrocław, tel. 0607/60-86-69 
NOTEBOOK PENTIUM II1128 MB RAM, HDD 10 GB, stan b. 
dobry - 6.500 zł. Dzierżoniów, tel. 0503/01 ̂ 52-12v 074/ 
831-07-47
NOTEBOOK PENTIUM III 450 ARMADA M700 COMPAO 128 
MB RAM. HDD 6 GB, fax-modem, CD-ROM (24x); FDD, ma
tryca TFT 14.1", zasilacz, stan idealny, - 5.700 zł. Wrocław, 
tel. 071/353-86-43,0501/28-38-83 
NOTEBOOK PENTIUM III 475 TOSHIBA AMD, HDD 5 GB, 
32 MB RAM, modem, CD-ROM, pełne oprogramowanie, ste
rowniki, torba, - 3.350 zł. Wrocław, tel. 0503/72-50-00 
NOTEBOOK PENTIUM III 500 HP omnibook 4150B, matryca 
14,1" TFT, 128 MB RAM. HDD 6 GB, VGA ATI 8 MB. DVD, 
FDD, modem 56k, dodatki, torba, gwarancja, • 6.350 zł. Wro
cław, tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17,0501/15-50-90 
NOTEBOOK PENTIUM III 550 CELERON Toshiba Satellite 
Pro4200 Series. 5.6 GB, HDD, 64 MB RAM, FDD. DVD-ROM, 
modem V.90, karta grafiki 8 MB, to/ba, stan idealny, mało uży
wany, - 4.700 z ł.te l. 0609/40-20-94 
O  NOTEBOOK PENTIUM III 600 INTEL Sony Vaio 

PCG-F707, 64 MB RAM, HDD 9 GB, matryca ak
tywna TFT 14.1", DVD, modem, torba, - 6.300 zł. 
Wrocław, tel. 0608/27-16-32 02021571

O  NOTEBOOK PENTIUM III 700 CELERON, TOSHI
BA 64 MB RAM, HDD 10 GB, TFT. 13.3", DVD, 
fax-modem 56 V.90, oprogramowanie 4 MB 
SDRAM, nowy, na gwarancji, w kartonie, • 5.700 
zł. Żagań, tel. 068/478-14-30, 0602/17-14-43 

. 87020941
O  NOTEBOOKI - SKUP, SPRZEDAŻ, ZAMIANA : 

Pentium 166 - 2.200 zł; Pentium 166 + LCD 13.3” 
• 2.400 zł; Pentium II233,100 MB RAM • 3.100 zł; 
Pentium II 366 -3.900 zł; Celeron 500 • 3.700 zł; 
Pentium III 600 • 5.800 zł; Pentium II11000 MHz (1 
GHz) • 9.500 zł. Wrocław, tel. 0601/71-04-89 
02021421

NOTES ELEKTRONICZNY CASIO SF-5500 B, 128 KB pa
mięci, b. dużo funkcji, utajnianie danych, współpraca z kom
puterem, fabrycznie nowy, zapakowany, gwarancja, instruk
cja w jęz. polskim, - 250 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-95-62 
OBUDOWA CODEGEN ATX Middie Tower 4x5,25 i 2x35", 
zamykana -160 zł, obudowy AT (różne), MT, Desktop, inne, 
od 50 do 80 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0502/99-81-30 
OBUDOWA MIDI TOWER, - 45 zł. Wrocław, tel. 0501/34-68-86 
OBUDOWA MIDI TOWER AT stan b. dobry, - 50 zł. Wrocław, 
tel. Ó503/71-11-60

!!!Skupujemy Nowe i Używane Konsole Oraz Akcesoria!!

>Modernizacja P laystation 2 Na NTSC/PAL<

D r e a m c a s t  ^
!!!Nowa Niewiarygodna Cena!!!

-Karta Pamięci VMU 
-Joypad Sega 
-Wibracja Sega 
-Myszka Sega

-Action Rep lay -180,-
3 9 , -  -Klawiatura Sega -139,-

- 1 2 9 , -  -p isto let M adCatz -180,-
- 1 3 9 , -  -N ieoryginalne akcesoria od -60,-

***CZTERY LATA  N A POLSKIM  RYNKU***
Poszukujemy hurtowych odbiorców z całej Polski!!!

>  >  >  S E R W I S  <  < <
Napraw im y k ażd ego  P leyaka 

!! i nie obed rzem y C ię  z e  skóry  !! 
*** G W ARANC JA***

GameBoy Color 
aW t249,~ G ry  od 80,-

Karta 1MB - 29,- Pal Conventor - 55
Karta 2MB - 45,- Action Replay - 65,-
Karta 8MB - 55,-Pistolety od -89,-
Joypad - 29,-MultiTap -105,-
DualShockorg -90 ,-Myszka -58,- 
Kabel RGB - 25,- 
Kabel RGB HiFi -30,- nk*****'___________
Prowadzimy sprzedaż wysyłkową! II 
Czas oczekiwania - do 10-ciu dni!!!

Ninie jszy cennik nie stanowi oferty 
handlowej w  myśl Kodeksu Cyw ilnego________

***Wybierz swój zestaw** 
PLAYSTATION MODEL

■ i ± ■
l-PAD .- <  v "  : • - -490.-z ł 
-2xPAD. KARTA  1MB -515. -zł 
tD U A Ł  S H O C K  S O N Y  -5S9 .-z ł 
-2xD U A L  S H O C K  SO NY-629,-z ł

( Rok Gwaranci,I)

A.H.U.SYNIT0PS VIDE0GAMES 
ul.Swobodna 41 50-089 Wrocław 
(100 metrów od Hotelu Wrocław) 
k (0 7 1 )  782-85-58,0-501-151-757 
Email: Synitops@pneł.pl 

.-Piątek 12.Poi 00-18 .00  Sobota do 15.00

OBUDOWY AT od 30 do 90 zł/szl;, inne. Wrocław, teł. 071/ 
349-47-58
OBUDOWY BIG TOWER AT z zasilaczami, 6 szt , cena 40 zł/ 
szt. Wrocław, tel. 0607/74-05r95 
OBUDOWY AT dyski twarde, karty graficzne, sieciowe i dźwię
kowe, inne, ceny od 10 zł. Wrocław, tel. 0607/74-05-95'. * 
PALMTOP ALCATEL COMMUNICATOR + ładowarka, - 300 
zł.Kostrzyca,gm. JeleoiaGóra,tel,075/713-12-20 ’
PALMTOP PALM VX, -1,300'zł lub zamienię na telefon Nó- 
kia Communicator 9110. Wrocław, teł. 0604/29-93-50 
PAMIĘĆ RAM SIMM-PS/2 i EDO, ód 4 do 32 MB -15/135 zl. 
Wrocław, teł. 071/349-47-58 5 
PAMIĘĆ RAM DIMM, 16 MB RAM (2 x 8 MB), • 60zł. Świebo
dzice, tel. 074/854-48-43
PAMIĘĆ RAM DIMM, 8 MB RAM - 20 żł. Wrocław, tel. 0607/ 
20-96-98
PAMIĘĆ RAM SIMM PS/2, FPM 2 x 16 MB -140 zł, 2 x 8 MB
- 70 zł, 2 x 4 MB - 35 zł, SIMM PS/2-EDO, 2 x 16 MB -130 zł,
2 x 8 MB - 65 zł, 2 x 4 MB • 30 zł. 1 x 8 MB - 35 zł i inne. 
Wrocław, tel. 349-47-58
PAMIĘĆ RAM 64 MB DIMM, 133 MHz, ha gwarancji, - 70 zl.

. Wrocław, teł. 071/327-46-99 
PAMIĘĆ RAM 8 MB, Edo, duże ilości, cena 25-35 zł/szt. Wro
cław, tel. 0501/97-98-71.
PAMIĘĆ RAM 32 MB DIM LX, - 65 zł. Wrocław, tei. 0504/ 
95-89-21
PAMIĘĆ RAM 4 x 8 MB, PS2 - 25 zł/szt. Wrocław, tel. 0501/ 
34-68-86
PAMIĘĆ RAM PC-133 SDRAM, 128 MB, nowa, na gwarancji, 

Wrocław, tel. 0601/71-80-33 
' PLOTER + pisaki, instrukcja obsługi w jęz. angielskim i nie-' 
mieckim, - 2.500 zł. Lubin, tel. 0603/12-68-97 
PŁYTA GŁÓWNA A-Trend ATC 6220, chipset Intel 440 BX, - ' 
220 zł. Wrocław, tel. 365-76-37 do godz. 14 w piątek 
PŁYTA GŁÓWNA 4<6 ♦ procesor 486dx/100, 16 MB RAM, 
karta grafiki -110 Zł. Wrocław, tel. 0503/67-75-02 
PŁYTA GŁÓWNA AMD 5 VIA 77 100 MHz, Sockel 7 - do 550 
MHz, AGP, PCI, ISA, gwarancja, - 220 zł. Oława, tel. 0601/ 
56-64-59
PŁYTA GŁÓWNA AMD BIOSTAR M7VKA pod procesory 
Duron/Athlon, socket-A, do 1.2 GHz, - 230 zł. Wrocław, tel.- 
071/341-46-97
PŁYTA GŁÓWNA AMD pod Durona VIAM7VKA. do 1.2 GHz. 
z kartą muzyczną AC, na gwarancji 1 mies, - 260 zł. Wrocław, 
tel. 0501/17-46-97
PŁYTA GŁÓWNA AMD S7 ALI do 550 MHz, AMD K6 2/III 2.2 
V, na gwarahcji 1 mies, -180 zł. Wrocław, teł. 0501/17-46-97 
PŁYTA GŁÓWNA AMD BIOSTAR M5 ALC socket-7, pod K6-2, 
K6-3 - 130 zł, - 70 zł. Wrocław, tel. 0607/32-73-99, 071/ 
339-83-85 w godz. 12-20
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM 75 + procesor AMD 5 - 80 zł, 
UPS - 70 zł, zasilacz płaski - 30 zł, karta grafiki - 30 zł i inne. 
Świdnica, tel. 0606/58-03-92
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM + procesor Intel 150 MHz - 210 
zł, procesor Intel .75 - 40 zł, P-90 MHz - 50 zł, 486.(5 x 86), 
133 MHz - 55 zł, 5 x 86,100 GP - 45 zł. Wrocław, tel. 0502/ 
99-81-30
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM 100 MHZ - M j& ł  150 MHz -
150 zł. Lubin, tel. 0604/47-01-09
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM z procesorem Pentium 133, -120
zł. Wrocław, tej. 0604/54-45-34 . 'Ą
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM oraz procesor.Pentium 133, -
180 zł. Wrocław, teł. 0504/95-89-21 '  "
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM ♦ procesor Pentium 100, -180
zł; Wrocław, tel: 0501/34-68-86
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM ASUS LX, - 70 zł. Wrocław, tel.
0607/32-73-99, 071/339-83-85 w godz. 12-20
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM IIABIT BP6 DUAL CELERON
BX + procesor 433 MHz, - 580 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/
388-43-81
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II MICROSTAR MŚ6178, i810, 
karta muzyczna i graficzna, pod Intela na FCPGA -140 zl 
oraz Microstar MS6156, Slot-1, obsługuje wszystkie proce
sory Intela do4 GHz, z kartą muzyczną SB 128 -130,zł. Wro
cław, tel. 071/341-46-97
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM IIATX Intel 440 BX + SVGA Riva 
TNT 16 MB + SB 128 PCI, obudowa ATX - 510 zł, płyta Pen
tium HX ATX + SVGA 2 MB, 2xUSB do 200 MHz -130 zf, inne. 
Wrocław, tel. 0502/99-81-30 - 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM IIBX, pod Celerona II, na gwa
rancji 1 mies, -160 zł. Wrocław, tel. 0501/1746-97 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II ĆIGABYTE GA6ZMA, pod 
Pentium-ll-lll, Celerona -130 zł, Via 694X Gigabyte GAVX74X
- 200 zł, Biostar M6TBA (BX) -130 zł. Wrocław, tel. 0607/ 
32-73-99,071/339-83-85 w godz. 12-20
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II BIOSTAR M5VBE z kartą mu
zyczną ESS, 100 MHz, obsługuje procesory Pentium II, III, 
Celeron (do 800 MHz) -100 zł, MSI I8l0 61?tf. z kartą mur ' 
zyczną i graficzną, pod Celerona II, do 800 MHz -140 zł„ Bio
star M6VCF, pod Celerona II, Pentium III, do 1 GHz - 15Ó zł, 
MSI 6156 VIA 693A, magistrala 133 MHz, ATX, UDMA 66, 
Pentium III, Copermine ready, Celeron do 800 MHz, z kartą . - 
muzyczną Yamaha, -130 zł. Wrocław, tel: 0607/32-73-99", 071/ • 
.339-83-85 w godz. 12-20. .
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II z procesorem 233 MHz (peł
ny), -.400 zł. Wrocław, tel. 0503/94-32-94 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II, - 100 zł. Lubin, tel. 0604/ 
47-01-09 -,
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II INTEL BX SLOT 1, sound, -
150 żł. Wrocław, tel. 071/345-53-91
PROCESOR AMD K6 400 (fsb 100), • 150 zł. Wrocław, tel.
0504/9557-33
PROCESOR AMD K6-2 450 wentylator, obudowa midi tower 
z zasilaczem, płyta główna, komplet,*- 450 zł. Wrocław, tel. 
0502/83-59-06

PROCESOR-CELERON 2 $  pffjjwarafteii 1m iźs,.v1^l^; 
Wroc^w,4efcOM1fl746-&r Ą *
PROCESOR CELĘRÓŃJR)0A*od nowości pracuje na 450 
MHz (z magistral^O^ MHz na płycie ABIT BH-6), slot-1, 
wentylator - 250 zł, może być z tą flłytą, stan idealny, całość - 
500 zł: Wróćław, tel / 071/318-5 T-85 ’
PROCESOR DURON 650, -190 Wroćław, tel. 349-17-32,

; 0501/06-62-99 - 
PROCESOR PENTIUM 166 MMX na gwarancji 1 mies-, -110 
zł. Wrocław, tef. 0501/17-46-97'
PROCESOR PENTIUM 75, - 45 zł, 90, - 50 zł. Wrocław, tel. - 
071/349-47-58

' PROCESOR PENTIUM II266 CELERON, -195 zł. Wrocław, 
tel. 0504/95-89-21 ’ * -
PROCESOR PENTIUtlMnOfcGELERON, -165 zł. Wrocław, 
tel. 071/351-54-40, 0502/04-12-41 •* — -
PROCESOR PENTIUM II 300,.,- 3ł0z|. Wrocław, tei. 071/ 
345-53-91
PROCESOR PENTIUM II 366 CELERON, - 230,zł. Wrocław, 

-'^.-95^/95-89-21
PROCESÓfrPENTIUM II400 płyta główna, óbudowa’?ATX, -
450 zł. Wrocław, tel. 0606/66-39-92
PROGRAM NA PC WINDOWS 98 SE, • 300 zł lub zamienię
na subwoofer. Bolesławiec, tel. 075/732-20-31 wewn. 394,
0606/38-21-59...
PUDEŁKA NA DYSKIETKI na 10 szt., 100 szt., przezroczy
ste lub nieprzezroczyste, - 5 żł? Wrocław, tel. 071/788-28-36 
PUDEŁKA PO PŁYTACH CD-R - 0,5 żł/Sit JWrocław, tel. 0601/ 
23-50-42 •
SKANER stan b. dobry, - 200 zl, Legnica,'teL'076/855-35-73 
po godz. 20
SKANER PRIMAX 1200 dpi, - 270 zł. Legnica, tel. 076/ 
854-97-77
STACJA DYSKÓW, -30 zł. Wrocław, teł. 07-1/327-46-99 2  . 
TONER DO DRUKARKI HEWLETT-PACKARD LASER JET 
1100; -150 zł. Wrocław, tel. 0600/52-06-18 
TUSZ DO DRUKARKI EPSON 440,640,660,740 Color - 45 
zł oraz czarny - 30 zł, nowe. Prudnik, tel. 0607/74-60-34 
TUSZ DO DRUKARKI HEWLETT-PACKARD do rtiodelu 6xx, 
7xx, 8xx, czarny i.kolorowy,, nowe - 85 zł/szt. Polkowice, tel. 
0605/82-74-87
ZAMIENIĘ KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX INTEL 32 
MB RAM, HDD 2.5 GB. CD-ROM x24, akcelerator 3Dr mysz, 
klawiatura - na Poloneza, Fiata 126p do remontu z  dopłatą. 
Wrocław, tel. 071/355-24-27,0605/14-41-11 ' w 
ZAMIENIĘ PŁYTĘ GŁÓWNĄ PENTIUM IBM SVGA, 2xUSB, 
PS/2 + obudowa IBM Desktop -190 zł, płyta Compaq + SVGA 
♦ SB 16 + procesor 5x86,133 MHz (P75), 12 MB RAM, FDD 
1.44, obudowa - 250 zł. Wrocław, tel. 0502/99-81-30 
ZASILACZ AWARYJNY UPS ARES stan b. dobry, - 250 zł. 
Wrocław, tel. 0502/12-55-57

ROWERY
KLAMKOMANETKI CAMPAGNOLO Record Carbonowe, 
hamulce Delta Campagnólo, wiele innych części, rama Trek 
Y-33 Fuli. .. tel. 0600/39-78-93 }.
KUPIĘ ROWER męski, 28", bez przerzutek, w bardzo dobrym 
stanie. Środa śląska, tel. 0601/4545-45 
KUPIĘ ROWER na kołach 28x1 3/4 lub 26x1 3/4, używany. 
Wrocław, tel. 071/362-80-08
KUPIĘ ROWER KOLARSKI z 60 lat, Favorit, Diamant lub 
Jaguar, w idealnym stanie, rozmiar 50-53. Wrocław, tel. 0603/ 
79-95-52
OPONA MICHELIN COMB KEVLAR kolor zielony, zwijana, - 
100 zł. Wrocław, tel. 367-33-23 0̂605/65-05-51 
RAMA AUTHOR SPIRIT SHOCK CR-MO, 21* t  sztyca - 200 
zł, amortyzator RST 381R, żółty, 99r. - 200 zł. Polanica Zdrój, 
tel. 074/868-15-83.
RAMA GARY FISHER VANADIUM częściowo uzbrojona, - 680
zł. Oława, tel. 07173J 3-48-27,0502/63-69-04
ROWER - 250 zl. Oborniki Śląskie, lei. 071/310-34-57 •
ROWER damski, 28”, 2 szt., 3 i 5-biegowy, błotniki, bagażnik,
oświetlenie oraz rower męski Fendt, z napędem, wałem Car-
dana, cena -190 zł/szt. Wrocław, tel. 071/793-53-14.0609/
28-28-26
ROWER damski, koła 28" + zamontowany silniczek spalino
wy, - 850 zł. Złotoryja, tel. 076/722-95-74,0608/81-11 -08 
ROWER młodzieżowy, koła 16*, bagażnik, mało używany, - 
155 zł. Kłodzko, tel. 074/867-88-93 w godz. 7-9,18-23 
ROWER MERCEDES, damski, oryginalny, hamulce hydrau
liczne, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 350-65-00 
ROWER BMX, do free stylu, rama Harobikes, osprzęt Fushion, 
Peg przedni i tylny, światełka, ^900 Zł. Kjełczów, tel. 071/ 
398-80-58 po godz. 20 .
ROWER BMX 20 atrakcyjny wygląd, dla dziecka w wieku 6-12 

Jat, amerykańskie i niemieckie, z błotnikami lub bez, stan b. 
dobry, ceny od 90 do 200 żł. Wrocław, tel. 0501/8447-08 
ROWER BMX TRIAL do 6 lat, boczne koła, stan b. dobry, • 
150 zł. Świdnica, tel, 074/853-19-04 
ROWER GÓRSKI męski i damski -150 zł/szt. Jelenia Góra, 
tel. 075/713-71-50
f^OWER GÓRSKI nowy, nie używany,.- 230 zł. Legnica, tel. 
0502/26-54-64 _
ROWER GÓRSKI, rama Cr-Mo, 18", nowe opony Kslvar, ha
mulce tarczowe przód, tył obręczowe, stożkowe Rigiola, 
osprzęt Sachs, - 1..100 zł. Szczodre, tel. 071/399-85-20 
ROWER GÓRSKI męski, górski, koła 26*, przełożenia 3x6, 
rogi, -170 zł. Wałbrzych, tel. 0600/81 -08-86 
ROWER GÓRSKI, 2 szt., osprzęt Shimano, mało używane, 
stan b. dobry, 16 przełożeń • 210 zł/szt lub zamiana na 2 tu
rystyczne, sprawne. Węgliniec, tel- 075/771-20-63,7/1-27-08 
ROWER GÓRSKI koła 26", model 2001 r., rama na amorty
zatorach, hamulce V-break, stan b. dobry, - 450 zł. Wrocław, 
tel. 0501/80-46-25 "
ROWER GÓRSKI męski, 18 przełożeń, koła 26", błotniki, 
bagażnik, oświetlenie - 269 zł. Wrocław, tel. 071/352-6041 
ROWER GÓRSKI 18-biegowy, amortyzator przedni i tylny, 
mało używany, - 370 zł. Ziębice, tel. 074/810-52-06 
ROWER GÓRSKI, 2001 r. 26", rama na amortyzatorach, koła 
stożkowe, hamulce V-brake, stan b. dobry, • 450 zł. Wrocław, 
tel. 0501/8&46-25
ROWER GÓRSKI BIANCHI osprzęt Shimano Alivio, ramą 
Cr-Mo, aluminiowe obręcze Araya, 21 przełożeń, • 280 zł. 
Bolesławiec, tel. 0606/3644-93 
ROWER GÓRSKI BIANCHI LT 270 osprzęt ŚTX, - 750 zi. 
Kłodzko, tel. 0604/91-26-37
ROWER GÓRSKI8ULLS aluminium, osprzęt deore LX-01, 
amortyzator .z przodu, 27 przełożeń, V-brake, stan idealny, 
cena -1;790zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79. 
ROWER GÓRSKI BULLS RACING X 7.5 rama Cr-Mó duża 
23", hamulce V-Brake, osprzęt Shimano Acera, rafki Wein- 
mann 519, piasty Paralax, - 950 zł. Głogów, tel. 076/832-11-86, 
0600/29-87-50-, £
ROWER GÓRSKI CANNONDALE M 400 17.5", M020 PRO, 
XT. Coda 98 - 1.980 zł, Canondale F700,98 r., Head Shock, 
Fatty D, 19.5", Coda. LX, ŚTX’ RC - 2.600 zł. Opole, tel. 0606/ 

48-16-68
ROWER GÓRSKI CANNONDALE M-800 osprzęt LX, hamul
ce Coda, piastyOX, LX, lekki (10.5 kg), stan b. dobry, -1.200 
zł. Wrocław, tel. 071/355-19-60,0501/09-92-18 
ROWER GÓRSKI CHECKER DIG CPX 3020 osprzęt ŚTX 
SE, felgi Mavic, opony Maxxis, siodło Shogun^amortyzator 
przedni Zokres, rama 21". -1.200 zł lub zamienię na 17", 18". 
Wrocław, tel. 0501/10-95-45
ROWER GÓRSKI GIANT 400, osprzęt Shimano SIS, 21 prze
łożeń, nowy, nie używany, - 720 zł. Gryfów śl., tel. 075/ 
781-32-19, 0603/67-21-25

R.OWĘ R£<>R5Kf Gł ANKJŁaRAGCUantf ̂ Mb^cleniowa- 
-rria T owwją, rozmiar -̂ 1 tG rips^ .4(^ąn^^^ '.S$T

461, ospftęt Dń)re L)C, - f:8Óo ił^epńfca; teł r Ó 606/̂  1 -22-62 
ROWER GÓRSKI HAEVYTOOLŚ16', rama Cr-Mo. koła stoż
kowe, opony V-Break,; 7.50,zł, KETTLER ajum. rama 20", 

ł osprzęt Shimarib Grip Shift, b/ lekki, stan b. dobry, - 750 zł. 
Oleśnicą, tel. 071/398-86-88 . ^
ROWER GÓRSKI MAGIC TRAVb!s, osprzęt Shimanô  amor
tyzatory przednie ityjpe, 18 przełożęń, • 250 żł. Legnica, tel. 
076/855-35-73 po godz:'20 ... . _ t
ROWER GÓRSKI MAGNUM MG 200S, 21 przełożeń, prze- 
rzutki MRx 200 w kierownicy, obręcze 26*"Recor Ĵtaly, ha
mulce aluminiowe Logan, opony 26 x 2.10 Kendai faktura 
zakupó, mało używany, stan b. dobry, - 520 zł. Legnica, <tel. 
076/854-53-30 po godz: 16,0503/79-00-06 
ROWER GÓRSKI MERIDA aluminiowa rama, osprzęt Deore 
XT z,2000 r, 27 przełożeń, V-brake, lekki, stan b. dobry, cena 
- 1.990'Zł,.MERIQĄ (ama Qr-Mo,.osprzęt STX, - 840 zł, ME
TEORU nóWy, ramą Cr-Mo fóU/ósprzęt Shimano , amor- 

. tyżatotprzedniitylny, 24 przełóżertW-1.090 zł, ROTOR alu- 
mirriowa /gmâ Stwmano. Dynowy amortyzator; 2$ przełoże
nia, V-brakeTt&n a-1 .OŚOz^WOLF nowy model 2000 r„ alu
miniowa rama, Deore 2000 r., amortyzator, 27 przełożeń, cen 
a -1.740 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75,0603/28-89-J9 
ROWER GÓRSKI SCOH ROCKWOOD osprzęt Shimano 
Acera, ramaCr^Mo.^l przełożeń.błotnikKpIastikowe; zegar, 
używany 4 miesiące, stan idealny, - 750 zł. Wrocław, tel. 071/ 
329-22-03, 0603/63-45-52
ROWER GÓRSKI SHIMANO hamulce V-break, 18 przełożeń, 
opony terenowe, stan b. dobry - 280 zł. Wrocław, tel. 071/ 
347-65-58,0605/07-42-91 .
ROWER GÓRSKI STEVENS, rama aluminiowa, amortyzator 
przedni Rock Shock Elastomer, hamulce V-Break, osprzęt 
Deore LX/XT, mała rama, -1.200 zł: Siciny, gm. Niechlów, tel. 
065/543-52-86 .
ROWER GÓRSKI TREK zieloHy mat, przerzutki przednie STX 
RC, tył STX RL, piasty przednie i tylne STX RC, koło trójko- 
morowe Ricej, hamulce STX RĆ, lekki, mało używany, -1.150 
zł. Wrocław, tel. 0502/41-18-02 * ;
ROWER KOLARSKI, 1999 r. osprzęt Shimano, 105/300, rama 
'Cr-Mo Columbus, piasty Sachs, Look-Carbon, stan idealny, - 
1.200 zł: Oleśnica, tel. 0502/5044-42 
ROWER KOLARSKI ALLEGRO rama ĆdlumUs 59 ćm, koła 
Mavic, opony Vittoria, oryginalny lakier, stan idealny, -1.050 
zł. Oleśnica, fel. 071/398-86-88 
ROWER KOLARSKI GIANT TCR1 1996 r. stan b. dobry, 14 
przełożeń, aluminium, -1.000 zbOpole; tel. 077/455-59-10 
ROWER KOLARSKI RALEIGH czarny.wyczynowy,- 450 żł. 
Wałbrzych, tel. 0604/63-34-85“
ROWER KOLARSKI RELEIGH koła Mavic Shimano, - 750 
zł. Oleśriica, tel. 071/398-86-88 
ROWER SKŁADAK koła 20", 2 dodatkowe opony, lampka na 
baterie, uszkodzona dętka, koszt naprawy 6 zł, nowe rączki, 
-40 zł., tel. 0601/4840-54
ROWER SKŁADAK WIGRY niebieski, sprawny, stan dobry - 
75 zł. Wrocław, tel. 071/353-74-71 
ROWER TANDEM koła 27", wąskie, 5 przełożeń, rama 
wzmacniana.-osiąga duże prędkości, -180 zł. Kluczbork, tel. 
077/418-22-17 -
ROWER TREKINGOWY HASEATIC pełny OSprżęt, stan b. 
dobry. - 550 zł. Wrocław, teL071/341-67-00 -v 
ROWER TREKINGOWY SCOTT rama aluminiowa, przerzut
ki Nexave, koła.28" X2100, piasty Formuła RBP, - 1.800 zł. 
Wrocław, tel.071/373-44-81,.0604/07-59-49
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ROWER TURYSTYCZNY damski, biegi w torpedzie, komplet
ny osprzęt, prod. zachodniej, od 120 zł. Głogów, tel. 076/ 
834-46-34
ROWER TURYSTYCZNY męski, koła 26", 5 przełożeń, stan 
dobry, -170 zł. Pęgów, tel. 071/310-73-15 
ROWER TURYSTYCZNY damski, 26", 18 przełożeń -160 zł, 
wyścigowy, 28", 10 przełożeń, osprzęt Shimano/Modolo - 200 
zł, turystyczne - 2 szt., 24", 5 przełożeń -100 zł/szt., BMX 20"
- 60 zł, damski, koła 26", 18 przełożeń, oświetlenie, bagaż
nik, cena -160 zł, rower kolarski, koła 28", osprzęt Shimano 
Modolo, 10 przełóżeń - 200 zł, rower BMX, koła 20", cena - 
60 zł, stan b. dobry. Wałbrzych, tel. 074/666-20-51 po godz. 17, 
0604/07-13-64
ROWER TURYSTYCZNY damski, męski. prod. niemieckiej, 
koła 28". 5 przełożeń Shimano, bagażnik, oświetlenie, stan b. 
dobry - 190 zj/szt. Wrocław, tel. 071/364-19-28,050-1/6149-50 
ROWER TURYSTYCZNY koła 28", 3, 5-biegowe, błotniki, 
bagażnik, oświetlenie, zadbane, cena -190 zł/szt. Wrocław, 
tel. 071/793-53-14, 0609/28-28-26 
ROWEREK DZIECIĘCY, - 30 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-23-22 
ROWEREK DZIECIĘCY dla chłopca w wieku od 8 do 11 lat, • 
55 zł. Wrocław, tel. 785-7442 w godz. 18-22 
ROWEREK DZIECIĘCY stan b. dobry, boczne, kółka, dla 
dżiecka do 5 lat, - 200 żł. Wrocław, tel. 071/561 -65-78 , 
ROWEREK DZIECIĘCY 2-kołowy, - 35 zł. Kłodzko, teL 074/ 
867-88-93 w godz. 7-9,18-23
ROWEREK DZIECIĘCY 3-kołąwy, - 25 zł. Kłodzko, tel. 074/ 
867-88-93 w godz. 7-9, JM #  *
ROWEREK DZIECIĘCY BMX 4-10 lat- 60 zł. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 074/811;24-72 po godz. 19 
ROWEREK DZIECIĘCY BULI 2, kółka boczne, od 3-6 lat, koła 
12.5, stan b. dobry -100 zł oraz rowerek 3-kołowy, plastiko
wy, żółty, stan b. dobry - 40 zł. Lubin, tel. 06Ó8/Ó3-52-36 
ROWEREK DZIECIĘCY ZUZIA 16", błotniki, bagażnik z ^  
rebkami, kółka przykręcane podporowe, 4 - 9 lat, mało uży
wany, stan idealny, gwarancja, instrukcja, -150 zł. Wrocław, 
tel. 071/355-15-50,0601/71-84-20 
ROWERY 5 szt., wymagają drobnych napraw - 100 Zł/śżt. 
Namysłów, tel. 077/410-34-75 
SAKWA ROWEROWA 3-komorowa, bardzo duża pojemność,
-170 zł. Wrocław, tel. 071/368-80-12 .
SILNICZKI ROWEROWE zlat60-tycR,na części lub do re
montu, 4 szt. - 70 zł/szt. lub zamienię na silnik z lat 30-tyęh 
SACHS-75, ILO, NŚU lub podobny. Wrocław, tel. 0604/ 
73-65-24

NIERUCHOMOŚCI, 
GARAŻE, KIOSKI
.ABC’ DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE kwaterunko-’ 
we, spółdzielczo - lokatorskie. Wrocław, tel. 071/ 
342-86-02' 99000001
.ABC’ POMAGAMY REALIZOWAĆ książeczki mieszka- 
niowe z premią gwarancyjną (przy zakupie mieszkania). 
Wrocław, tel. 071/342-86-02 99000001
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O  „SKR" W ZAGRODNIE tel. 076/877-33-70 sprze
da: budynek biurowy 60 m2 wraz z działką, z moż- 

• liwością adaptacji na mieszkanie; wydzierżawi 
pomieszczenia magazynowe 90 m2, cena do 
uzgodnienia.. 01024891 

ADAPTACJA STRYCHU nierozpoczeta, dokumentacja + pro
jekt, pozwolenie na budowę, ok. Pl. Grunwaldzkiego, - 21.500 
zł. Wrocław, tel. 071/322-12-35
# BAR z pełnym wyposażeniem - 40.000 zł, bez wyposa

żenia - 20.000 zł, Giełda Rolno Spożywcza, przy ul. 
Obornickiej, ogródek 30 m2. BN .NOWY DOM", Wro
cław. tel. 071/372-43-06 99000001

BAR 45 m2, dochodowy, pełne wyposażenie, Giełda Rol
no-Spożywcza, - 69.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-67-30 
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. Trzebni
ca, tel. 0607/06-08-49
BAR na giełdzie hurtowej; lokalizacja przy trasie Wrocław - 
Poznań - 20.000 zł oraz kwiaciarnia z tradycjami - 50.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/788-20-31, 0606/55-50-80*“
BAR atrakcyjny, nowy, kompletnie wyposażony, przy ruchli
wej trasie, 7.km od Wrocławia, parking, • 150.000 zł lub za
mienię na mieszkanie we Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/ 
357-52-99
BAR-PIZZERIA w Lubinie, z wyposażeniem, • 37.000 zł. Le
gnica, teł. 076/722-74-10 po godz. 19,0601/72-25-35 
BAR-ZAJAZD 7 km od Wrocławia, parking, żaluzje, alarm, 
pełne wyposażenie, możliwość rozbudowy, nowy, możliwe 
raty, • 150.000 zł lub zamienię na mieszkanie, lub wynajmę. 
Wrocław, tel. 071/357-52-99
BARAKI MIESZKALNE 2 płyty PW8,3 sztuki, wym. 6x2.4 m, 
stan dobry, - 7.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-68-91 po 
godz. 20
BUDYNEK pow. 130 m2ł,wszystkie media, na każdą działał- 
ność gosp., działka 10 a, ogrodzona, • 170.000 zł. Bielsko 
Biała, tel. 0602/25-45-90
BUDYNEK, 1980 r..w Minkowicach, 110 m2, działka 9 a, ogro
dzony, ocieplony, rampa, siła, woda, nadaje się na sklep, hur
townię, przetwórstwo, - 45.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/
318-47-83
# BUDYNEK o pow. 450 m2, działka 721 m2, Klecina, do 

remontu, idealny na siedzibę firmy, usługi, - 550.000 zł. 
Nieruchomości-Anna Dworak, Wrocław, tel. 071/
342-94-51,071/346-06-82 99000001

BUDYNEK GOSPODARCZO-WARSZTATOWY miejscowość 
Jabłoń, piętro, 50 m2, na zaplecze lub mieszkalne cele, par
ter 100 m2. działka 307 m2, na każdą działalność, 5 km od 
Szczawna Zdr, - 25.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-87-27 
BUDYNEK GOSPODARCZY w Wojnowicach, 10 km od Wro
cławia, pow. 1400 m2, na działce 2.15 ha, ńa każdą działal
ność, - 322.000 zł. Czernica, tel. 0609/45-54-46 
BUDYNEK GOSPODARCZY w Olszynie, 177 m2, cały z ce
gły, bez wilgoci, II kondygnacje, 60 arów ziemi, w tym działka 
budowlana, idealny na mieszkanie i działalność, gospodarka 
przy trasie, - 32.000 zł. Lubań Śl., tel. 075/721-74-19,0606/
59-24-82
BUDYNEK MAGAZYNOWY warsztatowy, w Wojnowicach, 10 
km od Wrocławia, pow. zabudowy 250 m2, działka 0,33 ha, 
nadaje się na każdą działalność, - 66.400 zł. Czernica, woj. 
wrocławskie, tel. 0609/45-54-46 
BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY w Brzegu. 400 m2, 
grunt 2000 m2, - 50.000 zł lub zamienię na motocykl albo inne 
propozycje. Brzeg, tel. 0606/69-16-83 
BUDYNEK MIESZKALNY pow. użytk. 300 m2 + budynek 
gospodarczy o pow. 1.200 m2, działka 0.75 ha, wszystkie 
media, atrakcyjna lokalizacja, na trasie Wrocław - Legnica. -
600.000 zł. Golanka Górna. tel. 076/854-46-08 
BUDYNEK MIESZKALNY piętrowy, 150 m2,4 pokoje, kuch
nia, budynek gosp. 200 m2, działka 62 ary, - 110.000 zł. So- 
kolec, woj. wałbrzyskie, tel. 0606/22-89-94 
BUDYNKI GOSPODARCZE garaże, hale ok. 400 m2, na 
działce o pow. 0.23 ha, po bazie SKR, przy trasie Bystrzyca 
Kł. • Międzylesie, • 30.000 zł. Długopole Górne, tel. 0602/ 
40-03-48, woj. wałbrzyskie
BUDYNKI GOSPODARCZE woda, prąd, siła, na działce 0,5 
ha - 50.000 zł. Sanie, gm. Żmigród, tel. 0607/71-17-76 
BUDYNKI GOSPODARCZO-MIESZKALNE wolno stojące, 15 
km od Jawora, przy trasie Jawor • Wrocław, 2 km od auto
strady A4, stodoła 90 m2, budynki gospodarcze 300 m2, dom 
120 m2, działka 25a, w tym plac 7 a i 4 a na dział, gospodar
czą, - 45.000 zł. Jawor, tel. 0603/04-29-44 
DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE KOMUNALNE. Wrocław, 
tel. 342-59-27,0606/99-31-04
DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE lokatorskie, kwaterunko
we lub zadłużone, bez pośredników. Wrocław, tel. 071/ 
789-34-35
DO WYNAJĘCIA 8 noclegów, dla firm - 250 zł/osobę. Wro
cław, tel. 345-51-29
•  DO WYNAJĘCIA APARTAMENT -1.500 zł, lokal willowy 

-' 1.000 zł, mieszkanie (grupy pracownicze) -10 zł/oso
ba/dzień we Wrocławiu oraz sklep gastronomiczny • 900 
zł, biuro - 400 zł, kawalerka - 500 zł, pokój - 200 zł, w

. Jeleniej Górze. BN „BEZPROWIZJA", Wrocław, tel. 0604/ 
22-32-45 99000001 

DO WYNAJĘCIA BIURA w centrum Wrocławia, dobry dojazd, 
własny parking, telefony, różne powierzchnie - od 1.500 zł/ 
miesiąc. Wrocław, tel. 071/355-88-66,0501/57-54-12 
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK w centrum Kłodzka, Sfera A, 
magazyn 312 m2, biura do remontu, 60 m2, strych 400 m2, 
plac manewrowy 800 m2, wszystkie media, • 2.000 zł. Kłodz
ko, tel. 0604/53-91-70,0608/21-52-45 
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK 80 m2 wys. 4,5 m2, murowany, 
nadaje się na warsztat, magazyn, na działce 25a, ogrodzona, 
dwie bramy wjazdowe -1 zł/m2. Lubin, tel. 076/844-62-76 
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK GOSPODARCZY nadający się 
na skład lub magazyn, o łącznej powierzchni 700 m2. dogod
ny dojazd, 30 km od Wrocławia, w kierunku Kłodzka -1.500 
zł/mies. Pustków Wilczkowski, gm. Kobierzyce, tel. 071/ 
311-82-55
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK wolno stojący o pow. 180 m2,2 
hale, pomieszczenia socjalne, biuro, z telefonem, siła, ogro
dzony plac -10 m2. Wrocław, tel. 363-14-77 
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK z przeznaczeniem na działal
ność gosp., po byłej stolarni, pow. 2x70 m2 + dodatkowe po
mieszczenia gosp., woda, prąd, dogodny dojazd, zachodnie 
granice Wrocławia, ńa dłuższy okres czasu, cena do uzgod
nienia. Wrocław, tel. 071/317-81-19,0601/82-22-34 
DO WYNAJĘCIA DOM o pow. 130 m2, częściowo umeblo
wany, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, sauna, 2x w.c., przydomo
wa oczyszczalnia ścieków, hala o pow. 150 m2, działka o pow. 
20 arów, w Zielęcicach przy obwodnicy A4 - 3.300 zł/mies lub 
sprzedam - 420.000 zł. Brzeg, tel. 077/411-44-61, 0607/
48-18-24
DO WYNAJĘCIA DOM 1 km od przejścia granicznego w 
Golińsku, na działalność gastronomiczno-noclegową lub inną 
- 800 zł. Mieroszów, tel. 074/845-87-47
•  DO WYNAJĘCIA DOM w zabudowie szeregowej, nowy, 

Maślice, 110 m2, komfortowo wykończony i wyposażo
ny, umeblowany, 2 linie telefoniczne, ogrzewanie gazo
we, - 2.400 zł +.kaucja i liczniki. BGN, Wrocław, tel. 071/
354-34-93 99000001

DO WYNAJĘCIA DOM pow. 160 m2, umeblowany, 2 wejścia, 
ogród, cena - 2.000 zł/mies. + liczniki + kaucja. Wrocław, tel. 
071/349-30-51,071/349-22-47

ATRAKCYJNE 
POWIERZCHNIE f

do wynajęcia 8
w centrum - Krzyki 1

•  730 m2 (magazyn, produkcja), c.o., I p., 
rampa, winda przemysłowa, pomieszczenie 
socjalne, parking, dozór -13  zł/m2
•  180 m2, pomieszczenie biurowe, parter, 
dobry standard, parking - 24 zł/m2

oferty: P.H.U. EX-Polmozbyt Sp. z  o.o. 
Wrocław, ul. Żegiestowska 3 

tel. 071/336-35-36, e-mail: expolmozbyt.an.pl

DO WYNAJĘCIA DOM wolno stojący, nowy,V>w. 300 m2, 
działka 900 m2, media, obok plac 1200 m2, z przeznacze
niem pod budowę pawilonu handlowo-usługowego,. nowe 
ogrodzenie, oświetlenie, na długi czas, duży plac-parkingowy 
- 4.200 zł/mies. Wrocław, tel. 0601/77-44-90 
O  DO WYNAJĘCIA DOMEK nad Jeziorem Wieleń- 

skim w Osłoninie, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
piękna okolica, dużo zieleni, lasy, wyśmienity kli
mat -100 zł/doba, niezależnie od ilości osób. 
Możliwość zabrania zwierząt., tel. 065/545-48-53 
01025311

DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE kuchnia, łazienka, wc, sło
neczny duży balkon, w nowym budownictwie, umeblowane, 
lodówka, TV, telefon, bez pośredników, od zaraz 700 zł ♦ opła
ty. Wrocław, tel. 354-35-04
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE 1 osobowe w willi, na Opo- 
rowie, cena 350-400 zł. Wrocław, tel. 363-41-58 
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE na Biskupinie, umeblowa
ne, wszystkie media, z telefonem, TV kablowa, zadbane •
1.000 zł ♦ liczniki. Wrocław, tel. 0601/59-51-51
DO WYNAJĘCIA GARAŻ murowany 25 m2. w centrum Wał
brzycha, własnościowy, księga wieczysta, bez kanału lub 
sprzedam, - 12.000 zł. Jugowice, tel. 074/845-31-03 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ na ul. Towarowej, w Lubinie, od 
lipca -130 zł/mies. Lubin, tel. 076/846-71 -55 
O  DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Bajana • 250 zł/ 

mies. Wrocław, tel. 071/357-47-66 81010101
DO WYNAJĘCIA GARAŻ we Wroęławiu, przy ul. Borowskiej, 
na wprost ul. Jabłecznej - 230 zł/mies. Wrocław, tel. 071/ 
322-35-00 w godz. 16-21.30
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Kruszwickiej, strzeżony, 
pow. 20 m2, inst. elektryczną • 400 zł/miesiąc. Wrocław, tel.
355-78-21,0501/55-10-85
DO WYNAJĘCIA GARAŻE • MAGAZYNY 18 m2,28 m2,34 
m2, teren ogrodzony, strzeżony, b. dobra lokalizacja, we Wro
cławiu, przy ul. Przedmiejskiej (boczna ul. Legnickiej), mię
dzy 2 wiaduktami, za TGG, cena brutto od 335 zł/mies., faktu
ra VAT. Wrocław, tel. 071/355-62-84, 071/355-32-24, 0601/
05-25-05
DO WYNAJĘCIA GARSONIERA na Biskupinie, pralka, lodów
ka. - 700 zł. Wrocław, tel. 0601/89-94-65 
DQ WYNAJĘCIA HALA 200 m2, z terenem 400 m2, centrum 
Kłodzka, obiekt ogrodzony, idealny na hurtownię lub warsztat
• 1.200 zł/mies. Kłodzko, tel. 0601/58-61-44
DO WYNAJĘCIA HALA murowana, 200 m2, wys. 4 m, na 
produkcję lub magazyn, 2 x biura po 30 m2. pomieszcz. so
cjalne. plac utwardzony 500 m2, wszystkie media, 20 km od 
Wrocławia (Głuchów Górny 40B) -1.500 zł/mies. Niemcy, tel. 
0049/293-23-79-84
DO WYNAJĘCIA HALA pow. 400 m2, z zapleczem socjal
nym, biurowym, murowana, ogrzewana gazem, wys. 45 m, 
wszystkie media, w Środzie śląskiej, - 2.500 zł + VAT. Środa 
Śląska, tel. 071/317-39-11,0605/34-66-71 
DO WYNAJĘCIA HALA1200 m2, na magazyn, WC. c.o., te
lefon, okolice Wrocławia, cena 4-6 zł/m2. Sw. Katarzyna, woj. 
wrocławskie, teł. 0601/22-37-04 
DO WYNAJĘCIA HALA murowana o pow. 360 m2, pomiesz
czenie biurowe i socjalne, z telefonem • 14 zł/m2. Wołów, tel. 
071/389-31-59,0602/33-58-92 
DO WYNAJĘCIA HALE MAGAZYNOWE w Świebodzicach, 
150-1000 m2, place, waga sam. - 5 zł/m2. Świebodzice, teł. 
0601/74-18-05
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA komfortowa, na Krzykach - 
650 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 372-52-48 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA nowa, na Krzykach • 750 zł
• opłaty. Wrocław, tel. 0604/90-08-79,071/339-85-41
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA pow. 33 m2, komfortowe, 
umeblowane, telefon, Wrocław ul. Piłsudskiego, III piętro -
1.000 zł + opłaty. Wrocław, tel. 071/342-39-31
•  DO WYNAJĘCIA KAWALERKI: Sudecka, 20 m2, tel. - 

600 zł ♦ liczn., ścinawska, 25 m2, umebl,- 650 zł + liczn., 
Lubuska, 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 ♦liczn.. Legnicka, 38 m2, tel., umebl. 
- 800 zł + I., BN, Wrocław, tel, 071/342-06-43, 0603/
07-33-63 99000001

DO WYNAJĘCIA LOKAL na działalność gospod., w centrum 
Bielawy, wyposażony w regały - 1.000 zł/mies ♦ VAT. Biela
wa. tel. 075/771-56-45
DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWY 20 m2.30 m2. .60 m2, 
100 m od rynny saneczkowej - 50 zł/m2. Karpacz, tel. 075/ 
761-95-50
DO WYNAJĘCIA LOKAL w Lubinie, pow. 40 m2, w dobrym 
punkcie handlowym, telefon, • 800 zł. Lubin, tel. 076/844-70-75 
DO WYNAJĘCIA LOKAL duży, na sklep, restaurację, bank i 
inne, w centrum Lubina, pow. 120 m2, - 10.000 zł oraz pow. 
17 m2, w centrum Lubina, na biuro, usługi, itp, - 500 zł. Lubin, 
tel. 076/846-09-76,842-25-11
DO WYNAJĘCIA LOKAL handlowo-usługowy, w Lubinie, 120 
m2, wszystkie media, c.o., w.c., telefon, pom. socjalne i ma
gazynowe - 2.600 zł/mies. + liczniki. Lubin, tel. 076/846-92-85, 
076/749-86-36
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 60 m2. na biuro, gabinet, sklep, 
przy ul. Jana Pawła Tl, 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 w centrum Wałbrzycha - 1.200 zł/ 
mies. Wałbrzych, tel. 074/841-53-17,0604/97-25-49 
O  DO WYNAJĘCIA LOKAL BIUROWO-HANDLOWY 

pow. 68 m2, ul. Skwierzyńska • róg ul. Zaporo
skiej, • 3.700 zł. Wrocław, tel. 071/316-63-15 
81008941

O  DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 90 m2, w Śród- 
mieściu, po usługach ślusarskich i samochodo
wych (może być z podnośnikiem 4-kolumno- 
wym), z zapleczem socjalnym, ewentualnie inne 
propozycje. Wrocław, tel. 071/345-65-86 rano i 
wieczorem 02021201

DO WYNAJĘCIA LOKAL USŁUGOWY w ciągu handlo
wo-usługowym, wysoki standard (telefon, siła, wystrój), na cele 
usługowo-biurowe, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0601/79-10-13

Do wynajęcia biura i magazyny w Legnicy, 
również gabinety, pracownie, obiekt 

strzeżony, wszystkie media, dogodny dojazd, 
parking, plac manewrowy, blisko centrum, 

korzystne ceny.
Tel. 076/856-06-05,0-605 268 724.

OP994238 M

DO WYNAJĘCIA LOKAL UŻYTKOWY
150 m2, parter, ul. Kościusrti, w pobliżu Pałacyku.

LOKAL W YM AG A  ADAPTACJI 
IDEALNY N A  BIURO, GABINET

B E ZPO ŚR E D N IO ' f O P011086

tel. 0-605 616 561
DO WYNAJĘCIA LOKAL w centrum Wrocławia, pow. 70 m2, 
z telefonem, na biuro, przedstawicielstwo lub inne propozy
cje - 2.500 zł/mies. Wrocław, tel. 071/363-45-72, 0607/ 
38-84-83
DO WYNAJĘCIA LOKAL na biuro lub usługi, 3 pomieszcze
nia, 42 m2, w nowej willi, - 1.000 zł.1 Wrocław, tel, 071/ 
357-51-48
DO WYNAJĘCIA LOKAL na każdą działalność lub magazyn, 
160 + 50 m2, w centrum Ołtaszyna, alarm, media, cena -13 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/368-15-83 
DO WYNAJĘCIA LOKAL 120 m2, wolno stojąty, nadaje się 
na zakład, magazyn - 1.000 żł + liczniki. Wrocław, tel. 071/
372-72-67
DO WYNAJĘCIA LOKAL na biuro, handel, usługi, przy ul. 
Horbączewskiego obok Astry, parter, 29 m2, nowy budynek, 
2 pomieszczenia, sanitariat • 1.300 zł/mies. + opłaty. Wrocław, 
tel. 071/368-73-88,0601/71-22-45 
DO WYNAJĘCIA LOKAL komfortowy, 31 m2, .na sklep, biu
ro, usługi, produkcję, telefon, witryny, siła, przy ul. Bulwar Ikara 
-1.100 zł/m-c. Wrocław, tel. 361-96-66 
DO WYNAJĘCIA LOKAL na biuro, gabinet, sklep, na Koza- 
nowie, 32 m2, WC, c.o., siła, z telefonem, alarm, witryna •
1.000 zł/m-c + opłaty. Wrocław, tel. 357-16-20 
DO WYNAJĘCIA LOKAL BIUROWY wspólne użytkowanie, 
przy ul. K. Wielkiego -  390-zł/mfeś. Wrocław, tel. 071/
344-72-69 w godz. 10.30 - .14
•  DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWY bez witryn, 11 m2, 

przy ul. Powstańców ŚL, w b. dobrym miejscu - 7.00 zł/ 
mies., Kościuszki, 52 m2 - 2.200 zł, centrum, na gastro-

, nomię, 57 m2 lub 72 m2 - 5.00Ó zł * VAT, Śródmieście, 
50 m2- 3.000 zł + VAT,'Śródmieście, 56 m2 - 3.200 zł. 
BN ,HOBO\ Wrocław, tel. 071/343-94-74 99000001 

DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWY o pow. 50 m2, ul.Jed
ności Narodowej, witryna, telefon, dobra lokalizacja, cena 
3000 zł + Vat. Wrocław, tel. 373-68-00 
DO WYNAJĘCIA LOKALE 3 szt., w Jelczu-Laskowicach, 
centrum osiedla, pasaż sklepów, pow. 18 m2 - 500 zł/mies., 
24 m2 • 700 zł/mies., 28 m2 • 600 Zł/mies. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-36-03
DO WYNAJĘCIA LOKALE 135,55.45 m2, może być razem, 
wszystekie media, ogrzewane, bez pośredników, cena • 3.850 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/372-86-38,0601/87-05-67 
DO WYNAJĘCIA MAGAZYN 100 m2, i biuro 40 m2, WC, 
alarm, linia telefoniczna, blisko centrum, cena - 20 zł/m2. 
Wrocław, teł. 071/346-42-40
O  DO WYNAJĘCIA MAGAZYN pow. 468 m2, biuro 

165 m2, w budynku wolno stojącym, monitoro
wanym, telefony, media, parking 84 m2. Wrocław 
Ołtaszyn, tel. 071/364-48-58, 0501/76-03-44 
02020121

•  DO WYNAJĘCIA MAGAZYNY 70, 50 m2, 57 m2 - 9 zł/ 
m2, biura 27 m2.31 m2,16 m2.88 m2 - 23 zł/m2, okoli
ce 1 Maja, miejsce parkingowe gratis. BN .GL-CON- 
SULT\ Wrocław, tel. 071/355-70-42 99000001

DO WYNAJĘCIA MIEJSCE w mieszkaniu, dla pani pracują-" 
cej, bez nałogów, - 400 zl/mies. Maria Ożarowska, 50-533 
Wrocław, ul. Przestrzenna 18/8, po g. 17
•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1-POKOJOWE: Krzyki, 

po remoncie • 750 zł + liczn., pl. Legionów, 28 m2 - 700 
zl ♦ liczn., śliczna - 700 zł, Białowieska - 750 zł, Na Ostat
nim Groszu 30 m2 - 700 zł + liczn., Karłowice - 500 zł, 
Stabłowice - 600 zł, Krzyki • 600 zł + liczn., Śródmieście, 
31 m2, nowe, - 750 zł+liczn., Skarbowców, 31 m2, nowe, 
komfort - 750 zł t  opł. Muchobór, nowe - 700 zł ♦, opł., 
BN .AS’ , Wrocław, tel. 071/344-49-53, 0501/23-38-16 
99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 2-POKOJOWE: Wejhe- 
rowska 40 m2 - 900 zł + liczn., Krzyki 36 m2 - 850 zł, 
Grabiszyńska 46 m2 - 700 zł + opł., Gajowicka 40 m2 - 
900 zł + liczn., Rynek, komfort -1.300 zł + liczn., Krzyki, 
komfort -1.000 zł ♦ liczn., Grabiszyńska, 40m2, umebl., 
tel. • 900 zł +liczn Dzielna, 49 m2 • 700 zł ♦opł., Baccia- 
rellego 31 m2, komfor. - 900 zł ♦ liczn., BN .AS*, Wro
cław, tel. 071/344-49-53,0501/23-38-16 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 3-POKOJOWE: Balza
ka, 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

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 2-POKOJOWE : Halle
ra, 38 m2. telefon, meble - 750 zł + liczniki, Stysia, 40 
m2, nowe - 800 zł + liczniki, Gwarecka, 36 m2, nowe • 
1075 zł + liczniki, Więckowskiego, 66 m2 - 300 zł + licz
niki, Wesoła, 42 m2, nowe -1.000 zł ♦ liczniki, 3-pokojo- 
we, pl. Grunwaldzki 50 m2 -1.200 zł + liczniki. BN .KWA
TERA’ , Wrocław, tel. 071/344-36-72, 0503/91-70-19 
99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1-POKOJOWE : Ko
ściuszki, meble, 22 m2 • 570 zł + liczn., Dubois, 40 m2, 
telefon • 500 zł + liczn., Piłsudskiego, 43 m2, meble, te
lefon • 700 zł ♦ liczn., Grunwaldzka, 30 m2, meble, tele
fon • 800 zł ♦ liczn., Sempołowskiej, 30 m2, telefon - 750 
zł + liczn. BN .KWATERA’ , Wrocław, tel. 071/344-36-72, 
0503/91-70-19 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA: Olszewskiego, 38 m2 - 
800 zł, Tuwima, 2-osobowe - 600 zł, pokoje willowe, Krzy
ki - 350 zł/osoba, Kolejowa, 46 m2, może być na rachu
nek - 1.200 zł, Grabiszyńska, 38 m2 - 1.000 zł + liczn. 
BN .HOBO’ , Wrocław, tel. 071 /343-94-74 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA umeblowane, rozkł.,
' 1-pok. - 650 zł + liczn., willowe - 600 zł bez dod. opłat,

2-pok. • 850 zł + liczn., willowe - 800 zł bez dod. opłat,
3-pok. • 1.050 zł * liczn., willowe - 950 zł bez dod. opłat. 
BU ,KAMEX”, Wrocław, ul. Jedności Narodowej 86/5, tel. 
071/321-98-13 w godz. 10-17 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA M-2, Nowodworska •
1.400 zł + liczn., M-2, Oławska - 1.000 zł + opłaty, M-2, 
Daszyńskiego - 900 zł + liczn., M-2, Nowy Dwór - 950 zł 
+ liczn., M-3, Górnickiego - 1.000 zł + liczn., M-2, pl. 
Grunwaldzki - 1.200 zł + liczniki. BN .LIBUCHA", Wro
cław, tel. 071/321-91-91 99000001

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Bielanach 
Wrocławskich, częściowo umeblowane, z telefonem, nowe, 
dogodny dojazd z Wrocławia - 900 zł/mies. + opłaty. Bielany 
Wrocławskie, tel. 071/311-23-78 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocła
wiu, przy ul. Żmudzkiej, kuchnia, łazienka, pow. 36 m2 - 850 
zł + liczniki. Jelenia Góra, tel. 075/755-13-43 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWĘ 64 m2. łazien
ka, WC, kuchnia, balkon, - 400 zł + opłaty. Legnica, tel. 076/
878-65-49, 0605/72-39-34
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE pow. 104 m2,2 duże pokoje, 
kuchnia, łazienka, alarm, komfortowe, do zamieszkania lub 
na biuro • 800 zł/mies. Legnica, tel. 076/722-58-89 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE umeblowane, 
po remoncie, z telefonem, osiedle Piekary - 550 zł + opłaty. 
Legnica, tel. 076/862-77-29
•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 48,2 m2. 

umeblowane, os. Polne, w Lubinie, cena 600 zł/miesiąc 
* opłaty. BON .DOMAR*. Lubin, ul. Al. Niepodległości 
18, tel. 076/749-25-24,076/749-31-30 99000001

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 45 m2, 
IV p./IV p., w Rynku, w Lubinie, na czas nieokreślony, telefon, 
telewizja kablowa, bez pośredników, częściowo umeblowa

ne • 400 zł/mies. + opłaty (ok. 350 zł) +1.000 zł kaucja zwrot
na, Lubjn, tel-. 076/846-71-55
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum 
Lubina, częściowo umeblowane, lodówka, pralka, TV kablo
wa + telewizor, jasna kuchnia, balkon, po remoncie, od 
06.2001-r. - 500 zł + opłaty. Lubin, tel. 0601/92-33-74 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 42 m2, nie- 
umeblowane, os. Wojska Polskiego - 300 zł/mies. + opłaty. 
Nowa Ruda, tel. 074/872-87-53
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Obornikach*. 
ŚL, kuchnia, łazienka - 450 zł/mies. + rachunki. Oborniki Ślą
skie, tel. 0600/52-69-38
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 43 m2. garaż/ umeblowane, 
w Obornikach Śl. - 700 zł/mies. Oborniki Śląskie, tel. 071/
310-14-48 x
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 70 m2, 
we Wrpcławiu (Śródmieście), w nowej plombie, - 1.200 zł + 
opłaty. Opole, tel. 077/410-06-64,0602/59-14-42 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE w pobliżu DH 
.Astra", we Wrocławiu, 57 m2, kuchnia, łazienka, w.c., ume
blowane, z telefonem - 1.000 zł * opłaty. Pietrzykowice, gm. 
Kąty Wrocławskie, tel. 071/3.16-85-02 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w willi, pokój, kuchnia, łazien
ka, jasne,c.o., pow. 36 m2, bez mebli i telefonu, osobnewej- 
ście, duży ogród - 700 zł + liczniki. Radwanice, tel. 071/
311-70-45, 311-71-96
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE w willi, kuch
nia, prysznic, garaż, w.c., częściowo umeblowane - 800 zł/ 
mies. i 1-POKOJQWĘ kawalerka, pokój 24 m2, kuchnia, prysz
nic, umeblowańe, osobne wejście • 300 zł/mies. Siechnice, 
tel. 071/311-39-03
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, ła- 
zierfta,'balkon, pow. 50 m2, umeblowane, w nowym budow
nictwie (Osiedle Młodych), z telefonem, atrakcyjna lokaliza
cja, cena - 400 zł/mies. * czynsz. Świdnica, tel. 074/640-58-89, 
0502/32-82-19
O  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w 

Rynku, pow. 40 m2, parter, na biuro -1.700 zł ♦ 
opłaty. Wrocław, tel. 071/351-31-42,0601/78-58-50 
02021311

O  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w Śródmieściu, 
nowe, komfortowe, pow. 40 m2 • 700 zł + opłaty. 
Wrocław, tel. 071/353-13-38,0605/58-02-18,0609/
49-62-32 02021241

O  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 
przy ul. Traugutta, pow. 54 m2, kuchnia, łazien
ka, WC • 700 zł ♦ liczniki. Wrocław, tel. 071/
353-30-70 w godz. 16-20, 0602/49-77-05 
80008171

O  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 4-POKOJOWE po 
remoncie, pow. 73 m2, rozkładowe, X piętro, wi
dok na cały Wrocław, liczniki, położone 15 minut 
drogi od centrum (Psie Pole, k. Korony) -1.700 
zł/mies. + opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 0601/
38-94-05 01024671

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wro
cławiu, Śródmieście, ok. pl. Grunwaldzkiego, pow. 57 m2, 
do zamieszkania od 01.07.2001 r., bez pośredników, 
cena 1.400 zł + opłaty i licznik, czynsz + kaucja zwrotna
2.000 zł. Wrocław, tel. 071/316-18-09 po godz! 21.05021
54-08-12 99000001

O  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE sło
neczne, na Kuźnikach, w bloku • 650 zł/miesiąc + 
opłaty, 2-pokojowe, na Żernikach - 650 zł/miesiąc, 
bez opłat, kawalerka - 500 zł/miesiąc, pokój przy 
ul. Traugutta • 300 zł/miesiąc. BN „ARANŻER”, 
Wrocław, tel. 071/357-09-44 85001741

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE we Wrocławiu, 2-poko
jowe, aleja Pracy, 38 m2 • 850 zł + liczniki. Wrocław, tel. 
071/360-13-99 99000001

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 5-POKOJOWE na Gądowie, 
parter, rozkładowe, - 1.500 zł * opłaty. Wrocław, tel. 071/ 
351-29-12 lub Radwanice, 071/311-7̂ -04 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE we Wrocławiu, 56 m2,2-po- 
kojowe, z telefonem, lip • 1.000 zł/mies. + opłaty. Wrocław, 
tel. 071/372-15-17 po godz. 17,345-29-86 w godz. 9-16,0604/
22-68-80
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE dzielnica Kar
łowice, pow. 53 m2, rozkładowe, umeblowane, na I piętrze • 
800 zł/mies. Wrocław, tel. 387-86-12 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1 pokojowe, 34 m2, umeblo
wane, telefon, ul.Drukarska, cena 950 zł + liczniki. Wrocław, 
tel. 368-15-64
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 50 m2, 
na Oporowie, przy ul. Emila Zoli • 900 zł + opłaty. Wrocław, 
tel. 071/362-33-28 po godz. 18 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum, 
pl. Kościuszki, pow. 50 m2, na 2 piętrze - 1.600 zł + liczniki. 
Wrocław, tel. 071/343-13-78
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1 -POKOJOWE pow 22 m2, 
komfortowe, umeblowane • 800 zł. Wrocław, tel. 071/ 
346-63-41
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2. na 
Krzykach, okolice Dworca PKP i PKS, umeblowane, RTV, 
AGD, TV kablowa, z telefonem • 1.300 zł -+ liczniki. Wrocław, 
tel. 071/302-83-66
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE samodzielne, 
umeblowane, blisko centrum, komfortowe, z telefonem, dla 
pracowników lub studentów, bez pośredników, - 800 zł. Wro
cław, tel. 071/780-87-00
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE I piętro, ul. 
Oławska, umeblowane, telefon, telewizor, balkon -1.100 zł/ 
mies. ♦ liczniki. Wrocław, tel. 071/343-72-62, 321-71-56 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE umeblowane, 
oddzielne wejście, w willi, Krzyki-Borek -1.100 zl/mies. Wro
cław, tel. 071/367-19-66, 0602/42-33-54 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE kuchnia, ła
zienka, parter domu * ogród o pow. 60 m2, umeblowane, z 
telefonem, c.O; gazowe, cena • 1.200 zł/mies. + liczniki i kau
cja. Wrocław, tel. 071/351-64-38,0608/62-39-39 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w willi, na 
Żernikach, umeblowane, cena - 600 zł/mies. + liczniki. Wro
cław, tel. 071/353-64-98.
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE dla pracowników, cena - 200 
zł/os./mies. Wrocław, tel. 071/354-20-58.0503/30-42-31 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE os. Szczepin, 
poW. 30 m2, pełne wyposażenie AGD, TV kablowa, kafle, par
kiet, umeblowane, z telefonem, wysoki standard, bez pośred
ników - 800 zł/mies. + liczniki + 500 zł zwrotnej kaucji. Wro
cław, tel. 0607/40-42-95
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE na wsi gm. 
Długołęka, dobry dojazd - 390 zł/mies. + opłaty i kaucja. Wro
cław, teł. 071/351-18-65
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, ła
zienka, 42 m2, nowe, umeblowane - 1.000 zł + opłaty. Wro
cław, tel. 071/364-46-83 po godz. 19 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE komfortowe, 
przy Pl. Legionów, pełne wyposażenie, • 1.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/328-09-41
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe przy ul. Gajowic- 
kiej, pow. 44 m2, nierozkładowe, VIII piętro, jasna kuchnia, 
oszklony balkon, po remoncie kap. - 800 zł/mies. + opłaty 
(wymagana kaucja - 800 zł). Wrocław, tel. 0600/30-18-45 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE na Hubach, w starym budow
nictwie, bez wygód, 27 m2 - 400 zł/mies. + opłaty, płatne za 
pół roku z góry, beż pośredników. Wrocław, tel. 071/785-44-86, 
0606/76-72-30
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE nowe, ume
blowane, balkon, Krzyki, ul. Skarbowców, bez pośredników, 
cena 950 zł + opłaty. Wrocław, tel. 362-80-08 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE pow. 40 m2. willowe, spokoj

na dzielnica, możliwość parkowania, może być bezdzietna 
para - 600 zł. Wrocław,-teł. 071/373-80-76, 0503/93-92-61 
CO WYNAJĘCIA MIESZKANIE Śródmieście, na 1. piętrze 
100 m2. z telefonem, na biuro, -1.300 zł /mies. + opłaty. Wro
cław, tel. 071/355-77-05 po południu •
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE ̂ POKOJOWE 70 m2. Wro
cław Krzyki, ul. Stąlowowólska, na VIII piętrze, TV kablowa, z 
telefonem; komfortowo wykończone, parkiet, kafelki, gładzie, 
'białe tapety, okna plastikowe, WC osobno, duży balkon • 1.470 
zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 338-05-79,0600/39-55-63 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE ładna, urzą
dzona kawalerka, na Krzykach - 900 zł * opłaty/Wrocław, tel. 
0502/20-62-90
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE z telefonem, 
balkon, wysoki parter, okolice Astry - 900 zl/mies. Wrocław, 
tel. 071/354-32-15
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE przy willi, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, osobne wejście, 30 m2, na Karłowicach • 800 zł/ 
mies. Wrocław, tel. 325-05-14,0501/95-76-59 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 39 m2. lip. 
parkiet, c.w., c.o., umeblowane -1.000 zł + telefon. Wrocław, 
tel. 071/355-99-96
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJ.OWE w willi, kuch
nia, łazienka, WC, piętro, strych, ogród, miejsce parkingowe, 
chętnie dla dwóch par lub małżeństwa - 800 zł + opłaty lub
1.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-89-42 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 36 m2, dla 1 
lub 2 mężczyzn, w domu jednorodzinnym, osobne wejście, 
WC, łazienka, umeblowane, sprzęt AGD, na Krzykach, niski 
parter, możliwość wynajmu z pomieszczeniem 20 m2 na ga
raż, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/339-75-87 po godz. 16,0501/
59-89-18
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 42 m2, bez 
pośredników, rozkładowe, z balkonem, z telefonem, 2 p.. oko
lice Astry, od czerwca, - 800 zł + opłaty. Wrocław, tel. 071/
351-38-71 po godz. 17
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 27 m2. ume
blowane, łazienka, prysznic, bez pośredników, od zaraz - 800 
zł/mies. Wrocław, tel. 071/330-02-04 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, ła
zienka, telefon - 700 zł/mies. Wrocław, tel. 071/327-49-57,071/ 
339-89-17 po godz. 17
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, 
przy ul. Grabiszyńskiej, we Wrocławiu, .umeblowane, telefon, 
balkon,budynek 4-piętrowy, czyste, zadbane • 650 zł/mies. + 
opłaty. Wrocław, tel. 071/788-86-24,0606/99-32-51 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE przy ul. Hub- 
skiej 123, we Wrocławiu -1.200 zł/mies. + liczniki. Wrocław, 
tel. 071/332-76-72,0601/87-33-18 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE ópow. 53 m2, nowe, pokój, 
sypialnia, łazienka, okolice ul. Świeradowskiej, we Wrocła
wiu -1.250 zł/mies. ♦ liczniki. Wrocław, tel. 071/337-09-01 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE komfortowe, 
przy ul. Hłaski - 1.000 zł/mies, + opłaty. Wrocław, tel. 071/
373-08-47, 0601/77-34-97
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum 
Wrocławia • 800 zł/mies. Wrocław, tel. 071/349-42-97 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE samodzielne, w willi, we Wro
cławiu, na Krzykach, pow. 30 m2 - 600 zł/mies. i 2-POKOJO
WE w bloku, pow. 50 m2, umeblowane - 900 zł/mies. Wro
cław, tel. 071/782-74-29
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 57 m2. II pię
tro, w Śródmieściu, umeblowane, wyposażone, sprzęt AGD i 
RTV, telefon, TV kablowa, parkiet - 900 zl/mies. + opłaty i za
liczka. Wrocław, tel. 0501/06-63-30 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE willowe, osob
ne wejście, umeblowane, pralka, lodówka, telewizor,.ogrze
wanie gazowe, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/343-17-40 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE małe yv willi, 
osobne wejście, umeblowane, okolice domu handlowego 
Borek - 700 zł/mies. Wrocław, tel. 071/361-52-04 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w centrum, 
niedaleko Rynku, słoneczne, I piętro, Urządzone, pow. 48 m2, 
łazienka, przedpokój, może być dla 3-4 osób - 950 zł/mies. 
Wrocław, tel. 0609/63-25-28
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocła
wiu, przy ul. Inżynierskiej, umeblowane, wyposażona kuch
nia, pralka, telefon, cena 1.200 zł + liczniki. Wrocław, tel. 071/
351-97-87,0601/75-67-54
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 45 m2, ok. Trzebnickiej, urnę-, 
blowane - 800 zł + opłaty. Wrocław, tel. 071/364-39-90,0607f
40-44-10
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE willowe, ume
blowane, z osobnym wejściem i telefonem -1.200 zł/miesiąc
• liczniki i kaucja (Wrocław, Muchobór Mały). Wrocław, tel. 
071/357-06-35
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 32 m2. po
kój, kuchnia, łazienka, osobne wejście - 600 zł/miesiąc + licz
niki. Wrocław, tel. 071/349-43-91 po godz. 18 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE komfortowe, 35 m2. w plom
bie, umeblowane, wyposażone, telefon, 2 balkony, sprzęt 
audio-video, w centrum Wrocławia - 950 zł + liczniki. Wro
cław, tel. 071/372-45-48,071/328-94-91 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Sta
lowej, 37 m2. umeblowane, telefon, TV kablowa, po remoncie
• 1000 zł/miesiąc + liczniki. Wrocław, tel. 071/788-98-11 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 56 m2. przy 
ul. Chorwackiej, częściowo umeblowane, po remoncie - 900 
zł + liczńiki. Wrocław, tel. 782-74-29
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE atrakcyjne, nowe; umeblo
wane, 2-poziomowe, strzeżone, pow. 47 m2 -1.200 zł + opła
ty licznikowe. Wrocław, tel. 0607/42-58-80 po godz. 17 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE W Laskowi- 
cach, 800 zł/mies. + opłaty licznikowe. Żemiki Wrocławskie, 
tel. 071/311-33-89 po godz. 20 
DO WYNAJĘCIA NIERUCHOMOŚĆ o pow. 900 m2,3 piętra. 
25 pokoi, duża sala, centrum Szczawna Zdroju, ul. Kościusz
ki. - 10.000 zł. Wałbrzych, tei. 074/840-23-63 
DO WYNAJĘCIA PAWILON HANDLOWY 22 m2, |  magazyn 
o pow. 30 m2, na działalność gospodarczą, w Legnicy. Legni
ca, tel. 076/862-84-82
DO WYNAJĘCIA PAWILON HANDLOWY pow. 25 m2 k. .Mer- 
cusa", os. Przylesie, w Lubinie + zaplecze - 650 zł ♦ opłaty. 
Lubin, tel. 0601/42-73-32
DO WYNAJĘCIA PIEKARNIA 80 m2, z wyposażeniem, ma
gazyn 80 m2, sklepik, dobra lokalizacja, - 1.500 zł. Ostrze
szów, tel. 062/730-25-48
DO WYNAJĘCIA P U C  pow. 30 arów -1.000 zł/mies. Legni
ca. tel. 076/722-58-89
DO WYNAJĘCIA P U C  asfaltowy. 2000 m2 ♦ budynek, 50 
m2 w Świdnicy, grunt 2000 m2 w Wałbrzychu, dobra lokaliza
cja, cena 10 zł/m2. Świdnica, tel. 074/640-68-08 po 10
•  DO WYNAJĘCIA POKOJE 1-. 2-, 3-osobowe, osobne 

wejście, mieszkania studenckie, umeblowane • 250 zł. 
BU .KAMEX’ , Wrocław, ul. Jedności Narodowej 86/5, tel. 
071/321-98-13 w godz. 10-17 99000001

DO WYNAJĘCIA POKOJE 1.2 osobowe na Karłowicach, 
cena 400 zł/os. Wrocław, tel. 325-18-48,0502/61-10-53 
DO WYNAJĘCIA POKOJE z kuchnią i łazienką, blisko dwor
ca PKP, dla pracowników lub studentów, umeblowane, z tele
fonem, w nowym budownictwie, bez pośredników * 250 zł/ 
.osobę lub 20 zł/dobę. Wrocław, tel. 071/780-87-00 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-, 3-osobowe, dla mężczyzn pra
cujących lub studiujących, kuchnia, łazienka, osobne wejście, 
cisza, cena 250-280 zł/mies. od osoby. Wrocław, tel! 071/
324-10-86,071/398-84-27
DO WYNAJĘCIA POKOJE: 2-osobowy - 275 zł/osoba, 1-oso- 
bowy - 400 zł, niekrępujące, na Muchoborze Małym. Wrocław, 
tel. 357-74-11
DO WYNAJĘCIA POKÓJ - 350 zł/mies. Bielany Wrocławskie, 
tel. 071/311-24-48
DO WYNAJĘCIA POKÓJ bez pośredników - 300 zł/mies. 
Wrocław, tel. 071/353-78-72
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, osobna kuchnia, okoli-

C Do w ynajęcia:
MAGAZYNY I POWIERZCHNIE 

BIUROWE
telefony: 333-20-21, 367-30-91
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KAMIENIEC WROCŁAWSKI
pow. działki - 1.000 m

- d o m k i w o ln o  s to ją c e  typ  
TYP “A”
pow. użytkowa - 220,7 m' 
pow. całkow ita - 365,1 m‘
kubatura 
TYP “B” 
pow. użytkowa 
pow. całkowita 
kubatura 
TYP “C” 
pow. użytkowa 
pow. całkowita 
kubatura 
TYP “D”
pow. użytkowa 
pow. całkowita 
kubatura

- 785 m

- 200,9 m
- 338,0 m'
- 670 m'

-171,4 m*
- 271,6 m-
- 630 m’

-150 ,9  m' 
■ 238,5 m' 
-7 5 0  m'

} 254.749  z ł 

}  241.654  z ł 

}  207.343  z ł 

}  187.720 z ł
Wartość domku: stan surowy zamknięty

wartość działki uzbrojonej - 94,00 zł/m2

P ła t n o ś ć  w  ra ta c h .  
U lg a  b u d o w la n a .

Budowa w stanie surowym zamkniętym 
wraz z elewacją, uzbrojeniem 
zewnętrznym i niezbędną infrastrukturą.

T E R M I N  -  2 0 0 1  r. 
K U R  D Z I Ś !  M A S Z  U P U S T

T E L .  3 2 8 - 4 7 - 8 5  
3 2 8 - 1 0 - 1 5

SPÓŁ.DZIENIA MIESZKANIOWA “ KAMIENIEC" 
50-376 WROCŁAW , UL. W ROŃSKIEGO 14

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 Ś

ce pL.Grunwaldzkiego - 300 zł/osobę. Wrocław, tel. 071/ 
348-12-30'
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w willi, pow,. 15 m2. umeblowany, z 
wnęką kuchenną i dużą łazienką ż telefonem, dla młodej oso
by pracującej lub dla studentki, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
357-53-24
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 1 lub 2 osób • 400 zł/mies. Wro
cław, tel. 071/361-38-27
DO WYNAJĘCIA POKÓJ łazienka, kuchnia - 300 zł. Wro
cław, tel. 071/354-15-18
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w centrum, samodzielny, niekrę- 
pujący, pow. 18 m2, umeblowany, z używalnością kuchni, wc, 
natrysk, dla dwóch osób - 225 zł/osoba. Wrocław, tel. 0609/ 
63-25-28 •
DO WYNAJĘCIA' POKÓJ umeblowany, z używalnością kuch
ni i łazienki, dla dwóch osób', od zaraz, cena - 600 zł. Wro
cław, tel/071/341-79-51
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla dwóch panów, komfortowy, z 
używalnością kuchni, wc, natrysku, w centrum • 220 zł/oso- 
ba/mies. Wrocław, tel. 0609/63-25-28 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla pana, Oporów, - 350 z\! Wro
cław, teł.071/363-44-16po 16-' 9*
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 20 m2, uMeblowany, dla 2 osób 
lub pary, w dużej szeregówce, kuchnia, łazienka! ha Mucho- 
borze Wielkim - 550 zł/mies. Wrocław, tel. 071/788-27-17 . 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla spokojnej studentki, w pobliżu 
UW - 350 zł/mies. Wrocław, tel. 0605/0946-21 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w zamian za opiekę na 7-letnim 
dzieckiem. Wrocław, tel. 071/321-75-02 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w willi, na Maślicach, osobne wej
ście, kuchnia, łazienka dla dwóch osób - 350 Zł/osobę. Wro
cław, teł. 071/354-40-45
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, ok. 20 m2, na podda
szu, w nowej willi, z kuchnią, łazienką i z telefonem - 270 zł/ 
mies./osoba, mile widziana osoba znająca j. angielski na po
ziomie min. średnim. Wrocław, tel. 333-72-45 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy, osobne wejście, na 
Krzykach, cena 300 zł + energia elektr. Wrocław, tel. 
360-87-44
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, duży, umeblowany, 
dostęp do kuchni i łazienki • 550 zł. Wrocław, tel. 071/ 
328-16-92, 0608/66-97-90
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla dwóch dziewcząt lub pary, od 
13.05.2001 r., w mieszkaniu 3-pokojowym, przy ul. Strzegom
skiej. Wrocław, tel. 071/354-54-44 po godz. 19,0501/2948-31 
po godz. 18
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 uczących się lub pracujących 

. kobiet, z używalnością kuchni i łazienki, dogodne warunki, 
dobry dojazd do centrum i uczelni, bez dodatkowych opłat • 
300 zł/mies. od osoby. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ wolny, komfortowy," 20 m2, kuch
nia, łazienka, możliwość 2 pokoi, umeblowany, - 700 zł. Wro
cław, tel. 071/34942-67
DO WYNAJĘCIA POKÓJ kuchnia, łazienka, osobne wejście, 
dla samotnej osoby, - 500'zł. Wrocław, teł. 362-87-57 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 20.m2, dla 2-ch lub 3-ch osób, w 
domku jednorodzinnymr oddzielne wejście, kuchnia, łazien
ka; spokojna dzielnica, przy ul. Lotniczej we W-wiu, - 250 zł. 
Wrocław, tel; 07.1/353-81-95po godz.17,0605/57-82-62 , 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla pana. we Wrocławiu, na Krzy
kach (Borek), w willi, oddzielne wejści, kuchnia,'łaźienkai, w.c,
- 400 zł. Wrocław, tel. 071/36140-39 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z osobnym wejściem, dla niepalą
cych, łazienka, przedpokój, kuchnią, lodówka, możliwość ga
rażowania - 300 zł/mies. Wrocław, tei. 071/346-66-86 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla jednej osoby • 300 zł lub dla 2 
osób - 250 zł/osoba. Wrocław, teł. 071/78349-53 :
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w domku szeregowym, umeblowa
ny, TV, osobna łazienka i kuchnia, bez dod. opłat, duży bal
kon - 250 zł/osoba: Wrocław, tel. 071/354-15-18 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 20 m2, z osobnym wejściem, z uży
walnością kuchni i łazienki, w centrum, dla 2 osób pracują
cych -350 zł/osóba lub 450 zł/jedna osoba. Wrocław, tel. 071/ 3 
322-73-86
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w domku jednorodzinnym, dla 
dwóch osób, osobne wejście, kuchnia, łazienka, cena 270 zł/ 
osoba. Wrocław, tel. 071/36445-20 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ kuchnią, WC, natrysk,.osobne wej
ście, ok. 30 m2 • 550 zł + licznik prądu. Wrocław, tel. 071/ 
354-30-64
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z kuchnią + pomieszczenia na 
warsztaty- 350 zł. Wrocław, tel. 354-38*50 

. DO WYNAJĘCIA POŁOWA DOMU w zabudowie bliźniaczej,
5 umeblowanych pokoi, 125 m2. wysoki standard, 2 balkony, 
ogródek, telefon, c.o. na gaz, ogrodzenie, bez pośredników- 
2.500 zł/mies. Wrocław, teł. 071/367-83-84 
DO WYNAJĘCIA POŁOWA WILLI na Karłowicach, 120 m2,
4 podoje, dla pracowników, bez pośredników -1.900 zł/mies.
♦ liczniki. Wrocław, tel. 0607/82-72-34
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA o pow. 100 m2,4 lokale 
(biura, gabinety), w centrum Legnicy - 20 zł/m-c ♦ VAT. Legni
ca. tel. 076/866-34-07,0608/17-64-54 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA DLA KONf mogę zapew- . 
nić opiekę • 300 zł/mies./szt. Męcica. k.Jawora, tel. 076/ 
870-8640
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA nadające się na prowa
dzenie różnej działalności, handel-, usługi lub produkcja • 10 
zł/m2. Niemcza, tel. 0608/47-08-22 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA gospodarcze, pow. 200 
m2, posadzka betonowa - 200 zł/mies. Spalona, gm; Kunice, 
tel. 076/857-52-16 '
•  DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA: pl. Grunwaldzki, 44 

m2 - 2.500 zł + liczn., pl. Grunwaldzki, 38 m2 -1.800 zł + 
liczn., Śródmieście, 55 m2 * 2.500 zł + opłaty i liczn., . 
Śródmieście, 52 m2 - 3.000 zł + liczniki, Kochanowskie
go, dom + hala 110 m2 - 3.500 zł + liczniki. 6N „LIBU- 
CHA*, Wrocław, tel. 071/321-91-91 99000001

DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA BIUROWE 320 m2,14 
pomieszczeń, b. dobry standard, na parterze, osobne wej
ście, 3 węzły sanitarne, b. rozbudowana sieć komputerowa, 
dowolna ilość linii telef., b. dobra lokalizacja, dojazd, własny 
parking, teren zadbany, ogrodzony, strzeżony, 30 zł/m2 + 
media we Wrocławiu, przy ul. Przedmiejskiej (boczna Legnic
kiej). Wrocław, tel. 071/355-62-84, 071/355-32-24, 0601/ 
05-25-05
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA BIUROWE od 10 do 150 
m2, Wrocław ul. Krakowska -15 zł/m2. Wrocław, tel. 0604/ 
19-99-47
O  DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA HANDLOWO 

• MAGAZYNOWE 500 m2, w centrum, telefon, 
ochrona, parking, • 4.000 zł ♦ VAT. Wrocław, tel. 
0606/99-11-65 01024991

DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE ok. 200 m2 na garażo
wanie lub magazyn, w centrum Wrocławia, ul. Nasypowa - 
200 zł ♦ Vąt/mies.., tel. 0609/25-19-90,0603/34-74-19 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE pow. 30 m2. na działal
ność gosp, • 600 zł. Lubin, tel. 0605/82-77-41 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE o pow. 150 pi2, w Siech- 
nicy, 15 km od centrum Wrocławia, z możliwością powięk
szenia o poddasze, siła, WC, zaplecze biurowe, z-telefonem, 
blisko PKP, MPK, PKS, z przeznaczeniem na produkcję lub 
magazyn, cena - 970 zł/mies. Siechnice, tel, 071/311 -53-22 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE 130 m2, z placem przy

ległym około 300 m2, w centrum Strzegomia, siła, woda, tele
fon, blisko parking, na dowolną dziłalność - 2.000 zł/mies: 
Strzegom, teł. 074/855-25-57 po godz. 18 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE BIUROWE o pow. 40 m2 
oraz magazynowe o pow. 80 m2, siła, wszelkie media, w cen
trum Wałbrzycha, dogodny dojazd, na wszelką działalność - 
8 zł/m2. Wałbrzych, tel. 0605/63-69-84 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE pow. 70 m2, nadające 
się na warsztat Lub inną działalność gospodarczą, siła, tele
fon, dóbrydojażd drogą utWafdzoną, osiedle Polanowice we 
Wrocławiu - 900 Zł/mies. Wrocław,- tel. 071/327-60-35, 071/ 
793-45-10
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE na biuro, 50 mkw, w dom
ku jednorodzinftym,-okolice Centrum Korona • 1200 zł/m-c. 
Wrocław, tel. 0600/28-82-79
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENI^nS sklep, l3  m2, z rega
łami, najchętniej branża piekarnicza lub warzywna, cena 1.000 
zł/mies. + opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 783-39-32' wieczo
rem, 0602/85*0747 .*
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE w centrum Zgorzelca, 90 
m2, na sklep, biuro lub bank - 3.000 zł/mies., lub sprzedam. 
Zgorzelec, tel. 0603/3745-53
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE: UŻYTKOWE 50 m2, na 
działalność rzemieślniczą, woda, siła - 500 zł/mies. Wałbrzych, 
tel. 074/665-74-03
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA magazynowo - produk
cyjna, ok. 1000 m2, na piętrze - 5 zł/m2. Wrocław, tel. 071/ 
341-63-10 w godz. 7-14
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA 296 m2, 
w centrum Wrocławia, cena - 24 zł/m2 + media. Wrocław, tel. 
071/337-33-38
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA HANDLOWA 71 m2, 
wszystkie media - 1000 zł/mies’., możó być z mieszkaniem 
(też 7.1 m2), w Jeszkowicach, 7 km od granic. Wrocławia w 
kierunku na Jelcz-Laskowice - 900 zł/mies. Wrocław, tel. 0603/ 
67-14-80
O  DO WYNAJĘCIA SKLEP mięso-wędliny-drób, bez 

wyposażenia, 40 m2, w cichej dzielnicy Wrocła
wia -1.500 zł/miesiąc, pomieszczenia na działal
ność gospodarczą, 40 m2 - 600 zł, 30 m2 • 500 zł, 
na Źemikach. BN „ARANŻER”, Wrocław, tel. 071/ 
357-09-44 85001751

DO WYNAJĘCIA SKLEP o pow. 18 m2, w okolicach ul. Że
romskiego -1.000 zł/mies. Wrocław" tel. 0601/80-24-31 
DO WYNAJĘCIA SKLEP w centrum Ząbkowic Śl. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/815-11-86 w godz.10-17, 815-17-72 po 
godz.19
DO WYNAJĘCIA STOISKO na Hali Strzegomskiej, -1.150 
zł. Wrocław, tel. 071/328-80-52 wieczorem 
DO WYNAJĘCIA STOISKO duży namiot, na placu przy Dwor
cu Świebodzkim, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/328-80*52 
DO WYNAJĘCIA STOISKO w centrum handlowym, 12 m2 - 
400 zł/m-c lub zamienię na samochód. Wrocław, tel. 0601/ 
71-59-58
DO WYNAJĘCIA TEREN przy ul. Wilczej, we Wrocławiu, 
ogrodzony, z telefonem, prąd, nadaje się na bazę transporto
wą, hurtownię lub pod budowę hali • 5.000 zł/mies. Wrocław, 
tel. 330-19-29 wieczorem, 0608/8446-03 
DO WYNAJĘCIA TEREN 16 a, zabudowania, siła, woda, • 
500 zł. Żagań, tel. 068/477-68-92 
DO WYNAJĘCIA WARSZTAT SAMOCHODOWY ul. Armii 
Krajowej, 168 m2 • 3.500 zł/mięs. oraz 380 m2 na biura - 25 
zł/m2 lub inne propozycje. Wrocław, tel. 071/364-26-25,0603/ 
17-69-83.
DO WYNAJĘCIA ZAKŁAD FRYZJERSKI 2 pomieszczenia, 
zaplecze, WC - 1.500 zł/mies. lub sprzedam. Wrocław, tel. 
•071/321-09-22, 0501/25-06-33' .
O  DOM, 1920 r., nowy, energooszczędny, w Oławie, 

pow. 148 m2, na działce własnościowej, 5 pokoi, 
2 łazienki, kuchnia, garaż, wykończony w 95%, 
posiada ulgę budowlaną, • 280.000 zł. tel. 071/ 
313-01-02,0502/31-62-09 01024791*

O DOM poniemiecki, z warsztatem, 130 m2 miesz
kanie (piętro) + 50 m2 taras, 180 m2 warsztat (par
ter), po remoncie, do zamieszkania, woda, gaz, 
c.o., telefon, przygotowany pod działalność 
gosp., działka 2 + 5 arów, w Św. Katarzynie, 6 km 
od Wrocławia, -180.000 zł,, te l 0603/78-85-60 
02019351

DOM poniemiecki, 9 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki, 240 m2, możl. 
prowadzenia dział, gosp., częściowo remontowany, 2 duże 
zabudowania gosp., siła, 50 arów ogrodu, 50 km od Wrocła
wia, 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.autogiel- 
da.com.pl)
DOM 2-piętrowy, ze sklepem, podpiwniczony + działka 20 
arów, w Kucharzowicach k. Wrocławia, - 85.000 zł., tel. 0609/ 
29-08-59
DOM o pow. 200 m2, działka 20. arów, w cichej i spokojnej 
miejscowości, między Brzegiem a Opolem, - 90.000 zł.., tel. 
0603/40-32-10
•  DOM wolno stojący, Wrocław Złotniki, o pow. 700 m2, w 

tym 4 samodzielne mieszkania oraz pow. użytkowe na 
działalność gospodarczą, hala wolno stojąca, pow. 100 
m2, z siłą, działka 1300 m2 zagospodarowana, częścio
wo utwardzona, możliwość zamieszkania wynajmowa
nia i prowadzenia działalności gospodar. - 850.000 zł, 
do neg., BGN, Wrocław, tel. 071/354-34-93 99000001 

DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ 300 m2, działka 280 
m2, wykończony W 70%, atrakcyjna lokalizacja, -125.000 zł. 
Bielawa, tel. 0605/20-54-70 ]
DOM JEDNORODZINNY dla dwóch rodzin, pow. użytk. 360 
m2, wszystkie wygody, telefon, o.g., p.ę., działką o pow. 800 
m2, strych, - 360.000 zł. Bielawa, tel. 074/833-58-44 
DOM w Bielsku Białej, pow. 200 m2, nadaje się na biuro, do 
zamieszkania od zaraz, - 330.000 z i Bielsko Biała, tel. 033/ 
821-5240, 0603/03-28-56
DOM wolno stojący, w Bierutowie, pow: 180 m2, działka 6 
arów, do wykończenia, - 120.000 zł. Bierutów, tel. 071/ 
315-65-12 . . .. §§£ . y ;.
DOM 14 km od Ołtaszyna, 320 m2 w tym sklep.28 m2,140 
m2 warsztaty, stodoła 170 m2, działka 27 arów, w tym działka 
siedliskowa, możliwe raty, w rozliczeniu może być samochód 
- do 50.000 zł, - 220.000 zł. Bogunów, tel. 071/316-5249 po 
godz. 20,0604/73-09-18
DOM JEDNORODZINNY 110.m2, z magazynami (chłodnia) 
84 m2, Cieplice ul. Wolności 175, - 230.000 zł. Boguszów-Gor
ce, tel. P74/844-92-55 po godz.17,842-57-00 do godz.15 
DOM z warsztatem, 70 m2 lub 100 m2 po adaptacji hali, 2 
hale po 40 m2, z kanałem, do.zamieszkania odzaraz, działka 
500 m2, przy głównej drodze, wszystkie media, rok budowy 
1993, - 100.000 zł. Bojanowo, woj. leszczyńskie, tel’ 0605/ 
06-60-03
DOM PONIEMIECKI piętrowy, pow. 300 m2, duży garaż, czyn
ny sklep z ceramiką bolesławiecką, zadbany, przy trasie Zgo- 
rzelec-Wrocław, -150.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-69-02 
DOM WOLNO STOJĄCY jednorodzinny, 70 m2. nowy, dział
ka 60 arów, - 200.00D zł. Brodno, tel, 071/31746-86 po 
godz. 19,0603/37-81-15
DOM pow. 130 m2, nowy, w Brzegu, pełne podpiwniczenie, 4 
pokoje, kuchnia, dwie łazienki, garderoba, taras, garaż, duża, 
ładnie zagospodarowana działka. Brzeg, tel. 0602/73-68-08

TANIE NOCLEGI °P00655° 
DLA GRUP PRACOWNICZYCH 

w obiekcie hotelowym 
Wrocław-Fabryczna

tel. 071/352-36-57,0*60175 4614

DOM z 1994 r., pow. 300 m2 + warsztat 100 m2, w Brzegu 
Dolnym, - 320.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 0602/71-99-07 
DOM do zamieszkania, pow. 220 m2, kryty dachówką, zago
spodarowana działka o pow. 28 arów, całość ogrodzona, ga
raż, piękny widok z tarasu, 30 km od Wrocławia, bez pośred
ników, - 210.000 zł. Bukowice, tel. 0604/21-24-05 
DOM jednorodzinny, do remontu, w centrum Gorzanowa, 
działka wraz z zabudowaniami, pow. 4 a, możliwość dokupie
nia gruntu rolnego, - 32.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0601/ 
31-90-86,
DOM w Cieszowie, 4 km od Świebodzic, działka budowlana 
30 arów, grunt rolny 50 arów, woda, prąd, siła, c,o., zabudo
wania gospodarcze, - 69.000 zł. 58-160 Cieszów Dolny, ul. 
Głowna 14, tel. 845-20-85
DOM nowy, atrakcyjny, 134 m2, działka 1500 m2,10 km od 
granic Wrocławia, parterowy, garaż, na miejscu szkoła pod
stawowa, gimnazjum, ośrodek zdrowia, przedszkole, - 
375.000 zł. Czernica k. Wrocławia, tel. 0603/30-10-11 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
A00482 www.autogielda.com.pl)
DOM poniemiecki, 4 pokoje, 2 kuchnie, łazienka, w.c., tele
fon, + zabudowania gosp., działka 0.5 ha, sad (150 drzewek

czereśniowych), blisko granicy niemieckiej, 2 5km od Olszty
na, 20 km od Gubina, -100.000 zł. Datyń, tel. 068/371-25-29 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nu
merem -A00436 www.autogielda.com.pl)
DOM ŁUŻYCKI po remoncie, media, - ẑabudowania gosp., 
grunt o pow. 63 ha, z możliwością wydzierżawienia 45 ha, 
ustronna okolica, Pogórze Kaczawskie, z przeznaczeniem na 
agroturystykę lub hodowlę, - 350.000 zł. Dębowy Gaj, gm. 
Lwówek śląski, teł. 090/67-93-05 
DOM w Długołęce, 5 pokoi, 2 kuchnie, jadalnia, 2 garaże, 
zabudowania gosp., działka narożna 1000 m2, atrakcyjna lo
kalizacja, do zamieszkania od zaraz, - 310.000 zł. Długołęka, 
tel. 071/315-28-56,071/315-16-28 (zdjęcia do tej oferty moż- 
na zobaczyć w internecie pod numerem - AC0220 www.auto- 
gielda.com.pl)
DOM w Długopolu Górnym, pow. 1000 m2, nowa więźba 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, woj. wałbrzy
skie . . .
DOM + budynki gosp., 4 ha ziemi III klasa, 2 ha łąki, 4 ha lasu, 
okolice Kalisza - 220.000 zł. Drołtowice, tel. 062/785-14-85 
DOM WOLNO STOJĄCY, 1984 r. jednorodzinny, 200 m2, 
murowany, wysoki parter, działka 5 arów, zagospodarowana, 
piętro: 5 pokoi, kuchnia, łazienka, na parterze część gospo
darcza z garażem, c.o. gazowe i koksowe, warsztat 50 m2, •
175.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/8.31-61-74
DOM WOLNO STOJĄCY zbudowany w 2000 r., pow. 78 m2, 
3 pokoje, tani w eksploatacji, parterowy, pięknie położony, sło
neczny, z widokiem na Karkonosze, działka 1.074 m2, 2 km 
od Jeleniej Góry, - 290.000 zł. Dziwiszów, gm. Jeżów Sudec
ki, tel. 0606/1.7*24-98
DOM + działka 0.3 ha, pole 0.5 ha, woda, siła + zabudowania 
gosp., w Równem, k. Głubczyc, - 35,000 zł. Głubczyce, teL 
.077/485-67-44
DOM PONIEMIECKI stodoła, pomieszczenia gospodarcze, 
garaż z kanałem + 11 ha ziemi w jednym kawałku, • 220.000 
zł. Głuszyca, tel. 074/845-66-46 
DOM WOLNO STOJĄCY pow. 200 m2, na działce 15 a i za
plecze gospodarcze, na działce gospodarczej-, 20 km od Go
rzowa Wlkp. -'165.000 zł. Gogolin,' tel. 077/466-76-23 
DOM mieszkalny, ♦ zabudowania gosp., do remontu, + 1ha 
pola koło domu, możliwość dzierżawy 10 ha, - 45.000 zi. Go- 
łaszyce, tel. 074/850-67-78
DOM wolno stojący, 200 m2, działka 600 m2, garaż, pomiesz
czenia gospodarcze, atrakcyjna lokalizacja -150.000 zł. Go
łuchów, tel. 062/74248-33,0601/48-3246 '
DOM JEDNORODZINNY wolno stojący, w Górze, 100 m2, z 
działką 5 arów, garaż, media, pomieszczenie warsztatowe 50 
m2, - 160.000 zł. Góra, tel. 065/54349-84 
DOM do rozbiórki lub do remontu kapitalnego, z budynkiem 
gosp., działka 3700 m2, we wsi Grabowiec, 20 km od Zielo
nej Góry, -11.000 zł. Jasień, tel. 068/371-07-49 
DOM do remontu kapitalnego lub do rozbiórki, w Naroku k. 
Opola, działka 16 a, możliwość zrealizowania książeczki 
mieszkaniowej, - 9.900 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/41 -16-60 
DOM PONIEMIECKI k. Jeleniej'Góry, pó remoncie, dB nie
wielkiego wykończenia, - 50.000zł lub zamienie ną mieszka*

Kiełczów - dom wolno stojący
nowy, pow. 210 m2, działka 1.550 m2 

do niewielkiego wykończenia
335.000 zł OP011f90

tel. 343-53-33

nie w Jeleniej Górze, Wrocławiu. Jelenia Góra, tel. 0603/ 
41-16-60
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 8 pokoi, kuchnia, łazienka, działka 2000 m2, w Jeleniej
Górze, z widokiem na góry, bez pośredników, - 300.000 zł.
Jelenia Góra, tel. 075/755-69-78
DOM w Jodłowie - 65.000 zł. Jodłów, tel. 074/813-69-52,0603/
28-77-08
DOM ♦ zabudowania gosp. + podwórko, pow. 23 ary, działka 
rolna 30 arów, - 60.000 zł. Karszyn, tel. 068/352-58-82 
DOM JEDNORODZINNY 220 m2, działka 1800 m2, budynek 
gospodarczy 160 m2, zadbany, • 295.000 zł. Kartuzy, tel. 058/ 
681-61-82
DOM JEDNORODZINNY wolno stojący, spokojna dzielnica, 
działka 517 m2, wszystkie media, prąd i telefon w domu, stan 
surowy zadaszony, indywidualny projekt, ciekawa architektu
ra, zbudowany z materiałów ceramicznych, bez pośredników, 
- 135.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 0601/72-61-98 
DOM PONIEMIECKI w Polanicy Zdroju, atrakcyjna lokaliza

cja, pow. 30Ó m2, działka 5.800 m2, starodrzew, - 420.000 zł. 
Kłodzko, tel. 074/647-28-11,0603/96-18-66 
DOM piętrowy, + garaż, warsztat 350 m2, do zamieszkania i 
prowadzenia działalności gosp., działka 1000 ra2, do zabu
dowy i pod inwestycje, - 420.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/ 
722-06-34
DOM poniemiecki w Kudowie Zdr., po remoncie kapitalnym, 
o pow. 120 m2, garaż wólno stojący, + budynek gosp., ogród, 
wszystkie media, ogrzewanie gazowe, pow. gruntu 4067 m2. 
-195.000 zł. Kudowa-Zdrój, tel. 074/866-28-25,0604/66-34-78 
DOM 1T0 m2, '* pomieszczenie 58 m2 (na działalność), dział
ka 460 m2, spokojna i ładna okolica, - 265.000 zł. Legnica, 
tel. 076/856-86-38 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem - AG0203 www.autogielda.com.pl) 
DOM jednorodzinny, działka 612 m2, 5 pokoi, 130 m2,2 ła
zienki, po remoncie, co gazowe, garaż, - 225.000 zł. Legnica, 
tel. 0606/38-14-80
DOM wolno stojący, 160 m2,5 pokoi, garaż, z warsztatem, 2 
hale 120 m2, działka 14 a, - 300.000 zł. Legnica, tel. 0606/ 
38-14-80
DOM po częściowym remoncie oraz zabudowania gosp., na
dające się na działalność gosp., ♦ 14 ha ziemi, - 150.000 zł 
lub zamienię na mieszkanie w Legnicy. Legnica, tel. 0606/ 
99-12-44
DOM w Boszkowie, nad jeziorem, 20 km od Leszna, -100.000 
zł. Leszno, tel. 065/520-69-84
DOM poniemiecki, duży, 2 budynki nadające się na działal
ność, razem 25 arów, w tym działka budowlana, w całości lub 
podzielę, 5 km od Leszna, - 135.000 zł. Leszno, tel. 0607/ 
3442-40
DOM w Lesznie, wszystkie media, zabudowa szeregowa, 
narożnik, - 200.000 zł. Leszno, tel. 0603/95-16-04 
DOM ceglany w centrum Lubania, wolno stojący, jednorodzin
ny, na działce własnościowej 10 a, garaż, warsztat, -160.000 
zl. Lubań Śl., tel. 075/781-45-54,0606/39-76-88
•  DOM jednorodzinny, nowy, działką 15 arów. w Oborze, 

gm. Lubin, w rozliczeniu może być mieszkanie 3-poko- 
jower- 275.000 zł. BON „DOMAR\ Lubin,.ul. Al. Niepod
ległości 18, tel. 076/749-25-24, 076/749-31-30

- 99000001 "
•  DOM jednorodzinny, parterowy, działka 1.90 ha, 7 km 

od Lubina, - 150.000 zł. BON .DOMAR’ , Lubin, ul. Al. 
Niepodległości 18, tel. 076/749-25-24, 076/749-31-30 
99000001

DOM jednorodzinny, parterowy, użytkowe poddasze, 180 m2, 
garaż, działka 9.5 a, wszystkie media, komfortowo wykończo
ny, zabudowania, sprżęt AGD, 2 km od Lubina (Osiek), • 
280.000 zł. Lubin, tel. 076/844-60-83,0603/41-05-65 
DOM - obiekt mieszkalno-usługowy, biurowy, produkcyjny, oraz 
magazyny, łączna pow. 1750 m2, działka 2333 m2, kpi. uzbro
jenie, własne c.O;,-:,r950.000 zł. Lubin, ul. Małomicka 71, tel. 
0603/70-83-74 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - AG0156 www.autogielda.com.pl)
DOM w Osieku k. Lubina, komfortowy, pow. 320 m2, garaż na 
2 samochody, działka 8 arów przy lesie, parterowy z podda
szem, - 450.000 zl. Lubin, tel. 076/84941-14 po. godz. 20 
DOM PONIEMIECKI do remontu, prąd, woda, pomieszczenia 
gosp., chlewnia, na 30 świń, 2 ogrody po 15 arów, pastwisko 
29 arów, • 13.000 zł. Lubin, tel. 076/846-36-82 w godz. 17-22

B WYNAJM DŁUGOLETNI 00
|  mieszkanie 3-pokojowe 
0 ' dwupoziomowe - nowe 
tel. 071/352-83-95, 0-601 89 29 26

DOM zabudowa szeregowa, 3 pokoje, kuchnia, 2 przedpoko
je i łazienki, gaz, kanalizacja, garaż, piwnice, - 120.000 zł. 
Lubsko, tel. 068/391-33-46,391-3348 
DOM PONIEMIECKI mieszkalno-gospodarczy, piętrowy, pow. 
200 m2, stodoła 140 m2 z możliwością adaptatii na mieszka
nie, z czerwonej cegły, na wsi, w okol. Lwówka SI, - 95.000 zł. 
Lwówek Śląski, lei. 075/647-81-20 
DOM WOLNO STOJĄCY piętrowy, położony nad stawem, 
Rachów-Cegielnia - 60.000 zł. Malczyce, tel. 071/317-91-48 
DOM w miejscowości Małujowice koło Brzegu, możl. rozbu
dowy, założenia hodowli koni, zaciszne miejsce, 6 km od Brze
gu, mały staw, 10 pomieszczeń, - 75.000 zł. Małujowice 63, 
gm. Brzeg, woj. opolskie, tel. 0600/65-09-59 
DOM WOLNO STOJĄCY 300 m2, na działce 600 m2, w Mie
roszowie, 500 m od centrum, z piwnicą, garaż, ĆO, z telefo
nem, łazienka - 260.000 zł. Mieroszów, tel. 074/845-87-47
•  DOM 7 pokoi, 2 osobne wejścia, możliwość prowadze

nia gastronomii, hoteliku, atrakcyjne położenie przy tra
sie, blisko lasu, działka 17 arów, ok. Milicza -130.000 zł. 
BN „TYMOCZKO”, Milicz, tel. 071/383-08-66 99000001

DOM parterowy, 120 m2, z poddaszem użytkowym, do wy
kończenia 20 %, pod lasem, działka 75 a, 30 km od Wrocła
wia, -150.000 zł. Minkowice Oławskie, tei. t)60.7/25-14-56 
DOM poniemiecki, duży, 65 arów, garaż; woda studnia, PKP, 
staw, 6 pokoi, stajnia, szambo, • 32.000 zł. Mirsk, tel. 075/ 
783-43-77
DOM jednorodzinny, zabudowania gospodarcze i warsztat, 
1.68 ha, grunt rolny, w Modlęcinie k. Strzegomia, - 150.000 
zł, Modlęcin, tel. 0607/63-0943 
DOM w zabudowie bliźniaczej, 60 m2, możliwość adaptacji 
strychu, garaż, zabudowania gospodarcze, działka pow. 15 
a, w Namysłowie, - 90.000 zł.-Namysłów, tel. 077/410-37-54 
DOM, w Niegosławicach 32 k. Szprotawy,-woj. lubuskie, do 
zamieszkania od zaraz, możl. prow. dział, gosp., dom miesz
kalny 222 m2, 6 pokoi, 2 łazienki, 2 niezależne wejścia na 
parter, piece, wodociąg, kanalizacja, przył. tel., zasilanie 220V, 
bud. gosp. z garażem 84 m2, działka siedliskowa 0.47 ha, 
ogród i łąka, pole orne 0.77 ha. • 84.000 zł, Niegosławice 32, 
tel. 0607/81*07*01 (zdjęcia do tej oferty możną zobaczyć w 
internecie pod numerem - AC0196 www.autogielda.com.pl) 
DOM JEDNORODZINNY z działką 8 a, w Nizinach, 24.km od 
Wrocławia, gmina Oborniki Śl. • 60.000 zł. Niziny 6, tel. 071/ 
310-82-00
DOM JEDNORODZINNY w Nowej Soli, wysoki parter, -
135.000 zł. Nowa Sól, woj. zielonogórskie, tel. 0601/62-28-97 
DOM PONIEMIECKI wolno stojący, piętrowy, pow. 350 m2 * 
zabudowania gosp., działka o pow. 1.8 ha, w okolicach Choj
nowa, blisko autostrady A4, - 250.000 zł. Okmiany, gm. Choj
nów, tel. 076/818-81-38,0607/38-65-75
# DOM duży, z warsztatem o pow. łącznej 350 m2, na dział

ce 7 arów, b. dobra lokalizacja, w Oławie - 400.000 zł, 
dom mieszkalny, w miejscowości Wierzbno, na działce 
22 ary, pomieszczenia warsztatowe - 135.000 zł. Biuro 
Nieruchomości, Oława, ul. Rynek 28, tel. 071/30341-20 
99000001-

DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ na działce 10 a, po- 
mieszczenia na hurtownię lub produkcję, powierzchnia ogó
łem 320 m2 - 300.000 zł. Oława, tel. 071/313-36̂ 90 
DOM jednorodzinny, wolno stojącym, 200 m2, budynek gosp., 
działka 30 arów, 3 sypialnie, 2 łazienki', salon z kominkiem, 
garaż na 2 samochody,'może być z 2 ha gruntu, - 399.000 zł. 
Oława, tel. 0604/69-93-26 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem - A00018 www.autogiel- 
da.com.pl)
DOM w Oławie, w trakcie remontu, wymienione okna i dach, 
pow. 167 m2, działka 2000 m2,*:- 56.000 zł. Ofawa, tel. 0605/ 
94-59-74
DOM JEDNORODZINNY z polem rńbwym ogrzewaniem cen- 
t/alnym, stan dobry, niedaleko granicy - 55.000 zł oraz drugi 
JEDNORODZINNY z polem, nowe c.o., stan dobry, niedale
ko grantcy, - 70.000 zł. Ołobok, gm. Osiecznica, tel. 075/ 
731'30-86
DOM parter 200 m2, poddasze 200 m2, strych, piwnica, dział
ka 11 arów. w Osiecznicy przy trasie Zielona Góra - świecko,
-100.000 zł.Osiecznica, tel. 068/383-86-24,0605/36-52-47 
DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ 8 pokor, 2 kuchnie, 2 
łazienki, 12 arów działka, - 360.000 zł. Osolin, tel. 071/ 
310-60-10
DOM WOLNO ŚTOJĄCY poniemiecki, po remoncie, zabudo
wania gospodarcze, Nowy Dwór, gmina Niegosławice - 76.000 
zł lub zamienię na mieszkanie najchętniej we Wrocławiu. Po
lkowice, tel. 076/84748-21 '  • \
O  DOM w trakcie remontu kapitalnego, w okolicach 

Prochowic, parter 142 m2, piętro przewidziane na 
90 m2 + w cenie materiały budowlane do remon
tu, na działce 1 ha, pilne, • 52.000 zł (do negocja
cji). Prochowice, tel. 0607/32-98-06 01025861

DOM WOLNO STOJĄCY na działce 10 arów, przy lesie, pow. 
220 m2, piętrowy, 6 pokoi,.2 kuchnie, 3 łazienki, garaż + pow. 
gospodarcze, wszystkie media, ładny ogród i lokalizacja, •
230.000 zł. Raszówka, tel. 076/844-81-05,0601/87.-72-07 
DOM JEDNORODZINNY wolno stojący, pow. mieszkalna 170 
m2 + działka o pow. 1400 m2, zagospodarowany ogród, •
220.000 zł. Słubice, tel. 095/758 3̂1-24,0603/64-71-06 *
DOM PONIEMIECKI pow. 200 m2, woda, CO, z  telefonem, 
niedaleko Jawora + zabudów, gosp, powyżej 150 m2 z moż
liwością przerobienia na warsztat lub działalność gosp. lub 
garaż -130.000 żł. Snowidza, teł.076/871 -83-95''
DOM w zabudowie szeregowe], działka 7 a, * 200.000 zł; So
bótka, tel. 071/391-04-92
DOM YifOLNO STOJĄCY W  miej ścowośći 'podgórskiej k.
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Sprzedani 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)

akwenu wodnego, z możliwością wynajmu pokoi i prowadze
nia innej działalności, 3 niezależne wejścia, garaż wolno sto
jący na posesji, - 300.000 zł. Srebrna Góra, tel. 074/818-00-71 
DOM parterowy, pow. 120 ,m2, 4 pokoje, kominek, taras, re
jon j. Otmuchowskiego, przejście graniczne, na działce 20 a, 
- 79.000 zł. Stary Paczków, tel. 0602/87-08-46 
DOM JEDNORODZINNY wysoka piwnica, garaż, piętrowy, 
taras, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, 2 x WC. pow. 200 m2, ocie
plony, okna PCV, CO miedziane, z telefonem, II taryfa prądu, 
działka 960 m2, ogrodzona, - 180.000 zł. Szlichtyngowa, tel. 
065/549-22-08
DOM piętrowy, dół po aptece, działka 770 m2. w Ścinawie 
Małej, góra: 4 pokoje, kuchnia, łazienka, garaż, magazyny 
murowane pow. 60 m2, wszystkie media, z telefonem, przy 
domu działka rekreacyjna 300 m2, -140.000 zł. Ścinawa Mała, 
tel. 077/431-28-89.077/439-12-14 
DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ poniemiecki, do remon
tu. nowy dach, okna dachowe, z telefonem, Szczepanów gm. 
Środa śląska, - 48.000 zł. Środa Śląska, tel. 0603/89-48-39 
DOM WOLNO STOJĄCY w Świdnicy, 11-letni, 7-pokojowy, 
garaż wolno stojący na 2 samochody, działka 5.6 afó, dach
2-spadowy, całość ogrodzona, • 265.000 zł. Świdnica, tel. 074/ 
852-00-04, 0607/63-83-57
DOM mieszkalno - usługowy, I p., pow. 410 m2. wszelkie 
media, działka własnościowa 475 m2, do zamieszkania, I stre
fa miejska Świdnica - 300.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-10-02 
DOM technologia drewniana, pow. 80 m2, działka 47 a, 30 
km od Wrocławia, rejon Trzebnicy, ośrodek zdrowia, apteka, 
poczta, • 150.000 zł lub zamienię na mieszkanie 2-pokojowe, 
dopłata. Trzebnica, tel. 0607/25-58-20 
DOM PONIEMIECKI do remontu lub wyburzenia, stodoła 140 
m̂ . działka 1132 m2, dzielnica Szczawienko, dobra •lokaliza
cja, blisko supermarketu Minimal, • 180.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/841-45-69
DOM poniemiecki, na Poj. Drawsko-Pomorskim, w miejsco
wości Chwarstno, 2 km od jeziora Woświn, o pow. 90 m2 + 
stodoła + ziemia o pow. 31 arów, - 35.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/666-27-72,0503/03-96-51 
DOM 120 m2, w Wilkowie, - 180.000 zł. Wilków, gm. Niem
cza, tel. 074/837-88-34
DOM przedwojenny, piętrowy, nowe okna i drzwi, działka 40
a. 7 km do Złotoryi, 5pokoi, kuchnia, przedpokój, hol, łazien
ka, woda, co, podgrzewacz wody, zieleń, - 120.000 zł. Woj- 
cieszyn, gm. Pielgrzymka, tel. 076/877-51-94 po 20 
DOM wolno stojący, 10-letni, pow. 170 m2, działka 1,11 ha. -
220.000 zł lub zamienię na 2 mieszkania M-3. Wołów, tel. 071/ 
389-17-22
DOM-poniemiecki. 70 m2, na działce 0.75 ha, 50 km Od Wro
cławia, po remoncie, okna PCV, kafelki, nowa inst. el., tele
fon, pomieszczenia gosp. 100 m2. na każdą działalność gosp., 
stodoła, - 39.000 zł lub zamienię na mieszkanie, kwaterunko
we, we Wrocławiu. Wołów, tel. 0605/39-23-13 
O  DOM wolno stojący we Wrocławiu, pow. 230 m2, 

działka 1000 m2, • 320.000 zł. Wrocław, tel. 071/
355-33-28 02018471

O  DOM w Kiełczowie, b. atrakcyjna okolica, nowy, 
wolno stojący, parterowy, pow. 200 m2 + taras 
50 m2, zbudowany z najlepszych materiałów, 
dach Braas, rolety, działka 1900 m2 lub 3500 m2, 
zadrzewiona, ogrodzona, - 449.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/398-83-30, 0501/74-63-36 02020831

•  DOM parterowy, okolice Środy Śląskiej, podpiwniczony, 
wolno stojący, stan surowy otwarty, pow. 120 m2, prąd, 
woda, działka o pow. ok. 10 arów, http://www.partner.nie- 
ruchmosci.pl, - 59.000 zł. BN .PARTNER’ , Wrocław, tej. 
071/317-24-34 /fax, 071/317-59-61, 0603/46-66-09 
99000001

•  DOM w Oławie, 250 m2, komfortowy, działka 500 m2 -
400.000 zł (w rozliczeniu może być mieszkanie we Wro
cławiu, ok. Sępolna, Biskupin); w Wójtowicach (Bystrzy
ca Kłodzka), poniemiecki, działka 45 arów, własne uję
cie wody - 150.000 zł. BN .NOWY DOM’ , Wrocław, tel. 
071/372-43-06 99000001

•  DOM • Jelenia Góra - Cieplice, 2-letni, 140 m2.>garaż 42 
m2. działka 1900 m2, b. dobra lokalizacja, - 360.000 zł. 
BN .NOWY DOM’ , Wrocław, tel. 071/372-43-06 
99000001

•  DOM - Kamieniec Wrocławski (technologia kanadyjska), 
147 m2, do wykończenia, działka 1380 m2,-210.000 zł. 
BN .NOWY DOM’ , Wrocław, tel. 071/372-43-06 
99000001

•  DOM - Dobra, gm. Dobroszyce, 6-pokojowy, zabudowa
nia gosp., działka 0,98 ha, - 150.000 zł. BN .NOWY 
DOM’ . Wrocław, tel. 071/372-43-06 99000001

4  DOM - Siecieborowice gm. Oława, 140 m2, garaż, dział
ka 4 ary, pełne media, b. dobra okolica, ocieplony, •
155.000 zł. BN .NOWY DOM’ , Wrocław, tel. 071/ 
372-43-06 99000001

•  DOM - Borowa, gm: Długołęka, roczny, parterowy, z użyt
kowym poddaszem, dach 2-spadowy, elektryczność i 
woda, do wykonania szambo i przyłącze gazu, do wyla
nia podłogi, 180/1100 m2, - 260.000 zł (do negocjacji). 
BN .NOWY DOM", Wrocław, te l.-071/372-43-06 
99000001

•  DOM - Brzezia Łąka za Kiełczowem, roczny, luksusowy, 
192/900 m2 + wolno stojące pomieszczenie 100 m2, 
może być na warsztat, - 550.000 zł. BN .NOWY DOM’ , 
Wrocław, tel. 071/372-43-06 99000001

•  DOM ponjęmiecki, w Dzietrzychowicach k. Żagania, 
duży, po remoncie, otynkowany, na działce 33 ary, w tym 
nieduży sad, - 130,000 zł. BN .NOWY DOM’ , Wrocław, 
tel. 071/372-43-06 . 99000001

•  DOM - Pęgów, nowy, 220/2000 m2 + wacsztat 150 m2, 
stan surowy, - 200.000 zł (dó negocjacji). BN .NOWY 
DOM’ , Wrocław, tel. 071/372-43-06, 99000001

•  DOM - Wilczyce (przed'Kiełczowem), 150/1000 m2, pię
trowy, przyziemie 100 m2, garaż, • 350.000 zł (do nego
cjacji). BN .NOWY DOM’ , Wrocław, tel. 071/372-43-06 
99000001

•  DOM - Chwalibożyce, 7 km za Oławą, 300/800 m2, par
ter po remoncie: 4 pokoje, 2 łazienki, duża kuchnia, 
przedpokój, góra do remontu, ogrzewanie centralne lub 
gazowe • 180.000 zł (hipoteka 4Q.000 zł) lub zamiana 
na mieszkanie 4-pokojowe we Wrocławiu, do II piętra. 
BN .NOWY DOM’ , Wrocław, tel. 071/372-43-06 
99000001

•  DOM -Wojnarowice, 140/700 m2, po generalnym remon
cie, wszystkie media, ocieplony, taras, centralne ogrze
wanie. -150.000 zł. BN .NOWY DOM’ . Wrocław, tel. 071/ 
372-43-06 99000001

•  DOM poniemiecki, piętrowy, Wróblowice (za Leśnicą), 
120/2800 m2, parter po remoncie (2 pokoje, kuchnia, ła
zienka), góra + dach do remontu, wolno stojący garaż, -
180.000 zł (do negocjacji). BN .NOWY DOM’ , Wrocław, 
tel. 071/372-43-06 99000001

,# DOM - Mirosławice, 240/1300 m2, 5 pokoi, 2 łazienki, 
% duża kuchnia, dół cały wykafelkowany, ogrz. gazowe,

ocieplony, -170.000 zł. BN .NOWY DOM", Wrocław, tef 
071/372-43-06 99000001. ,

•  DOM • Osolin, 3-letni, 160 m2, - 250.000 zł (do negocjal̂  
cji). BN .NOWY DOM’ , Wrocław, tel; 071/372-43-06 
99000001 ' ■' ■ ■

9  DOM- Wiry, 208 m2, stan surowy, działka 35 arów, za
rybiony staw, - 115.000 zł. BN .NOWY DOM", Wrocław, 

* '  teL O71/372-'43-06 "'99000001 '

9  DOM - Wicy, 4*pokojowy, 2 łazienki, działka 14 arów. -
' 150.000. zl. BN .NOWY DOM’ , Wrocław, tel. 071/

372-43-06 99000001
•  DOM - Bogdanów (trasa na Strzegom), poniemiecki,

. 11-pokojowy, działka 8,57 ha w tym 1,5 ha przy domu, -
•150 .000  zł. BN .NOWY DOM', Wrocław, tel. 071/

372-43-06 99000001
•  DOM - Sławocin (Nowa Sól), do Wykończenia, 210 m2/ 

10 arów, - 60.000 zł. BN .NOWY DOM’, Wrocław, tel. 
071/372-43-06 99000001 -

•  DOM - Nowe Skalmierzyce (k. Kalisza), 160/820 m2, -
260.000 zł. BN .NOWY DOM", Wrocław, tel. 071/ 
372-43-06 99000001

•  DOM • Lutynia za Leśnicą, 500 m2/38 arów, w zabudo
wie szeregowej, z pomieszczeniami gospodarczymi, -
150.000 zł. BN .NOWY DOM", Wrocław, tel. 071/ 
372-43-06 99000001

•  DOM • Nadolice Małe, 140 m2, stan surowy, działka 20 
arów, -160.000 zł. BN „NOWY DOM’ , Wrocław, tel. 071/
372-43-06 99000001

•  DOM przedwojenny, do remontu, 2 km od południowych 
granic miasta, przy głównej drodze (tranzyt na Pragę), 
doskonały dla firmy, pow. domu 80 m2, woda, energia, 
telefon, pow. działki 900 nj2,.- .160.000 zł. BN .HOBO", 
Wrocław, tel. 071/343-94-74 99000001’ -

•  DOM w zabudowie bliźniaczej, 240 m2, Brochów, saloh 
40 m2,4 pokoje, działka 364 m2, zagospodarowana, -
360.000 zł (do negocjacji). BGN, Wrocław, teł. 071/ 
354-34-93 99000001

•  DOM w zabudowie bliźniaczej, Krzyki Borek, ok. Parku 
Południowego, 200 m2, 6 pokoi, w tym samodzielne 
mieszkanie 2-pokojowe w przyziemiu, 2 linie telefonicz
ne, działka o pow. 400 m2, - 450.000 zł (do negocjacji). 
BGN. Wrocław, tel. 071/354-34-93 99000001

•  DOM w zabudowie bliźniaczej, poniemiecki, Wrocław 
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 - Sołtysowi- 
ce, 220 m2,1995 r., salon z.kominkiem, 5 pokoi, 2 ła
zienki, działka 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 »

O  DOM w budowie, w zabudowie bliźniaczej, w Zie
lonej Górze, na os. Jędrzychów III, stan surowy 
otwarty, działka uzbrojona, 2 x 481 m2, możliwość 
prowadzenia działalności gosp. • 92.000 zł, sprze
daż całości albo części lub zamiana na małe 
mieszkanie w Zielonej Górze albo we Wrocławiu, 
zdjęcia w intern, pod nr A00485. www.au togie- 
la.com.pl, Wrocław, tel. 071/345-65-86 02021161 

DOM JEDNORODZINNY w Laszczynie, 2 km od Rawicza, -
30.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-82-63 po godz. 20, 0603/
29-98-26
DOM WOLNO STOJĄCY nowy, w Ostrowie Wlkp., nowy (z 
1998 r.), 230 m2, wykończony, wysoki standard, ogród 900 
m2, • 310.000 zł. Arkadiusz Wolski, Wrocław, tel. 0601/
47-65-92, 0605/94-92-90 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem - AC0202 www.autogiel- 
da.com.pl)
DOM w Szymanowie, wybudowany w 1989 r., 300 m2, siła, 
gaz, telefon, działka 10 arów, budynek warsztatowy oraz go
spodarczy, cena do ugodnienia. Wrocław, tel. 071/357-86-49, 
0601/58-50-80 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - A00486 www.autogielda.com.pl)
DOM WOLNO STOJĄCY na obrzeżach Wrocławia, pow. 400 
m2,12 pokoi, w tym salon 55.m2 i 2 salony po 40 m2, z tele
fonem, sauna, ogrzewanie gazowe, może być dla firmy, -
740.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-36-28 po godz. 20, 06021
23-66-05
DOM w zabudowie szeregowej, możliwe zamieszkanie 2 ro
dzin, działka 327 m2, pow. użytkowa 246 m2, parter salon z 
kominkiem, sypialnia, kuchnia, łazienka, kotłownia, garaż, 
piętro salon z kominkiem, kuchnia, łazienka, balkon, podda
sze salon, 2 sypialnie, • 400.000 zł. Wrocław, teł. 0605/
60-21-10 ;
DOM WOLNO STOJĄCY 200 m2, w gminie św. Katarzyna, 
do częściowego wykończenia, działka 10 arów, ogrodzona, 
prąd II taryfa, woda, szambo, telefon, blisko Wrocławia, moż
liwość dokupienia ziemi, - 350.000 zł. Wrocław, tel. 0502/ 
96-48-23
DOM WOLNO STOJĄCY Szczodre, nowe osiedle, pow. 170/ 
220 m2, parter: kuchnia, jadalnia, łazienka, pokój, piętro: 2 
sypialnie, łazienka, salon, garderoba, góra do małego wykoń
czenia, działka skrajna 700 m2, atrakcyjna lokalizacja, mi
kroklimat. - 330.000 zł. Wrocław, tel. 071/399-85-44, 0600/
81-44-29
DOM PONIEMIECKI w Kamieńcu Wrocławskim, do remontu, 
działka 12 arów, wszystkie media, - 142.000 zł. Wrocław, tel. 
071/346-66-15,0604/43-68-73 
DOM. W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ okolice Tyńca Małe
go, pow. 200 m2, wykończony w 80%, - 320.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/361-68-43
DOM WOLNO STOJĄCY 2-rodzinny, piętrowy, piwnica, strych, 
ocieplony, działka własnościowa 560 m2, Wrocław • Osobo- 
wice, - 360.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-43-66 
DOM willa 900 m2, na mieszkanie, hotel, restaurację + sute
rena 95 m2 + piwnica 160 m2 wys. 3.1, m, we Wrocławiu (pół
noc) -1500 zł/m2. Wrocław, tel. 327-41-42 
DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ na Stabłowicach, pow. 
całkowita 200 m2, działka 240 m2, stan surowy otwarty, -
165.000 zł, Wrocław, tel. 071/353-77-96
DOM PONIEMIECKI mieszkanie o pow. 56 m2,3 pokoje, kuch
nia, łazienka, strych, piwnice, woda, gaz, prąd, warsztat sa
mochodowy o pow. 50 m2, działka ok. 1.000 m2, -180.000 zł. 
Wrocław, tel. 0502/45-11-36
DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ Muchobór Mały, pow. 
80 m2, CO gazovye, media, ogródek 250 m2, działka pracow
nicza o pow. 350 m2, bez pośredników, do zamieszkania od 
zaraź, blisko obwodnicy śródmiejskiej, - 260.000 zł. Wrocław, 
tel. 0603/63-33-90
DOM PONIEMIECKI 250 m2, działka 12 arów, 2 garaże, par
ter ogrzewanie kominkówe, Ip piece, do zamieszkania, 15 km 
od Jeleriiej Góry, widok na Śnieżkę, w Rudawskim Parku Kra
jobrazowym, Karpniki, - 160.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
321-23-31 pó godz. 16,0606/71-00-37 
DOM WOLNO STOJĄCY w Biestrzykowie, 248 m2 + 46 m2 
strychu, stan surowy otwarty, woda, energia elektryczna, ga
raż na dwa samochody, działka 1139 m2, całość ogrodzona, 
- 230.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-35-28 po godz. 20

DOM PONIEMIECKI wolno stojący, piętrowy, podpiwniczony, 
północ W-Wia, po kapit. remoncie, do niewielkiego wykończe
nia, pow. całk. 350 m2, pow. mieszk. 200 m2,5 pokoi, 2 kuch
nie, 2 łazienki, garaż, może być 2-rodzinny, działka 1000 m2, 
ogrodzona, zagospodarowana, - 330.000 zł. Wrocław, tel. 071/
317-51-01,0501/46-64-18
DOM WOLNO STOJĄCY w Kamieńcu Wrocławskim, pow. 
użytk. 180 m2, stan surowy zamknięty, instal. elektr. i wodna 
wysokiej klasy, telefon, garaż, działka 800 m2, • 395.000 zł. 
Wrocław, tel. 344-25-78,0602/50-67-21 
DOM jednorodzinny, wolno stojący, po remoncie, działka 22 
ara, pod budowę, - 350.000 zł. Wrocław, tel. 346-65-86 
DOM wolno stojący, pow. 240 m2, działka 800 m2, podpiwni
czony, III kondygnacje, do wykończenia, media, siła, dodat
kowo fundamenty pod budynek gospodarczy/12 km od cen
trum Wrocławia, - 220.000 zł. Wrocław, tel. 071/315-15-47 
DOM poniemiecki, 30 km od Wrocławia k. Brzegu Dolnego, 
120 m2, po częściowym remoncie, łazienka, c.o., działka 51 
a, zabudowania gospodarcze, dobry dojazd PKP, PKS, moż
liwość adaptacji piętra, +1 ha ogrodu, -135.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/315-25-66,0603/12-54-34 
DOM w zabudowie szeregowej, 3-kóńdygnacyjny, pow. 180 
m2, we Wrocławiu, na Karłowicach, - 350.000 zł, Wrocław, 
tel. 071/352-85-66
DOM w Oławie, wolno stojący, z lat 1970-80, działka 5 arów, 
ogrzewanie gazowo-węglowe, podpiwniczony, garaż, -
235.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-40-66 w godz. 10-16 
DOM w zabudowie bliźniaczej, kierunek Strżelin, pow. 177 
m2, do kapitalnego remontu lub rozbiórki, media, szambo, 
woda, prąd do zrobienia, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 071/
316-48-16,0601/14-46-60
DOM 240 m2. nowy, zabudowania 130 m2, na działce 25 ara, 
przy wyjeżdzie z miasta, lokalizacja dobra na działalność, -
380.000 zł. Wrocław, tel. 0603/07-07-99
DOM jednorodzinny, wolno stojący, 20 km od Wrocławia, 140 
m2, blisko lasu, jeziora, piętrowy, 4 duże pokoje, łazienka, 
duża kuchnia, na działce 16 arów, od zaraz, - 230.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/781-92-61
DOM jednorodzinny, wolno stojący, Wrocław • Sołtysowice, 
poniemiecki, w rozbudowie, pow. 187 m2, działka 1516 m2, 
ogrz. gazowe, garaż, cena: równowartość 180.000 DEM. 
Wrocław, tel. 071/368-17-19
DOM poniemiecki, 150 m2, działka 3500 m2, w Jordanowie 
Śl. -100.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-49-77 
DOM bliźniak, 300 m2, działka 1000 m2 lub połowa bliźniaka, 
- 450.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-49-77

/Firma WielobranżowaN 
"WOŹNIAK"

64-600 Oborniki Wlkp. 
 ul. B ielaw ska 24
Producent - wykonawca: 

obiektów
z płyty "obornickiej"
✓ pawilony

-handlowe
-socjalno-biurowe

✓ konstrukcje stalowe
-hale I

✓ targowiska |
✓ chłodnie
✓ stolarka alumuniowa

tel/fax 061/ 29 61 966, 29 64 586 
^  0602 34 03 71

DOM poniemiecki, 100 m2, działka 1300 m2, garaż, budynek 
gospodarczy, Pracze Odrzańskie, • 260.000 zł. Wrocław, tel. 
071/354-28-39,0603/40-96-42 
DOM PONIEMIECKI do remontu na działce 12 a, w Kamień
cu Wr. -130.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-66-57 
DOM PONIEMIECKI 4 pokoje, kuchnia, łazienka, pomiesz
czenia gospodarcze, woda, siła, kanalizacja, blisko las, na 
działce 88 arów, - 66.000 zł. Zakrzów, tel. 071/317-63-82 
DOM w Ząbkowicach ŚL, 6-pokojowy, kuchnia, spiżarka, ła
zienka, 2 garaże, 2 tarasy, ocieplony, nowe okna, podłogi, gla
zura itp., działka 4.5 a, c.o. gazowo-koksowe, • 260.000 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-11-86 w godz.10-17, 074/ 
815-17-72 po godz. 19
DOM WOLNO STOJĄCY położony 2 km od Ząbkowic Śl., 5 
pokoi, kuchnia, łazienka, c.o., z telefonem, pomieszczenie 
gospodarcze, biologiczna, przydomowa oczyszczalnia ście
ków + działka budowlana o pow. 5 arów oraz działka siedli
skowa o pow. 13 arów, - 98.000 zł lub zamienię na mieszka
nie 2-pokojowe w Ząbkowicach Śl.. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/815-32-70 do godz. 13,815-32-04 po godz. 20 
DOM wolno'stojący, po częściowym remoncie, 5 pokoi, kuch
nia, łazienka, garaż, CO, nowy piec, działka 19 a, sad owoco
wy, siła, - 120.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/778-72-13, 0607/ 
31-50-58
DOM PONIEMIECKI mały, k. Namysłowa, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka z w.c.,' c.o, szambo, garaż, woda z wodociągu, dział
ka 1.7 ha przy domu, łąka przyległa dp rzeczki 100 m od domu, 
możliwość wykopania stawu oraz hodowli strusi, - 45.000 zł. 
Zielony Dąb. tel. 077/410-33-49 
DOM PONIEMIECKI w miejscowości Kaczorów k. Jeleniej 
Góry, przy ul. Kamiennogórskiej 21, do remontu + zabudowa
nia gosp. 100 m2, woda, prąd, siła, sad, działka 0.15 ha, -
43.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-51 -95, 0601/55-09-17 - 
DOM JEDNORODZINNY do remontu kapitalnego, w święto- 
szowie, prąd, woda, kanalizacja główna, 200 m2 + działka 13 
a, - 46.000 zł. Żary, tel. 068/363-90-56
DOM WOLNO STOJĄCY z 1980 r., dwurodzinny, pow. mieszk. 
150 m2, działka 800 m2, ogrodzona, zagospodarowana, -
250.000 zł. Żórawina, tel. 071/316-52-31
O  DOM • REZYDENCJA w Kątach Wrocławskich, 

pow. mieszkalna 550 m2,15 pokoi, 2 kuchnie, 2 
łazienki, 2 hole, piwnica 350 m2, działka 2600 m2 
(ogrodzona murem), podwójny garaż. Dom poło
żony przy głównej drodze w Kątach, 1 km od au
tostrady, nadaje się na wielopokoleniową rezy

dencję, motel, zajazd, hurtownię itp. Cena
690.000 zł. (pilne, do negocjacji), Kąty Wrocław
skie, tel. 0604/47-10-69 03002211

DOM NA WSI JEDNORODZINNY 3 pokoje, działka 92 a, za
budów. gosp., światło i woda na miejscu - 20.000 zł. Baszów, 
gm. Jemielno, tel. 065/543-48-71 
DOM NA WSI w okolicach Ostrzeszowa, murowany, wolno 
stojący, pow. 170 m2, + zabudowania gospodarcze, możli
wość zakupu gruntu, blisko lasu, cicha, spokojna, ekologicz
na okolica, • 85.000 zł. Doruchów, tel. 062/731-42-57 
DOM NA WSI stan surowy, zamknięty, projekt typowy W-119, 
działka o pow. 9 a, Wilkówek k. Głogowa. Jastrzębie Zdrój, 
tel. 032/471-92-84,0604/35-94-75 
DOM NA WSI w górach, budynki gospodarcze, wszystkie 
media, 7,5 ha ziemi, 0.4. ha lasu, źródła wodne^ołudniowe 
stoki, z dala od ludzi, cisza, mikroklimat, Czechy 18 km, moż
liwości: hodowla, budowa stawów, agroturystyka, - 190.000 
zł. Stefan Mackiewicz, 57-251 Laski 80, gm. Złoty Stok 
DOM NA WSH)kolice Legnicy, współwłasność 1/4, działka 
36 a, garaż, budynki gosp., ładne okolice, - 33.000 zł. Lęgni-* 
ca, tel. 076/887-85-87
DOM NA WSI jednorodzinny, pow. 120 m2, wszystkie media, 
wolno stojący + zabudowania gospodarcze, działka 12 ara, 
cena - 65.000 zł. Łambinowice, tel. 077/431-12-16 
DOM NA WSI (1/3 domku) + zabudowania gospodarcze -
40.000 zł. Międzyrzecz, tel. 095/741-32-35
•  DOM NA WSI 3 pokoje, działka 9 arów, w pięknych ok. 

Milicza, - 30.000 zł. BN .TYMOCZKO’ , Milicz, tel. 071/
383-08-66 99000(fi)1 

DOM NA WS11/3 całości, 20 km od W-wia, 60 m2,2 pokoje, 
kuchnia, przedpokój, łazienka. CO gazowe miedz., telefon, 
szambo, siła, piwnica, garaż, zabudów, gospod., ogród 0,07 
ha pod budynkami, - 60.000 zł. Nieciszów, tel. 071/399-04-19 
DOM NA WSI w pobliżu Barda, pow. 133 m2, kuchnia, łazien
ka, 6 pokoi, c.o., garaż, + zabudowania gosp., działka 18 arów, 
ogrodzona siatką, - 145.000 zł. Opolnica, tel. 074/872-38-72 
DOM NA WSI poniemiecki, 3 km doA-4, 6 pokoi, kuchnia, 2 
łazienki, woda, CO, telefon, działka 40 a, budynki gospodar
cze, - 65.000 zł. Osetnica, tel. 076/851-22-33 
DOM NA WSI w Dębnicy w byłym woj. kaliskim, po remoncie, 
woda, prąd, gaz, CO, pow. domu 60 m2, pow. działki 600 m2, 
pow. budynków gospodarczych 50 m2, - 65.000 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 0603/93-60-05 
DOM NA WSI jednorodzinny, 3 pokoje, łazienka, jadalnia, 
kuchnia, do remontu, bez ogrzewania, nowe pokrycie dacho
we, koło Lubania Śl., miejscowość Zalipie 63, • 50.000 zł. Pla
terówka, tel. 075/722-11-92
DOM NA WSI okolice Polkowic, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
wszystkie media, nowy dach z blachy, garaż, działka 17 arów, 
ogrodzona, - 95.000 zł lub zamienię na mieszkanie w Lubi
nie, Głogowie, Wrocławiu. Polkowice, tel. 0609/53-40-90 
DOM NA WSI + budynki gospodarcze, działka 30 arów, bli
sko las, pola, - 65.000 zł. Sława, tel. 068/356-67-48 
DOM NA WSI 32 km od Sobótki, stan surowy otwarty, 200 
m2. więźba dachowa, cegła, piwnica, sad, linia telefoniczna, 
wodociąg, -110.000 zł. Sobótka, tel. 071/316-25-20 
DOM NA WSI JEDNORODZINNY w miejscowości Pławna, 9 
km od Strzelina, 30 km od Wrocławia, działka 16 a, - 75.000 
zł. Strzelin, tel. 0604/98-41-27,0604/50-79-80 
DOM NA WSI w Księżycach 18 k. Strzelina, 3 pokoje, kuch
nia, łazienka, 80 m2, CO, możliwość adaptacji 2-ch pomiesz
czeń, garaż, duży ogród, - 55.000 zł. Strzelin, tel. 071/ 
392-14-09
DOM NA WSI PONIEMIECKI o pow. 85 m2 ♦ stodoła ♦ 31 
arów ziemi, siła, woda, ogrzewanie piecowe, w miejscowości 
Chwarstno, 2 km od jeziora Woświn, - 35.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/666-27-72.0503/03-96-51 
DOM NA WSI PONIEMIECKI do remontu, pow. 450 m2, dział
ka 25 a, w Wińsku, • 100.000 zł. Wołów, tel. 065/544-72-99 
DOM NA WSI podpiwniczony, pruski mur, 8 pokoir 2 kuchnie, 
woda. siła, łazienka, w.c., c.o., zabudowania gosp., sad owo
cowy, 4.5 ha gruntów ornych, oaza ciszy i spokoju, blisko lasu, 
jeziora, strumyk na posesji, oczko wodne, atrakc. lokalizacja 
na Pogórzu Izerskim, powiat Lubań śl.. -150.000 zł, cena do 
negocjacji. Wrocław, tel. 071/347-65-58,0605/07-42-91 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
A00477 www.autogielda.com.pl)
DOM NA WSI nowy, pow. 200 m2 + drugi poniemiecki o pow. 
100 m2, stodoła i sad, pow. całości 33 ary, na trasie Oleśnica 
•trzebnica, z data od zabudowań, w pobliżu lasu, -170.000 
zł. Wrocław, tel. 372-05-84,0501/33-95-76 
DOM NA WSI do remontu kapitalnego ♦ 0.80 ha pola koło 
domu, 45 km od Wrocławia we wsi Ligota Wielka 49, gm. Ła
giewniki, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 071/359-13-82 
DOM NA WSI 70 km od Wrocławia, 3 pokoje, grunt 45 arów, 
piece, do remontu, • 60.000 zł. Wrocław, tel. 0603/37-56-71 
O  DOM NA WSI z cegły, atrakcyjna lokalizacja, 3 

pokoje, łazienka, spiżarnia, działka 70 arów, 
woda, prąd, telefon, 65 km od Wrocławia, okoli
ce Kobylej Góry, • 59.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
789-62-75 po godz. 18 

DOM NA WSI Wygnańczyce, woj. lubuskie, działka 15 a, przy 
lesie, z dala od drogi, 1 km od jeziora, oaza ciszy, b. dobra 
lokalizacja, - 46.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-27-17,0605/
13-19-68
DOM W BUDOWIE, W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ stan su
rowy zamknięty, pow. całkowita 260 m2, działka 400 m?, kry
ty dachówką z cegły, podpiwniczony, garaż, doprowadzenie 
przełącza woda, gaz, prąd, telefon, w Mirkowie, - 220.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-19-83
DOM W BUDOWIE, jednorodzinny, rozpoczęta - piwnica + 2 
stropy, w Rokitkach k. Chojnowa, działka 9 a, - 60.000 zł. Choj
nów, tel. 076/817-89-24,0602/27-41-08 
DOM W BUDOWIE, w Przemkowie, stan surowy zamknięty, 
8 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki, piwnice, strych, działka 7 a, 
uzbrojona, na os. Głogowskim, • 95.000 zł.'Przemków, tel. 
0605/31-28-26
DOM W BUDOWIE, w miejscowości Skokowa, pow. 140 m2, 
stan surowy zamknięty, parterowy, woda, prąd, działka 827 
m2,'ładna okolica, 30 km od Wrocławia, PKP, • 63.000 zł. 
Żmigród, tel. 071/385-32-29
DOM W BUDOWIE, wolno stojący w Ścinawie, stan surowy, 
zadaszony dachówką, o pow. 280 m2, piwnica, 2 garaże, wła
sny projekt, działka o pow. 7 a, - 165.000 zł. Ścinawa, tel. 
076/843-62-31
DOM W BUDOWIE, PARTEROWY, bez piwnicy, na działce o 
pow. 5,70 a, wszystkie media, wylane fundamenty, doprowa
dzony gaz, materiał w Jedlinie Zdroju, - 29.000 z ł, w rozlicze
niu auto, inne propozycje. Świebodzice, tel. 074/854-56-28, 
0605/72-77-82
DOM W BUDOWIE, w.zabudowie bliźniaczej, w Zielonej Gó
rze na os. Jędrzychów III, stan suroWy otwarty, działka uzbro
jona 2x481 m2, możl. prow. dział. gosp. - 92.000 zł, sprzedaż 
całości albo części lub zamiana na małe mieszkanie w Zielo
nej Górze albo we Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/345-65-86 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nu
merem - A00485 www.autogielda.com.pl)
DOM W BUDOWIE, stan surowy zamknięty, pow. 150 m2 + 
garaż i kotłownia, działka 1000 m2, w Krzykowie, 3 km od 
Wrocławia, kierunek Jelcz-Laskowice, media, prąd, woda, -
130.000 zł. Wrocław, tel. 0603/25-38-93
DOM W BUDOWIE, jednorodzinny, w Jordanowie Śląskim, 
stan surowy zamknięty bez pokrycia dachowego, działka 7.3 
ary, woda, prąd, blisko powstającego zalewu, - 105.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-61-50
DOM W BUDOWIE, wolno stojący, parterowy, stan surowy 
otwarty (zadaszony), przykryty dachówką, ścianki, działówe, 
wóda doprowadzona do budynku, działka 1000 m2, uzbrojo
na. bezpośrednio przy drodze asfaltowej; 6 km od Wrocławia 
w kięr. Obornik Śl, -.170.000 zł., Wrocław, tel. 071/3.42-13-86 
DOM W BUDOWIE, stan surowy, działka'12,5 arów, Rzeczka 
gm. ĵ alim, - 60.000 ̂ .‘Katowice, tel. 0^2^54-07-46' 
DOM W BUDOWIE, typu dworek, stan.surowy zamknięty,

działka 10 arów, media, w Kiełczowie, - 295.000 zł. Kiełczów, 
tel. 071/324-90-39, 0601/71-28-17 
DOM W BUDOWIE, WOLNO STOJĄCY stan surowy otwarty; 
bez dachu, pow. użytkowa ok. 300 m2, solidne ściany z ce
gły, dachówka, podwójny, zewnętrzny garaż, działka 12 arów, 
atrakcyjna lokalizacja (Małomice), -125.000 zł. Lubin, tel. 076/ 
842-53-44,0502/61-47-13..
DOM W BUDOWIE, wolno stojący, 230 m2, na działce 915 
m2, prąd, Woda, stan surowy zamknięty - 230.000 zł lub za
mienię na mieszkanie w zachodniej części Wrocławia, 3-po- 
kojowe, z możliwością dopłaty. Wrocław, tel. 071/396-35-09 
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, stan surowy zamknięty, 100 lub 170 m2, 
60 m2 piwnicy, garaż 64 m2, działka 30 arów, oczko wodne, 3 
ary, w Niemstowie, 7 km od Lubina, 300 m od szosy Zielona 
Góra - Wrocław, -130.000 zł. Lubin; tel. 076/847-20-86 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
AG0145 www.autogielda.com.pl)
DOM W BUDOWIE, stan surowy, 200 m2, działka uzbrojona, 
w Rychtalu, trasa Kępno - Namysłów, - 80.000 zł. Rychtal, tel. 
062/781-60-06
O  DOM Z PIEKARNIĄ I SKLEPEM położony 25 km 

od Wrocławia, dobra lokalizacja. Działka 600 m2, 
parter z piekarnią 136 m2, sklep spożywczo-prze- 
mysłowy 113 m2, mieszkanie 197 m2 (do małego 
remontu) • cena do uzgodnienia. Wrocław, tel. 
071/343-40-59 01024571

DOMEK KEMPINGOWY w Kobylej Górze, na terenie dzier
żawionym, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0600/28-1J -85 
DOMEK LETNISKOWY w Boszkowie, pow. 25 m2, wc, kuch
nia, 30 m od jeziora, - 30.000 zł. Boszkowo, tel. 0601/54-26-92, 
woj. leszczyńskie
DOMEK LETNISKOWY m. Pokrzywna. na terenie parku kra
jobrazowego. - 35.000 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-75-62, 
439-75-64

DOMKI LETNISKOWE 
- —  ALTANY —  
ARCHITEKTURA OGRODOWA

Z.U.W. - “ DM”
(071) 315 37 37, 0601 851 215 

godz. 6.00-22.00 OP003855

DOMEK LETNISKOWY murowany, w Kotlinie Kłodzkiej, 70 
m2, salon z kominkiem, 2 sypialnie, działka ogrodzona 1.6 
ha, w tym 20 arów lasu, 4 stawy, basen, - 150.000 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-50-11, 0603/59-74-25 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - A00448 
www.autogielda.com.pl)
DOMEK LETNISKOWY całoroczny, wysoki standard, atrak
cyjna lokalizacja, 100 m od jeziora, pow. 4,5 ara, w Boszko
wie k.Leszna, - 260.000 zł. Legnica, tel. 076/847-90-97,0605/
22-05-12
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 J. Otmuchowskim, 34 m2, ocie
plony, wyposażony, -14.000 zł (możliwe raty). Marcinów, gm. 
Ołdrzychowice. tei 074/865-89>-17

SPRZEDAM DOM LETNISKOWY
ze sklepem w Osłoninie k. Wielenia, 

działka 16 arów, z  bezpośrednim o 
dostępem do jeziora - 240.000 zł. -
TEL. 0-605 82 85 71 '8

DOMEK LETNISKOWY nad jeziorem, stan surowy zamknię
ty, działka 540 m2, prąd, woda, kanalizacja, - 73.000 zł. Ra
wicz, tel. 065/546-36-44
DOMEK LETNISKOWY zagospodarowany, w lesie, nad je
ziorem, w woj. wielkopolskim okolice Wolsztyna, działka wła
snościowa pow. 5 arów, 2 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, 
bieżąca woda, • 39.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-14-30 
DOMEK LETNISKOWY drewniany, 4-osobowy, w Sławie, 
pow. 16 m2, możliwość powiększenia o 16 m2, gaz, prąd, ta
ras, aneks kuchenny, umeblowany, blisko jeziora, -11.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/843-64-20 w godz. 10-18 
DOMEK LETNISKOWY pow. 35 m2, całoroczny, konstrukcja 
drewniana, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, okna antywłamanio- 
we, instalacja wodna, elektr., kanalizacyjna, do postawienia 
w dowolnym miejscu, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 0605/21 -59-57
•  DOMY: zachodnia część Wrocławia, szereg, 4 pokoje, 

do zamieszkania • 260.000 zł, Ołtaszyn, wolno stojący, 
działka 1000 m2 - 380.000 zł, Maślice, 2 domy na dział
ce 860 m2, okolice Długołęki, wolno stojący - 199.000 
zł, Długołęka, wolno stojący -190.000 zł. BN .GL-CON- 
SULT’, Wrocław, tel. 071/355-70-42 99000001

•  DOMY NA WSI ok. Twardogóry i Milicza, pięknie poło
żone, do odnowieniavlub do remontu, dużo lasów, cisza, 
zieleń, dużo grzybów, odległość od Wrocławia od 30 km, 
ceny od 35.000 zł do 180.000 zł, zapraszamy. BN 
.HOBO’ , Wrocław, tel. 071/343-94-74 99000001

•  DWA BARY sprzedam, wydzierżawię, I - ul. Obornicka, 
II • ul. Karmelkowa. Wrocław, tel. 0503/93-93-71 
.99000001

•  DWA DOMY na Maślicach, na jednej działce: połowa 
.bliźniaka", 186 m2, nie wykończony (planowane 6 po
koi, 2 łazienki, kuchnia), działka 825 m2 oraz parterowy

. 100 m2, w pomieszczeniu sklep, • 390.000 zł. BN .NOWY 
DOM’ , Wrocław, tel. 071/372-43-06 99000001 

DYSKOTEKA z wyposażeniem, - 75 000 zł. Środa Śląska, 
tel. 0602/35-14-27
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 10.400 m2, dom parterowy, murowany, 2-pokojo- 
wy, kuchnia, łazienka, woda, prąd, gaz, z lokalizacją nad stru
mieniem, las liściasty, 30 km od Kołobrzegu, w miejscowości 
Sławoborze, - 38.000 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-92-55 
po godz.17,842-57-00 do godz.15 
DZIAŁKA własnościowa, 44 ary, na terenie Bolesławca, pod 
zabudowę mieszkalną • 12 zł/m2. Bolesławiec, tel. 075/
734-73-38, 0602/38-28-96
DZIAŁKA 0.72 ha, w tym 20 a lasu, na uboczu - 4.200 zł/ 
całość. Grabownica 21, gm. Krośnice* teł. 071/384-56-89 
DZIAŁKA 370 m2 wraz z obiektem do remontu nad jeziorem 
Czocha * 9.500 zł. Kamienna Góra, tel. 0605/93-40-91 
DZIAŁKA 25a, utwardzona, ogrodzona, z budynkiem o pow. 
80 m2, wys. bud. 4,5 m, dwie bramy wjazdowe - 130.000 zł 
lub wynajem -1 zł/m2. Lubin, tel. 076/844-62-76 
DZIAŁKA pod budowę domu jednorodzinnego, w Mieroszo
wie ul. Podgórze, uzbrojony, 6 arów, -15.000 zł. Mieroszów, 
tel. 074/845-84-10
DZIAŁKA 2,5 ha, na wszelką działalność lub budowę, 3 km. 
od Międzyrzecza • 50.000 zł. Międzyrzecz, tel. 095/741-32-35 
DZIAŁKA pos stację benzynową, pow. 1,5 ha, w Marcinkowi
cach, przy drodze krajowej Opole-Wrocław, w odl. 8 km od 
Oławy - 24 DEM/m2. Oława. tel. 071/313-01-85. 0602/ 
46-64-17

I b liźn iak i 146,3 ni*z możliwością 
rozbudowy ria działkach 316-456 m 
Uwaga! Rezerwacje - tylko 6 sztuk;'

I jednorodzinne w  zabud. szeregowej 
o pow. 146,3 m1; 138,8 z  garażem,
2 tarasami, kominkiem, działką 228 m2;’

I gotowe mieszkania dwupoziomowo 97 m* 
przy ul. Pasłęckiej z  własnym ogródkiem/...i 
garażem, 2 tarasami i niezależnym wejściem
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SPRZEDAM DZIAŁKĘ NA KRZYKACH 
W OKOLICACH LAMOWIC 

o pow. 4 tyś. m' z pozwoleniem na 

budowę i projektem dla poważnego 
klienta opoo5721

tel. 0602-130-696

DZIAŁKA 0 pow. 34 ary, uzbrojona, Jas, rzeka, • 20:000 zł. 
-Osetno, tel. 065/543-35-97.
DZIAŁKA z murowaną altanką, we wsi letniskowej, jezioro, 
lasy, ryby, grzyby, uzbrojona, ogrodzona, rejon Wielenia, -
15.000 zł. Przemęt, tel. 0607/41-75-06, woj. leszczyńskie 
DZIAŁKA pow. 40 arów w trakcie przekształcania na budow
laną- 2.500 zł/ar. Siechnice, tej. 071/311-53-17 
DZIAŁKA w Sulistrowiczkach, przy parku krajobrazowym, 
graoięzy ze strumieniem, pow. 18 a, uzbrojona, • 45.000 zł. 
Sobótka, tel. 0602/50-64-80
DZIAŁKA pow. 4 ha, na każdą działalność, studnia głębino- 
wa, okolice Świdnicy - 5 zł/m2. Świdnica, tel. 074/845-33-20 
DZIAŁKA 900 m2, dom 120 m2, garaż 35 m2, warsztat 70 m2 
- <155.000 zl, dam dom - 105.000 zł lub wydzierżawię. Wał
brzych, tel. 074/842-24-46
DZIAŁKA o pow. 1.000 m2, woda, prąd, gaz, dzielnica Karło
wice (ul. Polanowicka, boczna ul. Kamieńskiego) - 85 zł/m2. 
Wrocław, tel. 322-25-95 do godz. 18,327-61-50 po godz. 18, 
0602/25-63-90
DZIAŁKA o pow. 50 m2, przy pętli autobusowej, wszystkie 
media, pod budowę pawilonu, - 5.000 żf. Wrocław, tel. 0503/
81-74-98
DZIAŁKA zabudowana, pow. 0,12 ha, w Kotlinie Kłodzkiej, 
Długopole Górne, - 90.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-07-46, 
0606/67-87-51
DZIAŁKA 1 ha lub więcej, z przeznaczeniem pod centrum 
logistyczne, cena od 100 zł/m2. Wrocław, tel. 0601/26-62-91 
DZIAŁKA pod Zabudowę szeregową, w Jelczu-Laskowicach; 
-5.900 zł, Wacław, tel. 071/332-72-40 
DZIAŁKA z rozpoczętą budową, na Kiełczowie, wykopane 
fundamenty i pierwsza kondygnacja, -*115.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/332-72-40 .
DZIAŁKA pod zabudowę jednorodzinną  ̂położona na grani
cy miasta Wrocławia, pow. 740 m?, uzbrojona, w okolicy Mu- 
choboru Wielkiego - 70 zł/m2, Wrocław, tel. 0502/54-08-12 
DZIAŁKA półożoną na Muchóborze Wielkim, pow. 1000 m2, 
z uzbrojeniem w granicy działki, wydane warunki zabudowy, 
bezpośrednio od właściciela - 80 zł/m2. Wrocław, tel. 0601/
73-72-87.
DZIAŁKA pow. 670 m2, położona 2 km od granicy miasta 
Wrocławia, w gminie Kąty Wrocławskie, uzbrojona, prąd ze 
skrzynką o mócy 7 kW, woda, gaz, droga utwardzona, kana
lizacja, bez pośredników - 65 zł/m2. Wrocław, tel. 0502/
54-08-12
DZIAŁKA księga wieczysta, prąd, woda, z telefonem, komu
nikacja MPK 15 min. do centrum - 50 zł/m2. Wro- 
cław-Jerzmanów, tel. 071/349-32-42, 349-35-64 
DZIAŁKA BUDOWLANA, 3000 rn2, na małym osiedlu dom- 
ków jednorodzinnych, 8 km od Wrocławia w stronę Kobierzyc, 
możliwość podziału na mniejsze, - 50 z!/m2. Wrocław, tel. 
367-72-87,0608/725-837
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1006 m2. w Czernicy Wr., z 
pozwoleniem na budowę domu jednorodzinnego, projekt +

pełna dokumentacja, atrakcyjna lokalizacja, - 45.000 zł., tel. 
0600/36-97-15
O  DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 829 m2, gaz, woda, 

prąd, telefon, wTyńcu Małym.., tel. 071/311-81-17 
po godz. 18 80007951

DZIAŁKA BUDOWLANA w Magnicach, koło Bielan Wrocław
skich, pow. 2757 m2, Jnedia na granicy działki • 36 zł/m2. Bie
lany Wrocławskie, tel. 0601/41-JB5-88 i 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 2.600 m2, uzbrojona, atrak
cyjna lokalizacja, w miejscowości Wilczków między Kobie
rzycami a Żórawiną - 35 zł/m2. Biestrzyków, tel. 071/311-31-46 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 km od granic Wrocławia, w Bog- 
daszowicach, uzbrojenie, woda, prąd, telefon, 10 a, ładna 
okolica - 2.700 zł/a. Bogdaszowice, gm. Katy Wrocławskie, 
tel. 071/789*1 £21
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a - 25 zł/m2. Brzezia Łąka, gm. 
Długołęka, tel. 071/314-82-08,0605/30-59-03 
DZIAŁKA BUDOWLANA 8 a, w Bystrzycy Oławskiej, z 3 stron 
ogrodzona, uzbrojona, telefon, woda, prąd, z projektem i po
zwoleniem na budowę, - 40.000 zł. Bystrzyca Oławska, tel. 
0501/54-45-83
DZIAŁKA BUDOWLANA w miejscowości Cybinka, poty, 765 
m2, własnościowa, - 7.000 zł. Cybinka, tel. 068/391-17-16 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Chwałowicach, miejsce b. atrak
cyjne, przy lesie, pow. 7 ha, 10 -14 zl/ m2. Dębina, tel. 071/
318-89-19
DZIAŁKA BUDOWLANA w Długołęce, 753 m2, przy drodze 
asfaltowej (E-8), pod usługi, handel, uzbrojona, - 76.000 zł. 
Długołęka, tel. 071/315-20-46
DZIAŁKA BUDOWLANA i budowlano-rzemieślnicza o pow. 
40 a - 50 zł/m2. Długołęka, tel. 071/315-29-11 po godz. 16 
DZIAŁKA BUDOWLANA 11 a, - 65 zł/m2. Domasław, gm. 
Kobierzyce, tel. 071/789-35-79 
DŻIAŁKA BUDOWLANA 70 arów, stodoła 500 m2, dom, 
woda, prąd, - 25.000 zł. Domaszowice, tel. 077/419-45-93 
DZIAŁKA BUDOWLANA zachodnia część granicy Wrocła
wia, pow. 4688 m2, przy drodze asfaltowej, blisko wodociąg i 
energia, komunikacja MPK, cena - 22 zł/m2. Galów, tel. 0501/ 
58-93-97
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 a, w Głuchowie Górnym k. 
Trzebnicy, - 18.000 zł. Głuchów Górny, tel. 071/312-85-10 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Sierpnicy (Góry Sowie), 1,8 ha, 
prąd, przy drodze, nadaje się na hotel lub inną działalność, 
możliwość podziału, 10 zł/m2. Głuszyca, tel. 074/845-68 69 
DZIAŁKA BUDOWLANA 7 i 8 arów, uzbrojone, przy wjeź- 
dzie do Jarnołtówka, od strony Głuchołaz - 2.500 zł/ar. Jar
nołtówek 79, gm. Głuchołazy, tel. 077/439-75-06 grzeczno
ściowy
DZIAŁKA BUDOWLANA 5 arów, narożna, w centrum Jel- 
cza-Laskowic, zezwolenie, projekt, - 15.000 zł. Jelcz-Lasko
wice, tel. 071/318-43-78,0605/33-08-80 
DZIAŁKA BUDOWLANA w zabudowie szeregowej, pow. 232 
m2, w Jelczu-Laskowicach, - 7.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-32-01,0608/67-21-64 
DZIAŁKA BUDOWLANA 2200 m2,7 km od Jeleniej Góry. w 
pełni uzbrojona, - 27.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-18-90, 
0605/23-79-22
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 38 a, w Księgienicach ma
łych, 5 km od Sobótki i zalewu w Sulistrowiczkach, z wido
kiem na Ślężę,. cicha i spokojna okolica, prąd, woda, droga, 
telefon, las obok działki, w trakcie przekształcania pod zabu
dowę jednorodzinną, - 38.000 zł. Jordanów śl., tel. 071/ 
316-13-32 wieczorem

WROCŁAW - LEŚNICA 
DZIAŁKI BUDOWLANE

Pow. 800 - 1000  mkw. Uzbrojenie: prąd, 
woda, gaz, kanalizacja, droga asfaltowa, 
telefon, komunikacja MPK, blisko centrum 
miasta, wydane pozwolenie na budowę.
BEZ pośredników 38  złJm kw , 

BIURO SPRZEDAŻY: OP012015
54-403 Wrocław ul. St. Zjednoczonych 4 
tel. 071/ 357-74-97 pon.-pt. 9-16 
tel. kom. 0 604 68-57-28 ęrt®0

DZIAŁKA BUDOWLANA na nowym osiedlu w gajkowie, 15 
km od centrum - 27 zł/m2 oraz działka w Wojnowicach k. Czer
nicy, 18 km od centrum -17 zł/m2. Kamieniec Wr., tel. 071/
318-52-81 po godz. 20, 0602/84-61-56 
DZIAŁKA BUDOWLANA 517 m2, na Osiedlu domków jedno
rodzinnych, spokojna dzielnica, wszystkie media, d.om wolo 
stojący w stanie surowym, zadaszony, indywidualny projekt, 
ciekawa architektura, prąd, telefon, bez pośredników, -
135.000 zł. Kąty Wr., tel. 0601/72-61-98
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 22 a, 17 km od Wrocławia, -
60.000 zł. Kąty Wr., tel. 071/316-87-06
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kiełczowie, pow. 130 m2, uzbro
jona, pozwolenie na budowę, dokumentacja • 75 zł/m2. Kleł- 
CzóW. tel. 071/398-82-42,0605/76-00-58 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 arów, w Kiełczowie, wszyst
kie media blisko działki, atrakcyjna lokalizacja - 68 zł/m2. Kieł- 
czów, tel. 071/398-81-97
DZIAŁKA BUDOWLANA woda, prąd, Szczytna - 5 zł/m2. 
Kłodzko, tel. 0601/62-91-17
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 2600 m2, na terenie 
Kłodzka, atrakcyjna lokalizacja - 40 zł/m2. Kłodzko, tel. 074/ 
647-23-70 po godz. 16
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 1.000 m2, Kobierzyce • 70 
zł/m2. Kobierzyce, tel. 071/311-19-78 
DZIAŁKA BUDOWLANA 646 m2, w Kobylej Górze, uzbrojo
na, w tym projekt, pozwolenie na budowę, atrakcyjne miej
sce, 500 m od zalewu, - 26.000 zł. Kobyla Góra, tel. 062/
731-66-47
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 arów, uzbrojona, z rozpoczętą 
budową, podpiwniczenie - 25 zł oraz 20 arów, uzbrojona -
30.000 zł. działki obok siebie. Komorów, tel. 074/854-72-41 
DZIAŁKA BUDOWLANA 746 arów, rozpoczęta budowa, pro
jekt, fundamenty, pozwolenie, media, 15 km od Leszna, 8 km 
od Boszkowa, miejscowość Sądzia, • 20.000 zł- Krzycko Małe, 
tel. 065/533-14-09 po godz. 16
DZIAŁKA BUDOWLANA 5 arów, uzbrojona, projekt, ława, w 
Legnicy na osiedlu Sienkiewicza, • 30.000 zł. Legnica, tel. 076/
722-46-22,0607/41-04-83
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 710 m2, w Legnicy, na os. Sien
kiewicza, - 38.000 zł. Legnica, tel. 076/866-34:07 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 22 a, 9 km od Legnicy, woda, 
prąd, w atrakcyjnym punkcie, - 18.000 zł. Legnica, tel. 076/ 
866-42-41,0600/81-15-85
DZIAŁKA BUDOWLANA w Legnicy, os. Sienkiewicza, pow. 
705 m2, - 26.000 zł. Legnica, tel. 076/721-74-30 
DZIAŁKA BUDOWLANA 23 ary, blisko Lubina i Małomic - 26 
zł/m2. Lubin, tel. 0605/24-57-85

DZIAŁKA BUDOWLANA 17 arów, w centrum Prochowic, •
28.000 zł. Lubin, tel. 076/846-71-66 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Szklarach Górnych, 7 km od Lu
bina, pow. 67 arów, przy drodze głównej, w całości lub mniej
sze, uzbrojona -1.500 zł/a. Lubin, tel. 0604/96-86-78 - 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 20 arów pod budownictwo 
mieszkalno-usługowe, w Szklarach Górnych k. Lubina, 
uzbrojona + liczniki energetyczne, spokojna okolica, - 32.000 
zł. Lubin, tel. 076/846-68-26 po godz. 20 
DZIAŁKA BUDOWLANA 31 arów, w Lutomii Dolnej, przy tra
sie Dzięrżoniów-Pieszyce-Świdnica, ogrodzona, garaż, woda, 
prąd, siła, krzewy i drzewa ozdobne, - 40.000 zł. Lutomia 
Dolna. tel. 074/850-26-53
DZIAŁKA BUDOWLANA z rozpoczętą budową, projekt, po
zwolenia, uzbrojona, woda, prąd, atrakc. lokalizacja, - 50.000 
zł lub zamienię na samochód osobowy. Mieroszów, tel. 074/
845-85-81, 0606/74-12-19
# DZIAŁKA BUDOWLANA 0,5 ha, przy rzece, ogrodzona, 

ok. Sułowa, - 25.000 zł. BN „TYMOCZKO', Milicz, tel. 
071/383-08-66,0606/48-97-68 99000001 

DZIAŁKA BUDOWLANA w Drzonkowie k. Zielonej Góry, 
uzbrojona, - 28.000 zł. Nowa Sól, tel. 068/356-34-22 
DZIAŁKA BUDOWLANA pod lasem,.2 km od Obornik Ślą
skich* 35 zł/m2. Nowosielce, tel. 071/310-20-59 po godz. 20 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Oleśnicy, 37 arów, możliwość 
podziału na 2 części, wszystkie media, ogrodzona, zadrze
wiona - 60 zł/m2. Oleśnica, tel. 0601/05-43-95 
DZIAŁKA BUDOWLANA 2000 m2, w łozinie, 11. km w kier. 
północnym od Wrocławia, woda, prąd, telefon, na granicy 
działki, przy drodze asfaltowej - 38 zl/m2. Oleśnica, tel. 071/
314-77-81
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 4000 m2, możliwość 
podziału, atrakcyjna lokalizacja, okolice Wrocławia - 28 zł/m2. 
Oława, tel. 071/303-71-69,0600/55-08-61 
DZIAŁKA BUDOWLANA 2 sztuki, po 10 arów, prąd, woda i 
telefon przy działkach, 6 km od Wrocławia, - 3.500 zł. Piecho
wice, gm. Długołęka, tel: 071/315-38-54 
DZIAŁKA BUDOWLANA 15 a, wszystkie media, b. ładnie 
położona, dobry dojazd, okolice Polkowic; - 25.000 zł. Polko
wice, tel. 0609/53-40-90
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 0.20 ha, prąd, woda, telefon, 
dojazd drogą asfaltową, - 40.000 zł/ Kazimierz Rzepacki,
56-400 Poniatowice 107, gm. Oleśnica 
DZIAŁKA BUDOWLANA 12 a, cena 53zł/m2. Psary, tel. 071/
387-88-06
DZIAŁKA BUDOWLANA 43 a - 3.500 zł/a, woda, proąd, gaz, 
telefon do podłączenia. Radwanice, tel. 071/311-75-19 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 a, - 20.000 zł. Ramiszów, 
gm. Długołęka, tel. 0608/72-41-60 po godz. 18 
DZIAŁKA BUDOWLANA 36 arów lub 1.1 hą, w Rękowie, 9 
km od Sobótki, 25 km od Wrocławia, widok ńa ślężę -12 zł/ 
m2. Ręków, gm. Sobótka, tel. 071/316-27-97 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 arów, uzbrojona, obok działki 90

Działka budowlana 55 a
inwestycyjna, w Św idnicy przy ul. Łącznej 4, obok 
nowego salonu Renaulta. Pod każdą  zabudowę, 
np. sa lon sam., magazyny, usługi, budownictwo 
m ieszkalne. Sprzedam  lub wydzierżaw ię, c zęść  
lub całość. Tel. 0601 33 77 32. OPOH796

arów pola, obok drogi asfaltowej, sucha, blisko-lasu, poczta, 
sklep, bus na miejscu, • 7.000 zł. Rudna, tel. 076/843-91-94 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1566 m2, położona wśród obsza
rów leśnych, około 60 km od Wrocławia w Sośniach, -12.000 
zł. Sośnie, tel. 0608/09-28-39
DZIAŁKA BUDOWLANA w miejscowości Szczepanów, gm. 
Środa śl., pow. 689 m2, -18.000 zł. Szczepanów, gm. środa 
Śląska, tel. 071/317-62-00,0601/93-46-87 
DZIAŁKA BUDOWLANA 3.000 m2, w Szczodrem, ogrodzo
na, prąd, z telefonem, prywatna droga dojazdowa • 70 zł/m2. 
Szczodre, tel. 071/315-25-91
DZIAŁKA BUDOWLANA 14 arów, wylane fundamenty, w Iw- 
nie k. Ścinawy, pełna dokumentacja, • 45.000 zł. Ścinawa, tel. 
076/843-63-88
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 700 m2, w Malczycach; 10 
km od Środy śląskiej, - 12.000 zł. środa ślaska, tel. 071/
317-54-09, 0605/63-81-72
DZIAŁKA BUDOWLANA Szczepanów k. Środy śląskiej, 1200 
m2. ładna lokalizacja, na os. dpmków jednorodzinnych, uzbro
jenie w drodze - 20 zł/m2. Środa Śląska, tel. 0603/91-67-26 
DZIAŁKA BUDOWLANA 17 arów, uzbrojona, cicha okolica, 
-65.000 zł. Św. Katarzyna, tel. 071/311-66-21,0604/29-63-56 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 30 a, Świdnica Polska, przy 
trasie Środa Śl. - Kąty Wr., blisko uzbrojenie, zaciszna okoli
ca, - 16.000 zl. Świdnica Polska, gm. Kostomłoty, tel. 0605/
78-24-24
DZIAŁKA BUDOWLANA ks. wieczysta, 1.200 m2, Wrocław 
Widawa, wszystkie media -110 zł/m2. Trzebnica, tel. 0608/
45-12-39
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 1.5 ha, uzbrojona, możliwy 
podział - 15 zł/m2. Uraz, gm. Oborniki Śląskie, tel. 071/ 
310-80-85
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 5.5 a, w Świebodzicach, wy
lane ławy + projekt domu, - 16.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/.
846-70-96
DZIAŁKA BUDOWLANA w Chwaliszowie, gm. Wałbrzych, 2 
km od zalewu Dobromierz, pow. 67.5 arów, woda, prąd, tele
fon, ogrodzona, - 37.000 zł. Wałbrzych, tel: 074/847-56-18, 
0608/53-16-13
DZIAŁKA BUDOWLANA 16.90 a, Wałbrzych, rozpoczęta 
budowa, atrakcyjna lokalizacja, - 28.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0605/85-03-41
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wilczycach, 0.5 km granicy mia
sta, woda, prąd przy działce, cena • 48 zl/m2. Wilczyce, teł. 
071/398-84-45 .
DZIAŁKA BUDOWLANA poW. 5 a, projekt, - 16.000 zl. Wiń
sko. tei. 071/389-81-60 . .  .. -
DZIADKA BUDOWLANA Wisznia Mała - 45 z|/m2. Wisznia 
Mała rtel!071/387-11-33^601/67.<15-58 'Ą .& K
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wołowie, pow.5 a, z projektem i 
pozwoleniem, na' budowę; - 16.000 zł.‘ WołóW, tel. 074/ 
389-81.60, • V• - V -v  s  ©;; -' g - .T• v
O : DZIAŁKA BUDOWLANA 12 arów, wym. 26 x 45 

r- mj-Św. Katarzyna, wóda, gaz, energią przy dro- 
‘ dze, bez.pośredników, atrakcyjna lokalizacja, w

rozliczeniu może być samochód osobowy. Wro
cław, tel. 071/341-58-06, 0501/48-28-79 
02021461

•  DZIAŁKA BUDOWLANA - Szczepanów (trasa ha Świd
nicę), 8500 m2 (woda, energia el., telefon), - 55.000 zł. 
BN .NOWY DOM", Wrocław, tel. 071/372-43-06 
99000001

•  DZIAŁKA BUDOWLANA • Michałowice (Rogów Sobóc
ki), 1 ha, w środku wioski + duży budynek gosp., prąd, 
woda - 220.000 zł. BN .NOWY DOM', Wrocław, tel. 071J

; 372-43-06 99000001
•  DZIAŁKA BUDOWLANA ok. Wrocławia (zachód), pow. 

2560 m2, z możliwością podziału na 2 działki, przy dro
dze asfaltowej, media w drodze - 20 zł/m2. BGN, Wro
cław, tel. 071/354-34-93 99000001

DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1672 m2, w Biestrzykowie, 
gmina Św. Katarzyna - 55 zł/m2. Wrocław, tel. 071/373-08-86 
DZIAŁKA BUDOWLANA 0.21 ha w Bąkowie, 0.45 ha w Bu
kowinie, 0.24 ha w Domaszczynie - 25 zł/m2. Wrocław, teł. 
0601/67-04-71
DZIAŁKA BUDOWLANA 1:820 m2, na Bielanach • 105 żł/' 
m2. Wrocław, tel. 0602/78-81-71 
DZIAŁKA BUDOWLANA 14 arów, 8 km od Dźwirzyna w miej
scowości Sarbia, - 16.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-27-37, 
0601/85-75-55
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 74 x 41 m, na Krzykach - 75 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/346-44-32,0608/37-63-06 
DZIAŁKA BUDOWLANA we Wrocławiu, przy ul. Jerzmanow
skiej, pow. 1.259 m2, woda, prąd, gaz - 50 zł/m2. Wrocław, 
tel. 349-25-69
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, w Widawie k. Wrocła
wia,.100 zł/m2. Wrocław, tel. 071/354-07-63 
DZIAŁKA BUDOWLANA we Wrocławiu, położona przy lesie, 
ogrodzona, możliwość podłączenia prądu i wody, • 30 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/354-28-39,0603/40-96-42 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Białym Kościele k. Strzelina, 1.3Ó0 
m2, z rozpoczętą budową, - 45.000 zł oraz 80Ó m2, - 25.000 
zł. Wrocław, tel. 071/357-00-12 
DZIAŁKA BUDOWLANA Wrocław-Widawa, 29 a, w tym 7 a 
działki z zabudowaniami gospodarczymi, - 75.000 zł. Wro
cław, tel. 071/346-24-73
DZIAŁKA BUDOWLANA atrakcyjnie położona, pozwolenie
na budowę^Kotowice, gm. Św. Katarzyna, 1,1,ha, -110.000
zł. Wrocław, tel. 0602/76-81-44
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 32 ary mbżliwóść podziału w
Szymanowie, gm. Wisznia Mała - 38 zł/m2. Wrocław, tel.
325-37-35 po godz. 17,0503/61-79-79
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kiełczowie, uzbrojona, pow. 10
arów - 70 zł/m2. Wrocław, tel. 0605/18-30-18
DZIAŁKA BUDOWLANA w Chrząstawie Małej, pow. 9 arów -
35.zł/fri.2. Wrocław, tel. 0604/18-30-18 -
DZIAŁKA BUDOWLANA w Karpaczu, w pobliżu .miaśtecz-
ka countr/ - 100 żł/m2 (do negocjacji),'Wrocław, tel. 071/

D ZIA ŁK I BUDOW LANE ^  
WROCŁAW JERZMANOWO i
powierzchnia od 1150 do 1300 m2 na nowo g  

powstającym osiedlu domków jednorodzinnych, 
prąd, woda, telefon, droga, komunikacja MPK, 
wydane warunki zabudowy, cena 35-38 zł/m2 

tel. 071/357-21-02,0-608 27 0914 J

789-57-42 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w Interne
cie pod numerem -AC0210 www.autogielda.com.pl) 
DZIAŁKA BUDOWLANA na Muchoborze Wielkim, własno
ściowa, dogodna lokalizacja, pełne uzbrojenie, kolektor ście
kowy, pod zabudowę średniowysoką, pow. 10.000 m2, możl. 
dowolnego podziału, cena do negocjacji. Wrocław, tel. 071/
373-71-34 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inteme
cie pod numerem: A00500 www.autogielda.com.pl) 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 7 a, we Wrocławiu (Pawłowi
ce), pozwolenie na budowę, woda, prąd, bez pośredników, •
48.000 zł. Wrocław, tel. 0501/25-67-87 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1587 m2, w Sadowicach, 12 km od 
Wrocławia, obok działki prąd, wodociąg, telefon, cena 22 zł/ 
m2. Wrocław, tel. 316-91-62
DZIAŁKA BUDOWLANA 13,5 ara, w Lutyni, 5 km od Wrocła
wia, nowo powstające osiedle, ładna okolica, media w dro
dze, cena 30 zł/m2. Wrocław, tel. 349-11-97 
DZIAŁKA BUDOWLANA 21.5a, pom. warsztatowe i prąd na 
działce - 43 zł/m2. Wrocław, tef. 071/324-27-01 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, na Stabłowicachm pod 
zabudowę szeregową 240 m2, - 40.000 zł. Wrocław, (el; 071/ 
357-67-39
DZIAŁKA BUDOWLANA w Trzebnicy, wszystkie media na 
miejscu, pow. 1.300 m2 - 79 zł/m2. Wrocław, tel. 071/
348-01-00
DZIAŁKA BUDOWLANA w Trzebnicy, wszystkie media, 0.12 
ha, - 89.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-01-00 
DZIAŁKA BUDOWLANA we Wrocławiu, 726 m2, atrakcyjna 
lokalizacja, ul. Kowieńska, wydane warunki zabudowy, ener
getyczne, - 65.000 zł. Wrocław, tel. 0600/37-53-80 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 3469 m2, okolice Wa- 
lim-Rzeczka, Góry Sowie, południowy stok, atrakcyjna lokali
zacja, graniczy z lasem, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
21*40-76
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 11 arów, wszystkie media przy 
działce, blisko las, nowa, duża szkoła, w Siedlcu, gm. Długo
łęka, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-35-95.0605/57-97-74 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wilczycach, pow. 992 m2,500 m 
od granicy Wrocławia - 45 zł/m2. Wrocław, tel. 071/36.1-23-14 
DZIAŁKA BUDOWLANA we Wrocławiu, uzbrojona, pow. 1044 
m2, przy ul. Buforowej, ogrodzona, wydane warunki zabudo
wy pod usługi, cena -160 zł/m2. Wrocław, tel. 071/361-74-10, 
0602/11-01-73
DZIAŁKA BUDOWLANA 7.000 m2, w Pietrzykowicach, z 
przeznaczeniem na każdy rodzaj działalności z budynkiem 
mieszkalnym i gospodarczym, cena - 60 zł/m2 (budynki w 
cenie działki). Wrocław, tel. 071/310-73-53 
DZIAŁKA BUDOWLANA 900 m2, w Ligocie Pięknej, uzbro
jona, ogrodzona - 55 Zł/m2. Wrocław, tel. 071/312-44-52 
DZIAŁKA BUDOWLANA we Wrocławiu (Pawłowice), atrak
cyjna lokalizacja, pow. 2636 m2, zadrzewiona, rozpoczęta 
budowa, woda, prąd, gaz, telefon, studnia, droga dojazdowa 
asfaltowa, oświetlona, cena 120 zł/m2. Wrocław, tel. 363-24-32 
po godz. 20.
DZIAŁKA BUDOWLANA z warunkami zabudowy. 1200'm2, 
okolice ul. Buforowej, cena 120 zł/m.2. Wrocław, tel. 346-48-84

DZIAŁKA BUDOWLANA 1050 m2, własnościowa, Wrocław 
Leśnica, ul. Krępicka, pod zabudowę bliźniaczą lub jednoro
dzinną w pełni uzbrojona, wym. 24 x 44 m -129 zł/m2. Wro
cław, tel. 338-05-79, ,0600/39-55-63_
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 9 arów, w Oleśnicy, przy 
ul. Ludwikowskiej, cena - 50 zł/m2. Wrocław, tel. 0606/
98-04-96
DZIAŁKA BUDOWLANA 7 arów, na wsi, okolice Prężyć, te
reny wędkarskie, kąpielisko, lasy, 10.km od Wrocławia, z 
małym domkiem do demontażu, na miejscu prąd, telefon, drze
wa owocowe, -16.000 zł. Wrocław, tel.. 071/373-02-22 
DZIAŁKA BUDOWLANA 900 m2, obok toru wyścigów kon
nych, we Wrocławiu, teren niezalewowy, media do 150 m, 
autobus MPK -115 zł/m2. Wrocław, tel. 785-76-31 
DZIAŁKA BUDOWLANA 3800 m2, w BoroWej Oleśnickiej, -
24.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-62-59 
DZIAŁKA BUDOWLANA 5400 m2„atrakcyjna lokalizacja, z 
widokiem na Zbiornik wodny w Mietkowie - 15 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/316-88-04,0609/47-07-11 
DZIAŁKA BUDOWLANA 17 arów, w Mirkowie, wszystkie 
media - 45 zł/m2. Wrocław, tel. 071/315-11-39,364-16-90 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1000 m2, w Osolinie, 3'szt. - 20.000 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1 600 mkw, z rozpoczęta budową, 
dobra lokalizacja w Kamieńcu Wrocławskim, • 95.000 zł. Wro
cław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-45,55-20-51 
DZIAŁKA BUDOWLANA 571 m2, W-w Leśnica, fundamenty, 
pozwolenie na budowę, prąd, - 63.000 zł. Wrocław, tel. 071/
349-14-44
DZIAŁKA BUDOWLANA wraz z budynkami mieszkalnymi, 
pow. 50 arów, Uzbrojona, za Oporowem, możliwość podziału 
- 95 zł/m2. Wrocław
DZIAŁKA 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 Mirkowie Starym, 11 a, uzbroje
nie w pobliżu (woda, gaz, prąd, kanalizacja), - 61.000 zł. Wro
cław, tel. 071/355-47-39
DZIAŁKA BUDOWLANA 1089 m2, w Czernicy Wr., swobod
ny dostęp do mediów, atrakcyjna lokalizacja - 28 zł/m2. Wro
cław, tel. 0600/36-97-15
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kamieńcu Wrocławskim, pow. 8 
arów, wszystkie media„rozpoczęta budowa, droga, - 75.000 
zł lub zamienię na mieszkanie we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
357-87-83,0602/27-70-90 .

DZIAŁKI 
BUDOWLANE

WROCŁAW - STRACHOW1CE§
Pow. 700-1000 mkw. Uzbrojenie: prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, droga, telefon: komunikacja 
MPK. 15 minut do centrum miasta. 
bez pośredników 45 zUmkw.

BIURO SPRZEDAŻY:
54-403 Wrodaw ul. St. Zjednoczonych 4 
tel. 071/ 357-74-97 pon.-pt. 9-16 
tel. kom. 0 604 68-57-28

UWAGA PALACZE!
Gwarantowana likwidacja palenia 8
już po jednej w izycie u lekarza. £
Prosimy zabrać papierosy! &
Zap isy , tel. 071/329-33-70

DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 1000 m2, południowa 
część Wrocławia, cena 125 zł/m2. Wrocław, tel. 311-29-75 
DZIAŁKA BUDOWLANA 2500 m2, okolice Sobótki, potężny 
budyńek gospodarczy, stan b. dobry, przy działce strumyk, 
działka ogrodzona, elektryczność, widok na Ślężę, - 80.000 
zl. Wrocław, tel. 0503/98-59-95 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Długołęce k. Wrocławia, 1004 m2, 
prąd, woda, - 60.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-03-16,
362-69-27 po godz' 17
DZIAŁKA BUDOWLANA atrakcyjna lokalizacja, pod lasem, 
na terenie nowo powstającego osiedla domków, blisko Wro
cławia, w Chrząstawie Wielkiej, pow. 1160 m2, - 38.000 zł lub 
zamienię na terenowy, z silnikiem TDi. Wrocław, tel. 0604/
52-97-52
DZIAŁKA BUDOWLANA 1 ha, zabudowania, atrakcyjna lo
kalizacja, blisko Sobótki, idealne miejsce na każdą działal
ność, - 200.000 zł. Wrocław, tel. 0604/35-05-29 
DZIAŁKA BUDOWLANA na nowo powstającym osiedlu dom
ków jednorodzinnych, w cichej, spokojnej okolice, w południo
wo-zachodniej części Wrocławia, w cenie 70 zł/m2, z ubroje- 
niem, na działce (prąd, woda, gaz, kanalizacja, droga utwar
dzona), bez pośredników. Wrocław, tel. 071/316-18-08 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Mokronosie Górnym, uzbrojona, 
woda, prąd, tez pośredników, pow. 650 m2, w cenie 40 zł/ 
m2. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 10.5 ara, z rozpoczętą bu
dową domy jednorodzinnego, spokojna okolica, idealny do
jazd, media (woda, prąd, telefon, kanalizacja) w bezpośred
nim zasięgu, projekt + pozwolenia, bez pośredników, - 49.000 
zł. Wrocław, tel. 0602/59-57-54 
DZIAŁKA BUDOWLANA Bielany Wrocławskie, uzbrojona, 
1500 m2, media, księga wieczysta, możliwe raty, w rozlicze
niu przyjmę samochód -120 zł/m2. Wrocław, tel. 338-12-45, 
0607/62-80-53
DZIAŁKA BUDOWLANA 0.48 ha, atrakcyjna lokalizacja, przy 
lesie, ogrodzona, we Wrocławiu - 30 zł/m2. Wrocław, tel. 071/
354-28-39,0603/40-96-42
DZIAŁKA BUDOWLANA 13 a, w miejscowości Lutynia, 5 km 
za Wrocławiem, na nowo powstającym osiedlu, atrakcyjna 
lokalizacja • 35 zł/m2. Wrocław, tel. 071/351-09-65, 0501/
09-91-87
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 14.8 ara, nowe osiedle, 
8 km od centrum. Wrocławia - 4.000 zł/ar. Wrocław, tel.
783-07-93, 0604/37-84-3f
DZIAŁKA BUDOWLANA 1858 m2, atrakcyjnie położona, przy 
drodze asfaltowej, prąd, telefon, wodociąg, częściowo zadrze
wiona, -17 zł / m2. Zachowice, tel. 071/316-87-37 
DZIAŁKA BUDOWLANA 20 a, 60 km od Warszawy. w&J- 
pach, • 6.000 zł. Zajączków, gm. Oborniki Śląskie, tel. 0600/
64-36-69
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1.000 m2 + budynek gosp. o 
pow. 100 m2, woda na granicy działki, kanalizacja burzowa, 
gaz 40 m od działki, prąd 10 m - 85 zł/m2:-Żerniki Wrocław
skie, tel. 071/311-31-84
DZIAŁKA BUDOWLANO - PRZEMYSŁOWA o pow: 3 ha, w 
Wołowie, woda, prąd, ogrodzona, możliwość podziału, 35 km

od Wrocławia, ładna okolica • 10 zł/m2. Wrocław, tel. 
341-54-29
DZIAŁKA BUDOWLANO - REKREACYJNA 2 x 20 a, czę
ściowo zalesione, przy linii brzegowej jeziora w Wieleniu - 
Przemęcki-Park Krajobrazowy, - 35 zł / m2. Głogów, tel. 076/ 
833-38-02, 0605/28-05-32
DZIAŁKA BUDOWLANO • REKREACYJNA w Wieleniu k. 
Wschowy, niedaleko jeziora, obok lasu, teren parku krajobra
zowego, prawo budowy, cisza i spokój, 800 m2 -18 zł/m2. 
Kaszczor, gm. Przemęt, tel. 065/549-90-39 
DZIAŁKA BUDOWLANO • REKREACYJNA o pow. 50 arów, 
możliwość podziału, na peryferiach Namysłowa, atrakcyjna 
lokalizacja, blisko lasów, przy'drodze do Opola, spokojna i 
czysta okolica, - 48.000 zł. Namysłów, tel. 0608/76-92-67 
DZIAŁKA BUDOWLANO • REKREACYJNA 5,58 ara, oto
czenie lasu, jezioro 250 m, uzbrojona, prąd, Tarnówek gm. 
Sława, -14.000 zł. Tarnówek, gm. Sława, tel. 068/356-66-45 
DZIAŁKA BUDOWLANO - REKREACYJNA nad morzem, w 
miejscowości Gąska k. Mielna - 200 zł/m2. Wrocław, tel. 0608/
76-99-04 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemecie 
pod numerem • AC0203 www.autogielda.com.pl)
DZIAŁKA BUDOWLANO • REKREACYJNA w Kobylej Gó
rze, 70 km od Wrocławia, 900 m2, prąd (na działce'licznik), 
bieżąca woda, kanalizacja, z telefonem, atrakcyjna lokaliza
cja, blisko zalewu, poważne oferty - 25 zł/m2. Wrocław, tel. 
0601/87-72-05
DZIAŁKA BUDOWLANO - RZEMIEŚLNICZA przy głównej 
trasie, 15 km od Wrocławia, ogrodzona, - 60.000 zł lub za
mienię na samochód. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
DZIAŁKA BUDOWLANO - USŁUGOWA 43 ary, • 50.000 zł. 
Brzeg, tel. 077/416-31-84
DZIAŁKA BUDOWLANO - USŁUGOWA 23 ary, blisko Lubi
na i Małomic - 28 zł/m2: Lubin, tel. 0605/24-57-85 
DZIAŁKA LETNISKOWA pow. 5 arów, własnościowa, możli
wość zabudowy, nad Jeziorem Sławskim, 60 m od linii brze
gowej, las sosnowy, ogrodzona, kontener mieszkalny, stud
nia, prąd, - 37.000 zł. Głogów, tel. 076/834-17-19 . 
DZIAŁKA OGRODOWA + sad, z możliwością przekwalifiko
wania na działkę budowlaną, o pow. 85 a. Chojnów, tel. 076/ 
819-60-48 po godz. 19
DZIAŁKA OGRODOWA 2000 m2, energia el., w Trzebnicy, 
drzewa owocowe, ogrodzona, • 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/
321-66-53
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA wszystkie media oprócz gazu, 
ogrodzona, 5.409 m2, część zabudowana, wjazd z drogi as
faltowej i na autostradę A4 - 35 zł/m2. Krapkowice, tel. 077/ 
466-17-98
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA 2100 m2, Wrocław ul. Krakow
ska • 220 zł/m2. Wrocław, tel. 0604/19-99-47 
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA uzbrojona, 27 
arów, w Smardzowie, przy trasie Wrocław:Warszawa, -90.000 
zł. Oleśnica, tel. 071/315-61-13 
DZIAŁKA REKREACYJNO • ROLNA w Górach Sowich, ład-

Pięknie położona DZIAŁKA 
REKREACYJNA w Krzycku Wielkim 
(15 km od Leszna), z bezpośrednim 
dojściem do wody, cena ok. 35 zł/m2 

O ferty: 0-601 72 61 91

OPOH977
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■nie położona, południowo - wschodni stok, przy lesie, staw, 
pow. 26 arów, mapa geodezyjna • 500 zł/ar lub bez stawu • 
400 zł/ar. Głuszyca Górna, tel. 074/880-91-44,0603/5 -̂18-27 
DZIAŁKA REKREACYJNA 40 a, stare fundamenty, woda, 
prąd, piękne okolice, góry, lasy, k. Długopola Zdrój, w Kotlinie 
Kłodzkiej, - 8.500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811 -25-73 
O  DZIAŁKA REKREACYJNA o pow. 3000 m2, woda, 

prąd, telefon, fundamenty 10x10, położona 1500 
m od „Podziemnego Miasta Głuszyca”, dosko
nałe miejsce do otwarcia działalności turystycz
nej, • 30.000 zł. Głuszyca, ul. Kłodzka 47, tel. 0501/
28-71-95 02020681

DZIAŁKA REKREACYJNA o pow. 11 arów, położona w Łom
nicy, blisko wyciągów narciarskich, sklep, łowisko ryb, • 10.000 
zł. Głuszyca, tel. 074/880-91-37 
DZIAŁKA REKREACYJNA w Boszkowie, zatoka. 20 m od 
jeziora, 330 m2, ogrodzona, zagospodarowana, na terenie 
domek kempingowy, atrakcyjna lokalizacja, - 29.000 zł lub 
wydzierżawię (wiosna - jesień). Góra, tel. 0B5/543-21-74. 
0603/49-88-25
DZIAŁKA REKREACYJNA atrakcyjnie zagospodarowana, 
woda, WC, 6,5 ara, 300 m od'jeziora, Boszków k.Leszna, •
47.000 zł. Legnica, tel. 076/847-90-97,0605/22-05-12 
DZIAŁKA REKREACYJNA w miejscowości Sady, u podnóża 
Ślęży, pow. 0.70 ha, otoczona lasem, drzewa czereśniowe - 5 
zł/m2. Marcinowice, tel. 074/858-55-92 po godz. 20 
O  DZIAŁKA REKREACYJNA w Ostrowinle, 20-25 

arów, przylegająca do lasu, w pobliżu ryby, grzy
by, konie - 3 zł/m2. Oleśnica, tel. 071/398-86-46 
po godz. 16 01025191 

DZIAŁKA REKREACYJNA z prawem zabudowy, pow. 565 
m2 -12 zł/m2. Sława, tel. 068/356-67-54 po godz. 17 
DZIAŁKA REKREACYJNA w Świnoujściu, murowana alta
na, - 9.000 zł. Świnoujście, tel. 091/321-25-16 po godz. 20 
DZIAŁKA REKREACYJNA w Wieleniu, 12.5 ara, bezpośred
ni dostęp do Jeziora Wieleńskiego, media, projekt, pozwole
nie na budowę, możliwość budowy przystani, - 52.000 zł. 
Wieleń, tel. 0608/10-85-89
DZIAŁKA REKREACYJNA 57 arów oraz 1,95 ha, ładnie po
łożone w Sosnówce k.Twardogóry, woda, las, prąd, telefon, 
sąsiedzi, cena 11 zł/m2. Wrocław, tel. 348-36-61 
DZIAŁKA REKREACYJNA w Boszkowie, 100 m od jeziora, 
pow. 9 a, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-12-26, 0601/
15-61-33.
DZIAŁKA REKREACYJNA malowniczo położona, pod lasem., 
iglastym (dużym), w sąsiedztwie*ompłekystafWówr50 km na 
półńóć od Wrocławia, łączna pow. 3.40 ha, - 30.000 zł. Żmi
gród, tel. 071/385-31-57 po godz. 20

P P H U  “ F A R O M ”

wykonuje 
z płyty obornickiej:

pawilony 
obiekty 
gastronom iczne  
bramy- wiaty 
kioski 
pasaże handlowe 
obudowy hal

. tel. 061/296-35-52 g 
* po godz. 20.00 s 
IV tel. kom. 0602 127 094 

061/297-21-09 do godz. 15.00 
(warsztat)

f  R A TY  - LEASING
DZIAŁKA REKREACYJNO - ROLNA pow. 1.5 ha, w Karko
noszach k. Świeradowa Zdroju, z widokiem na góry, przy la
sku, -18.500 zł. Świeradów Zdrój, tel. 0604/98-19-05 
DZIAŁKA REKREACYJNO - ROLNA o pow 2 ha, położona 
przy rzece z wodospadem, lasek, staw, dobry dojazd, prąd, 
telefon, w pianach pod zabudowę, ładna okolica, 10 km od 
Świeradowa Zdroju, 50 km do Niemiec -1 zł/m2. Wałbrzych, 
tel. 074/842-61-70
DZIAŁKA ROLNA 5.62 ha, po przeliczeniu 3.03 ha - 6.000 zł/ 
ha. Grabownica 21, gm. Krośnice, tel. 071/384-56-89 
DZIAŁKA ROLNA własnościowa, uzbrojona, teren równy, 
suchy, od zachodniej strony osłonięty wysokimi dębami, wi
dok na śnieżkę, dobry dojazd do centrum Jeleniej Góry, pow. 
1.58 ha - 21 Zł/m2. Jelenia Góra, tel. 075/75540-32 
DZIAŁKA ROLNA w Kątach Wr., 0,25 ha, klasa IV b, blisko 
media • 8.500 zł lub zamienię na osobowy bus. Kąty Wr., tel. 
0600/63-30-62'
DZIAŁKA ROLNA 2,24 ha, blisko lasu, położona przy rzece, 
nadaje się na staw, - 160.000 zł. Kolonia Strzelce, gm. Do
broszyce, tel. 071/314-16-82 .
DZIAŁKA ROLNA 2-3 ha, z lokalizacją przy trasie A3 Wro
cław - Zielona Góra, 110 km od Wrocławia, ruch samochodo
wy ok. 8000/dobę, 200 m do prądu 220/380 V, księga wieczy
sta, idealna na stację paliw, - 90.000 zł. Miłak&w, tel. 068/
388-91-98,0604/87-84-38 .
DZIAŁKA ROLNA pow. 9 arów, atrakcyjna lokaliżacja, 1 km 
od granicy Wrocławia, prąd, woda, z telefonem, cena - 40 zł/ 
m2. Wilczyce, gm. Długołęka, tel. 071/399-08-62 
DZIAŁKA ROLNA pow. 96 arów, ogrodzona, woda + zezwo
lenie na prąd, Piszkawa gm. Oleśnica, - 50.000 zł. Wrocław, 
tel. 360-11-20
DZIAŁKA ROLNA pow. 90 a, w Śliwicach (za Kiełczowem), 
bez pośredników, • 8.000 zł. Wrocław, tel. 0501/25-67-87 
DZIAŁKA ROLNO • BUDOWLANA pow. 18 a, przy trasie 
Chojnów - Lubin, własnościowa, blisko lasu, wytycznone gra
nice, droga dojazdowa, linia energ, -16.500 zł. Niedźwiedzi
ce, gm. Chojnów, tel. 076/818-69-12 
DZIAŁKA ROLNO • BUDOWLANA w Kamiennej Górze, pow.
0.5 ha, przy trasie do przejścia granicznego z Czechami, •
25.000 zł. Wałbrzych/teł. 074/841-38-34,0604/61-56-95 
DZIAŁKA ROLNO • REKREACYJNA 1.5 ha, w Oleśniczce, 
15 km od Psiego Pola, przy lesie, droga asfaltowa • 2.50 zł/ 
m2. Oleśniczka, gm. Długołęka, tel. 071/315-38-04 
DZIAŁKA ROLNO • REKREACYJNA 0,2 ha, nad rzeką Pol
ska Woda + drewniana altana 9 m2, w Niwkach Kraszowskich 
gm. Międzybófz, 8 km od zalewu Kobyla Góra, - 4.000 zł. 
Syców. tel. 062/785-42-50
DZIAŁKA ROLNO - SIEDLISKOWA pow. 1 ha, w Ozorzycach, 
14 km od centrum Wrocławia w kier. Strzelina, wydana decy
zja o warunkach zabudowy - 8 zł/m2., tel. 071/311-58-48 
DZIAŁKA ROLNO • SIEDLISKOWA 1.05 ha, przy drodze

asfaltowej, uzbrojenie, woda, prąd, telefon przy granicy działki, 
25 km od granic Wrocławia, kierunek Jelcz-Laskowice, -
20.000 zł. Minkowice Oławskie, tel. 0607/25-14-56 
DZIAŁKA ROLNO • SIEDLISKOWA 1,19 ha, 5,5 zł/ m2, przy 
zalewie, droga asfaltowa, pod lasem, od 2002 r. działką re
kreacyjno - budowlana. Stare Bogaczowice, tel. 074/
845-21-68
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 5600 m2, gmina Pomyków, 1 
km od pow. Końskie, blisko las, rzeczka, dobry klimat, przy 
drodze krajowej, uzbrojona - 25 Zł/m2.., tel. 048/363-86-63, 
071/352-51-13
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 50 arów, prąd, woda, telefon, na 
działce, dogodna lokalizacja, 13 km od granic Wrocławia -12 
zł/m2. Cieszyce, tel. 07 /̂390-87-34 wieczorem 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA o pow. 1,01 ha, 2 km od Jelcza-La- - 
skowic, 20 km od Wrocławia, wjazd na działkę z drogi asfal
towej • 6 zł/m2. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-36-03 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 6.68 arów, widok na Góry Karko
nosze, źródła wody, las, trasa Karpacz - Sosnówka - 3 zł/m2. 
Jelenia Góra, tel. 075/755-93-49 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA o pow. 37 a, blisko media, atrak
cyjna lokalizacja, -10 zł/m2. Pełcznica, tel. 071/337-03-11 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 72 ary, ze stawem zarybio
nym, 16 arów, 7 km od Głogowa -10 zł/m2. Sława, tel. 068/

' 356-65-51 po godz. 20 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA w Smolcu, 1,50 ha, woda, prąd, gaz, 
w trakcie przekwalifikowania - 15 zł/m2. Smolec, tel. 071/
316-17-75 po godz.15
•  DZIAŁKA SIEDLISKOWA 5.200 m2, media, w Smolcu. 

W. J.. Wrocław, tel. 071/351-38-34 99000001
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 1.3 ha, Lubnów, 7 km od granic 
Wrocławia (w stronę Obornik śl ), woda, prąd, okazja • 6 zł/ 
m2. Wrocław, tel. 071f352-90-03 (k00073)
DZIAŁKA SIEDLISKOWA na Opatowicach, pow. 2500 m2, 
przy drodze asfaltowej, 8 km od Rynku, prąd, woda, telefon, 
dojazd komunikacją miejską - 40 zł/m2. Wrocław, tel. 07U
787-37-83,0605/38-87-56
DZIAŁKA SIEDLISKOWA położona 6 km od miasta w kie
runku południowo-zachodnim, pow. 40 arów, uzbrojona, bez- 
pośredników, cena 30.000 zł. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 6200 m2, położona 4 km od 
Oporowa, przy drodze asfaltowej, bez pośredników, uzbroje
nie w odległości 100 m od granicy działki - 9 zł/m2. Wrocław, 
tel. 071/316-18-08“
DZIAŁKA SIEDLISKOWA z wydanymi warunkami zabudo- 

. wy. uzbrojona, Wodartjaz, prą<TcTmocyIPkW, kanalizacja w 
granicy .działki - 70 zł/m2. Wrocław, tel. 071/316-18-08 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 40 arów, uzbrojona, przy trasie 
Leśnica - środa śląska - 35 zł/m2. Wróblowice, woj. wrocław
skie, tel. 0601/72-80-22
DZIAŁKA SIEDLISKOWO - BUDOWLANA pow. 1.63 ha, w 
miejscowości Krosnowice, 20 km od wyciągu narciarskiego, 
prąd, woda, droga, możliwość wykopania stawu • 2 zł/m2. 
Kłodzko, tel. 0607/48-48-16
DZIAŁKA SIEDLISKOWO • BUDOWLANA 12 ha, przy lesie, 
uzbrojenie, park krajobrazowy, woda, możliwość podziału, 
idealna na rezydencję, cena 2 zł/m2. Milicz, tel. 071/384-90-79 
DZIAŁKA SIEDLISKOWO - BUDOWLANA Ligota Wlk., 4 km 
od Oleśnicy, 1.55 ha, przy asfaltowej drodze, woda, prąd, te
lefon, warunki zabudowy - 5 zł/m2. Oleśnica, tel. 071/
314-99-83, 0602/22-54-31
DZIAŁKA SIEDLISKOWO • BUDOWLANA we Wrocławiu, 
pow. 13.000 m2 i 20.000 m2, warunki zabudowy, energetycz
ne, prąd, woda, telefon, MPK -17 zł/m2. Wrocław, tel. 071/ 
357-21-02,0608/27-09-14
DZIAŁKA SIEDLISKOWO - BUDOWLANA w Mrozowie, 5 km 
w kier. zachodnim od Wrocławia, pow. 1 ha, atrakcyjna loka
lizacja, media, prąd, woda, przy działce, blisko stacji PKP - 8 
zł/m 2. Wrocław, tel. 0604/58-23-98 
DZIAŁKA SIEDLISKOWO • REKREACYJNA z możliwością 
przekształcenia na budowlaną, 500 m od autostrady A4, obok 
rzeka, blisko las, 1 ha, - 5.000 zł. Krzywa, tel. 076/817-75-28 
DZIAŁKA USŁUGOWO • MIESZKALNA w centrum Lubina, 
oś Przylesie, uzbrojona, z pozwoleniem na budowę + projekt 
z przyłączami, pow. 4,5 ara, • 65.000 zł. Lubin, tel. 0601/
42-73-32
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZO - PRZEMYSŁOWA o pow. 5078 
m2, we Wrocławiu, Muchob r̂ Wlk., ogrodzona, w sąsiedz
twie zakładów Hastę, domów jednorodzinnych, media do 100 
mb -100 zł/m2. Wrocław, tel. 071/342-45-62 
DZIAŁKI różnej wielkości, uzbrojone, siła 380 V - 35 zł/m2, 
dom 180 m2 niedokończony -130.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/
842-24-46
•  DZIAŁKI - Smolec, 6.500 m2 - 25 zł/m2,8.200 m2 - 8 zł/ 

m2, 4 km od Wrocławia, media, KRUS, możliwość po
działu. Wrocław, tel. 071/316-17-35 po godz. 18 
99000001

•  DZIAŁKI dla inwestora, Oporów, Muchobór, Śródmieście, 
zabudowa plombowa. BN .PASAŻ TROJANOWSKA", 
Wrocław, tel. 071/321-21-41 99000001

DZIAŁKI w Wilkszynie-Pisarzowicach (za Stabłowicami) pow. 
od 1700 m2 do 3500 m2 oraz pod rezydencję, uzbrojone *
18-25 zł/m2. Wrocław, tel. 0600/16-04-18 
DZIAŁKI w trakcie przekwalifikowywania na budowlane, pô  
łudniowe okolice Wrocławia; 7 km od Ołtaszyna, pow. 1100 i 
1500 m2, dogodny dojazd, cena 17 zł/m2. Wrocław, tel.
783-00-97 po godz. 18, 0602/73-96-23 
DZIAŁKI pod zabudowę jednorodzinną, na nowo powstają
cym osiedlu (Żwirki i Wigury) we Wrocławiu, bez pośredni
ków, uzbrojone w wodę, gaz, prąd o mocy 7 kW, kanalizacja 
oraz droga utwardzona w granicy działki, cena 55 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/316-18-08 >
O  DZIAŁKI BUDOWLANE o pow. 5-7 arów, pod za

budowę letniskową w Parku Krajobrazowym Do- 
Jiny Baryczy, w Sułowie przy ośrodku wypoczyn
kowym -15  zł/m2, działki rekreacyjne o pow.
10-15 arów - 7 zł/m2. ., tel. 071/384-72-53 
03002691

DZIAŁKI BUDOWLANE 24 szt., pow. od 10 do 29 a, otoczo
ne lasem w dużej miejscowości w sąsiedztwie Szkoła Pod:, 
stawowa i Gimnazjum, cisza i świeże pow. gwarantowane - 8 
zł/m2. Ciechów, gm. Środa Śląska, tel. 0605/07-44-43 
DZIAŁKI BUDOWLANE w-Czernicy Wrocł., 4 szt. oraz przy
legła działka rolna o pow. 1.80 ha, blisko media, 8 km od Wro
cławia - 25 zł/m2. Czernica Wrocławska, tel. 071/346-60-30 
DZIAŁKI BUDOWLANE 3 szt. x 15 arów, światło, wodą, tele- : 
fon, ża. wioską-1.200 zł/ar. Domaniów, tel. 071/302-74-82 
DZIAŁKI BUDOWLANE 4 x 10a, trasa Wrocław - Trzebnicą, 
przez Krzyżanowice, Pasikurowice, 15 km od Wrocławia, spo
kojna okolica, nowe osiedle domków jednorodzinnych, woda, 
prąd, telefon przy działce, pozwolenie na budowę, ośrodek 
zdrowia 500 m, szkoła (nowowybudowana) 1000 m cena 25 
zł/m2. Godziszowa, gm. Długołęka, tel. 071/398-77-94 
DZIAŁKI BUDOWLANE o pow. 14 -15 a, częściowo uzbro
jone, blisko lasu, kąpieliska, - 3.500 zł /a. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-80-65,0606/31^37-53,0604/48-56-93 
DZIAŁKI BUDOWLANE po 10 a, woda, prąd, kanalizacja, 
telefon, gaz przy działce - 68 zł/m2. Kiełczów, gm. Długołęka,

N tel. 071/389-81-97
•  DZIAŁKI BUDOWLANE o różnej powierzchni, w Księgi- 

nicach, gm. Lubin - 1.700 zł/ar BON .DOMAR", Lubin, 
uLAI. Niepodległości 18, tel. 076/749-25-24, 076/ 
749-31-30 99000001

DZIAŁKI BUDOWLANE 1 x 24 ary, 2 x 12 arów, woda, prąd, 
telefon - 4.000 zł/ar. Lutynia, tel. 071/317-77-09 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Mirkowie Starym, gmina Długołę
ka, pow. 11 arów, 15 arów, obok isebie, woda, gaz, prąd, przy 
drodze, cena - 60 zł/m2. Mirków, tel. 0608/17-53-41 
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 12 a, u podnóża góry Anny • 15 
zł/m2. Nowa Ruda. tel. 074/852-46-62 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Oleśnicy, na nowym pięknym osie
dlu, 2 szt. o łącznej pow. 1,500 m2, atrakcyjna lokalizacja, 
zielone ogrody, częściowo uzbrojone, wszystkie warunki me

dialne, indywidualny projekt domu parterowego, bez pośred
ników, tylko w całości, pilne - 60 zł/m2. Oleśnica, tel. 071/
399-97-74, 0606/17-72-16
DZIAŁKI BUDOWLANE 8-10 arów, 6 szt., media 100 m, przy 
lesie, blisko jezior -10 zł/m2. Ołobok, tel. 068/384-21-26 
GZIAŁKI BUDOWLANE w Rogowie Sobóckim, 2 km od So
bótki, 25 km od Wrocławia, pow. 10,15 i 20 arów - 20 zł/m2. 
Sobótka, tel. 0.71/316-20-09
DZIAŁKI BUDOWLANE NA WSI 3 szt., pow. ok. 13 a, 18 a i
19 a, woda, prąd, telefon przy działkach, dobry dojazd, teren 
ekologiczny, piękna okolica, lasy, rzeczka, zalew rekreacyj
ny, ok. 55 km od Wrocławia -10 zl/m2 w rozliczeniu może być 
samochód osobowy. Sośnie Ostrowskie, tel. 062/738-18-83
, DZIAŁKI BUDOWLANE 15 a, w Szczodrem, 50 zł/m2. Szczo
dre, tel. 071/399-85-25
DZIAŁKI BUDOWLANE • 7 zł/m2. Środa Śląska, tel. 0604/
39-30-22
DZIAŁKI BUDOWLANE w Komorowie, 2 szt., uzbrojone: pow. 
10 arów, z wybudowanym podpiwniczeniem - 25.000 zł, pow.
20 arów - 30.000. zł. Świebodzice, tel. 074/854-01-52
O  DZIAŁKI BUDOWLANE na przedmieściach Kar

pacza, z widokiem na Śnieżkę oraz grunt nad je
ziorem Słup koło Jawora. Bez pośredników. Tel. 
0602/45-58-68 01022081

DZIAŁKI BUDOWLANE 950 m2, 15 km od Wrocławia, •
25.000 zł. Wilkowice, tel. 071/316-46-06, 0607/52-43-47 
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 
02021401

# DZIAŁKI BUDOWLANE - obrzeża Wrocławia, o pow. 
1000-2000 m2, cena od 25 zł do 45 zł/m2, http:// 
www.partner.nieruchomosci.pl. BN .PARTNER’, Wro
cław, tel. 071/317-24-34 /fax, 071/317-59-61, 0603/
46-66-09 99000001

Spółdzie ln ia M ieszkan iowa 
“ W rocław ia nka “

53-413 Wrocław, ui. Gwiaździsta 61 
tel. 361 22 56

POSIADA DO SPRZEDAŻY 
W CENTRUM MIASTA 

GOTOWE DO ZASIEDLENIA 
mieszkania 1-i 2-pokojowe, 

oraz garaże.
*  OP000401

O  DZIAŁKI BUDOWLANE w Pęgowie, 1100 m2, 
uzbrojone, cena 30 zł/m2. Wrocław, tel. 071/
352-71-39,0609/39-48-70 01024291

O  DZIAŁKI BUDOWLANE uzbrojone, w zielonych 
okolicach Leśnicy, 10 arów, 15 arów, 25 arów i 
80 arów, w cenie od 25 do 60 zł/m2. BN „ARAN
ŻER” , Wrocław, tel. 071/357-09-44 85001761

DZIAŁKI BUDOWLANE na Muchoborze Wielkim, własnościo
we, dogodna lokalizacja, pełne uzbrojenie, pod każdą zabu
dowę, pow. 2.000 • fb.000 m2, z możl. podziału -170 zł/m2, 
cena do negocjacji. Wrocław, tel. 071/373-71-34 (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - A00438 
www.autogielda.com.pl)
DZIAŁKI BUDOWLANE 3x1000 m2. w Pęgowie. ogrodzone, 
zalesione, droga, prąd i woda przy granicy działek, • 36.000 
zł. Wrocław, tel. 071/788-87-01 
DZIAŁKI BUDOWLANE w sąsiedztwie nowych domków jed
norodzinnych, media, 9 km od Wrocławia, kierunek południo
wo-zachodni, dojazd drogą asfaltową, PKS, 2 km do stacji 
PKP, spokojna, cicha okolica, poprowadzę budowę • 22 zł/ 
m2. Wrocław, tel. 071/788-19-30,0502/07-33-60 
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 x 1200 mkw. - 25 zł/mkw. Wrocław, 
tel. 071/361-52-50C 0601/55-20-51 
DZIAŁKI BUDOWLANE położone 4 km od granicy miasta, 
pow. 650 m2, wydane warunki wodne i energetyczne, bez 
pośredników, cena 40-60 zł/m2. Wrocław, tel. 071/316-18-08 
DZIAŁKI BUDOWLANE 10 arów, 4 km od Wrocławia, cicha

OKULARY SŁONECZNE

okolica, las, pełne uzbrojenie, przygotowane do budowy domu 
- 40 zł/m2. Wrocław, tel. 0501/42-94-.74 
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 x 10 a - 46 zł/m2, atrakcyjna loka

lizacja gm. Kobierzyce. Żerniki Małe, tel. 071/311-90-46 
DZIAŁKI BUDOWLANE 1,49 ha, prąd, gaz, woda -12 zł/m2. 
Żmigródek, tel. 071/385-36-92 
•  DZIAŁKI BUDOWLANO - KOMERCYJNE Cieplice, prze

mysłowe, Prochowice-Kawice - od 19 zł/m2; dom „bliż-. 
niak* nowy - 259.000 zł, Cieplice; dochodowa kamieni
ca (sklepy, biura) - 590.000 zł w Jeleniej Górze; pensjo
nat w Karpaczu, 30 miejsc - 690.000 zł. BN .BEZPRO- 
WIZJA", Wrocław, lei. 0604/22-32-45 99000001 

DZIAŁKI BUDOWLANO - REKREACYJNE użytkowe, w odl. 
200 m od morza -120 zł/m2 (możliwość zapłaty w ratach)., 
tel. 0608/78-99-04
DZIAŁKI LETNISKOWO-BUDOWLANE pow. od 5 do 8 a, 
blisko jeziora, lasu, uzbrojona - 20 zł/m2. Sława, tel' 068/
356-68-37, 068/356-69-01
DZIAŁKI REKREACYJNE uzbrojone, położonfe w lesie, nad 
J. Wieieńskim, ciche miejsce, bez prawa zabudowy, cena 6 
zł/m2. Błotnica, tel. 065/549-60-47 
DZIAŁKI REKREACYJNE uzbrojone, z prawem budowy, czę
ściowo zalesione, Dolina Baryczy - 15 zł/m2. Milicz, tel. 071/
384-29-09
DZIAŁKI REKREACYJNE 2 km od zalewu Kobyla Góra, bli
sko las • 6.50 zl/m2. Oleśnica, tel. 071/314-25-32 
DZIAŁKI REKREACYJNE o pow. od 400 do 1.500 m2, z bez
pośrednim dostępem do jeziora, - 10zł/m2. Przemęt, tel. 065/ 
549-71-67 pogódź. 19
DZIAŁKI REKREACYJNE nad zalewem w miejscowości Stra- 
domia Wierzchnia, przy lesie, 18 km od Oleśnicy, ładna i ci-, 
cha okolica - 1.500 zł/a. Syców, tel. 0608/58-03-81, 0603/
62-36-36
DZIAŁKI REKREACYJNE w Górach Sowich, przeznaczone. 
pod zabudowę, do 40 m woda, prąd, gaz, telefon, cisza, spo
kój, las, możliwy podział, np. 20 arów - 6500 zł, 0.5 ha • 12.500 
zł lub 3.50 zł/m2. Walim. tel. 0608/36-24-23 
DZIAŁKI REKREACYJNE I BUDOWLANE nad morzem, w 
Sarbinowie, Dziwnowie i Międzywodziu, pow. od 7 arów do 
50 arów, atrakcyjna lokalizacja, w odległości 150 m od morza 
-150 zł/m2. Dziwnów, tel. 091/381-37-51 
DZIAŁKI REKREACYJNO - BODOWLANWE w Górach So
wich,atrakcyjna lokalizacja, pod lasem, pow. 1000-3000 m2, 
woda z wodociągu, prąd, cena od 5 zł/m2. Wrocław, tel.
783-00-97 po godz. 18, 0602/73-96-23

O  DZIAŁKI R EKREACYJN O  - BUDOW LANE 
500-1000 m2, atrakcyjnie położone, przy lesie, 
100 m od brzegu jeziora Wonieść, Pojezierze 
Leszczyńskie, idealny dojazd • 16 zł/m2. Leszno, 
tel. 065/520-93-30 po godz. 18, 0605/54-11-78 
02021561

DZIAŁKI REKREACYJNO • LETNISKOWE w Górach Sowich, 
w Sierpnicy, teren ekolog., blisko lasu, atrakcyjna lokalizacja, 
10 zł/m2. Głuszyca, tel. 074/845-68-69 
DZIAŁKI REKREACYJNO • ROLNE różne powierzchnie, w 
Górach Sowich, w Sierpnicy (teren ekolog.), w pobliżu wycią
gi narciarskie, atrakcyjna lokalizacja, 5 zł/m2. Sierpnica, tel. 
074/845-68-69
DZIAŁKI ROLNE nad stawami, o łącznej pow. 10 ha, cena
5.000-8.000 zł/ha. Głoska, tel. 071/396-30-28 
O  DZIAŁKI ROLNO - REKREACYJNE nad zbiorni

kiem wodnym, Słup k. Jawora, atrakcyjna lokali
zacja z bezpośrednim dostępem do linii brzego
wej - 700 zł/ar. Jawor, tel. 0603/22-40-30 
01025131

DZIAŁKI SIEDLISKOWE w Niemojowie, gm. Międzylesie - 
15 zł/m2. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-22-15 
DZIAŁKI SIEDLISKOWE okol. Miękini, pow. 1-4 ha, prąd, pod 

'  lasem, 15 km od Leśnicy - 4 zł/m2. Wrocław, tel. 071/782-99-45 
DZIAŁKI SIEDLISKOWE w GraboWni Wielkiej, gm. Twardo
góra, cena -15 zł/m2. Wrocław, tel. 0606/98-04-96 
DZIAŁKI SIEDLISKOWE pow. 5000-6000 m2, położone 6 km 
od południowo-zachodniej granicy miasta, uzbrojenie w gra
nicy działki, cicha, zalesiona okolica, starodrzew przy grani
cy działki, woda, gaz, prąd, droga, bez pośredników - 35 zł/ 
m2. Wrocław, tel. 071/316r94-32 
GARAŻ w Bielawie, przy PKO, • 1.000 zł. Bielawa, tel. 074/ 
645-70-74
GARAŻ murowany w zabudowie szeregowej, prąd, w Jelczu 
Laskowicach, -12.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-41-70 
GARAŻ przy ul. Księcia Ludwika, w Lubinie, - 12.500 zł. Lu
bin, tel. 076/846-96-74 po godz. 20,0601/08-09-42 
GARAŻ własnościowy, w Lubinie, wykończony, ziemia wła
snościowa, .Katanga", - 7.000 zł. Lubin, tel. 076/846-97-92 
GARAŻ w Świdnicy, na os. Zawiszów, brama wjazdowa na 
pilot -15.000 zł. Słotwina, tej, 074/853-92-93̂  —  — - - 
GARAŻ własnościowy, w zabudowie szeregowej, przy uL 
Saperów, - 14.000 zł. Świdnica, tel. 071/369-51-54 
GARAŻ przy ul. Hubskiej 89, w bloku mieszkalnym, ogrze
wanie, prąd, woda, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 0501/56-49-33 
GARAŻ murowany, szeregowy, prąd, własnościowy, pow. 
2.6x4.9 m2, przy ulicy Żeromskiego 77,: 14.900 zł. Wrocław, 
tel. 0602/66-65-01 |
GARAŻ murowany w zabudowie szeregowej, Wrocław Krzy
ki, ul. Makowa, duży, ze światłem, -15.900 zł lub do wynaję
cia - 220 zł/mies.. Wrocław, tel. 338-05-79,0600/39-55-63 
GARAŻ własnościowy, przy ul. Dokerskiej, we Wrocławiu, na 
Kozanowie, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 0604/37-44-45 
GARAŻ w zabudowie szeregowej, pow. 18 m2, na działce o 
pow. 35 m2, użytkowanie wieczyste, legalna, ogrody, ul. Sie
mianowicka, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 071/352r17-82 
GARAŻ własnościowy, pow. 16.5 m2, przy. ul. Inżynierskiej, •
20.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-17-54 
GARAŻE BLASZANE blacha ocynkowana, składane, nowe, 
wym. 3 x 5 m, 3 x 6 m, możliwe raty, - 1.650 zł. Syców, teł. 
062/785-47-78,0608/46-79-42 
•  GOSPODARSTW015 ha - 220.000 zł, pięknie! Inne go

spodarstwa od 3 do 20 ha, ceny od 80.000 zł do 150.000 
zł, ok. Milicza. BN .TYMOCZKO’ , Milicz,, tel. 071/ 
383-08-66,0606/48-97-68 99000001. 

GOSPODARSTWO ROLNE w Cieszęcinie, ok. 5 km od Wie
ruszowa, dom (położony przy ulicy), obora, stodoła, szopy, 
grunt omy 1.62 ha, - 35.000 zł. Boguszyce, gm. Oleśnica, tel. 
071/399-31-85
GOSPODARSTWO ROLNE 8 ha, + stodoła, obora, dom 
mieszkalny, działka budowlana, blisko las, telefon, wodociąg, 
na trasie Lagiewniki-Świdnica, • 100.000 zł. Jaźwina 5, gm. 
Łagiewniki, tel. 071/393-81-63 
GOSPODARSTWO ROLNE pow. 8 ha, dom mieszkalny, bu
dynki gosp., w miejscowości Orle Wielkie (10 km od Pniew, 
woj. wielkopolskie), atrakcyjny teren, blisko lasy i jeziora, zie
mia klasa III i IV, położona przy zabudowaniach, -120.000 zł. 
Leszno, tel. 065/520-03-98
GOSPODARSTWO ROLNE 39 ha, 3 budynki mieszkalne, 
pomieszczenia o pow. 700 m2, warsztat samochodowy, ga
raż, działka 75 arów, możliwość założenia stawów hodowla- 
nych, - 550.000 zl. Lwówek Śląski, lei. 0608/84-21-42 
GOSPODARSTWO ROLNE z budynkami gospodarczymi i 
mieszkalnym, do remontu, 4,15 ha w tym łąka j kawałek lasu, 
cena 120.000 zł. Miłochów k.Swidnicy, tel. 074/640-40-80 
GOSPODARSTWO ROLNE dom, stodoła, obora, 42 ha grun
tu, w górach, - 200.000 zł. Unisław śl., tel. 074/845-15-10 
GOSPODARSTWO ROLNE o pow. 15 h, grunty kl. III i IV, 
budynek mieszkalny, budynki gospodarcze, działka 0,5 h, bli-

Wrocław, ul. Buforowa 32 
tel. 346-42-36, 346-42-37

sko Wrocławia. Idealne na stadninę, kurnik> tartak lub bazę 
transportową, woda, prąd, siła, możliwość dokupienia ziemi, 
blisko las i woda, -150.000 zł. Wrocław, tel. 071/319-65-68 
O  GOSPODARSTWO ROLNE: dom, zabudowania, 

sprzęt rolniczy, pole 10 ha, tereny rekreacyjne - 
cena do uzgodnienia. Zaorle 6, gm. Pakosław 
01025301

GOSPODARSTWO ROLNE 17 ha - 70.000 zł'oraz 1,5 ha 
lasu - 30.000 zł. Władysława Wołyniak, 59-600 Zbylutów. 26, 
gm. Lwówek Śląski
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 2 ha w jednym kawałku, nie zagrożone powodzią, 
nadaje się na działkę siedliskową, możliwość zrobienia sta
wu rybnego, dojazd autobusem podmiejskim - 21.000 zł/ha. 
Długołęka, woj. wrocławskie, tel. 0603/49-86̂ 35 
GRUNT o pow. 3 ha, z możliwością podziału na działki, poło
żony w górzystym terenie. Głuszyca, tel. 074/880-91-94 
GRUNT przy autostradzie, pow. 1.8 ha, w tym 0.5 ha z ofertą 
zakupu skarbu państwa pod budowę autostrady, - 50.000 zł. 
Legnica, tel. 0605/15-34-17
GRUNT 1.70 ha, nadający się pod zabudowę -120 zł/a. Piesż- 
ków, gm. Lubin, tel. 076/844-86-98,0607/25-44-95 
GRUNT o pow. § £  ha, 2 hale o pow. 600 m2 i 800 m2, biuro, 
- 395.000 zł lub wynajmę albo wydzierżawię. Wałbrzych, tel. 
074/846-38-28 w godz. 9-16
GRUNT 3 ha, w trakcie przekształcania na działki budowla
ne, 5 km od Wrocławia - 20 zł/m2. Wrocław, tel. 0601/79-08-31 
GRUNT z możliwością zabudowy w pobliżu Międzylesia, łąka 
5 ha ze źródłem - 90 gr/m2. Wrocław, tel. 071/785-50- 36 
GRUNT 2 ha, pod staw, w lesie, Wisznia Mała, 7 km od Wro
cławia, 10Ó m od zabudowań - 4.50 zł/m2. Wrocław, tel. 0607/
22-03-09
GRUNT 1,02 ha, przy osiedlu Jagodno-Lamowice, graniczy z 
terenem przyszłego osiedla firmy Archicom - 35 z!/m2. Wro
cław, tel. 0501/92-62-88
GRUNT atrakcyjny teren położony w Ozorowicach, 16 km od 
Wrocławia, w kier. Obornik Śl., pow. 26800 m2, w lesie, ca
łość ogrodzona, trafostacja, studnia, wykończony domek 
myśliwski oraz rozpoczęta budowa rezydencji, nadaje się na 
.beauty farm", klub seniora oraz każdy inny obiekt rekreacyj
ny - 1.900.000 zł. Wrocław, tel. 071/344-60-01

GRUNT 20 ha, na granic/Wrocławia, przy lesie, pod budow
nictwo jednorodzinne -15 zł/m2. Wrocław, tel. 0501/42-94-74; 
GRUNT 15 ha, pod budownictwo rezydęncyjne, ok. 30 km od 
Wrocławia, położony wśród lasów (nad rzeką) - 10 zł/m2. 
Wrocław, tel; 0501/42-94-74
GRUNT pod zabudowę biurowo-magazynową, pow. 2510 m2, 
Wrocław Krzyki,, atłakcyjny, w dobrym punkcie -190 zł/m2. . 
Wrocław, tel. 071/339-89-98
GRUNT w Okolicach Lądka Zdroju, 30 ha, atrakcyjna lokali-' 
zacja, przy granicy czeskiej, możliwość podziału - 3 zł/m2; 
Wrocław, tel. 0601/49-83-91
0  GRUNT pow. łączna 6,29 ha, z możliwością prze

kształcenia, ok. 10 km od Zgorzelca, spokojna 
oko lica . Żarska W ieś, tel. 075/771-85-35 
02021581

GRUNT BUDOWLANY w sąsiedztwie nowo powstającego 
osiedla, pow. 2,3 ha, graniczący z dużym lasem, możliwość 
podziału na działki - 2 zł/m2. Ciechów, gm. Środa Śląska, tel. 
0605/07-44-43
GRUNT BUDOWLANY 1.5 ha, 7 km od Wrocławia, teren ład
nie położony, media, dobry dojazd, cena - 400 zł/ar. Jeszko- 
wice, tel. 0604/37-31-58
GRUNT ORNY pow. 24 ha, 20 ha dzierżawy, różne działki, 
możliwe raty - 4.500 zł/ha lub wydzierżawię. Bukówek, tel. 
071/317? 14-51
GRUNT ORNY III i IV klasa, cena - 4.000 zł/ha. Krzywa, tel. 
076/817-75-28
GRUNT ORNY 3 ha, w jednym kawałku, 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 pow. 5.7 ha, III klasą, położony pomiędzy miej
scowościami Kryniczno i Ligota (gm. Wisznia Mała) - 4.500 
zł/ha lub wydzierżawię. Radwanice, tel. 071/311-76-78 
GRUNT ORNY pow. 6.57 ha, w jednym kawałku, 1 km od gra
nicy Wrocławia, przy głównej drodze, cena • 30 zł/m2. Wro
cław, tel. 0602/72-28-05
GRUNT ORNY 2,8 ha, przy głównej trasie, woda głębinowa, •
50.000 zł. Żórawina, teł. 071/316-45-90 po godz. 18 
GRUNT ORNY 4,5 ha, przy głównej trasie, - 65.000 zł. Żóra
wina, tel. 071/316-45-90 po godz. 18 ' _______._____ .— -

„ GRUNT PRZEMYSŁOWY przy'trasie do Zgorzelca, zabudo
wany budynkami gospodarczymi, po byłym PGR, działka 1 
ha: • 40 zł/m2, działka 4 ha: - 10 zł Im, prąd, woda, kanaliza
cja, telefon. Jelenia Góra, tel. 075/755.-75-42,0604/23-55-11 
GRUNT ROLNY 30 ha (1 całość), ziemia kl. V i VI, położony 
w parku krajobrazowym, wokół lasy, piękna okolicą, wieś let
niskowa - 2.600 zł/ha. Gryżyna, gm. Bytnica, tel.-068/ 
391-50-23, 068/391-30-19
GRUNT ROLNY 3.25 ha, w Prochowicach, -11.000 zł. Lubin, 
tel. 076/846-71-66
GRUNT ROLNY 2.5 ha. klasa IV • 4 zł/a. Sątok. gm. Bierutów, 
tel. 071/381-20-86
GRUNT ROLNY pod uprawy polowe. Strzelin, tel. 0601/
41-85-88
GRUNT ROLNY we wsi Zakrzów, gm. Środa Śl., pow. 9 ha, III
1 IV kl. • 4.000 zł/ha. Szczepanów, gm. Środa Śląska, tel. 071/
317-62-00
GRUNT ROLNY u podnóża Gór Izerskich, pow. 1.23 ha, moż
liwość przekwalifikowania, • 6.500 zł. Świeradów Zdrój, tel. 
075/784-54-77
GRUNT ROLNY 2.87 ha w tym 1.06 ha lasu sosnowego, 
możliwość przekwalifikowania, ok. Wielunia, Złoczewa, -
38.000 zł. Wieluń, teł. 0607/05-73-55
GRUNT ROLNY pow. 5.40 ha - 3.500 zł/ha. Wołów, tel. 071/ 
389-29-91
•  GRUNT ROLNY 2,09 ha, media, Krępice. W.J., Wrocław, 

tel. 071/351-38-34 99000001 
GRUNT ROLNY 0,5 ha - 6 zł/m2 w Św. Katarzynie lub za
mienię na sam. Wrocław, tel. 0501/62-82-53 
GRUNT ROLNY 7 ha, w trakcie przekształcania, w Czernicy, 
możliwy podział - 5 zł/m2. Wrocław, tel. 0502/09-37-03 
GRUNT ROlNY 5.000 m2, przy głównej drodze w Groblicach, 
wszystkie media - 55 zł/m2. Wrocław, tel. 0608/25-02-11 
GRUNT ROLNY 2.60 ha, na Muchoborze Wlk., przy plano
wanej obwodnicy i drodze do Makro, pod centrum logistycz
ne, cena 200 zł/m2. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
GRUNT ROLNY 1 ha, przy trasie Leśnica - Środa Śląska -10 
zł/m2. Wróblowice, woj. wrocławskie, tel. 0601/72-80-22 
GRUNT ROLNY o pow. 2.26 ha przy trasie nr 5. kier. Poznań,
- 20.000 zł. Żmigródek. tel. 071/385-36-92 
GRUNTY pod budowę stacji paliw, 6 ha, przy autostradzie 
Wrocław-Opole, wyjazd Nysa, Brzeg, Oława, cena - 40 zł/m2, 
w tym lasek, polana., tel. 0608/71-25-23 
GRUNTY ORNE 20 ha, w Długopolu Górnym (Kotlina Kłodz
ka), idealne na rekreację, widok na masyw Śnieżnika, możli
wość przekwalifikowania - 3000 zł/ha. Wrocław, tel. 0602/
40-03-48
HALA 560 m2, 5 podciągów strunobetonowych, 10 słupów,

USŁUGI GALWANICZNE

60 płyt stropowych, panwiowych, - 50.000 zł: Bielawa, tel. 074/ 
833-23-25
HALA i pomieszczenia produkcyjno-warsztatowe i socjalne -
110.000 zł. Jutrosin, tel. 0604/40-27-38
HALA 350 m2, na działce 10 a, z dużym placem manewro
wym, w centrum Kluczborka, możliwość wydzierżawienia 6 
zł/ m2, - 180.000 zł. Kluczbork, tel. 077/418-32-72. 0605/
66-56-88
HALA stodoła, pow. 890 m2, w okolicy oddalonej 12 km od 
granicy Wrocławia, z placem manewrowym o dowolnej wiel
kości, przylegające bezpośrednio do drogi asfaltowej, bez 
pośredników, - 75.000 źł. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
HALA MAGAZYNOWO - PRODUKCYJNA 400 m2, budynek 
biurowy, 152 m2, plac manewrowy, możliwość prowadzenia 
działalności uciążliwej, działka o pow. 574 m2, - 350.000 zł. 
Dzierżoniów, tel. 0501/70-83-04,0605/20-54r70 
HALA MUROWANA w centrum Kluczborka, 350 m2, działka 
10 arów, duży plac manewrowy, -180000 zł. Kluczbork, tel. 
077/418-32-72; 0605/66-56-88 
HALA PRODUKCYJNA 327 m2, 49 arów działki, - 200.000 
zł. Brzeg, tel. 077/416-31-84
HALA PRODUKCYJNA pow. 960 m2 wraz z placem manew- 
rowo-składowym. pow. 4500 rń2 przy trasie Nysa-Kłodzko -
140.000 zł lub wynajmę 4 zł/m2. Otmuchów, tel. 077/435-41-27 
H A U  PRZEMYSŁOWA pow. 250 m2, działka 17 a, - 79.000 
zł. Środa Śląska, tel. 0604/39-30-22
KAMIENICA w centrum Legnicy, pow. 510 m2. do remontu. -
850.000 zł. Legnica, tel. 0602/10-30-27
•  KAWALERKA 27 m2. w Lubinie, przy u). Staszica, -

40.000 zł. BON .DOMAR", Lubin, ul. Al. Niepodległości 
18, tel. 076/749-25-24,076/749-31-30 99000001 

KIOSK TYPU .RUCH' z wyposażeniem, bez lokalizacji. -
2.500 zł. Osetnica, tel. 076/817-72-31 
KIOSK o pow. 9 m2, blaszany, okratowany, ocieplony, z wej
ściem do środka, odnowiony, - 2.200 zł. Twardogóra, tel. 071/
315-94-06. 071/315-93-70
KIOSK na placu targowym, oszklony, okratowany, 2 wejścia, 
43 m2, z przybudówką, - 7.000 zł lub do wynajęcia na 1 rok. 
Wrocław, tel. 363-64-41
KIOSK HANDLOWY TYPU .OBORNICKI" lokalizacja na Krzy
kach, pow. 31 m2, wyposażenie, obecnie branża odzieżowa, 
- 35.000 z ł.., tel. 0603/160-68-22 
KIOSK HANDLOWY metalowy, 6 m2, fabryczny, inst. elek
tryczna ♦ licznik, ocieplony dach, płyta trapezowa, przeno
śny -1.999 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-73-25,0502/84-48-47
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Polskie Towarzystwo 
Finansowe SA

oprocentowanie 
od 7,45%*

Zamieszkaj u mnie..1
nie tracąc czasu

Dewizowy kredyt mieszkaniowy

• w EURO, USD, PLN z możliwośdą 
przewalutowania

• na zakup, budowę bądź remont domu lub 
mieszkania

• nominalne oprocentowanie od 7,45%*
• do 100% wartości inwestycji
• czas spłaty do 30 lat
• możliwość wcześniejszej spłaty kredytu 

bez prowizji
• możliwość zaaągniędja kredytu bez poręczycieli

*) w pierwszym roku kredytowania * * )  przy 30-letnim okresie spłaty

Zobacz, jak łatwo 
i szybko
spełniamy marzenia /
Czekamy na Ciebie

Zadzwoń na bezpłatną infolinię 
O 800 266 166
albo zajrzyj w Internecie na stronę 
www.ptf.pl

WROCŁAW; pL Solny 16; teL 0-71/374-8536, 374-8585 •  KŁODZKO; uL Amni Krajowej 7; tel 0-74/86581-90, 
865-81-91 •  LEGNICA' uL Parkowa 1; tel 0-76/852-40-56, 862-10-17 •  POZNAŃ; uL Zeylanda 1; teL 041/662-73-35 
•  ŚWIDNICA' uL Pułaskiego 13; tel 0-74/8569-220, 8569-221 •  WAŁBRZYCH; Rynek 5; teL 0-74/84-24-919, 84-29-443

H P f f l P B P E

Sprzedam KONTENERY MIESZKALNE 
■LUKSUSOWE

* o pow. 36 m cena 60 tys. zl + 7% VAT

*  o pow. 18 m cena 30 tys. zł + 7 % VAT

KONTENERY wyposażone w całą sieć 
sanitarną i kuchenną 

KONTENERY mogą być postawione 
bez fundamentów 0P005722

t e l.  0602 -130 -696
KIOSK HANDLOWY na targowisku, metalowy, z ladą, ocie
plany, pow. 6 m2, prąd + licznik, - 2.500 zł. Lubin, tel. 076/ 
844-29*32
KIOSK HANDLOWY .Petrus’ , ocieplony, alarm, żaluzje, z 
lokalizacją w Lubinie, przy ul. Pawiej, • 13.000 zl. Lubin, tel. 
076/844-39-29
KIOSK HANDLOWY pow. 20 m2, z lokalizacja, z wejściem 
do środka, przy ul. Modrzewiowej. - 7.000 zł. Lubin, tel. 076/ 
846-92-97
KIOSK HANDLOWY 3-letni, biało-czerwony, pow. 24 m2, z 
zapleczem, wc, woda, prąd, lady, regały, stojak obrotowy, 
grzejnik gazowy, pilne, - 22.000 zł. Ścinawa, tel. 076/843-74-74 
KIOSK HANDLOWY 15 m2, na placu przy ulicy Zielińskiego, 
atrakcyjna lokalizacja, • 55.000 zł. Wrocław, tel. 0602/10-21-38 
KIOSK HANDLOWY 18 m2, na placu prży ulicy Zielińskiego,
- 58.000 zł. Wrocław'; tel. 0606/93-82-96 
KIOSK HANDLOWY 21 m2, wym. 6 x 3,5 m, konstrukcja sta
lowa, ocieplony, prąd, przystosowany do transportowania w 
całości,,- 4.500 zł. Wrocław, tel. 071/389-93-98’
KIOSK HANDLOWY 21 m2, z wejściem do środka, na każdą 
działalność, z lokalizacją. Wrocław, tel. 071/359-34-15 
KIOSK HANDLOWY mięso, wędliny i drób, stała lokalizacja, 
wejście do środka, duże lady, wagi, haki itp, -12.000 zł. Wro
cław, tel. 788-64-34
KIOSK HANDLOWY z wejściem do środka, 15 m2, - 6.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/87-59-49 
KONTENER SPOŻYWCZO-GASTRONOMICZNY z blachy 
trapezowej, ocieplony, pow. 23 m2, przenośny, inst. elektr. +~ 
siła, 3 okna, drzwi x 2, nadaje się również na domek letnisko
wy, * 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-42-11,0605/61-30 7̂0 
KUPIĘ DOM w ok. Żagania. Głogów, tel. 0600/81-31 -46 po 
godz. 14
KUPIĘ DOM do remontu, w okolicach Jeleniej Góry. Jelenia 
Góra, tel. 0502/17-36-77
KUPIĘ DOM do remontu lub rozpoczętą budowę na działce, 
w okolicach środy śląskiej (w rozliczeniu samochód osobo
wy). Środa Śląska, tel. 0604/19-84-57 
KUPIĘ DOM jednorodzinny, o podwyższonym standardzie, z 
okolic Świdnicy, Świebodzic, Wałbrzycha, bez pośredników. 
Świdnica, lei. 0607/83-71-95 7
KUPIĘ DOM z gruntami lub bez, We Wrocławiu lub okolicy, 
do 25 km od Wrocławia, do ok. 40.000 zł. Trzebnica, tel. 0606/ 
69-46-67
•  KUPIĘ DOM (kier. Sobótka), w cenie do 150.000 zł. BN 

.NOWY DOM’ , Wrocław, tel. 071/372-43-06 99000001
•  KUPIĘ DOM do remontu, w okolicach Wrocławia, w ce

nie do 100:000 zł, w rozliczeniu mieszkanie 76 m2, na 
Kozanowie (165.000 zł, do negocjacji). BN .NOWY 
DOM", Wrocław, tel. 071/372-43-06 99000001

•  KUPIĘ DOM do 150 m2, w rozliczeniu komfortowe miesz
kanie na Sępolnie, 68 m2, z garażem. BN .NOWY DOM’ , 
Wrocław, tel. 071/372-43-06 99000001

•  KUPIĘ DOM stan surowy, do 200 m2, południowo-za
chodnie rejony Wrocławia. BN .NOWY DOM", Wrocław, 
tel. 071/372-43-06 99000001

•  KUPIĘ DOM w okolicach Wałbrzycha, do remontu, z 
pomieszczeniami na warsztat, garaże itp., działka. Uwa
ga, w rozliczeniu może być mieszkanie 1-pokojowe, 27 
m2, z widną kuchnią, przy ul. Bolesławieckiej, we Wro-.

• cławiu, VI/XI piętro. BN .NOWY DOM", Wrocław, tel. 071/ 
372-43-06 99000001

•  KUPIĘ DOM.do natychmiastowego zasiedlenia (na biu
ro), powyżej 5 lat, 25Ó-300 m2, działka minimum 1000 
m2,-północne rejony Wrocławia. BN .NOWY DOM", Wro
cław, tel. 071/372-43-06 99000001'

KUPIĘ DOM we Wrocławiu lub okolicy, po rozsądnej cenie. 
Wrócław.tel. 0602/80-30-57
KUPIĘ DOM do remontu lub wykończenia, dzielnica Krzyki, 
Oporów lub Grabiszynek, bez pośredników. Wrocław, tel. 
0607/57-42-82
KUPIĘ DOM mały lub pomieszczenia magazynowe (warsz
tatowe) do 200 m2 z mieszkaniem, w bliskiej okolicy Wrocła- . 
wia, chętnie w okolicy Obornik śl. jub Trzebnicy, może być do 
małego remontu, kupię działkę budowlaną około 1000 m2 w 
tej okolicy. Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
KUPIĘ DOM na południu Wrocławia, w cenie do 200.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-65-96,0601/65-77-12 .
KUPIĘ DOM do remontu, z budynkami gospodarczymi, we , 
Wtocławiu lub okolicy. Wrocław, tel. 0605/09-46-30 
KUPIĘ DOM NA WSI z gruntem ornym: Wrocław, tel. 060t/ 
80-24-31
KUPIĘ DOM NA WSI może być do remontu. Zgorzelec, tel. 
0602/89-52-84
KUPIĘ DOMEK LETNISKOWY bez lokalizacji, konstrukcję do 
złożenia lub demontażu i transportu, o pow. ok. 40-70 m2. 
Wrocław, tel. 071/318-51-85
KUPIĘ DZIAŁKĘ o pow. 10 arów, w Gajkowie, Jeszkowicach 
lub Czernicy, przy głównej trasie. Jelcz-Laskowice, tel. 071/ 
318-33-27
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ do 20 arów o szer. 40 m, w 
okolicy Wrocławia, tereny zielone, cena do 30.000 zł. Wro
cław. tel. 0601/41-69-66
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ lub dom, do wykończenia 
lub remontu, najchętniej w okolicach Strachowic, Jerzmano
wa, Źernik, Muchoboru, Kleciny lub Oporowa, bez pośredni
ków. Wrocław, tel. 341-79-22
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANO - ROLNĄ k.Bolesławca. 
Bolesławiec, tel. 075/732-77-33 po 20 
KUPIĘ DZIAŁKĘ ROLNĄ do 2 ha, sąsiadującą z lasem igla
stym w odległości od Wrocławia do 35 km, powyżej IV klasy. 
Wrocław, tel. 0601/41-69-66
KUPIĘ GARAŻ w Jelczu-Laskowicach, przy ul. Hirszfelda. 
Wrocław, tel. 0601/70-76-45
KUPIĘ GRUNT w okol. Karpacza, Szklarskiej Poręby, Świe
radowa, Polanicy, Dusznik, Kudowy Zdr., dojazd drogą asfal
tową musi graniczyć z rzeką lub strumieniem. Lubin, tel. Q502/ 
36-39-18
KUPIĘ GRUNT ROLNY lub nieużytki, około 2 ha, chętnie w
okolicy Radwanic, Siechnic, Groblic, Oławy, lub inne okolice.
Radwanice, tel. 071/311-75-54
KUPIĘ GRUNT ROLNY w okolicy Wrocławia. Wrocław, tel.
0606/41-11-94
KUPIĘ GRUNTY ROLNE w okolicy miejscowości (Gądów, 
Zabrodzie, Cesarzowice, Jaszkotte, Baranowice, Sadków, 
Pietrzykowice, Sadowice, Malkowice, Kębłowice, Skałka, 
Bogdaszowice, Lisowice), w gminie Kąty Wrocławskie, Ko
stomłoty, pod uprawę. Wrocław, tel. 0608/52-03-08 
KUPIĘ KIOSK barak lub kontener, na altankę, środa ŚL, tel. 
0607/04-70-00
KUPIĘ MIESZKANIE zadłużone, spłacę dług i dam możliwość 
dalszego zamieszkania, we Wrocławiu. Gogolin, tel. 077/ 
466-76-23
KUPIĘ MIESZKANIE w Szczawnie Zdroju, powyżej 70 m2’ 
lub zamienię na nowe budownictwo, na Piaskowej Górze, o 
pow. 39 ifi2, z dopłatą. Wałbrzych, tel. 074/666-25-48,0503/ 
74-15-11
KUPIĘ MIESZKANIE 1, 2, 3-pokojowe, do remontu lub za

dłużone, we Wrocławiu, pow. obojętna, bez pośredników.
' VyrocławvtęL071/3.67-52;25.
KUPIĘ MIESZKANIE 1 lub 2-pokojowe, z C.O-., w Karpaczu, 
Szklarskiej Porębie, Cieplicach. Wrodaw, teL 071/318-57-52 
KUPIĘ MIESZKANIE 1-, 2-pokojowe, z jasną kuchnią, w ni
skiej zabudowie, z balkonem. Wrocław, tel. 071/364-50-88 
KUPIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE lub 2-pokojowe, we 
Wrocławiu, może .być do remontu, bez pośredników. Wrocław, 
tel. 0607/51-92-50
KUPIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE około. 30 m2, w plom
bie, z jasną kuchnią, okolice ul. Żeromskiego, w cenie ok. 
70.000 zł. Wrocław, tel. 071/332-35-59 
•  KUPIĘ MIESZKANIE 2- LUB 3-POKOJOWE w Legnicy, 

w starym budownictwie, dp.85.000 zł, do III piętra, kupię. 
kawalerkę lub mieszkanie 2-pokojowe, w Legnicy,-wy
najmę lokal na nieuciążliwą działalność. BONT, Legni- 

' ca, lil.Piastowśka 20, tel. 076/722-39-72 99000001 
KUPIĘ MIESZKANIE: 2-POKOJOWE w Dzierżoniowie lub 
okolicy, w staryni'lub nowym budownictwie, do małego re
montu.'Piława Górna, tel. 074/837-18-97 
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE małe lub dużą kawaler
kę we Wrocławiu, w cenie ok. 65.000 zł, bez pośredników, 
kamienice wykluczone. Wrocław, tel. 0603/07-09-32 
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE jasna kuchnia, do 45 m2, 
niska zabudowa lub w plombie, chętnie nowe, lub od 92 r. 
Wrocław, tel. 071/783-06-50
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE lub 3-pokojowe, we 
Wrocławiu, bez pośredników, może być zadłużone lub do re
montu. Wrocław, tel. 0502/83-94-94 
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Karłowicach. Wro
cław. tel. 071/372-63-62
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE do 45 m2, słoneczne, 
najchętniejna Szczepinie lub Krzykach, we Wrocławiu. Wro
cław, tel. 071/355-64-67 lub Tarnobrzeg, 015/832-92-29 
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 jasna kuchnia, w niskiej 
zabudowie, 40-45 m2, może być w plombie, chętnie nowsze. 
Wrocław, tel. 071/783-06-50,0504/90-57-82 
KUPIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE powyżej 80 m2, w roz
liczeniu mieszkanie 2-pokojowe, własnościowe, ul. Nastur- 
cjowa, 50 m2, II p, ewentualnie garaż. Wrocław, tel. 071/ 
339-23-80
KUPIĘ MIESZKANIE 5-POKOJOWE w Lubinie, do 90 m2, 
na niskim piętrze. Lubin, tel. 076/844-60-83,0603/41-05-65 
KUPIĘ MŁYN NAPĘDZANY WODĄ. Syców, tel. 0602/ 
*6-06-64
O  KUPIĘ STACJĘ PALIW, może być do remontu, we 

Wrocław iu lub okolicy. Wrocław, tel. 071/ 
396-35-79,0601/71-37-75 02021301

KUPIĘ STOISKO HANDLOWE o pow. ok. 15 m2, na terenie 
domu lub centrum handlowego, branża spożywcza lub prze
mysłowa, ewentualnie wynajmę. Wrocław, tel. 346-05-05 
wewn. 50, w g.10-19,0606/14-35-98 
KUŹNIA • 15.000 zł. Oława, tel. 071/313-91-90 
KWIACIARNIA pow. 70 m2, na Krzykach, możliwość rozbu
dowy do 100 m2, atrakcyjna lokalizacja, - 140.000 zł. Wro
cław, tel. 0501/40-67-17
KWIACIARNIA wolno stojąca, WC, prąd, woda, klimatyza
cja; dobra lokalizacja, może byćna inną działalność, -18.000 
zł. Wrocław, tel. 071/329-13-78, 0600/43-23-65 
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 28 m2, dwa pomieszczenia, korytarz, WC, • 8.000 zł.
Wrocław, tel. 071/321-09-22, 0501/25-06-33
LOKAL komfortowy, 31 m2, na sklep, biuro, usługi, produk-

• cję, telefon, witryny, siła, przy ul. Bulwar Ikara, - 70.000 zł. 
Wrocław, tel. 361-96-66
O  LOKAL BIUROWY ORAZ MIESZKALNY : biuro

wy, pow. 53 m2, w nowoczesnej zabudowie, atrak
cyjny budynek, parkingi • 110.000 zł oraz miesz
kalny w tym samym budynku, pow. 50 m2 • 67.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/09-92-21 81010111

LOKAL GASTRONOMICZNY w dobrym punkcie, centrum 
handlowe na Nowym Dworze - 53.000 zł. Wrocław, tel. 0604/ 
66-34-47, 0602/23-43-28
LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY 30 m2, - 30.000 zł lub 
wydzierżawię -1.000 zł/mies.. Namysłów, tel. 077/410-34-81. 
077/410-26-48
LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY pow. 22 m2, punkt foto
graficzny, sklep z pamiątkami, z towarem i wyposażeniem, w 
atrakcyjnym punkcie, - 100.000 zł. Piława Górna, tel. 074/ 
837-18-86
LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY we Wrocławiu, przy ul. 
Otwartej, pow. 30 m2, po remoncie kapitalnym, siła, WC, CO,
- 75.000zł. Wrocław, tel. 071/322-70-21 po godz. 20 
LOKAL HANDLOWY w centrum Wałbrzycha, 30 m2, - 70.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/841-53-17,0604/97-25-49
•  LOKAL HANDLOWY w nowej plombie, w Śródmieściu, 

126 m2 i 70 m2, wszystkie media, do wykończenia wnę: 
trze, cena 2.750 zł/m2, lokal 256 m2, Krzyki • 4.000 zł/ 
m2, Krzyki, 800 m2 lub podział, ceny od 2.200 zł/m2, 
doskonała lokalizacja. BN .HOBO”, Wrocław, tel. 07V  ■ 
343-94-74 99000001

LOKAL HANDLOWY w centrum miasta, nowe witryny, 
ogrzew. el., alarm, 90 m2. dobra lokalizacja • 200.000 zł. Ząb
kowice Śląskie, tel. 074/815-27-80,074/815-43-78 
LOKAL USŁUGOWO • HANDLOWY pow. 30 m2, w Środzie 
Śl., wszystkie media, - 45.000 zł lub wynajmę - 750 zł/mies. 
Wrocław, tel. 341-43-51,0501/28-61-36 
LOKAL USŁUGOWY mała drukarnia ofsetowa, lokal własny, 
teren dzierżawionyl we Wrocławiu, - 230.000 zł. Wrocław, tel. 
071/353-18-26
LOKAL UŻYTKOWY z  możliwością adaptacji na mieszkanie 
pow. 50 m2, w Szklarach Górnych, - 16.000 zł. Księginice, 
tel. 076/840-83-88
LOKAL UŻYTKOWY naprzeciwkoHIT-u, 70 m2, nadający się . 
na gabinet lekarski,prawniczy.itp., wysoki standard, witryny, 
parter, parking, - 250.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-16-94, 
0601/41-98-01 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem -A00489www.autogielda.com.pl)
LOKAL UŻYTKOWY 27 mkw. w Kudowie Zdroju. - 35.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51 
LOKAL-SEGMENT handlowo-biurowo-mieszkalny, nowo 
budowany, na Krzykach, pow. 200 m2, możliwoe kupno lokali 
po 50 m2 - 1.500 zł/m2. Wrocław, tel. 071/783-00-97 po 
godz. 18,0602/73-96-23
MIESZKANIA do remontu, własnościowe, bezczynszowe, w 
Kresówce Leśnej, przy trasie Chojnów - Bolesławiec: 1-po- 
kojowe, pow. 32 m2, parter - 12.000 zł, 2-pokojowe, pow. 47 
m2, II piętro - 17.000 zł, realizujemy książeczki mieszkanio
we: Legnica, tel. 076/862-46-51
•  MIESZKANIA w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku, we 

Wrocławiu, 1-pok., 30 m2 - 88.000 zł, 1-pok., 39 m2 - y 
120.000 zł, 2-pok., 49 m2 - 170.000 zł. BN .ANTON’ , 
Wrocław, ul. Ostrowskiego 7, tel. 071/339-28-36,0603/ ' 
64-04-08 99000001

•  MIESZKANIA: Śródmieście, 1-pok., 32 m2 • 61.000 zt, 
Drukarska, 2-pok., 32,7 m2 - 75.000 zł, Piłsudskiego, 
obok Arkad, 39 m2, wysoki standard -150.000 zł, Szcze- 
pin, 3-pok., 49 m2 -119.000 zł. BN .ANTON", Wrocław, 
lei. 071/339-28-36,0603/64-04-08 99000001

•  MIESZKANIA 2-, 3-, 4-POKOJOWE ładnie wykończone, 
w Brzegu Opolskim, pow: 36 m2 • 46.000 zł, pow. 54 m2 
- 65.000 zł, pow. 64 m2 - 65.000 zl, 79 m2 - 88.000 zł, 
pow. 107 m2 - 88.000 zł, 74 m2 - 95.000 zł, atrakcyjna 
lokalizacja. AN .WIKTOR’ , Brzeg, tel. 077/416-14-08, 
0606/16-86-01 99000001

MIESZKANIA 2-POKOJOWE o pow. 55 i 52 m2. ż możliwo- q
ścią połączenia (108 m2), w mowo powstającym budynku, 
(odbiór w IV kwartale 2001 r.), dzielnica Huby, okna z PCV, 
c.o., parking, ulga budowlana, premia gwarancyjna, możliwość 
skorzystania z kredytu - 1.450 zł/m2. Wrocław, tel. 343-84-57 •
w.50, w godz. 10-19,0606/14-35-99
•  MIESZKANIA 3-POKOJOWE: Powstańców Śl., 48 m2 - 

-J05.000 zł, centrum, 55 m2 -1J9.000 zł. okolicę Gajo- 
wickiej, 66 m2, wysoki standard - 150.000 zł, okolice

. Ronda, 57 m2 - 130.000 zł, Oporów (willowe), działka 
470 m2 - 260.000 zł. BN .ANTON’ , Wrocław, tel. 071/

■ 339-28-36,0603/64-04-06 99000001
•  MIESZKANIA 4-POKOJOWE : Psie Pole, 72 m2 - 

155.000 zł, Kozanów, 72 m2, po remoncie - 155.000 zł.
BN .ANTON’ , Wrocław, tel. 071/339-28-36, 0603/ 
64-04-08 99000001

MIESZKANIE własnościowe, 83 m2, częściowo umeblowa
ne, garaż, piwnica, ogród rekreacyjny, budynek gospod., obok 
staw i rezerwat, miejsce rekreacyjne i spokojne, 17 km od 
Głogowa, • 29.000 zł. Datków, tel. 076/831-62-23 
MIESZKANIE pow. 96 m2, działka 32 ary, budynek gospo
darczy, 28 km od Kołobrzegu. Karwin, tel. 094/311 -78-64 
MIESZKANIE własnościowe, w Kudowie Zdroju, 62 m2, Ip., 
balkon, opomiarowane, słoneczne, blok 2-piętrowy, • 98.000 
zł. Kudowa Zdrój. tel. 074/866-27-88 
MIESZKANIE własnościowe, .61 m2, bezczynszowe, w sta
rym budownictwie, po remoncie kapitalnym, w Legnicy, -
77.000 zł. Legnica, tel. 076/854-20-58,0606/26-64-36 
MIESZKANIE w Lubinie, ós. Uśtronie IV, pow. 62 m2, III p, -
99.000 zł. Lubin, tel. 076/849-11-14 po godz. 20 
MIESZKANIE własnościowe, w Wojsławicach, pow. Klucz
bork, 61 m2; ogród, - 20.000 zł. Namysłów, tel. 077/410-34-81, 

.077/410-26-48
MIESZKANIE własnościowe, pow. 65 m2, parter, garaż, tele
fon, blok 2-piętrowy, za miastem, zieleń, spokój, - 80.000 zł. 
Niemodlin, tel. 077/460-78-05
MIESZKANIE WILLOWE na parterze, z garażem i ogrodem, 
pow. 7f> m2, w Oleśnicy, - 125.000 zł. Oleśnica, tel. 071/ 
314-22-36
•  MIESZKANIE atrakcyjne, w Oławie, blisko stadionu, 71 

m2 f  balkon • 120.000 zł, mieszkanie w Oławie, 62 m2, 
balkon - 88.000 zf. Biuro Nieruchomości, Oława, ul. Ry
nek 28, tel. 071/303-41-20 99000001

MIESZKANIE w Brzegu, pow. 95.18 m2,2-poziomowe, II p., 
do wykończenia + piwnica, - 80.000 zł. Prusy, tel. 071/ 
392-63-15
O  MIESZKANIE z lokalem usługowym. Strzelin, tel, 

071/392-02-16,0601/79-96-70 01019871
MIESZKANIE własnościowe, pokój z kuchnią, 33 m2, w Strze
linie, ul. Konopnickiej, - 41.000 zł. Strzelin, tel. 0602/71-05-74 
po godz. 17
MIESZKANIE pow. 80 m2, bezczynszowe, jasne, dobra loka
lizacja, -125.000 zł. Św. Katarzyna, tel. 0502/57-74-70 
O  MIESZKANIE we Wrocławiu przy ul. Jaracza, 

pow. 55 m2, antresola 8 m2, nowe, wysoki stan
dard, telefon. Wrocław, tal. 0604/91-02-09 
80007561

MIESZKANIE przy ul. Powstańców Śl., 2-pozio- 
mowe, pow. 85 m2, z kredytem. Wrocław, tel. 071/ 
364-03-11 01023461
MIESZKANIE - środa Śląska, w starym budownictwie, 
pow. 70 m2 - 66.600 zł, http://www.partner.nieruchmo- 
sci.pl. BN .PARTNER’ , Wrocław, tel. 071/317-2*34 (fax), 
071/317-59-61,0603/46-66-09 99000001 

O  MIESZKANIE przy ul. Jaracza, 55 m2 + antresola 
8 m2, nowe, wysoki standard, telefon. Wrocław, 
tel. 0604/91-02-09 80007561

•  MIESZKANIE M-2 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 m2r l/IV p. -120.000 zł, M-3, Skłodowskiej, 95 m2, II/ 
IV p.Ł 145.000 zł, M-3, Rostafińskiego. 86 m2 l/IV p. -
140.000 zł, M-4 pl. Grunwaldzki, 68 m2 XIV/XIV p. 
-140.000 zł. BN .LIBUCHA’ . Wrocław, tel. 071/321-91-91 
99000001

•  MIESZKANIE 2-poziomowe, pow. 129 m2,5 pokoi, kuch
nia, łazienka, WC, garderoba, w budynku z 1993 r., cen
trum Wrocławia; oryginalne wykończenie wnętrz -
295.000 zł lub zamienię na dom we Wrocławiu. BN .AN- 

* -TON*, Wrocław, tel. 071/339-28-36, 0603/64-04-08
.99000001

MIESZKANIE w świętoszowie, po remoncie, kafelki, gładzie, 
panele, blisko lasu, - 52.000 zł. Wrocław, tel. 071/316-52-94, 
0501/55-88-74
MIESZKANIE i lokal użytkowy, Krzyki, w trakcie budowy, ter- 

1 min realizacji - jesień 2001 r., blisko centrum - 1.500 zł/m2. 
Wrocław, tel. 0501/40-67-17
MIESZKANIE pów. 19 m2, Krzyki-Borek, na I. piętrze, bal
kon, po remoncie, - 57.000 zł lub wynajmę na dłuższy okres • 
500 zł/mies. ♦ opłaty. Wrocław, tel. 0601/41-85-88 
MIESZKANIE w willi, ż  ogrodem, bezczynszowe, Wro- 
cław-Różanka, 76 m2,2 pokoje po 20 m2 + sypialnia na pod
daszu 12, m2, kuchnia, łazienka, taras 11 m2, ogrzewanie 
gazowe, ogród 500 m2, piętro 2-rodzinnego domu + strych i 
połowa piwnicy, 10 min do centrum, - 190.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/35,2-65-12. P605/95-77-90 
MIESZKANIE 48 m2, ul. Grabiszyńska • 130.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/338-15-99
MIESZKANIE pow. 93 m2, ul. Komandorska, - 260.000 zł. 
Wrocław.tel. 071/338-15-99
MIESZKANIE 150 m2, w domu poniemieckim, na I piętrze, + 
strych nad mieszkaniem o pow. 150 m2, z  możliwością ada
ptacji, budynki gospodarcze, działka 70 a, w Skrzypniku k. 
Oławy, - 85.000 zł. Wrocław, tel. 0601/87-26-29 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 31 m2, w Krzywej k. Bolesław
ca, własnościowe, do remontu, - 13.000 zł lub zamienię na 
samochód, może być do remontu. Legnica, tel. 0604/72-40-44 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 30 m2 -12.000 zł, 2-pokojowe, 
47 m2 - 16.000 zł, do remontu, własnościowe, bezczynszo
we, księgą wieczysta, na os. Krzywa, 10km od Bolesławca, 
obok specjalnej strefy ekonomicznej, możliwość realizacji 
książeczki mieszkaniowej. Legnica, tel. 076/866-16-06 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnościowe, 33 ni2, IX p. w 
bloku X p., kuchnia jasna, balkon, w Lubinie, osiedle Przyle
sie, - 45.500 zł. Lubin, tel. 076/846-60-25, 0605/61 -23-45

MIESZKANIE 1-POKOJOWE w centrunj Polanicy Zdroju, na 
parterze, 25 m2, po remoncie, z antresolą - 50.000 zł: Pola
nica Zdrój, tei: 074/868-25-39
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 27 m2, w Świerzawie, księga 
wieczysta, niskie opłaty, słoneczne, II piętro, -23.000 zł. Świe
bodzice, tel. 074/854-19-69 -
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 27 m2 w Świerzawie,-20 km od 
Jeleniej Góry, pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka, niskie 
opłaty, słoneczne, na 2. piętrze, częściowo umeblowane, księ
ga wieczysta, - 24.000 zł. Świerzawa, tel. 074/854-19-69 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 30 m2, na 1. piętrze, CO, ka
felki, łazienka, • 33.000 zł. Wojcieszów, woj. jeleniogórskie, 
tel. 0603/95-35-10
O  MIESZKANIE 1-POKOJOWE na Krzykach, pow. 

33 m2, balkon, jasna kuchnia, telefon, rozkłado
we, blok z 1992 r, - 75.000 zł (do uzgodnienia). 
Wrocław, tel. 071/336-69-53 02021271

•  MIESZKANIE 1 -POKOJOWE we Wrocławiu, ul. Biskupa 
Tomasza, 22 m2 - 28.000 zl, Trzebnicka, 36 m2 - 35.000 
zł, Jagiellończyka, 43 m2 - 50.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
343-71-84 99000001 •

MIESZKANIE 1-POKOJOWE 40 m2, pokój, nyża, jasna kuch
nia, łazienka, słoneczne, zadbane, kominek, niskie opłaty, -
76.000 zł. Wrocław, tel. 321-31-tt
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka. IX piętro, z telefo
nem, blisko centrum, - 75.000 zł. Wrocław, tel. 071/332-50-44, 
0502/23-82-41
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 23 m2, własnościowe, 2 p., 
wolne od września, ul. Okulickiego, • 57.000 zł. Wrocław, tel. 
071/781-30-74
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 24 m2, budownictwo wiel
kopłytowe, na III. piętrze, przy ul. Kościuszki, - 55.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/347-81-81
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 33 m2, na III, piętrze, ja
sna kuchnia, balkon, media miejskie, na Nowym Dworze, -
63.000 zł. Wrocław, tel. 071/347-80-14
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 25 m2, umeblowane, jasna 
kuchnia, z telefonem, TV kablowa, we Wrocławiu przy ul. 
Ścinawskiej, - 70.000 zł. Wrocław, tel. 355-49-71 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 27 m2, jasna kuchnia, roz
kładowe, z telefonem, księga wieczysta, spokojna okolica, •
69.000 zł. Wrocław, tel. 071/326-00-31
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 30 m2, jasna kuchnia, umeblo
wane, z telefonem, liczniki c.o. i wody, na Nowym Dworze, 
bez pośredników, • 89.000 zł. Wrocław, tel. 0502/06-72-01 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 30 m2, w Małomicach gm. 
Szprotawa, umeblowane, z telefonem, - 28.000 zł. Wrocław, 
tel, 325-97-10
MIESZKANIE 1-POKOJÓWE w nowym budownictwie, przy 
ul. Krzywoustego, we Wrocławiu, na 10. piętrze, pow. 31 m2, 
dwie windy, cicha okolica, - 68.000 zł. Wrocław, tel. 071/' 
781-36-92
MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnościowe, 33 m2, jasna 
kuchnia, na parterze, ogrzewanie el., niska zabudowa, spo
kojna okolica, Krzyki, - 77.000 zł. Wrocław, tel. 071/333-91-06 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE przu ul. Piłsudskiego, może, być 
na gabinet, - 100.000 zł lub zamienię na 4-pokojowe. Wro
cław, tel. 071/322-53-06
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Szczegółowe Informacje można uzyskać w biurze Spó łdzie ln i oraz telefonicznie:
T t  ( 071) 342 48 911ub 96, 342 49 26, 341 89 “ l u f l J j -  

Spółdzielnia Mieszkaniowa

B U D O W L A N I  I
50-451 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 1 5 __________________

Pilnie kupię lokal biurowy s 
lub mieszkanie nadający się i 

na biuro w centrum Wałbrzycha, °
( ul. Słowackiego, Konopnickiej, Sienkiewicza, 
pl. Magistracki, Lewartowskiego, Dmowskiego 

parter, może być do remontu, 0 6 0 2  7 8  1 8  6 8

MIESZKANIE 1-P0K0J0WE 33 m2, widna kuchnia, balkon, 
ładnie wykończone, bez pośredników, - 79.000 zł. Wrocław, 
tel. 357-35-16,0605/62-90-09
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w nowej plombie, jasna kuch
nia, duży przedpokój, łazienka po remoncie, balkon, wysoki 
parter, z telefonem, c.o., liczniki na wodę, spółdziel- 
czo-własnościowe, przy ul. Prądzyńskiego, - 60.000 zł. Wro
cław, tel. 071/341-44-57, 393-59-74 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kuchnia, łazienka, balkon, w 
Szczytnicy (k. Legnicy, Bolesławca), HI/łV piętro, do remontu, 
-11.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-02-48 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 20 m2. parter, po remoncie, 
przy ul. Jarzębinowej, - 51.000 zł. Wrocław, tel. 0501/77-82-11 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kuchnia, łazienka, balkon, z 
telefonem, ul. Bzowa, we Wrocławiu, bez pośredników, -
76.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-32-96 w godz.10-17 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE na wsi, na 4-rodzinnej posesji, 
łazienka, w.c., grunt o pow. 20 a, ogródek przydomowy, -
50.000 zl., tel. 071/393-33-68
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 40 m2, własnościowe, bezczyn- 
szowe, po kapitalnym remoncie, nowe CO (miedź), WC, ka
bina natryskowa, WC, płytki, kafelki, nowa armatura sanitar
na, pom. gospod., piwnica, strych, działka, 25 km od Wrocła
wia, 5 km od Trzebnicy, pilne, - 40.000 zi. Brochocin 13/4, 
gm. Trzebnica
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, na 3. piętrze, z 
telefonem w Brzegu Dolnym, - 42.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-72-32,0608/08-99-22 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 35 m2, w Brzegu Dolnym, ci
che, po remoncie, balkon, os. Fabryczne, - 44.000 zł. Brzeg 
Dolny, tel. 071/319-78-53,0606/94-67-67 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 56 m2, bezczynszowe, w domu 
parterowym 2-rodzinnym, osobne wejście, wszystkie media, 
telefon, księga wieczysta, blisko PKP, 30 km od centrum Wro
cławia, - 60.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-95-25 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE M-3 w centrum, obok parku, 
pow. 36 m2, na III piętrze, okna PCV, gładzie, glazura w ła
zience i kuchni, c.o., stan b. dobry, spółdzielczo • własnościo
we, • 55.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-36-66 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, bezczynszowe, 
58 m2, kuchnia, łazienka, budynek gospodarczy, garaż, dział
ka, po remoncie, do zamieszkania od zaraz, w okol. Góry, •
29.000 zł. Góra. tel. 0607/70-93-46
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, w Jelczu-Laskowi
cach, I piętro, 44.6 m2, po remoncie kapitalnym, nowa arma
tura sanitarna, kafelki, terakota w kuchni i przedpokoju, pa
nele, gładzie w całym mieszkaniu, liczniki na wodę, nowa ifw 
stalacja wodno-el, • 67.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/
318-42-56
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w Kluczborku, 
w nowym budownictwie, pow. 33.24 m2, na II piętrze, kuch
nia, łazienka, c.o. - 48.000 zł. Mariusz Wnuk, Kluczbork, tel. 
077/418-58-73 grzecznościowy 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 58 m2. duża kuchnia i łazien
ka, CO gazowe, telefon, nowe okna i drzwi, garaż, niskie opła
ty, - 80.000 zł. Kluczbork, tel. 077/418-04-60 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Jaworze, parter, pow. 38 m2, 
własnościowe, - .46.000 zł. Legnica, tel. 076/862-68-97 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 63 m2, kuchnia, łazienka,
c.o. gazowe, bezczynszowe, dwa telefony, dwa nowe okna 
plastikowe, piwnica 14 m2, spiżarka + mały .ślepy’ pokoik, 
wys. 3.20 m, II piętro. - 80.000 zł. Legnica, tel. 076/862-55-68, 
721-74-69 po godz. 16
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Wambierzycach, w miejsco
wości turystycznej k. Polanicy Zdroju, pow. 75 m2, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, c.o., jasne, przestronne, w centrum, 
możliwość dokupienia garażu, - 40.000 zł. Legnica, tel. 0605/ 
85-63-76
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 35 m2, yyłasnościowe, w Le
gnicy, blisko centrum, w nowym budownictwie, blok 4-piętro* 
wy, na 1. piętrze, balkon, ciepła woda i ogrzewanie miejskie, 
- 45.000 zł. Legnica, tel. 0604/87-35-67 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 49.5 m2. kafelki, osobno WC. 
zadbane, własnościowe, - 70.000 zł. Legnica*, tel. 0602/
23-11-56
MIESZKANIE 2-POKOJOWE spółdzielczo-własnościowe, 
jasna kuchnia, pow. mieszk. 41.5 m2, wodomierze, na 8. pię
trze, os. Kopernika, - 45.000 zł. Legnica, tel. 0606/38-14-80 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE spółdzielczo-własnościowe, 34 
m2, po generalnym remoncie, kafle, parkiet, jasna kuchnia, 
telefon, loggia, niskie opłaty, osiedle Kopernika w Legnicy, -
53.000 zł. Legnica, tel. 076/854-30-40,0503/68-41-06 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 49 m2, w Lubaniu, kuchnia, ła
zienka, parter, c.o, - 60.000 zł. Lubań, tel. 0606/81-18-92
•  MIESZKANIE 2-POKOJOWE spółdzielczo-własnościo

we, 39 m2, os. Polne, VII piętro, - 65.000 zł. BON „DO- 
MAR’ , Lubin, ul. Al. Niepodległości 18. tel. 076/ 
749-25-24.076/749-31-30 . 99000001 

MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Malczycach, 34 m2. 30 km 
od Wrocławia, własnościowe, Wysoki standard (po remoncie 
kapitalnym w 2000 r.), kafelki, panele, okna plastikowe, w pełni 
umeblowane i wyposażone (sprzęt AGD, na gwarancji), z te
lefonem, niskie koszty utrzymania, - 69.000 zł. Lubin, tel. 0603/
21-78-96
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 57 m2, własnościowe, 3-letnie, 
okna PCV, komfortowo urządzone, wysoki parter, osiedle 
Ustronie IV, -100.000 zł. Lubin, tel. 0604/98-90-25 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 54 m2, własnościowe, na 
II p. z balkonem, z telefonem, komfortowo wyposażone + ga
raż, pow. 26 m2, murowany, Pobiedna gm. Leśna'1,5 km od 
granicy z Czechami - 45.000 zł. Mirsk, tel. 075/783-46-71 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE z ulgą budowlaną, w centrum 
Oławy, ok. 50 m2 - 1.850 zł/m2. Oława; tel. 071/303-43-55, 
0608/23-20-92
MIESZKANIE 2-POKOJOWE po remoncie, 37.2 m2, po re
moncie, na osiedlu Chrobrego, IV piętro - 68.000 zł. Oława, 
tel. 071/313-73-99.0502/08-13-13 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 48 m2. w łubinie, parkiety, pa
nele, oświetlenie halogenowe; po remoncie kapit. łazienki i 
kuchni, balkon obudowany (loggia), niski czynsz, - 69.000 zl. 
Polkowice, tel. 076/858-42-49,0603/17-85-67 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w Polkowicach, 
I piętro, 41.3 m2. jasna kuchnia, łazienka i WC osobno, piwni
ca, komórka na półpiętrze, telefon, zadbane, - 65.000 zł. Po
lkowice, tel. 076/749-66-90 po godz. 15 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, spiżarka, łazienka, 
CO, na 2. piętrze, 48 m2, w centrum Dzierżoniowa, przy ul. 
Radiowców. - 65.000 zł. Rościszów, gm. Pieszyce, tel. 074/ 
836-97-01 Bj|
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 54 m2, parter, 
CO, CW, WC, 10 km od Wrocławia, - 75.000 zł. Strzeszów, 
tel. 071/312-83-06
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w Sycowie, ul. 
Kaliska, 50 m2, nowe budownictwo, kuchnia, łazienka, bal
kon, - 70.000 zł. Syców, tel. 062/785-41-80 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE SPÓŁDZIELCZO-IOKATOR-

CENTRUM KREDYTOWE-AUTO CENTRUM
kredyty hipoteczne do 100% wartości nieruchomości |  
oprocentowanie 9,6%, kredyty samochodowe 6,7% I
wstępna ocena zdolności kredytowej przez telefon °

Wrodaw, ul. Rakowa 16, tel. 071/325-38-30,0605 078 847
SKIE w nowym budownictwie, pow. 52.3 m2, po remoncie, z 
balkonem, łazienką, WC, kuchnią, 7 km od Świeradowa Zdr, -
15.000 zł. Świeradów-Zdrój, tel. 0605/12-32-14 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE bezczynszowe. w Świętoszo- 
wie, k. Bolesławca i Żagania, blisko lasy, granica niemiecka,
- 20.000 zł. Świętoszów, tel. 075/731-12-27,0600/60-20-02 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 37.5 m2, III p„ w Trzebnicy -
65.000 zł. Trzebnica, tel. 071/387-14-80 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, jasna kuchnia, 
o pow. 39 m2. na Piaskowej Górze w Wałbrzychu, - 54.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/666-25-99 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazienka, garderoba,
50 m2, własnościowe, c.o. (druga taryfa), parter nadaje się 
na działalność gosp., ul. 11 Listopada, Wałbrzych, - 37.000 
zł. Wałbrzych, tel. 0603/38-58-56 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE wv Węglińcu, pow. 37 m2,1 p, -
40.000 zł. Węgliniec, tel. 075/771-20-92 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w bloku, na II 
piętrze, 49 m2, kuchnia, łazienka, ubikacja, duży balkon, par
kiet, w nowym budownictwie, garaż przy bloku -1.150 zł/m2,
62.000 zł. Wieruszów, woj. kaliskie, tel. 0602/70-97-62 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 49 m2, na 1. piętrze. CO, ka
felki, łazienka, słoneczne - 1.000 zł/m2 4. Wojcieszów, woj. 
jeleniogórskie, tel. 0603/95-35-10 
O  MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Rawiczu na osie

dlu Westerplatte, własnościowe-spółdzieicze, w 
bloku, pow. 33 m2, widna kuchnia • cena do 
uzgodnien ia. Wrocław, tel. 071/352-40-34 
01025371

O  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

O  MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Malczycach, wła
snościowe, księga wieczysta, pow. 43 m2, strych, 
piwnica, II piętro, • 34.000 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
58-96-24 85001731

MIESZKANIE 2-POKOJOWE 41.5 m2, spółdzielćzo-własno- 
ściowe, dzielnica Popowice, na półpiętrze, piwnica, atrakcyj- /  
na lokalizacja, blisko szkoła podstawowa, park z halą sporto
wą, sklepy, komunikacja miejska, przychodnia, kościół i pocz
ta, - 97.000 zl lub zam. na większe, 4 lub 5-pokojowe, chętnie 
w okolicy. Wrocław, tel. 350-14-46 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Powstańców ŚL, obok* 
Poltegoru, 42 m2, • 110.000 zi. Wrocław, tel. 0605/58-01-80 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 35 m2. rozkładowe, na 
Popowicach, - 85.000 zł. Wrocław, tel. 0605/58-01-80 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE ul. Sołtysowicka, 50.5 m2,1 p.. 
rozkładowe, własność, księga wieczysta, - 99.000 zł. Wro
cław, tel. 071/324-51-83 do 14,324-16-44 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Krzykach, 33 m2, komforto
we, po remoncie kapitalnym, jasna kuchnia, loggia zabuao- 
wana, nowe okna, bez pośredników, - 100.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/783-24-80
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 41,5 m2, VIII p, 
na Oś. Kopernika w Legnicy, jasna kuchnia, atrakcyjna loka
lizacja, - 52.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-49-91 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 54,5 m2,1 piętro, ul. Stalowa, 
księga wieczysta, kuchnia, łazienka, kafelki, mozaika, ume
blowane, media, z telefonem, TV kablowa. -130.000 zl. Wro
cław. tel. 071/317-86-18 do godz. 20,0603/38-15-70 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 35 m2, na IX. piętrze, w 
nowo odmalowanym i ocieplonym bloku, bardzo ładne, sło
neczne. balkon, z telefonem, - 79.000 zł. Wrocław, tel. 05021
91-86-83
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 38 m2, na I. piętrze, bli
skocentrum, księga wieczysta, wysoki standard, jasna kuch
nia, rozkładowe, niski czynsz, • 105.000 zł. Wrocław, tel. 071/
355-90.-79, 0604/18-28-61
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 34 m2, własnościowe, na 
Popowicach, - 85.000 zł. Wrocław, tei. 0608/23-64-40 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE rozkładowe, VI piętro, pow. 42 
m2. na Krzykach, - 105.000 zł. Wrocław, tel. 787-48-58 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum, własnościowe, pow.
56.5 m2, kuchnia 13 m2.1 p., w starym budownictwie, księga 
wieczysta, rozkładowe, zadbane, nadaje się na biuro, gabi
net, pilne, -115.000 zl. Wrocław, teL 071/372-53-57 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Parnickiego, 32 m2, II 
p.. nierozkładowe, • 85.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-31-33, 
0605/67-68-46
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Śródmieściu, 40.3 m2, w sta- 
rym budownictwie, piec kaflowy, ciemna kuchnia, łazienka +
WC, z telefonem, bez pośredników, • 72.000 zł. Wrocław, tel. 
0600/31-36-47
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 57 m2, ul. Hauke-Bosa- 
ka, w centrum, lp., jasna kuchnia, duży balkon, • 120.000 21. 
Wrocław, tel. 346-48-84
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 42.2 m2, w Sandomierzu, nowe. 
budynek budowany z cegły, spółdzielczo-własnościowe, •
100.000 zł lub zamienię na mieszkanie we Wrocławiu, na Krzy
kach. Wrocław, tel. f)71/355-64-67 lub Tarnobrzeg, 015/
832-92-251
MIESZKANIE 2-POKOJOWE stare budownictwo. 55.5 m2, 
księga wieczysta, III piętro, kuchnia, łazienka, przedpokój (ka
felki), junkers, II taryfa, telefon, z meblami, piwnica, - 96.000 
zł. Wrocław, tel. 071/321-04-34,071/372-03-92 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow.43 m2, rozkładowe, ład
ne, balkon, kafelki, parkiet, bez pośredników, - 105.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/363-17-54
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 70 m2. we Wrocławiu, ok. Pl. 
Grunwaldzkiego, wysoki parter, WC, łazienka, glazura, me
dia, księga wieczysta, atrakcyjne, - 127.000 zł. Wrocław, tel. 
071/321-72-30
MIESZKANIE 2-POKOJOWE księga wieczysta, ul. Stalowa,
51 m2, balkon, z telefonem, umeblowane, - 119.000 zl. Wro
cław, tel. 071/357-45-15,0608/18-05-62 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE I piętro, w budynku 4-piętro- 
wym, jasna kuchnia, ładne, przy ul. Tęczowej, we Wrocławiu,
-130.000 zł. Wrocław, tel. 0605/26-12-70 - 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 45 m2, 2̂  pię
tro, kuchnia, łazienka, WC, mały przedpokój, jasne, zadbane, 
po remoncie, grzejniki panelowe, meble kuchenne na zamó
wienie, -100.000 zł. Wrocław, tel. 372-44-46 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 48 m2, 
wysoki standard, panele, okna PCV, kuchnia zabudowana, 
łazienka i WC osobno, ul: Poleska, • 100.000zł. Wrocław, tel. 
071/324-11-61, 0607/38-53-93
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 52 m2, rozkładowe, jasna kuch
nia, duży balkon, ul. Dokerska, - 95.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
336-18-17, 0600/42-35-09 

'  MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum Wrocławia, w 5-let- 
niej plombie, 38 m2, ul. Kilińskiego, ciche, rozkładowe, kom

fortowe, pokoje 14 m2 i 11 m2, -110.000 zł. Wrocław, tel. 071/
327-89-19, 0603/22̂ 33-41
MIESZKANIE 2-POKOJOWE po remoncie, okolice Rynku, 
media, umeblowane, kuchnia, pow. 42 m2, -125.000 zł. Wro
cław, tel. 0501/43-03-23
MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Kuźniczej, 35 m2,1 pię
tro, kafle, parkiet, balkon, widna kuchnia, c.o. miejskie, do 
zamieszkania lub na biuro, bez pośredników, - 120.000 zł. 
Wrocław, tei. 0604/46-39-52
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 37.7 m2, wysoki parter, na biu
ra, przy ul. Świdnickiej - 5.000 zł/miesiąc. Wrocław, tel. 
788-74-49 po godz. 17
MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, Kużniki, rozkł., 
niska zabudowa, - 85.000 zł...Wrocław, tel. 357-83-72 
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 pow. 54 m2, w Głogowie, spółr 
dzielczo-własnościowe, na I. piętrze, niski czynsz, pokój, 
przedpokój, parkiet, kuchnia, łazienka, płytki, blok 4-piętro- 
wy, - 72.500 zł. Żary, tel. 068/374-31-48 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 62 m2 - 20.000 zl, 2-pokojowe, 
47 m2 - 16.000 zł, 1-pokojowe, 30 m2 - 12.000 zł, własno
ściowe, bezczynszowe, księga wieczysta, na os. Krzywa, gm. 
Warta Bolesławiecka, blok 4-piętrowy., tel. 076/866-16-06 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 56.6 m2, własnościowe, 
telefon, kuchnia, 2 piwnice, pomieszczenie gospodarcze, c.o. 
etażowe, działka 5 a. 15 km od Żmigrodu - 35.000 zł lub 15.000 
zł t  kredyt 10-letni (rata 400 zł)., tel. 071/311-20-91 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, w Dzierżonio
wie, wysoki standard, jasna kuchnia, łazienka, w.c., zabudo
wany przedpokój, panele, parkiet, -100.000 zł. Zgorzelec, tel. 
075/771-56-45
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 58 m2, w Bielawie, wła
snościowe, kuchnia, łazienka, w starym budownictwie, na I. 
piętrze, CO (II taryfa), po remoncie, ocieplone, okna PCV, ni
ski czynsz, • 56.000 zł lub zamienię na mieszkanie we Wro
cławiu lub dom do remontu. Bielawa, tel. 074/834-03-69 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 64.2 m2, kom
fortowe, II piętro, 2 balkony, w Brzegu, na osiedlu Skarbimierz, 
- 83.000 zł. Brzeg, tel. 077/411-34-68 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Laskowicach, 63 m2, własno
ściowe, rozkładowe, duże pokoje, loggia, ładnie wykończo
ne, - 91.000 zł. Długołęka, tel. 071/399-61-44 8-11. (pn.-pt.) 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Kudowie Zdroju, 62 m2, 1 
piętro, opomiarowane, balkon, jasne, uł.Norwida, - 98.000 zł. 
Kudowa Zdrój, tel. 074/866-27-88
•  MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Legnicy. Rynek. I piętro, 

49 m2 - 69.000 zi, 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 własnościowe, w Legnicy, na 
os. Kopernika, 58 m2,1. piętro, balkon, telefon, - 67.000 zl. 
Legnica, tel. 076/855-27-67
MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 78 m2, bezczynszowe, 
umeblowane, balkon, z telefonem, piwnica, c.o. gazowe, -
120.000 zł. Legnica, tel. 0607/22-36-55
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 64 m2, w wie
żowcu, III piętro, duża kuchnia, osobno WC i łazienka, os. 
Piekary, - 60.000 zł. Legnica, tel. 076/855-06-17, 0605/
45-18-28
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2, I piętro, komfortowe, 
sosnowe podłogi, okna, łazienka z kabiną, WC osobno, bal
kon, wodomierze, z telefonem, księga wieczysta, garaż, -
85.000 zł. Leszno, tel. 0601/75-29-61.
•  MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2. III piętro, os. Polne 

lub zamienię na mieszkanie 2-pokojowe, os. Ustronie IV. 
BON .DOMAR’ , Lubin, ul. Al. Niepodległości 18, tei. 076/ 
749-25-24,076/749-31-30 99000001

MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Lubinie, 48 m2, III p., po re
moncie. - 68.000 zł. Lubin, tel. 076/749-48-96.0605/69-15-90 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 69 m2. ładne, słoneczne, roz
kładowe, balkon, TV Kablowa, glazura, - 83.000 zl. Lubin, tel. 
076/844-68-47,0501/71-81-03 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2, wysoki parter, balkon, 
zadbane, bez potrzeby remontu, własnościowe, WC, łazien
ka, słoneczne, z telefonem, - 59.000 zł. Mirsk, tel. 075/ 
781-73-43
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 59 m2, własnościowe, na 
pąflerze, kuchnia, łazienka, z telefonem, garaż, pomieszcze
nie gbsp., CO, gaz, w Nowej Wsi Niemczańskiej, - 45.000 zł. 
Nienjcza, tel. 074/837-65-92
•  MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Sławie, c.o. - 59.000 zł-, 

działka letniskowa, ogrodzona, pełne uzbrojenie, domek 
letniskowy, nad Jeziorem Sławskim, www.webmedia.pl/ 
NowosolskieNieruchomosci. .Nowosolskie Nieruch.’ , 
Nowa Sól, ul. Wrocławska 2/9, tel. 068/356-09-57 
99000001

MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 50 m2, w cen
trum Oławy, koło PKS, kuchnia, łazienka, przedpokój, balkon, 
rozkładowe, kafelki, boazeria, parkiet • 1.950 zł/m2. Oława, 
tel. 071/313-48-87
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Opolu, 60 m2, - 100.000 zl. 
Opole, tel. 0608/59-26-39,0604/47-21-54 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 64 m2, garaż. 1 67.500 zł. Prze
mków, tel. 076/831-04-58
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Siechnicy, 10 km od centrum 
W-wia, -1.700 zł / m2. Siechnice, tel. 071/302-93-57 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, przy rynku w 
Wiązowie, 67 m2. komfortowe • 65.000 zł od zaraz. Siewierz, 
tel. 032/674-18-76
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, bezczynszowe, 
pow. 65 m2, garaż, pomieszczenia gospodarcze, piwnica, 
strych, podwórko, w kamienicy w centrum Sławy, łazienka, 
kuchnia, c.o., telefon, komfortowe, parter - 1.450 zł/m2. Sła
wa, tel. 068/356-65-51 po godź. 20 .
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, CO, CW, gaz. 
telefon, piwnica, kuchnia, łazienka, 2 WC, nie spółdzielcze, 
osobne wejście, wysoki parter, Wgórach, w Stroniu Śląskim,
• 90.000 zł. Stronie Śląskie, tel. 074/814-25-30 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 2 p„ 63 m2, rozkładowe, niski 
czynsz, co, z telefonem, dużo zieleni, - 50.000 zł. Szprotawa, 
tel. 068/376-71-61
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 65 m2.1 piętro, telefon, dział
ka, garaż, piwnica, w Szymanowie, 5 km od Świebodzic, •
52.000 zł. Szymanów, tel. 074/858-68-43 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w centrum Środy Śląskiej, IV 
piętro. CO, gaz, telefon, wodomierze, TV kablowa, własno- 
ściowo-spółdzielcze, pow. 60 m2, kuchnia, łazienka, WC, 
przedpokój, balkon, piwnica, do zamieszkania od zaraz, drew
niane okna, panele, kafelki, boazeria, gładzie, - 100.000 zł. 
Środa Śląska, tel. 071/317-21-20.317-68-07,0502/33-71-84 
O MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowej pow.

65 m2, nowe budownictwo, rozkładowe, WC, ła
zienka osobno, księga wieczysta, grunt, cena do 
uzgodnienia. Świdnica, tel. 074/853-93-18 po 
godz. 18 01026011

MIESZKANIE 3-POKOJOWE 64 m2, parterowe, duży przed
pokój, kuchnia, w.ć:, TV kablowa, z telefonem (dodatkowo 
możliwość podłączenia tel. w sieci Dialog), duży balkon, 2 
piwnice, udział w gruncie, w Świdnicy, • 75.000 zł. Świdnica, 
tel. 074/853-37-36
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 żł. Świdnica, tel. 074/
852-91-74
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Świeradowie Zdroju, przy 
wyciągach narciarskich, pow. 68.8 jn2, kuchoia. łazienka, c.ó. 
gazowe, w.c., działka uwłaszczona, - 80.000 zł. Świeradów 
Zdrój, tel. 075/781-70-16 po godz. 19,0601/33-91-26 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 60 m2, w Trzebnicy, I p.. w no
wym budownictwie, TV kablowa, boazeria, nowe okna, duży

balkon, własnościowe, cicha okolica, -120.000 zł. Trzebnica, 
tel. 071/312-02-23
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 70 m2, w Międzyborzu, w 
kamienicy 7-rodzinnej. na parterze, własne ogrzewanie, ga
raż, telefon, ogródek, • 70.000 zł. Twardogóra, tel. 071/
315-97-11
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 45 m2, VIII p., centrum Piasko
wej Góry, słoneczne, po remoncie, częściowo umeblowane, -
63.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-44-55 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE kuchnia, na II piętrze, w cen
trum, o pow. 90 m2, nowa łazienka, solidny budynek, telefon,
c.o., niski czynsz, - 64.000 z ł, w rozliczeniu może być samo
chód zach., wyprod. w Polsce. Wałbrzych, tel. 074/849-50-51 
O  MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 60 m2, jasne, 

rozkładowe, balkon, telefon, kafle, może być z 
meblami, w nowej plombie, + pomieszczenie go
spodarcze, piwnica, • 130.000 zł + kredyt lub
160.000 zł. Wrocław, tel. 0501/43-66-86, 071/
363-77-03 02021411

O  MIESZKANIE 3-POKOJOWE na osiedlu Zakrzów, 
pow. 48 m2, zadbane, rozkładowe, IV piętro (ni
ska zabudowa), nowa elewacja budynku, ocieple
nie, liczniki wody i ciepła, • 115.000 zł (do uzgod
nienia). Wrocław, tel. 071/324-24-30, 0604/
61-40-70 02018431

O  MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Rynku, pow. 81.1 
m2, kuchnia, łazienka, przedpokój, WC. Wrocław, 
tel. 071/355-73-55 80006751

•  MIESZKANIE 3-POKOJOWE M-4 67 m2 + 500 m2 ogró
dek, garaż, w Strzeszowie, - 85.000 zł. BN .NOWY DOM", 
Wrocław, tel. 071/372-43-06 99000001

•  MIESZKANIE 3-POKOJOWE ok. Parku Południowego, 
51 m2, po remoncie, rozkładowe, • 130.000 zł (do nego
cjacji). 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, tel. 071/354-34-93 99000001

•  MIESZKANIE 3-POKOJOWE okolice Pereca • 105.000 
zł, Zakrzów, 3-pok. -130.000 zł, 2-pok., 42 m2. komfor
towe -110.000 zl. 4-pok., Karłowice, 90 m2 - 200.000 zł,
3-pok., 82 m2. nowe, komfortowe - 195.000 zł. BN 
.GL-CONSULT", Wrocław, tel. 071/355-70-42 
99000001

MIESZKANIE 3-POKOJOWE 60 m2. z balkonem, komforto
we, rozkładowe, księga wieczysta, TV kablowa, liczniki, niski 
czynsz, atrakcyjna i cicha okolica - os. Borek we Wrocławiu, •
148.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-36-37 poniedziełek-sobo- 
ta, 071/361-61-70 w niedzielę (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w intemecie pod numerem - A00495 www.autogiel- 
da.com.pl)
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 54 m2, przy ul. Wejherow- 
skiej, -111.000 zł. Wrocław, tel. 350-15-08 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 57 m2. spółdzielczo-własno
ściowe, we Wrocławiu (przy pl. Powstańców Śl.), - 130.000 
zł. Wrocław, tel. 367-83-53
MIESZKANIE 3-POKOJOWE z telefonem, 67 m2. 2 piętro. 
Wrocław ul.Bajana, cena'2200 zł/m2. Wrocław, tel. 071/
351-70-62.0601/73-84-88
MIESZKAŃIE 3-POKOJOWE własnościowe, 48 m2. rozkła
dowe,' 2 piętro, jasna kuchnia, przy ul.Kamiennej. na Krzy
kach. Wrocław, cena 115.000 zł. Wrocław, tel. 351-72-56 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE ul. Hutnicza, 57 m2,1 piętro, z 
telefonem, ogródek, -125.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-37-46 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 65.5 m2,1 piętro, w plombie, 
komfortowe, liczniki, media, TV kablowa i satelitarna, niski 
czynsz, 2 balkony, c.o., ul. Dworcowa, -185.000 zł. Wrocław, 
tel. 0717342-69-23
MIESZKANIE 3-POKOJOWE okolice Rynku, I p, komforto
we, rozkładowe, z telefonem, na gabinet, kancelarię lub biu
ro, - 330.000 zł. Wrocław, tel. 0503/55-15-61 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE komfortowe, na Nowym Dwo
rze, pow. 71 m2, w tym salon 32 m2,jjuża jasna kuchnia, 
balkon, TV kablowa, z telefonem, rozkładowe, IV p, do za- 
mieszkąnia od zaraz, bez pośredników, - 155.000 zł. Wro
cław, tel.v071 /354-12-83, 0502/33-90-19 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Krzykach, 57 m2. rozkłado
we, jasne, okna PCV, podwójne drzwi, kafle, panele, telefon, 
drewno, s/afy, pawlacze, - 145.0p0 zł. Wrocław, tel. 071/ 
367-87-07, 0608/38-71-%
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 58 m2. Krzyki-Gaj. po re
moncie, kafle, panele, gładzie, komfortowe, rozkładowe, kuch
nia z oknem, niski czynsz, na III. piętrze, winda, z telefonem,

Mieszkania do remontu, od 43 do 100 m2, 
za gotówkę i na raty ■ cena od 900 zl/m2. 
B rzeg , tel. 077/444-14-24 , 

lub 0-601 06  19 14ÓP003440

TV kablowa, spokojna okolica, -120.000 zł. Wrocław, tel. 0503/
56-57-57
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 62 m2, przy ul. Pięknej, 
na Krzykach, komfortowe, balkon, TV Sat, -140.000 zł. Wro
cław, tel. 0503/74-40-29
MIESZKANIE 3-POKÓJOWE pow. 55 m2, dzielnica Huby, na 
VII. piętrze, częściowo po remoncie, CO, balkon, z telefonem, 
słoneczne, kuchnia z oknem, -126.000 zł. Wrocław, tel. 0606/
25-51-51 *
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 60 m2. na Krzykach, za
dbane, balkon, na X. piętrze, -132.000 zł. Wrocław, tel. 0603/
30-63-21
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 55 m2. spółdzielczo-wła
snościowe, rozkładowe, na Popowicach, wszystkie media, -
120.000 zl lub zamienię na mniejsze, na Szczepinie, z dopła
tą. Wrocław, tel. 071/373-57-15 wieczorem, 0603/23-80-23 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu przy ul. Modrej, 
spółdzielczo-własnościowe, 63 m2. na IV piętrze, duży bal
kon, z telefonem, TV kablowa, ładne, - 135.000 zł. Wrocław, 
tel. 0603/99-01-54
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Śródmieściu, komfortowe, 
osobne wejście, w plombie, wysoki parter, nadaje się na biu
ro, gabinet, z 40-letnim kredytem, - 215.000 zł lub zamienię, 
pow. do 65 m2, w nowym budów., lub plombie. Wrocław, tel. 
0601/74-13-09
MIESZKANIE 3-POKOJOWE przy ul. Zielińskiego, pow. 48

m2, media miejskie, wodomierze, balkon, telefonem, ocie
plony blok, TV SAT, bez pośredników. -118.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/325-83-58
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 67 m2, na Kar
łowicach, I p., balkon, rozkładowe, kuchnia z aneksem jadal
nym, możliwy garaż, -170.000 zł. Wrocław, tel. 071/325-51-68,
329-01-53
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 63 m2, duży balkon, i p., okna 
PCW, parkiety, ładny rozkład - 2.200 zł/m2. Wrocław, tel. 071/
364-46-89. 0601/91-58-43
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, w centrum Wro
cławia, balkon, I p., po remoncie, nowa instalacja c.o., wod- 
no-kan., okna PCW, rolety, kuchnia zabudowana, łazienka w 
kaflach, WC, pawlacze, z telefonem, • 158.000 zl. Wrocław, 
tel. 071/372-12-36 po godz. 19,0503/07:22-76 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, na Krzykach, i 
piętro, słoneczne, rozkładowe, - 115.000 zł. Wrocław, tel.
788-73-20
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 72 m2, rozkła
dowe, kuchnia, przedpokój, łazienka + WC, balkon, z telefo
nem, Vp., winda, pl. Zgody, - 140.000 zł. Wrocław, tel. 
341-82-64
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 70 m2, rozkładowe, Wrocław 
Krzyki, przy ul. Stalowowolskiej, duży balkon, kuchnia, kom
fortowo wykończone, nowa łazienka, WC osobno, na VIII pię
trze, parkiety, nowe okna plastikowe, białe tapety, gładzie, -
167.000 zł. Wrocław, tel. 338-05-79,0600/39-55-63 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2,1. piętro, po remoncie, 
bez pośredników, zadbane, ładne, rozkładowe, zielona okoli
ca, dobra lokalizacja, na krzykach, boczna ul. Komandorsiej, 
pilnie, - 145.000 zl. Wrocław, tel. 336-91-03 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 64 m2. rozkładowe, we Wro
cławiu na osiedlu Kozanów, IVp, z telefonem, TV kablowa, 
duży balkon, jasna kuchnia, parkiety, gładzie gipsowe, -
145.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-01-39 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 65 m2,1 p.. na Nowym Dwo
rze, balkon, TV kablowa, glazura, meble, odnowione, własno
ściowe, bez pośredników, - 155.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
387-87-53,0601/76-09-24
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 55 m2. ul. Wieczysta, 7 p, -
110.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-21-47 wieczorem, 071/ 
387-86-83
MIESZKANIE 3-POKOJOWE willowe, bezczynszowe, z ce
gły, we Wrocławiu, na Klecinie, I piętro, 96 m2, rozkładowe, 
słoneczne, dużo zieleni, księga wieczysta, garaż, ogródek, 
kuchnia, łazienka, bez pośredników, - 195.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/367-83-84
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu, na Krzykach, 
pow. 64.3 m2, II piętro, w budynku 4-piętrowym, parkiet, ka
felki, zielona okolica, balkon, • 151.000 zł. Wrocław, tel. 071/
785-49-00
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2, własnościowe, w rejo
nie ul. Grabiszyńskiej, Spiżowej, w nowym budownictwie, 
balkon, telefon, licznik, bez pośredników, - 165.000 zł. Wro
cław. tel. 071/362-18-98
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 45 m2, księga wieczysta, oko
lice pl. Grunwaldzkiego, w nowym budownictwie, wysoki par
ter, jasna kuchnia, łazienka, przedpokój, c.o. miejskie, wodo
mierze, niski czynsz, -119.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-00-38, 
0607/74-50-13
MIESZKANIE 3-POKOJOWE Gądów, IV/VII piętro, liczniki, 
54 m2, telefon. WC i łazienka osobno, duży balkon, płytki, 
parkiet, jasne, rozkładowe, ul. Na Ostatnim Groszu, -116.000 
zł. Wrocław, tel. 0606/99-94-09 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE IX/XI p„ Wrocław ul. Krynieka. 
księga wieczysta, 62 m2 - 2.200 zł/m2. Wrocław, tel. 071/
363-94-96
MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzielcze, własnościowe,

GOTÓWKOWE - do 10.000 tys. 
MIESZKANIOWE- (np 100.000 - rata 870 zł)

^ G . F  !—ID E E  F i Wrocław, ul. Św. Mikołaja 8/10 Tel. 34185 59,3418013 J
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L 2 Ł - J  Towarzystwo Finansowe Sp. z o.o.

Dom, mieszkanie, samochód na raty!

WIOSENNA OFERTA!!!
bardzo korzystne oprocentowanie 
możliwość spłaty rat nawet do 10 lat 

wysokość stałej raty ustala klient 
nie wymagamy tzw. zdolności kredytowej 
w  trudnych sytuacjach finansowych umożliwiamy 

 odłożenie spłaty na okres 6-ciu m-cy

Przykładowy plan ratalny: J
10 000 PLN tylko 106,33 zł/m-c
25 000 PLN tylko 265,83 zł/m-c
50 000 PLN tylko 531,67 zł/m-c
75 000 PLN tylko 797,50 zł/m-c

100 P00 PLN tylko 1063,33 zł/m-c :

KUPON PROMOCYJNY

n Gwarantuje 
10 ostatnich 

rat bez oprocentowania

I  W  
I lu e
\W A

W ROCŁAW  (0 71) 342 61 63 O PO LE  (0 77) 44 17 898 
LUBIN (0 76) 84 12 086 ZIELONA GÓ RA  (0 68) 327 07 
W AŁBRZYCH  (0 74) 66 56 991 LEGNICA 0 504 993 41

Muchobór Mały, 61 m2, w pokojach panele i tapety, kuchnia, 
balkon, przedpokój w kafelkach, kuchnia umeblowana, -
139.000 zł. Wrocław, teł. 071/390-20-47
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 66 m2, V piętro, winda, plom
ba, TV kablowa, telefon, liczniki wody i ciepła, kuchnia urnę-- 
blowana, przedpokój zabudowany, niski czynsz, -170.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/322-55-82
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2, w centrum, Krzyki, 
rozkł.. słoneczne, c o., TV kablowa, telefon, bez pośredników, 
-135.000 zł. Wrocław, tel. 0601/64-68-69 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 94 m2. parter. - 180.000 zł. 
Zgorzelec, tel. 0602/82-51-07
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pow. 77 m2, 
księga wieczysta, rozkładowe, j piętro, balkon, ogrzewanie 
elektryczne II taryfa, przy ul. Jedności Narodowej - 1.800 zł/ 
m2. Żórawina, tel. 071/316-52-38 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE w Chojnowie, 74 m2, kuchnia, 
łazienka, WC osobno, telefon, słoneczne, - 80.000 zł lub za
mienię na 2 mniejsze. Chojnów, tel. 076/818-17-63 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 103 ni2, w starym budownic
twie, w centrum, parter, cena 950 zł/m2. Duszniki Zdrój, tel. 
074/866-06-59
MIESZKANIE 4-POKOJOWE w Dusznikach Zdroju, własno
ściowe, księga wieczysta, balkon, weranda, całe piętro, ogród, 
możliwość przebudowy na 2 mniejsze, 110 m2, - 155.000 zł. 
Duszniki Zdrój, tel. 074/866-96-95 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, pow. 74 m2, 
rozkładowe, okna PCV, ńa 3. piętrze, b. ładne, - 84.000 z|. 
Duszniki Zdrój, tel. 074/866-91-61 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 120 m2. kuchnia, 5 łazienek, 
możliwość prowadzenia działalności turystycznej, w Dziwno
wie, 150 m od-morza, 50 m od Zalewu Kamieńskiego - 280.000 
zł lub zamienię na dom we Wrocławiu lub Ojeśnicy, - 280.000 
zł. Dziwnów, tel 091/381-37-51 

^^IIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, w domu, wolno 
v^%ojącym, 75 m2, do wykończenia, garaż + pomieszczenie 

gosp., ogródek, - 65.000 zł. Legnica, tel. 0606/38-14-80 
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 pow. 85 m2 + kuchnia 17 m2, 
na VI piętrze, - 170.000 zł. Lublin, tel. 081/444-60-88,0608/
43-81-56
MIESZKANIE 4-POKOJOWE * pokój na poddaszu, własno
ściowe, bezczynszowe, księga wieczysta, pow. 129 m2,1 pię-. 
tro domu w starym budownictwię, do małego wykończenia, w 
Kędzierzynie-Kożlu, cena • 140.000 zł. Lwówek'Śląski, tel. 
075/783-37-77 po godz' 16
MIESZKANIE 4-POKOJOWE w centru, . własnościowe, pow. 
93 m2. parter, z telefonem, TV kablowa, CO, glazura, żaluzje, 
drewniana podłoga, domofon, - 70.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-55-38
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 82 m2, własnościowe, Ip. ła
zienka, wc, księga wieczysta, z telefonem, T.V sat, w Doliny 
Baryczy, blisko stawy, mikroklimat, - 85.000 zł. Milicz, tel. 071/ 
383-12-43
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 72 m2, kuchnia, łazienka i WC 
osobno, spiżarka, z telefonem, TV kablowa, lllp., większa 
część mieszkania w boazerii, blisko centrum, - 140.000 zł. 
Polanica Zdrój, tel. 074/868-20-76,0606/33-48-83 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE o pow. 72 m2, na działce 6 arów, 
blisko las, pola, - 85.000 zł. Sława, tel. 068/356-67-48 
O  MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, pow. 

73 m2, rozkładowe, duży balkon, po remoncie ka
pitalnym, liczniki, kafle, parkiet, przy uL Litew
skiej (Psie Pole), - 145.000 zł lub zamienię na 
mniejsze, * dopłata. Wrocław, tel. 0601/38-94-05, 
071/345-60-51 01022401

# MIESZKANIE 4-POKOJOWE ul. Drzewieckiego, 73 m2, 
garaż, komfort, IV/XI piętro, b. ładna lokalizacja, - 200.000 

.zł. BN „NOWY DOM’ . Wrocław, tel. 071/372-43-06 
99000001

MIESZKANIE 4-POKOJOWE przy ul.Bajana, atrakcyjna lo
kalizacja, pow. 85 m2 + 2 balkony, dwustronne, rozkładowe, 
wc i łazienka osobno, 2 linie telefoniczne, winda, komórka 
lokatorska, cena 170.000 zł. Wrocław, tel. 352-25-80 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 75 m2.1 p. atrakcyjna lokaliza
cja, mozaika parkietowa, liczniki na wodę i ogrzewanie, drzwi 
antywłamaniowe - 180.000 zł ♦ kredyt. Wrocław, tel. 071/
352-26-09, 0601/94-09-32
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 86 m2,1 p, atrakcyjna lokaliza
cja, mozaika parkietowa, liczniki na wodę i ogrzewanie, drzwi 
antywłamaniowe - 190.000 zł + kredyt. Wrocław, tel. 071/
352-26-09, 0601/94-09-32
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 63 m2, dzielnica Gądów, wła
snościowe, parterowe, duży balkon, spiżarka, - 130.000 zł. 
Wrocław, tel. 351-95-01
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 80 m2,2 balkony, 1 p., własno
ściowe, bezczynszowe, do remontu, nowe piony, woda, prąd, 
kanalizacja, Świętoszów, k. Bolesławca, - 52.000 zł. Wrocław, 
tel. 0602/51-23-75 '
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 73 m2, przy ul. Grunwaldzkiej, 
we Wrocławiu, rozkładowe, wysoki parter, balkon, łazienka i 
toaleta osobno, bez pośredników, -130.000 zł ♦ kredyt. Wro
cław. tel. 071/328-05-14.0502/62-41-83 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE nowe, własnościowe, komfor
towe, 74 m2 • 170.000 zł, lub zamienię na dom, może być na 

^.wsi albomieszkanie 2- lub 1-pokojowe, może być kwaterun
k o w e .  Wrocław, tel. 071/373-86-31

MIESZKANIE 4-POKOJOWE 80 m2, księga wieczysta, wy
soki standard, - 185.000 zł. Wrocław, tel. 071/783-67-44'

MIESZKANIE 4-POKOJOWE spółdzielcze, własnościowe, I 
piętro, rozkładowe, na Kozanowie (bliżej Pilczyc), komórka, 
telefon, wszystkie media, • 155.000 złjub zamienię na 2-po- 
kojowe, z dopłatą. Wrocław, tel. 071/785-59-86 
MIESZKANIE' 5-POKOJOWE komfortowe, stolarka PCV, 
drzwi antywłamaniowe, kuchnia, jadalnia i salon stanowią jed- 
no.pomieszczenie, bardzo przestrzenne, wszędzie kafle, na
I. piętrze, z telefonem, TV kablowa, • 139.000 zł. Jelcz-La
skowice, tel. 071/318-29-86,0501/52-79-47 
MIESZKANIE 5-POKOJOWE rozkładowe, pow. 71 m2, spół- 
dzielczo-własnościowe, parkiety, glazura, boazeria, w nowym 
budownictwie, w centrum Strzelina, opłaty licznikowe, do za
mieszkania od zaraz, - 89.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-13-38 
MIESZKANIE 5-POKOJOWE 83 m2, na Gądowie, rozkłado
we, parter, - 170.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-29-12 lub Ra
dwanice, 071/311-72-04
MIESZKANIE 6-POKOJOWE własnościowe, pow. ok. 120 m2,
2-poziomowe, osobne wejście, ganek, z telefonem, 2 łazien
ki, kafle, podłogi - kafle hiszpańskie, garaż, parter, • 75.000 
zł. Wleń, tel. 075/713-64-66
MŁYN w Paczkowie k. Bierutowa, przemiał 10 ton ziarna na 
dobę, działka budowlana 20 arów, mieszkanie 140 m2, po 
remoncie kapitalnym pomieszczeń socjalnych, możliwość 
zbudowania elektrowni wodnej, rzeka Młynówka odnoga Wi
dawy, - 200.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-97-85

zacją, 13 lat, giełda hurtowa, od 20.000 zl. Wrocław, tel. 071/
788-20-31, 0606/55-50-80
PAWILON Metalplast, 30 m2 z lokalizacją + wszystkie media 
oraz wyposażenie - 30.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-45-98 
PAWILON wolno stojący, 50 m2, na osiedlu Polanka we Wro
cławiu - 2.000 zł/m2 lub wynajmę. Wrocław, tel. 0501/15-45-17 
PAWILON HANDLOWY Metalplast, 46 m2,- lokalizacja, woda, 
kanalizacja, WC, kafle na podłodze, instalaca el., 380 V, •
39.500 zł. Wrocław, tel. 071/330-31-30.0605/25-97-76 
PAWILON HANDLOWY pow. 31 m2, lokalizacja w dobrym 
punkcie, przyłącze wodno-kanalizacyjne, prąd, WC, alarm, -
18.000 zł. Wrocław, tel. 0604/09-47-01 
PAWILON HANDLOWY Metalplast, w ciągu handlowym, pow. 
25 m2, w.c., 2 taryfy, kafle podłogowe, z wyposażenim, atrak
cyjna lokalizacja, parking, - 36.000 zł. Wrocław, tel. 786-84-60 
PAWILON HANDLOWY pow. 191 m2, po remoncie kapital
nym, wszystkie media, w Świeradowie Zdroju, - 240.000 zł 
lub wynajmę - 6 zł/m2. Zabrze, tel. 032/271-19-63 
PAWILON HANDLOWO - USŁUGOWY w Kudowie Zdroju 
(woj. dolnośląskie), pow. całk. 700 m2, w tym 150 m2 miesz
kania, wysoki standard wykończenia (miedź, szyby antywła- 
maniowe, telefon), cena do uzgodnienia. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-35-69, 0603/92-04-19 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem • A00487 www.autogiel- 
da.com.pl)
PAWILON HANDLOWY murowany, okratowany, podpiwniczo
ny, ciepła woda, wyposażenie, 20 m2. • 12.000 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/755-49-32
PAWILON HANDLOWY pow. 25 m2 k. „Mercusa", os. Przy
lesie, w Lubinie + zaplecze, wc, - 35.500 zł. Lubin, tel. 0608/
81-63-36
PAWILON HANDLOWY blaszany, podłoga drewniana, pow. 
6 m2 i 9 m2, licznik elektryczny, regały, - 2.000 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-39-26
PAWILON HANDLOWY 70 m2, pełne wyposażenie sklepu 
spożywczego, w Mietkowie, - 45.000 zł. Sobótka, tel. 071/ 
391-03-94
PAWILON HANDLOWY energia el., woda, telefon, z działką 
o pow. 0.26 ha, przy drodze Bierutów - Oława, - 55.000 zł. 
Bierutów, tel. 071/314-68-16.0606/80-86-05 
PAWILON HANDLOWY murowany, wolno stojący, podpiwni
czony, pow. zabudowy 59 m2, woda, kanalizacja, c.o., wc, z 
telefonem, - 85.000 zł. Lubin, teł: 076/846-91-65 
PAWILON HANDLOWY pow. 41 m2, zaplecze, duże osiedle, 
obecnie branża cukiemiczo-spożywćza - 31.000 zł. Wrocław, 
teł. 071/351-16-20
PAWILON HANDLOWO-USŁUGOWY w Wałbrzychu przy ul. 
Kusocińskiego, pow. 30 m2, murowany, woda, siła, telefon, 
alarm, atrakcyjna lokalizacja, - 64.000 zł lub zamienię. Wał
brzych. teł. 074/664-26-53, 0603/55-83-41 
PAWILON WOLNO STOJĄCY osiedle Popowice, 65 m2, ka
fle, panele, WC, telefon, na każdą działalność, - 85.000 zl. 
Wrocław, tel. 071/329-60-27
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, 
montaż, dokumentacja techniczna. Namysłów, 
tel. 0607/16-37-16, 077/410-23-84 82000891

PENSJONAT na 30 miejsc, pokoje z łazienkami, atrakcyjna 
lokalizacja, miejscowość Pokrzywna, teren parku krajobra-

przy ul. Armii Krajowej (obok obwodnicy śródmiejskiej), okna 
PCV i aluminiowe, parking, odbiór w IV kwartale 2001 r., moż
liwość dowolnej aranżacji wnętrz -1.490 zł/m2. Wrocław, tel. 
341-72-06 wewn. 50 (10-19), 0606/14-35-99 
POMIESZCZENIE usługowo-handlowe, nowe, 65 m2 + plac 
250 m2, piętro 120 m2, na biura, osobne wejście, telefon, 
obiekt strzeżony - 45 zł/m2. Wrocław, tel. 071/363-40-66 w 
godz. 10-16
POSESJA 0.5 ha, duży stary dom z restauracją, + zabudo
wania gosp., murowany, piwnica 2-komorowa, kuta w skale, 
gaz OC, wjazd do Jeleniej Góry -100.000 USD. Jelenia Góra, 
tel. 075/752-16-94
•  POSZUKUJEMY DO WYNAJĘCIA mieszkań i pokoi, na 

terenie Wrocławia, bezpłatne przyjmowanie ofert. BU 
,KAMEX’ , Wrocław, tel. 071/322-85-07 99000001

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA pokoju lub małego mieszka
nia, na terenmie Kłodzka lub najbliższych okolic, na dłuższy 
okres, bez pośredników. Kłodzko, tel. 0607/35-35-70 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA SKLEPU lub stoiska, w cen
trum Głogowa, Legnicy, Polkowic, Lubina. Lubin, tel. 0603/
70-84-28
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU w Oleśnicy, witry
ny, atrakcyjna lokalizacja, poważna firma. Wrocław, tel. 071/ 
367-20-67,0607/47-26-05
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 2-pokojowego 
lub w willi z osobnym wejściem, rodzina 4-osobowa * pies. 
Wrocław, tel. 0503/65-89-00
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA POKOJU w zamian zaopie
kuję sie starszą osobą lub dzieckiem. Wrocław, tel. 071/
786-77-37
•  POWIERZCHNIA BIUROWA ul. Krakowska, 400 m2. 

możliwa własna aranżacja, parking -18 zł/m2. Nierucho- 
mości-Anna Dworak, Wrocław, tel. 071/342-94-51,071/ 
346-06-82 99000001

PUB nowy lokal z wyposażeniem, zezwoleniem na alkohol, 
bilard, flippery, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 071/781-74-25 
PUNKT GASTRONOMICZNY na giełdzie samochodowej, w 
Lubinie, • 18.000 zł. Lubin, tel. 076/847-36-82 
O  PUNKTY GASTRONOMICZNE nad Jeziorem Sław

skim, w Lubiatowie i Sławie. Nowa Sól, tel. 0681 
387-47-56,0502/23-74-49 84001201

RESTAURACJA z pełnym wyposażeniem, koncesja na piwo, 
pow. 90 m2 - 950 zł/m2. Wrocław, tel. 0601/77-34-01 
SKLEP 74 m2, w Oławie - 48.000 zł. Oława. tel. 071/313-91-90 
SKLEP 12 m2 i zaplecze 6 m2. woda, WC, w dobrym punk
cie, całkowite wyposażenie i towar, - 10.000 z ł. ., teł. 071/
344-48-79 po godz. 18
SKLEP mięsny, w Wąsoszu, z wyposażeniem, z chłodnią, -
8.500 zł. Wąsosz, tel. 0602/37-12-85 
SKLEP o pow. 22 m2 (możliwość powiększenia pow. do 60 
m2), z odzieżą młodzieżową (+ kolekcja jesienna), z lokaliza
cją w DH w centrum Wrocławia, na rynku od 9 lat, dobra re
noma. 9.800 kart stałego klienta, przedstawicielstwo firm 
odzieżowych, - 30.000 zł + pomoc we wdrożeniu i przeszko
leniu pracowników. Wrocław, tel. 0606/14-35-98, 0606/
14-35-99
SKLEP MIĘSNO-SPOŻYWCZY w Wałbrzychu, 78 m2. kpi 
wyposażony, - 90.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-97-96 
SKLEP MUZYCZNY komis, w Legnicy, znany na rynku, lokal 
po remoncie, możliwość przeszkolenia.i dalszej stałej współ
pracy, lokal dzierżawiony, niski czynsz. -15.000 zł. Legnica, 
tel. 0605/56-91-58,0605/56-91-59 
SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY pow.90 m2. nadaje 
się na hurtownię lub po przeróbce na dom mieszkalny wraz z 
działką 6 arów, - 27.000 zł. Turzany, gm. Wińsko, tel. 071/
389-04-08
SKLEP WIELOBRANŻOWY około 60 m2, z wyposażeniem,
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MŁYN elektryczny * budynek gospodarczy, działka budowla
na 41 a, 26 km od Wrocławia, -120.000 zł. Uraz, gm. Oborni- 
ki Śląskie, tel. 071/310-72-23
MŁYN ELEKTRYCZNY 4 pary walców • 140 000 zł. Miksztat,

_ tel. 062/731-00-01 
NIERUCHOMOŚĆ hala murowana 1200 m2, c.o., woda, 2 
studnie głębinowe, siła, transformator, sad owocowy, miesz
kanie 150 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, na działce 0,48 
ha, ogrodzona, na uboczu, teren utwardzony, • 240.000 zł. 
Dębowiec, tel. 074/816-11-86
NIERUCHOMOŚĆ w Kępnie, przy głównej trasie Wrocław - 
Warszawa, Katowice - Poznań, 1 ha, nowe zabudowania, 4 
hale produkcyjne o pow. 31000 m2, z rampami, 2 zaplecza 
biurowo-socjalne o pow. 250 m2,5 szklarni o pow. 2500 m2, . 

. dom, kotłownia, całość ogrodzona i wyasfaltowana, cena do 
negocjacji. Kępno. teł. 062/782-32-08,062/782-45-45 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
A00492 www.autogielda.com.pl).
NIERUCHOMOŚĆ magazyn, pomieszczenia gospodarcze, 
wiaty stalowe, garaże, działka 1,8 ha, - 30.000 zł. Kłodzko, 
tel. 0602/63-55-48
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA pow. 14 arów, biurowo - 
magazynowo - warsztatowa, ogrodzona, z utwardzoną po
wierzchnią, w Księginicach, k. Lubina, -180.000 zł. Lubin, tel. 
076/842-59-54 po godz. 20
OBIEKT PRODUKCYJNY z zapleczem biurowo-magazyno- 
wym, 425 m2. działka 2000 m2. północ Wrocławia, • 390.000 
zł. Wrocław, tel. 0607/36-48-21 
OBIEKT ZABYTKOWY w Lądku Zdroju, położony w parku, w 
centrum, pozwolenie na prowadzenie kawiarni, pasaż han
dlowy, pow. 381 m2 oraz mieszkanie o pow. 76 m2, działka 
włsanościowa 643 m2, wszystkie media • 600.000 zł. Wro
cław, tel. 071/363-16-35, 0502/03-83-42 
OBORA 400 m2, ze strychem, + 2 ha pola (może być więcej), 
b. dobre warunki na hodowlę koni lub innych zwierząt, możl. 
budowy stawu. - 150.000 zł. Małujowice 64, gm. Brzeg, tel. 
077/412-32-25
O  OŚRODEK KEMPINGOWY 10 domków, w Wilk- 

szynie Leśnym k. Obornik Śląskich, cena do 
uzgodnienia. Wrocław, tel. 0601/73-18-43 
02020981

OŚRODEK WCZASOWY w Sarbinowie Morskim gm. Mielno, 
stan surowy zamknięty, pow. 5.000 m2, pokoje i apartamenty 
od 30 m2 do 70 m2, działka 1,4 ha, możliwość kupna w seg
mentach - 500 zł/m2. Bierutów, teł. 071/314-66-45, 0608/
19-01-49
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 poniemieckiego, centrum Jeleniej Góry, 147 
m2,4 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, ogród 800 m2,2 gara
że, - 250.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-33-65 po godz. 18 
PARTER DOMU pow. mieszkalna 75 m2, użytkowa 420 m2, 
możliwa dobudowa, stan idealny, - 200.000 zł lub raty. Wro
cław. tel. 0607/63-77-84
PAWILON pow. 100 m2, wolno stojący, podpiwniczony, poło
wa umeblowana, pod małą gastronomię, druga połowa pod 
regały, 3 WC, pełna kanalizacja, po remoncie, - 26.000 zł lub 
wydzierżawię. Lubin, tel. 076/846-71-44 
PAWILON METALPLAST 28 m2, mała gastronomia, z lokali-

zowego, - 300.000 zł. Głuehołazy, tel. 077/439-75-62. 
439-75-64.
PIEKARNIA kompl. wyposażona, 220 m2, w centrum Dzier
żoniowa, - 230.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-62-69 
PIEKARNIA z wyposażeniem, i sklep (obok piekarni), w woj. 
opolskim, - 70.000 zł. Tarnowiec, gm. Lubsza, tel. 077/
412-21-75
PODDASZE DO ADAPTACJI z posesją, niedaleko Opola, 15 
km, ładna okolica, • 50.000 zł. Ciepielowice, gm. Dąbrowa 
Niem., tel. 077/464-13-17; 0603/31:78-19 
POŁOWA DOMU poniemieckiego, pow. 160 m2.1 piętro: 4 
pokoje, kuchnia, łazienka, WC, poddasze: 2 pokoje, kuchnia, 
piwnice, strych, podwórze, ogród 500 m2 - 700 żł/m2. Choj
nów, tel. 076/818-87-55
POŁOWA DOMU księga wieczysta, pow. mieszkalna 120 m2, 
łazienka, wc, strych 60 m2, przybudówka 60 m2. garaż, ogród 
5a, 3 km do Czech, do jeziorka 1 km, atrakcyjna okolica, cena
39.000 zł. Głuszyca Górna, tel. 0609/58-95-11 
POŁOWA DOMU piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, budy
nek 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 PONIEMIECKIEGO do remontu, działka 15 
arów, • 25.000 zł. Jakubowo Lubińskie, teł. 076/818-33-22
•  POLOWA DOMU na Oporowie, parter, eleganckie miesz

kanie, działka 600 m2. W.J., Wrocław, tel. 071/351-38-34,
357-09-44 99000001 ,

POŁOWA DOMU wysoki parter, garaż, taras. c.o. gazowe, 
działka, niezależne, ogrodzone, księga wieczysta (bez po
średników), Psie Pole, - 220.000 zł. Wrocław, tel. 352-72-83,
322-94-75
POŁOWA DOMU przy ul. Koreańskiej, piętro, pow. mieszkal
na 70 m2, pow. całkowita 120 m2. ogród 400 m2. bezczyn
szowe, księga wieczysta, - 210.000 zł. Wrocław, tel. 0501/
93-24-18
POŁOWA DOMU w zabudowie bliźniaczej, pow. 208 m2, 
możliwość zagospodarowania strychu, stan surowy zadaszo
ny, bez stolarki okiennej, we Wrocławiu, na Stabłowicach, -
199.000 zł. Wrocław, tel. 071/350-09-69
POŁOWA DOMU parter, pow. 66 m2. z garażem, działka 1300 
m2, we Wrocławiu, -175.000 zł. Wrocław, tel. 0607/43-99-29
•  POŁOWA DOMU piętrowego, pow. użytk. 120 m2, z ga

rażem oraz dodatkowo z ogrodem 15 arów, między Ząb
kowicami śl. a Srebrną Górą - 45.000 zł. Biuro Obrotu 
Nieruchom., Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-13-11 
99000001

POŁOWA WILU parter 100 m2, działka 11 a, telefon, CO ga
zowe, nowe, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, weranda, po remon
cie całości, - 225.000 zł. Lądek Zdr., tel. 074/814-74-03 po 
godz. 16
POŁOWA BUDYNKU MIESZKALNO-PRODUKCYJNEGO 
parter 160 m2, dwie duże hale, piętro 4 pokoje, kuchnia, dział
ka 10 arów, duży garaż, dojazd PKP, MZK, wokół lasy, 15 km 
od Zielonej Góry, - 45.000 zł. Letnica, tel. 068/453-48-23 
POŁOWA UDZIAŁU WSPÓŁWŁASNOŚCI OŚRODKA 
WCZASOWEGO w Międzywodziu, 100 m od morza, położo
ny na działce zalesionej o pow. 80 arów, 6 budynków wcza
sowych na 120 osób, zaplecze kuchenne, pole namiotowe, •
600.000 zł. Międzywodzie, tell 0608/19-01-49 
POMIESZCZENIA BIUROWE o pow. od 58 do 230 m2. na I i 
II piętrze, w nowo budowanym centrum handlowo-biurowym

okolice Strzegomia, telefon, woda - 65.000 Zł lub wynajmę -
1.500 zł/mies. Strzegom, tel. 074/855-25-57 po godz. 18 
SKLEP, BAR z wyposażeniem, dobrze prosperujący, centrum, 
- 70.000 zł. Wrocław, tel. 0606/28-97-18 
STACJA PALIW CPN budowana technologią Euro, przy tra
sie Jelenia Góra-Zgorzelec - 2.700.000 zł.., tel. 0603/84-77-86 
STARY MŁYN DO RENOWACJI pięknie położony, nad sta
wem, może być przeznaczony na cele turystyczne, • 80.000 
zł. Ciepłowody, tel. 074/810-35-70 
STAW o pow. 0,5 ha lustra wody, zagospodarowany, położo
ny wśród zieleni, idealny na cele hodowlane lub rekreacyjne,
b. dobry dojazd, zaciszne położenie, media w pobliżu, okoli
ce Wołowa, - 50.000 zł. Brzeg Dolny, tei. 071/319-50-32

O KAZYJN IE  SPRZEDA M  
SK L EP  W RYNKU

doskonała lokalizacja, na każdą \ 
działalność, cena 195.000 zł iI

Dzierżoniów, tel. 074/832-3^88,0-602 62 0093 1

STAW 1 ha, • 6.000 zł. Wrocław, tel. 071/315-38-24 po 
godz. 18
STAWY HODOWLANE nowe, 5 ha oraz grunty pod stawy, 
hodowlę koni i strusi, grunty pod zabudowę mieszkal- 
no-rekreacyjną, 20 km ód Wrocławia (Czeszów), włączone 
do światowej sieci ochrony jezior „Living-Lakes*, • 300.000 
zł. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
STOISKO w centrum handlowym GAJ, - 24.000 zł lub zamie
nię na samochód. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
WARSZTAT pow. 200 m2, nadający się na każdą działalność, 
z działką 25 arów, woda, CO, prąd, w rozliczeniu może być 
samochód lub inne propozycje, - 168.000 zł. Brenno, gm. 
Wijewo, tel. 065/549-40-36
WARSZTAT pow. 120 m2, w Jelczu-Laskowicach, działka 
1500 m2, ogrodzony, plany rozbudowy, możliwość prowadze
nia produkcji ciężkiej, - 120.000 zł. Wrocław, teł. 071/ 
346-63-43
WARSZTAT SAMOCHODOWY z myjnią, ogrodzony, parking, 
wolno stojący, plany rozbudowy, sprzedaż z powodu wyjaz
du, -195.000 zl. Bielawa, tel. 074/833-58-44 
WARSZTAT SAMOCHODOWY o pow. 140 m2, stanowisko 
blacharskie, 2 kanały, zaplecze soqalne, c.o, - 35.000 zł. Le
gnica, tel. 076/854-51-02,0600/34-86-90 
WARSZTAT SAMOCHODOWY do wykończenia, wraz z za
pleczem mieszkalnym, nadaje się na każdą działalność, do
bry dojazd, wszystkie media, działka własnościowa 800 m2, -
250.000 zł lub zamienią na mieszkanie we Wrocławiu, inne 
propozycje. Wrocław, teł. 071/343-72-37,0602/49-54-29 
WARSZTAT STOLARSKI z różnymi maszynami (90 m2), 
działka 3,25 a, w rozliczeniu może być samochód osobowy, 
zachodni, poj. do 1300 cm3, • 60.000 zł. Szlichtyngowa, tel. 
065/549-27-24 po godz. 20
WYPOŻYCZALNIA KASET VIDEQ 2.000 kaset, stali klienci,
- 25.000 zł. Wrocław, tel. 0605/67-67-07
ZAKŁAD DRZEWNY w okolicy Brzegu, pow. 750 m2. maszy

ny, suszarnia, działka 1.22 ha, - 80.000 zl. Wrocław, tel. 071/ 
336-24-59
ZAKŁAD KAMIENIARSKI trak do cięcia granitu, cyrkularka, 
szlifierka, -15.000 zł. Legnica, tel. 076/852-47-32 wieczorem
•  ZAMEK ok. Rudnej, do remontu, 3500.m2. kubatura

14.500 m3,60 arów + park + 18 ha pola -1.000.000 zł. 
BN .NOWY DOM', Wrocław, tel. 071/372-43-06 
99000001

•  ZAMIANY - KOMPLEKSOWA OBSŁUGA TRANSAKCJI 
przez licencjonowanego pośrednika w obrocie nierucho
mościami. BN .ANTON", Wrocław, tel. 071/339-28-36, 
0603/64-04-08 99000001

ZAMIENIĘ DOM pow. użytkowa 260 m2, całk. 366 m2. na 
mieszkanie. Chojnów, tel. 076/818-75-98 po godz. 20 
ZAMIENIĘ DOM 2 km od Sycowa, pow. 170 m2,5 pokoi, 2 
.łazienki, okna i ocieplenie plastikowe, CO miedziane, grzej
niki Purmo, drewniane podłogi, tarasy 50m2 + budynek gosp. 
o pow. 120 m2. działka 15 a - 210.000 zł - na mieszkanie we 
Wrocławiu, inne propozycje. Syców. tel. 062/785-16-31 
ZAMIENIĘ DOM w tech. drewnianej, 80 m2, działka 47 a, 30 
km od Wrocławia - na mieszkanie 2,3-pokojowe, chętnie 
obrzeża Wrocławia, z ogródkiem. Trzebnica, tel. 0607/
25-58-20
ZAMIENIĘ DOM wolno stojący, 230 m2, na działce 915 m2, 
prąd, woda, stan surowy zamknięty - 230.000 zł, na mieszka
nie w zachodniej Części Wrocławia, 3-pokojowe, z możliwo
ścią dopłaty. Wrocław, tel. 071/396-35-09 
ZAMIENIĘ DOM murowany, komfortowy, okna PCV, dach
2-spadowy, 7-pokojowy. garaż na 3 samochody, 2 linie tele
foniczne, duży, pow. 300 m2, na północnych obszarach Wro
cławia - 450.000 zł, na 2- lub 3-pokojowe mieszkanie albo 
sprzedam bądź wynajmę. Wrocław, tel. 071/785-40-67,0501/
41-14-01
ZAMIENIĘ DOM PONIEMIECK110 km od Wrocławia + miesz
kanie, 70 m2, we Wrocławiu - na dom we Wrocławiu lub w 
bliskiej okolicy. Wrocław, tel. 071/326-20-97 
ZAMIENIĘ DWA MIESZKANIA komunalne, jedno 28 m2, po 
remoncie, nowe okna, wszystkie media, drugie 38 m2, stan 
dobry, wszystkie media - na jedno duże 4- lub 5-pokojowe. 
Wrocław, tel. 0604/85-03-39
ZAMIENIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 35 arów, blisko las, atrak
cyjna miejscowość, 5 km od Sobótki, na kawalerkę, we Wro
cławiu. Wrocław, tel. 0604/35-05-29 
ZAMIENIĘ GARAŻ własnościowy, Wrocław Karłowice ul. Staf
fa - na Krzyki, ul. Drukarska. Wrocław, teł. 071/783-00-92 
ZAMIENIĘ KAWALERKĘ 33 m2, il p., zadbaną jasną z bal
konem, na mieszkanie w starym budownictwie, większe, do 
remontu, okol.'ul. Jaworzyńskiej, Mickiewicza, może być we 
Wrocławiu. Legnica, tel. 076/850-68-20 
ZAMIENIĘ KAWALERKĘ 25 m2, własnościową w Boguszo- 
wie-Gorcach, z  wygodami, na większe, w Wałbrzychu lub 
Wrocławiu. Wałbrzych, tel. 0600/81-08-86 
ZAMIENIĘ KAWALERKĘ 23 m2, komunalną, z małym ogród
kiem, w Śródmieściu - na większe. 2 lub 3-pokojowe. Wro
cław, tel. 071/321-37-84
O  ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE 38 m2, te

lefon, własnościowe, na 3-pokojowe, ok. 60 m2, 
każde oferty, bardzo p ilne .., tel. 071/341-25-42, 
0600/85-40-53 81009881

ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe w Niemczy, po re
moncie, 44 m2,1 p., 2-pokojowe, kuchnia, łazienka, przedpo
kój, CO gaz., wodomierz, z telefonem • na mieszkanie we 
Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/789-68-57 
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 3-pokojowe, własnościowe, w Bo
lesławcu, na mieszkanie w Lubinie, Legnicy, Jeleniej Górze 
inne propozycje lub sprzedam, - 68.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/735-14-55.0608/77-04-77 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE 43 m2, IV piętro, w 
bloku spółdzielczym w Dzierżoniowie • 46.000 zł, na małe we 
Wrocławiu. Dzierżoniów, tel. 074/832-18-78, 0604/06-61-03 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, I piętro, tełeTon, nowe 
budownictwo - na dom w ok. Żagania lub kupię dom. Głogów, 
tel. 0600/81-31-46 po godz. 14 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Kowarach, spół
dzielcze, na parterze, balkon, kafelki, terakota, panele, dział
ka ogrodowa 3 a, blisko centrum - na podobne w Jeleniej 
Górze. Jacek Kieszkowski, Kowary, tel. 075/642-30-06 grzecz
nościowy
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE 62 m2, własnościo
we, na 1. piętrze (blok 3-piętrowy), wszystkie media, wysoki 
standard, opomiarowane. miejsce parkingowe, w centrum 
Kudowy Zdrój, zamienię na mniejsze, we Wrocławiu, o po
dobnym standardzie. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-30-70 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, w Lądku Zdroju, pow.
73 m2, spółdziełczo-własnościowe, księga wieczysta, sło
neczne, niski czynsz, niska zabudowa, na mieszkanie we 
Wrocławiu lub sprzedam. Lądek Zdrój, tel. 0602/29-93̂ 50 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE w nowym budownictwie, na 1. pię
trze, przy ul. Stryjskiej, pow. 38 m2. jeden pokój, kuchnia, ła
zienka, po remoncie - na mieszkanie w starym budownictwie, 
ok. 100 m2, na 1. lub 2. piętrze, może być zadłużone. Legni
ca, tel. 076/851-23-05
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, pow. 94 m2, blisko 
parku, po remoncie, na 3-pokojowe w bloku, własnościowe 
iub domek w okolicach Legnicy, poniemiecki lub dwa małe 
mieszkania w bloku, spółdzielcze. Legnica, tel. 076/72.1-77-18, 
0604/34-18-19,0602/29-38-09 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, 31 m2. w Krzywej k. 
Bolesławca, własnościowe, wartość 12.000 zł - na samochód, 
może być bus. uszkodzony. Legnica, tel. 0604/72-40-44 , 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE spółdziełczo-własnościowe, 3-po
kojowe, 58 m2, an I piętrze, z balkonem, telefonem, w budyn
ku 4-piętrowym, w Legnicy. Legnica, tel. 076/856-17-16 - 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, o pow. 49.20 m2, na 2. 
piętrze, w budynku 4-piętrowym, w Zielonej Górze - na miesz
kanie równorzędne, we Wrocławiu lub większe w Lubinie, z 
dopłatą. Lubin. tel. 076/842-4141,0606/93-95-75 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 51 m2. własnościowe - na mniej
sze, w Lubinie. Lubin, tel. 0502/54-79-44 
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 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, kwaterunkowe, kuch
nia, łazienka, po remoncie, ogródek - na większe, może być 
zadłużone, do remontu lub dopłata. Oborniki śląskie, tel. 071/ 
310-34-38
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-pokojowe. pow. 72 m2, w Polani
cy Zdroju, na dwa mniejsze, cena 2000 zł/m2. Polanica Zdrój, 
tel. 074/868-20-76,0606/3348-83 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE spółdzielczo-loka- 
torskie, parterowe, przy ul. Niedźwiedziej, 63 m2 - na mniej
sze, 2-pokojowe * dopłata. Radomsko, tel. 0503/79-98-15 po 
godz. 17
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 48 m2, bez
czynszowe, telefon, balkon, piwnica, w Świętochowie na mały 
dom w okolicy Bolesławca, Żagania, - 40.000 zł. świętoszów, 
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
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 54.3 m2. spół
dzielcze, w Wałbrzychu, na osiedlu Podzamcze, piękna oko- f- 
lica, widok na zamek Książ - na podobne lub większe w Lubi
nie, lub Polkowicach. Wałbrzych, teł. 074/665-34-95 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe w 
Lubinie (os. Przylesie), 57 m2, przebudowane, wysoki parter, 
balkon, słoneczne, wszystkie media - na kawalerkę w Lubi
nie lub Polkowicach. Wałbrzych, tel. 074/871-17-16, 0605/
63-96-53
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ARTYKUŁY DO SAMOOBRONY
Posiadamy w sprzedaży (także wysyłkowej):
pistolety i karabiny gładkolufowe 4,5 mm •pistolety j ^wolwery
hukowo-alarmowe •paralizatory •gazy obezwładniające,
paraliżujące i inneepaitntball i akcesoria 

8 9 M  J | » S B S a B B B B B S B I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I i l i a
W ofercie posiadamy także szeroki wybór galanterii:

# w  kabury, pasy, szelki itp. oraz różnorodne akcesoria
ĘĘff militarne

(071) 322 53 78w w w .m il i t a n a .p l  {JJ  ( 0 7 1 ) 3 7 2 0 1 6 8P
W  Odwie

(0 7 1 )3 7 2 0 1  68
W BF Odwiedź nasz sałon osobiście, sprawdź nas/ą ofertę w Internecie, 

lub po prostu zadzwoń po bezpłatne informacje

BORBET

^ 9 ? ian ' ei  t  
JSwefó 800ił

• f e l g i  a l u m i n i o w e
- f e l g i  s t a l o w e
- o k l e i n a  d e s e k
• s p r ę ż y n y  " E N Z O "
- s z y b e r d a c h y
- h a k i  h o l o w n i c z e  opom.

W A N  I m p o r t - E k s p o r t  
W r o c ł a w  ui . G ł ó w n a  67 
lo l . / f a *  0 7 1 /  3 5 1 - 2 2 - 4 4
W r o c ł a w  ul . K o l i s t a  14k 
te l .  071 /  3 5 3 - 7 1 - 6 5

w w w . b o r b e t . c o m . p l

jT ~ ' FOTELIKI
wózki, łóżeczka 

chodziki 
akcesoria dla 

niemowląt 
odzież, pościel

'BAJKA"HURTOWNIA ART.
DZIECIĘCYCH 

W rocław , ul. D łu g o sza  2/6 s 
tel./fax (071) 325-38-81 w. 11° 

pon.-pt. 8M-16°°, sob. 8M-14°°

PRODUCENT KOŁDER, POŚCIELI
TKANINY' pościelowe POklEl WtlNIANA Z0R

ZASŁONOWE >' M tD W K C W  I 9 U W U
N A JT A N IE J: pości e i pomuek, M*Seu,
I M I  K M  atłasowa  M M B 4 W .Z M U M

WYPOSAŻANIE: HOTELI, PENSJONATÓW ttp.
UNI-EK0Ww,ul.Krakowska100,tel. 3414354.0601571323

PROSTOWANIE FELG
ALUMINIOWYCH I STALOWYCH
SPRZEDAŻ OPON I FELG

USŁUGI WYKONUJEMY

NA poczekaniu!
PEŁNA
REGENERACJA 
KOMPUTEROWE 
WYWAŻANIE KÓŁ 
WULKANIZACJA

Wrocław, ul. Trzebnicka 8 
tel. 071/321-14-49

322-17-94 opooom

SZYBERDACHY
montaż ■ autoryzacja 

Wrocław, ul. Wagonowa 3a (k. Pafawagu) 
tel. 071/359-46-60, 0-601 76 77 71

Wrocław AUTOSZYBY
ul. Trzebnicka 31; 372 04 43; 372 04 44

N O W A  S I E D Z I B A  • U L .  DŁUGA 61
+ AUTOBLOKADY DIPOL
te l. b.z. (071) 355 55 83, 37 35 819 =
lO  lotn ia  tradycja, bezterminowa gw arancja §

BOK ZALOtEWlA 1961

r* «t* PttrtyiftSdK* Uwtwmm m* ftr*y$«f*JI /

O I

AUTOSZYBY
ul. Kordeckiego 4 
tel. 065 529-72-40 
M  065 527-11-37
64-100 LESZNO

PISTOLETY I KARABINKI GŁADKOLUFOWE KAL. 4,5

BEZ ZEZWOLENIA
GAM O , W ALTHER, GROSMAN i inne. 
Jedno i w ielostrzałow e od 169 zł

NOWOŚĆ: GAMO HUNTER 440, kal. 4,5 
prędkość wylotowa 305 m/s!

Ponadto oferujemy: PARALIZATORY, GAZY, STRASZAKI, PAŁKI, PROCE 
AMERYKAŃSKIE LATARKI MAG-LITE. OPTYKA
NOŻE I NARZĘDZIA: V IC T O R IN O X . L A T H E R M A N . g e r b e r , p u m a  
oraz sprzęt łuczniczy, paintball i surwiwal.

SKLEP Z BRONI
Wrocław ul. GWARNA 13, (vis a vis Dworca Głównego) tel./fax (071) 341 92  49

DYSTRYBUTOR 
ARTYKUŁÓW DZIECIĘCYCH
"mD+", Wrocław, ul. Tęczowa 83
• FOTELIKI SAMOCHODOWE
• ŁÓŻECZKA, POŚCIELE
• WÓZKI
• KOJCE
• AKCESORIA O P010488

• ODZIEŻ
czynne w godz. 8°°-17M, sobota 8°°-14°° 
NAJWIĘKSZY WYBÓR, NISKIE CENY

N A J T A N I E J ! ! !

Wrocław, j|l- Tprfowa 43, tel./fax 071/372-63-01, 0-601 780 378 
w godz. 8 -18' , w niedzielę i święta po uzgodn. telefonicznym
J e l e n ia  G ó r a ,  ul. Powstańców W lkp. 17 A, tel. 075/767-88-54, tel. kom. 0-601 780 946
B ia ła w a ,  P lskorzów  41 A, tel. 074/836-67-17  o p o i i s 7 4  •

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 r z y c h , ul. Teligi 29, tel. 074/841-60-59 

yżary, tel. 068/374-27-54

montaż z kuponem

■ folie
antywłamanlowe

- folie lustrzane
- folie matowe ,
- autofolle 
-montaż,
sprzedał S2-01B WROCŁAW, ul. Cze? 

■ tel. <071>IBA< 68 07. 0603 808 SÓ

AUTOSZYBY ul. Żmigrodzka 75 
tel. 352-75-38, 0-601 725182

OP005691

O  ZAMIENIĘ MIESZKANIE spółdzielcze, pow. 50 m2, 
2 pokoje • na mniejsze, do 35 m2, z dopłatą. Wro
cław, tel. 071/351-02-65 80008211

•  ZAMIENIĘ MIESZKANIE centrum, 36 m2, spółdz.-własn., 
na 3-, 4-pokojowe; Szprotawa, 24 m2, własn., na Wro- 
cławrRacibórz, 2-pok., spółdz.-lokat., na Wrocław; Wro
cław - Szczepin, 2-pok., 32 m2, spółdz.-własn., na War
szawę. BN „ANTON", Wrocław, tel. 071/339-28-36,0603/ 
64-04-08 99000001 

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE spółdzielczo-wła- 
snościowe, 19 m2, parter, w, dzielnicy Borek, na małe miesz
kanie 2-pokojowe na Hubach lub Gaju, z dopłatą. Wrocław, 
tel. 071/793-58-17
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE 51 m2, w miejsco
wości Będzin, po remoncie - 70.000 zł - na inne, we Wrocła
wiu, podobny metraż, min. 2-pokojowe, może być spółdziel
cze lub kwaterunkowe, pilnie. Wrocław, tel. 350-76-81 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2, dzielnica 
Popowice - na 2-pokojowe, z dopłatą. Wrocław, tel. 343-83-55 
(pn.-pi.)
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE 67 m2, kuchnia, ła
zienka, przedpokój, balkon, na I piętrze, c.o. gazowe - na 2 
osobne Mieszkania. Wrocław, tel. 330-00-70 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2 pokojowe, 36 m2, spółdziel
czo* własnościowe, na Kozanowie, komfortowe, kafle, pane
le, okna PCV - "w większe na tym samym osiedlu. Wrocław, 
tel. 071/373-99-53
ZAMIENIĘ MIESZKANIE we Wrocławiu, centrum miasta, 50 
m2, kwaterunkowe, blisfoUniwersytetu - aa mieszkanie wła-

W YPRZEDAZ
Sprzedajemy majątek upadłych firm
samochody................. rok..... cena....przeb. sztuk
K IA ................................... 1999.....27,3........ 11-60......... 8
SKODA PICK-UP ..............2000.....29-30 .... 4,5-13........ 5
PEUGEOT B O X ER ...........1999.....33-35 .....58-97......... 3
DAEWOO MATIZ..............1999......13-14 .....37-40 ......... 2
VW GOLF IV .................... 1999.....35 ......... 38,9............1
IVECO (WINDA HYDR.) 1999....  105 ...... 7 5 ...............1
LUBLIN II.......................... 96-98.... 14-19 .... 15-80..........8

m o ż liw o ś ć  le a s in g u
KOM PUTERY za 200 zl!!! I inne, no^i
W ó zk i w id łow e (paletow e) - 500 z ł mama®
W ó zk i m agazynow e  - 350  z ł
W ó ze k  w id łow y sp a linow y - 9  tys. z ł (razem  30 sz tuk)
M eb le  biurowe: b iurka - od 4 0  do 100 z ł
Te le fony P a n a so n ic  - od 50  do  60  z ł ^ X V - /
Kom putery, 30  sztuk, np.: Wszystkie ceny zawierają VAT

Ce le ron  500 z  m onitorem  -1 1 0 0  zł, Pen tium  166 z  m onitorem  - 220 z l

Tel. 076/850-65-56,850-65-57 w godz. 8.00 -15.00 lub 0-604 248 754

S Z Y B Y  S A M O C H O D O W E
I ul. Drzewna 4 OPOH978

tel. 359-20-40, 359-20-41, Ó-609 46 11 37, 0-602 86 65 46 
MIWYJAZDY DO KLIENTA. RABAT DO 10%. POGOTOWIEIII
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regionalna gazeta  ogłoszeniowa 
w ydaw ana w c w tork i i p iątk i 

W Y D A W C A : »S T Y M A R " .s  c 

M .JH ajsk i. J . S tyrna 

http:Ww w w.autogiclda .com .p l 
e-m ail: stym ar@ au tog ie lda .com .p l 

A dres redakcji:
50-440 W roc ław , ul. K ośc iu szk i 135 

Recfaktbr Naczelny:
Janusz S lym a  
tel./fax 342-58-29 

D z ia ł R e k la m y
k ie row n ik  dzia łu : Dorota Am brożew icz 
tel. 342-67-27

Reklam a - druk pogrubiony
Agn ieszka  Sam ek, pon.-pt w  god z. 8-16
tel./fax 341-34-98

Dział Ogłoszeń Bezpłatnych
k ierow n ik  działu : Józefina  K oczenasz
tel. 342-70-70

Skład i łamanie tekstu:
Iw on a  Kom endant, Jerzy B o g o b o w ic z , 
Jan Stob icrsk i, M ateu sz S trybel

Druk: Norpol-Press sp. z  o. o. W roc ław

DRUKUJEMY BEZPŁATNIE
ogłoszenia osób prywatnych typu "sprzedam

- kupię", pod warunkiem  podania ceny. 
O g ło s z e n ia  te  p r z y jm u je m y  lis to w n ie  
i telefon icznie (faxem ), pod numerami: 

te l. 071/342-18-14, fax  071/372-56-54, 
w  godzinach: pon.-pt. od  7*" do 18*° 
soboty od 8(IH do I4"°*a także poprzez naszych 
akwizytorów na giełdach samochodowych. 

Również bezpłatnie drukujemy ogłoszenia 
w sprawie pracy.^

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Zastrzegamy sobie prawo do ostatecznej 
redakcji ogłoszeń bezpłatnych, w  tym rów
nież do skracania tekstu w przypadkach 
przekroczenia pojemności informacyjnej 
przyjętej dla ogłoszenia drobnego.

REKLAMY PŁATNE 
PRZYJMUJE:

D zia ł R ek lam y:
W rocław , ul. K ościu szk i 135, pokój 221, 

tel. 342-57-90 

pon., czw ., w  g od z . ’8to-16"° 

w t., śr., pt., w  g od z . 800- 1700 

R ea lizu jem y ró w n ie ż  z lecen ia  p rzysłane 
pocztą lub faxem (n r 071/342-57-90) pod wa
runkiem załączenia dowodu wpłaty na nasze 
konto. Reklamy te będą drukowane po w p ły 
nięciu pieniędzy na nasze konto bankowe'. 

Podatnicy V A T  proszeni są o  upoważnienie 
nas do wystawienia faktury V A T  bez sw oje
g o  podpisu.

W  razie jakichkolw iek wątpliwości co do w y 
m iarów  ogłoszenia reklam owego i je g o  ceny, 
prosim y przesłać treść ogłoszen ia  faxem , 
ok reś lim y  je g o  w ie lk ość , ustalim y cenę, 
udzielim y potrzebnych wyjaśnień pod poda
nym numerem telefonu.

Ceny reklam:
pierwsza s trona    - 12,00 zł/cm2+ V A T
ostatnia strona.................  - 8,00 zł/cm2+V A T
strona druga, przedostatnia
i strony rozkładowe - 4,00 zł/cm2+ V A T
pozos ta łe ........................ - 2,40 zł/cm2+V A T
autokom isy........................- 1,50 zł/cm2+ V A T

reklamy autokom isów muszą zaw ierać w y 
kaz oferowanych do sprzedaży samochodów, 
rok p ro d u k c ji i cen ę . In fo rm a c ja
0 samochodach ma zajm ować nie mniej niż 
50%  powierzchni reklamy.

najmniejsza w ie lkość  ogłoszen ia  - 10 cm 2.

# Moduł reklam owy drukiem pogrubionym: 
tekst do 240 Znaków m aszynowych, bez ry
sunków i elem entów  gra fik i, lin ie  z  góry
1 z  dołu lub inny wyróżn ik , w ie lkość czc ion 
ki od  5.3 do 6 pkt. - 12 z ł ( z  V A T )
#  M o d u ł re k la m o w y  b a z o w y :  tekst 
do 240 znaków m aszynowych, bez rysunków 
i elem entów  gra fik i, lin ie z  góry  i z  dołu lub 
inny w yróżn ik , w ie lkość czcionki od  5.3 
do 6 pkt: o ferty  nieruchomości, turystyczne
- 5 z ł (z  V A T ) - ty lko biura nieruchomości 

i agencje turystyczne
8  Zdjęcia w  intem ecie do ogłoszenia bez
płatnego - 14 z ł za 28 dni em isji ( z  V A T )
•  Zdjęcia w  intem ecie do ogłoszen ia bez
płatnego - druk w  ośmiu wydaniach gazety 
(pakiet internetowy) 37,20 z ł

UWAGA:
Nie drukujem y ogłoszeń, które nie 
są opłacone.
Rek lam acje  rozpa tryw ane  są do 
pięciu dn i od daty ukazania się re
klamy.

Num er naszego konta:

STYMAR" s.c. M Majski, J. Styrna 
Bank PKO SA  BP IV O/Wrocław 
nr 10205255-410418-270-11-111

Określenia wyrazów krzyżówki podano w przypadkowej kolejności, ujawniając jednocześnie niektóre 
litery tych wyrazów w diagramie. Litery znajdujące się w polach diagramu oznaczonych kropką w dolnym 
prawym rogu, czytane rzędami, utworzą hasło będące rozwiązaniem krzyżówki.

O kre ś len ia  w yrazów :
- filmowy kochanek
• Czyn
- sportowy uraz dala
- niezbyt rozgarnięty chłop
- szwajcarski lewy dopływ Renu
- trzos
- narzecze
- zaciśnięta pięść
- pies latający
- dzika forma karpia (M. Czarne)
- święta księga mazdaizmu
- niepoprawny marzyciel
- port japoński włączony w 1958 r. do Jokohamy
- kształt elipsy
• najdawniejszy tytuł feudalny w Angii i
- rozproszenie jedenej narodowości wśród in
nych nacji
- część zbroi rycerskiej osłaniająca goleń
- ‘ krzyżówkowa* ewolucja narciarska

- sanna
- zając morski
- wierzba szara 
- i slalom, i Zlot
- uchatka patagońska
• "palindromowy" kabaret
- walor
- neuryt
- złośliwy sprzeciw
- zestaw danych liczbowych
- grupa wyznaniowa
- i Chopin, i Strawiński
- jeden ze zmysłów
- drgająca część głośnika
■ lewy dopływ Dunaju w Słowacji
- niewielki nadrzewny drapieżnik, podobny do oce- 
lota, zamieszkujący Amerykę Środkową i Płd.
- gwintowane zamknięcie naczynia
- ‘ śmiechotwórcze* uczulenie na dotyk

Rozwiązanie z naklejonym numerem (kuponem) krzyżówki prosimy nadesłać pod adresem redakcji. 
Rozwiązanie krzyżówki z 33/34 numeru AGD brzmi: „MAŁA RZECZ A ŚMIESZY". Nagrody wyloso
wali: 1. Wanda Wożniak z Dzierżoniowa -100 zl, 2. Marcin Klaczek z Brzegu -100 zl, 3. Stasisław 
Śledziewski z Wrocławia -100 zł. Gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą.
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snościowe we Wrocławiu lub okolicy, dopłacę, spłacę zadłu
żenie. Wrocław, tel. 0606/99-77-25 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 31 m2,1 pokój, IV 
piętro, jasna kuchnia, łazienka, stary dom • na większe, może 
być do remontu lub mniejsze, ok. 25 m2 z co, tylko kwaterun
kowe. Wrocław, tel., 328-79-61
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, własnościowe, ul. Na- 
sturcjowa, 50 m2, II p, garaż - na 4 lub 5-pokojowe, minimum 
80 m2. Wrocław, tej. 071/339-23-80 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, księga wieczysta, 33 
m2, Wrocław - Krzyki, w nowym budownictwie - na mieszka
nie kwaterunkowe, do 50 m2, może być w starym budownic
twie, w Sobótce, Obornikach Śl. lub Trzebnicy. Wrodaw, tel. 
071/787-96-99
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 38 m2 - na domek z 
działką, na wsi, miejscowość obojętna. Wrocław, tel. 071/ 
342-63-80 rano i wieczorem
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 60 m2,3-pokojowe, 
po remonde, IV p, kafle, panele, c.o. miejskie • na mieszka
nie 3-pokojowe do III p lub z windą, do 65 m2, spłacę zadłu
żenie. Wrocław, tel. 071/321-01-37

ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 34 m2, Szczepin, 
1-pokojowe, ciemna kuchnia, WC. łazienka • na większe. 
Wrocław, tel. 071/359-09-25
ZAMIENIĘ MIESZKANE 3-POKOJOWE komunalne, pow. 84 
m2, na III. piętrze, przy id. Dworcowej, na mniejsze, własno
ściowe. Wrodaw. teł. 071/341-95-76 
ŻAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 49 m2. kwate
runkowe. w nowym budownictwie, w centrum, na mieszkanie 
3-pokojowe, spłacę zadłużenie lub dopłacę do mieszkania 
spółdzielczego, dzielnica Krzyki, Borek, Stare Miasto. Wro
cław, teł. 071/789-55-38 po godz. 15 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE w centrum Wrocła
wia na małe we Wrocławiu lub w innym mieśde. Wrodaw, tel. 
071/355-34-91 po godz. 20
ZAMIENIĘ MIESZKANIE KWATERUNKOWE 2-pokojowe, 
pow. 53 m2. kuchnia, łazienka, CO. telefon, I piętro, Wrodaw 
• na równorzędne w Rzeszowie, po remonde kapitalnym. 
Wrodaw. tel. 071/342-43-97
ZAMIENIĘ MIESZKANE kwaterunkowe, 4-pokojowe, pow. 64 
m2, we Wrocławiu - na 2 oddzielne mieszkania, 1 i 3-pokojo
we, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/354-63-38

SPIS TREŚCI
oraz informacja dotycząca punktów 

przyjmowania reklam płatnych, 
znajdują się na str. 61

ZAMIENIĘ MIESZKANIE spółdzielcze, 5-pokojowe w nowym 
budownictwie, CO, Wrodaw, na mieszkanie 2- oraz 3-poko
jowe. Wrodaw, tel. 071/357-88-44 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 65 m2, w centrum 
Wrocławia, na kawalerkę z wygodami, z dopłatą. Wrocław, 
tel 0502/33-72-63
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, komunalne, 63 m2, 
ogrzewanie gazowe, z telefonem, słoneczne, II p., na dwa 
oddzielne. Wrodaw. tel. 071/346-26-40 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, spółdzielcze, pow. 65 
m2. przy ul. Damrota w Śródmieściu, winda, balkon, na mniej
sze, pow. ok. 30 - 35 m2. z dopłatą. Wrocław, teł. 0501/ 
93-83-09 po południu
ZAMIENIĘ MIESZKANE komunalne, duże. we Wrocławiu, na 
dom lub gospodarstwo rolne, może być do małego remontu, 
w Kotlinie Kłodzkiej, w byłym woj. jeleniogórskim lub w innym 
dekawym miejscu. Wrodaw, teł. 310-61-18 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-pokojowe, 72 m2, własnościowe, 
na 2 mniejsze, we Wrocławiu Pilczycach. Wrocław, tel. 
373-94-24
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe. komfortowe. Wro
daw ul. Świdnicka, 26 m2,1 p., c.o., na stary domek w oko
licy Wrocławia lub sprzedam • 45.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
344-69-31
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe. 50 m2. w Sosnow
cu, na podobne we Wrocławiu. Wrodaw, teł. 071/368-13-58 
ZAMENIĘ MIESZKANE 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-20,0502/ 
54-04-97
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 47 m2, spółdzielcze. w"Warszawie, 
do wykupienia na własność - na równorzędne mieszkanie, 
we Wrocławiu lub okolicy, może być po remoncie, 2-pokojo
we. Wrodaw, tel. 0503/03-44-51 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, rozkładowe, kafel
ki. szafy wnękowe - na mieszkanie 1-pokojowe. we Wro
cławiu, na Popowicach, zielona okolica. Wrodaw. tel. 071/ 
355-70-55
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 31 m2. kwaterunkowe, we Wrocła
wiu, w Śródmieśiu, 2 pokoje, IV piętro, piec, bez wygód, b. 
aepłe, niski czynsz - na większe o pow. 45-65 m2, dopłacę

lub spłacę zadłużenie. Wrocław, tel. 071/321-88-55 po 
godz. 19,0601/78-23-34
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, spółdzielcze, 50 m2 - 
na mniejsze 2-pokojowe. Wrocław, tel. 071/351-08-48 
ZAMIENIĘ MIESZKANE 2-pokojowe, 48 m2, kuchnia, łazien
ka. w.c., w Miliczu - na mieszkanie we Wrocławiu. Wrocław, 
tel. 071/355-10-62 po godz. 21.0605/37-97-87 
ZAMENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnośdowe, we 
Wrodawiu, nowy, pow. 66 m2, kuchnia, niska zabudowa, 
II piętro, rozkładowe, z telefonem -150.000 zł, na domek 
w okolicy, do 20 km od Wrocławia. Wrocław, tel. 071/ 
357-25-29
ZAMENIĘ MESZKANIE 3-POKOJOWE 60 m2. na Kozano- 
wie, na 2-pokojowe. Wrocław, tei. 071/373-92-57 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3/4-pokpjowe, własnościowe, 62.5 
m2, ul. Działkowa, na mieszkanie willowe,. ną_Kozanowie. 
Wrocław, tel. 071/373-10-36,0501/86-85-05'
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE kwaterunkowe, 
kuchnia, łazienka. 28 m2, V piętro, po remonde, możliwość 
adaptacji strychu ok. 45 m2, Sródmieśde, zamienię na 2-, 
3-pokojowe, z dopłatą, we Wrodawiu. Wrocław, teł. 781-86-69, 
0607/70-60-08
ZAMIENIĘ MESZKANIE 2-POKOJOWE 43 m2. kuchnia, ła
zienka, IV piętro, słoneczne, zadbane, w Śródmieśdu, 5 mi
nut od Rynku, na dużą kawalerkę na Krzykach, Hubach, spła
cę zadłużenie. Wrocław, tel. 071/32V05-76 po godz. 19 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe. 42 m2, II piętro, ja- 
sna kuchnia, pokój, nyża, łazieplća (natrysk), WC na koryta
rzu, ogrzewanie gazowe, na większe lub do remontu, spłacę 
zadłużenie. Wrocław, teł. 071/330-10-37 wieczorem 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE KAWALERKĘ 27 M2. w Bolesław
cu, na mieszkaniedo 25 m2 w starym budownictwie we Wro
cławiu. Wrocław, tel, '341 -06-25 , lub Bolesławiec, , 075/ 
732-87-66 prosie Dominika
O  ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - „EURO- 

TEK” sp. z  o.o., tel. 071/322-46-12 02020671
ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY dworek 380 m2, po re- 
moncie, 5, budynków, warsztat, wiaty, staw, park, 8,5 ha 
gruntu, gaz, telefon, transformator prądu, stacja paliw, 
woda, studnia głębinowa, - 890.000 zł. Gniewkowo, tel. 0521 
351-M-87
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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
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sprzedam zamienię kupię
niepotrzebne skreślić rodzaj pojazdu (osobowy, ciężarowy, motocykl, 

ciągnik rolniczy, inne pojazdy, części)
- marka model
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fJl rok produkcji przebieg w tys. km poj. i rodź. silnika kolor opis

Inne przedmioty (podać nazwę, ewentualne przeznaczenie)

opis

opis cena zł.

2 Adres:
imię i nazwisko

O
10

gmina ulica

kod pocztowy miejscowość

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA KUPONU I  TELEFONU

KUROISI DODATKOWY NA 3 KOLOROWE ZDJĘCIA W INTERNECIE

stronę WWW Auto Giełdy przegląda 
co miesiąc 10.000 czytelników!!!http://www.autogielda.com.pl/katalog.htm

Informacji telefonicznych dotyczących umieszczania zdjęć w intemede oraz ich wykonywania udziela: SAT TECH COMPUTERS, 50-950 Wrocław, 
ul. Tęczowa 57, telVfax 071/781-71-22,781-71-23. Adresy firm wykonujących zdjęcia do katalogu w intemecie znajdują się na str. 61 
Zdjęcia wykonujemy bezpłatnie. Emisja w intemecie 14 zł za 28 dni.

Numer katalogowy ogłoszenia w intemecie (www.ogioszenia.pop.pl)
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OPOfICT Kormoran

serwisy ogumienia
Wrocław ui. Kościuszki 135 tel. 342-48-20,343-68-06 
Kobierzyce ul. Robotnicza 13 tel. 311-11-86, 311-12-45
PROWADZIMY SPRZEDAŻ RATALNĄ

PROFESJONALNA
RENOWACJA LAKIERU

M A S Z Y N O W E  S Z L IF O W A N IE  I P O L E R O W A N IE
ODKURZANIE I PRANIE TAPICERKI, CZYSZCZENIE ELEMENTÓW GUMOWYCH I PLASTIKOWYCH

Kl n \A /0  Q P I  Pol©r°wanie kloszy reflektorów 
N U W U o U . ze szkła organicznego

(
Zakład Usług Motoryzacyjnych 
WROCŁAW, Ul. Zaporoska 5/7 

tel. 071/342-58-94
Zadzwońy ustal termin
0 7 1 7 3 4 2 -5 8 -9 4

AVIELKLKONKURSaFlRM.Y«RROFlL

AUTOSZYBY
Szyby Samochodowe

WROCŁAW, ul. K rakow ska  29 
tel. 071/372-55-31, 343-29-38

KŁODZKO, ul. Z a ję c z a  4
tel. 074/865-35-00, 0-501 46 6  396

Śwldnlca:.ul. Westerplatte 102a 
tek 074/851-21-40, 0-601 71 91 03
Wałbrzych, ul. Chrobrego 57 
tel.0747842.-96-86 i j f i AUTOMOTIVE

GRZEJNE
Do ogrzewania kafelków, posadzek, podłóg, zjazdów, rur, itp. . Vv.
Montaż ogrzewania podłogowego. Wysyłkowa sprzeda i zestawów. \

Koszt m at grzejnych na 100m2 wynosi ok. 4000zl, a ogrzanie kosztuje m iesięcznie ty lko  200zł.

Producent udziela 20 la t gwarancji
Strzelin ul.Kamienna 3 tel. fax. (0 7 1 ) 39 220 34 tel. 0602 46 54 01 www.into.pl

NAPRAWA AUTOMATYCZNYCH SKRZYŃ BIEGÓW
• sprzedaż skrzyń - części
• diagnostyka skrzyń
• gwarancja, faktura VAT

W rocław  - D ługo łęka  
ul. S p a c e ro w a  2

tel./fax 071/315-26-72 lub 090 659 896

Zieloni Góra Jelenia Góra
mag ann centrali)

aL Wolności H5 
nL Urszuli lÓ (zajezdnia M ZK )

teL 061/327-27-30 teL 075/75-22-537

uL Skłodowskiej 177 
(b t a  Trin ibu d .)
te l 076/841-56-95 

0604/91-52-96 td. 095/723-99-29

[ ŁOBOPA SERWIS I
NAPRAWA AUTOMATYCZNYCH 

I MANUALNYCH SKRZYŃ BIEGÓW
M ożliw ość  napraw y w  ciągu  je d n e g o  dnia 

Wrocław, al. Armii Krajowej 45, tel. 071/ 336-43-50, tel. kom.. 0-501 343 551

TANIO!!!
d̂aut JAPOŃSKICH; 
I KOREAŃSKICH
W ™

m

C a r s

JF jN m n W Y S K L E IJ
Wrocław, u l. Łęczycka 20 

tel./fax 071/373-47-87 
www.automoto.softland.com.pl

Z O JA N  SERW IS
au toa la rm y - au toe le k tryka  

A U T O S Z Y B Y  |
POM OC DROGOW A 24 h

0-601 412 334 <5
Wrocław, ul. Legnicka 56, tel. 373-48-92

S Y L T O M
AUTOMATYCZNE SKRZYNIE

Rok założenia 1991

NAPRAWA - SKUP • SPRZEDAŻ SKRZYŃ 
Wrocław, ul. Grobla Kozanowska 1 A 

tel7fax 071/369-27-93, tel. koni. 0601705 005

NAPRAWY AUTOMATYCZNYCH SKRZYŃ BIEGÓW
• skrzynie biegów nowe i używane z gwarancją
• skrzynie biegów na wymianę w ciągu jednego dnia
• wymiana olejów i filtrów _  _ _ _ _  _ l l l #
• komplety naprawcze MIELNIK
> regulacja

Wrocław, ul. Rakowa 58
tel. 071/325-44-16, 0-90 290 197

fZĘSCIDOAUT
N I E M I E C K I C H

AM O R TYZATO RY  
S A C H S

SPRZĘGŁAffiK
osobowe, dostawcze, ciężarowe 

DO W SZYSTKICH  M AR EK  s  
H URT  - DETAL 5

- z magazynu - około 4000 pozycji £
- na zamówienie w ciągu 3 DO 7 DNI o

BEZPOŚREDNI IMPORTER CZĘŚCI 
dodatkowy rabat na Opla 

Wrocław, ul. ŁĘCZYCKA 9
sprzedaż wysyłkowa

tel. 355-27-54, fax 359-18-97 
www.automoto.softland.com.pl

T A N IO !!!

IŚWIETLENIA I CHŁODNIC

R O D O N
NAJWIĘKSZY WYBÓR CZĘŚCI j 

DO AUT ZACHODNICH
PRZEDSTAWICIEL FIRM: I 

HELLA, VALEO, J  
MAGNETIMARELLI, BOSCH >

AUTO SZYBY
sprzedaż montaż naprawa przyciemnianie

r o d o n @ l e . o n e t . p l  i

H i
t  n a j l e p i e j A
■  Wrocław, ul. Szybowcowa 131 
2 0 0 5 1 1 ^ o l^ 7 1 / 3 5 - 1 1 1 ^ ^ ^ ^ ^

O L E G A i  , . * _ .... .

MASKI, BŁOTNIKI, WZMOCNIENIA

A f t ^ p Y  l i Z D E f l Z A K i  S  :
REFLEKTORY, KIERUNKOWSKAZY 
LUSTERKA, 
“® P>itóE,ELEKTROW ENTYLATORY

OG996196

WROCŁAW ul . Terenowa 80 (boczna ul.Buforowej) tel. 37-30-118 
WROCŁAW ul. Czajkowskiego11/13 tel. 325-57-21,0602 289 767 

OŁAWA ul. 1 Ma|a 44a tal. 30 323 39 
ZIEL0NA GÓRA ul. Dąbrowskiego 45 tel. 0tt/324-62-79 

KŁODZKO ul. Mickiewicza 16, tel. 074/867-29-81 ^ ^ W N ^ o p o o s s

KALISZ f
ul.Podmiejska 16, tel. 0.62 766 85 20 

LEGNICA 
ul.Jaworzyńska 254, tel. 0.76 850 72 31

OSTRÓW Wlkp. 
ul-Majakowskiego 3, tel. 0.62 735 44 84

ŚWIDNICA 
ul.Słotwina 90. tel. 0.604 813 347

WAŁBRZYCH 
Aleja Podwale 1, tel. 0.74 8431614

WBOCŁAW 
ul. Czajkowskiego 11/13, tel. 0.71 325 57 21 

ul. Fabryczna 10, tel. 0.71 3591603 
ul. Terenowa 80, tel. 0.71 373 01 18 

www.jaan.com.pl

Trawa w rolkach

K O ft fA CZEŚ
W r o ę ł s w ,
id .  Z a p o r o s k a  3 7 3

t«l, 071/784 531 
d o  1

W-w ul. Pawia 30 tel. 071 3730977

Informujemy, że kierujemy się następującymi zasadami 
przy kwalifikowaniu ogłoszeń do druku:

- w pierwszej kolejności drukujemy ogłoszenia bezpłatne, złożone na ku
ponach w yc ię tych  z gazety,

- ogłoszenia bezpłatne o tej samej treści drukujemy dwa razy w tygodniu 
wyłącznie wtedy jeżeli oba ogłoszenia złożone są  na kuponach wycię
tych z  gazety

- nie zam ieszczamy ogłoszeń bez ceny, a w przypadku samochodów, bez 
ceny i roku produkcji,

- fiię, zam ieszczamy bezpłatnie ogłoszeń, których treść wskazuje, że  są  one 
rekiarąą firm, osób prowadzących działalność gospodarczą,

- nie zamiesżczamy bezpłatnie drobnych ogłoszeń autokomisów, firm zajmują
cych "się handlem samochodami, częściami samochodowymi, ofert biur nieru
chomości itp'.

TUVPOL
RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE 

W PEŁNYM ZAKRESIE
53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 5
tcl./fax................................(071)361 12 38 \
t e l ,  (071) 332 66 50,0606 255 122 \
e-mail............. rzeczoznawstwo@tuvpol.pl £

M A S Z  K Ł O P O T  
Z  D ŁU ŻN IKIEM  ? 
zadzwoń: 0-603 645 531
OP995537 0-603 645 532

<*77 123 1 7 2 692 2

1 9
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http://www.into.pl
http://www.automoto.softland.com.pl
http://www.automoto.softland.com.pl
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http://www.jaan.com.pl
mailto:rzeczoznawstwo@tuvpol.pl

