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Tel/fax 071/348 2611
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UŻYWANE 
CZĘŚCI ZAMIENNE 

DO A U T  
A U T O  M A R P O  JAPOŃSKICH

81-214 Wrocław, ul. Arm ii Ludowaj 29 
tal. 071/329-61-02 lub 03, tal. 0B01 34 2B 32 

Zapraszamy od B.00 do 17.00
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K U P I Ę  PO WYPADKU
^  I  I  Gotówka natychmiast

j|| do 70 % ceny giełdowej !

Tel 0-606 37 81 43, 0-606 70 65 97

OKULARYPRZECIWSŁONECZNE (1500 modeli)! 
CS, L,MX, E, BB

RABATY do 50%

R E S O R Y
C i ę ż a r o w a ,  n a o z o p y

d o s t a w c z o

W R O C Ł A W  1  
. 0-604 20 74 4 4  M

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

KUPIMY AUTA USZKODZONE 
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
tel. 0-605 72 56 22, tel./fax 065/573-02-77

SKUP AUT PO WYPADKU
SKUPUJEMY RÓWNIEŻ AUTA CAŁKOWICIE ROZBITE 

PŁATNE GOTÓWKĄ tel. 0-603 502 452 I

KUPIĘ AUTA POWYPADKOWE
tel. 0604 99 74 22,0603 76 79 91

M A S Z K ŁO P O T  
Z DŁUŻNIKIEM ? 
zadzwoń: 0-603 645 531
OP995536 0-603 645 532

KIIPI C(AUTO 1 0-601PO WYPAI77 87 40 )KU
OP000129

m m
l P o t y c z k i  p o d i » » t ^ *  w 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 . 
J% tygodniowo, Eaktury VAT  

i Wrocław, pł. Powst. Śl. 5 (rondo) 
tel. 071/361-52-50,0-601 552051  
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AUTO ^CZĘŚCI
CZĘŚCI UŻYW ANE |

DO AUT i 
JAPOŃSKICH
WROCŁAW - BYKÓW (trasa na Warszawę) 

teL/fai 071/315-29-27,315-16-41,0-*0174 22 13

ALFA ROMEO
O  A LFA  ROMEO „ABC -AU T0”  dobrze płaci za  auta 

mniej lub bardziej rozbite, tak ie  po  pożarze lub 
nączęści, jeżeli chcesz dobrze sprzedać zadzwoń 

' i  sprawdź, transport oczyw iśc ie  gratis, także busy, 
tel. 071/311-39-61, 0602/12-51-35 01025201 

ALFA ROMEO 14M 995  r.( 148 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
granatowy metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. za
mek, alum. felgi, halogeny, welurowa tapicerka, RM Blaupunkt, 
ekonomiczny, 90 KM, atrakc. ytogład, -19.400 zl. Krotoszyn, 
tel. 062/722-93-45,0603/25-21-77

ALFA ROME0 145,1997 r., 1400 ccm. wtrysk 93 KM, kupio
ny w salonie, - 23.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-27-20, 
0602/79-07-52
ALFA ROME0 145,1997 r., 48 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
wspomaganie kier., centralny zamek, alarm, immobilizer, opo
ny zimowe, z  salonu, - 23.000 zł. Wrocław, tel. 787-39-94, 
0501/72-20-05
ALFA ROME0 146,1995 r., 46 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, el. reg. lusterka i szyby, klimatyzacja, 
wspomaganie kier., reg. kierownica, oznakowany, centr. za
mek, alum. felgi, immobilizer, welurowa tapicerka, dzielona 
tylna kanapa, sprowadzony w całości, - 18.500 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/734-73-37
ALFA ROME0 146,1996 r., 35 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
ABS, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, centr. zamek, wspo
maganie kier., reg. kierownica, el. reg. reflektory, 2 poduszki 
pow., opony zimowe, spoiler, halogeny, - 25.300 zł. Rawicz, 
tel. 0601/59-11-71
ALFA ROMEO 146,1997 r., 1600 ccm. boxer, czarny, cen
tralny zamek, el. szyby, wspomaganie, kupiony w salonie, blo
kada, dzielone tylne siedzenia, stan b. dobry, • 23.500 zł. 
Wrocław, tel. 0600/28-82-79
ALFA ROMEO 146,1997/98 r., 21 tys. km, 1800 ccm. 16V 
Twin Spark, czerwony metalic, skórzane fetele, 2 poduszki 
powietrzne, el. otwierane szyby, centralny zamek + pilot, alu
miniowe felgi, el. reg. lusterka, halogeny, skórzana kierowni
ca, klimatyzacja, RM + 6 głośników, • 27.700 zł. Krotoszyn, 
tel. 062/722-75-71
ALFA R O M E0146 TS, 1998 £, 68 tys. km, 1400 ccm, kolor 
grafitowy metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, poduszka 
pow., centr. zamek + pilot, alarm, kupiony w salonie, bez wy
padku, kpi. dokumentacja, - 27.800 zł. Wrocław, tel. 354-09-55 
ALFA R O M E0146,1999 r., 4 tys. km. 1600 ccm, 16V Twin 
Spark, czarny, wersja Junior, wspomaganie kier., ABS, 2 po
duszki powietrzne, el. reguł, lusterka, aluminiowe felgi, cen
tralny zamek, książka serwisowa, przegląd do 2003 r., klima
tyzacja, • 34.000 zł. Oława, tel. 071/313-65-84 po godz. 19 
ALFA RO M E0155,1994 r.. 95 tys. km, 1700 ccm, Twin Spark, 
srebrny metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, centr. zamek,

alarm, wspomaganie kier., radio, • 17.900 zł. Wrocław, tel. 
343-93-74,0602/28-88^94
ALFA ROME0 155,1994 r., 1700 ccm, Twin Spark, czerwo
ny, centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. szyby, alum. fel
gi, sportowy ukł. wydechowy, • 17.800 zł lub zamienię. Lesz
no, tel. 065/527-12-86
ALFA ROME0 156,1998 r., 105 tys. km, 1800 ccm, TS, gra
fitowy metaiic, klimatyzacja, ABS, skóra, 2 poduszki powietrz
ne, pełne wyposażenie elektryczne, centralny zamek, alarm, 
blokada skrzyni biegów, aluminiowe felgi, halogeny, 4 zagłów
ki, pełna dokumentacja, stan b. dobry, - 42.000 zł lub zamie
nię. Oleśnica, tel. 0501/71-40-40 
ALFA ROME0 156,1998 r., 86 tys. km, 2400 ccm, JTD, nie
bieski metalic, ABS, klimatyzacja, pod. powietrzne, skórzana 
tapicerka, drewo, alum. felgi 17a, wysoki spoiler, CO, alarm, I 
właściciel, 140 KM, centr. zamek, el. otw. szyby, - 59.000 zł 
lub zamienię na Peugeota coupe, Forda Coupara. Opole, tel. 
077/461-02-89,0602/29-10-74 
ALFA ROME0 156, 2000 r., 15 tys. km, 1800 ccm, srebrny, 
klimatyzacja,'elektrycznie otwierane szyby, centralny zamek, 
alum. felgi, kupiony w styczniu 2001 r., stan idealny, • 60.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/55-27-00 
ALFA R O M E0156,2000 r., 4 tys. km, 2000 ccm, granatowy 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 50.000 zł. Wro
cław, tel. 0605/73-26-12
ALFA R O M E0164,1990 r., 3000 ccm, V6, zielony metalic,
pełne wyposażenie oprócz skóry, stan b. dobry, -10.000 zł
lub zamienię. Legnica, tel. 0601/05-92-52
ALFA R O M E0164,1990 r., 3000 ccm, czerwony, sprawny,
do niewielkich poprawek, - 9.500 zł. Wrocław, tel.
0603/50-24-52
ALFA R O M E0164,1991 r., 182 tys. km, 2000 ccm, stalowy 
metalic, silnik Twin Spark, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, serwisowany, alum. felgi, limuzyna, stan techn. b. 
dobry, • 14.500 zł. Wrocław, tel. 071/330-21-98 po godz. 19 
ALFA ROMEO 166, 2000 r., 12 tys. km, srebrny, sportowy 
wygląd, klimatyzacja, ABS, 4 poduszki pow, - 56.000 zł. Wro
cław. tel. 0607/22-84-01

OD 20 MAJA 2001 R.

G I E Ł D A  S A M O C H O D O W A
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we Wrocławiu w nowym miejscu
sam ochody osobowe, dostawcze, ciężarowe i motocykle 

Automobilklub Dolnośląski I Dolnośląskie Centrum Hurtu 
Rolno-Spożywczego wę Wfpcławiu - zapraszają

na giełdę samochodową przy ul. Karmelkowej (teren DCHR-S). Otwarcie już 20 maja 2001 r. o godz. 6’
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1 ZWIERZE:

psy i ludzie czyli reguły 
życia w grupie
fotoreportaż ze święta konia 1 dział: 
.hipoterapia-:’ ; 
czy Ił terapia z koniem
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2000 ogłoszeń prywatnych )̂............
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zdjęcie miesiąca |
krzyżówka z nagrodami
a także. . .  2 < H lA f a S A M ^  3  Im ię  I n a zw isk o ]

K U P O N  O G Ł O S Z E N IO W Y
□  ZWIERZĘTA HODOWLANE □  ZWIERZĘTA DOMOWE
□  kupię □  sprzedam O  zamienię * M A S C I W Ą  KR A TK Ę  Z A ZN A C Z Y Ć  S Y M B O LE M  X

l lRASA:
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C e n a Z a m ie n ię  n a

M ie js c o w o ś ć K o d

P o w ia t U lic aG m in a
D ane oznaczone  kolorem  wyłączn ie  do w iadom ości redakcji

|  K ie ru n ko w y Tel. | U w ag i

, i
1 Adres redakcji: |

i  K ie ru n ko w y Te l. | U w ag i
1 50-440 Wrocław, ul. Kośc iu szk i 135 

tel. 071/342-18-14, fax 071/372-56-541 
| e-mail: stymar@planetazwierzat.pl |1 K ie ru n ko w y | Te l. | U w ag i

Nie zamieszczamy ogłoszeń bez ceny! 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.

ALFA ROMEO 33, 1987 r., 1800 ccm, turbo D, czerwony, 
5-biegowy, 5-drzwiowy, reg. kierownica, centr. zamek, - 5.000 
zł. Oleśnica, tel. 071/398-45-99 
ALFA ROMEO 33 S, 1988 r., 1400 ccm, boxer, czerwony, el. 
otw. szyby, przyciemniane szyby, spoiler, sportowy ukł. wy
dechowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, dzielona tylna kana
pa, reg. kierownica, atrakc. wygląd, • 7.500 zł lub zamienię. 
Świdnica, tel. 0606/10-00-83
ALFA ROMEO 33,1990 r., 140 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
biały, centr. zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, RM, bez wy
padku, nowy modeir stan idealny, - 8.900 zł. Wrocław, tel. 
071/315-87-18 po godz. 18,0501/60-38-50 
ALFAROMEO 33 SPORT WAGON, 1991 r., 196 tys. km. 1700 
ccm, zielony metalic, bogate wyposażenie, z  pełną dokumen
tacją, - 8.400 zł lub zamienię na inny, w tej cenie. Wałbrzych, 
tel. 074/664-21-70
ALFA ROMEO 33,1992 r., 115 tys. km, 1700 ccm. 16V boxer, 
czerwony, aluminiowe felgi, el. otwierane szyby, regulowana 
kierownica, sportowe zawieszenie, ospoilerowany, centralny 
zamek, -13.000 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-38-02 
ALFA ROMEO 75,1989 r., 170 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
II właściciel, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, komputer, welur, alarm + pilot, alum. felgi, ozna
kowany, • 6.500 zł. Przedborowa, gm. Stoszowice, tel. 
074/815-81-27
ALFA ROMEO GIULIETTA, 1984 r.. 170 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, fioletowy metalic, centr. zamek, 4-drzwiowy, alum. 
felgi, 5-biegowy, reg. kierownica, el. otw. szyby, sprowadzo
ny w całości, kpi. dokumentacja, • 3.700 zł. Góra, tel. 
065/544-11-90,0603/33-42-20 
ALFA ROMEO GIULIETTA, 1984 r., 30 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, czerwony, po remoncie silnika i blacharki, centr. 
zamek, szyberdach, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/310-73-06 
ALFA ROMEO SUD, 1983 r.. 100 tys. km, 1200 ccm. benzy
na, boxer, granatowy, stan dobry, • 2.000 zł. Zielona Góra, tel. 
0601/76-81-80
ALFA ROMEO SUD, 1986 r., 1400 ccm, boxer, czarny, ciem
ne szyby, blacharka do remontu, stan silnika dobry, - 400 zł. 
Wrocław, tel. 0608/74-80-26

AUDI
O  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
g ii. K ilk a  ty s ię cy  au t do  obejrzen ia . Fachowa 
pom oc. IN F O R M A C JA :, te l. 071/353-26-37, 
0601/70-67-46 01022951

AUD1100 GL, 1971 r., 1900 ccm, benzyna, niebieski, do drob
nych napraw, ,na chodzie ', - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
0502/20-37-86
AUD1100,1975 r., benzyna inst. gazowa, 2-drzwiowy, • 3.500 
zł. Trzebnica, tel. 071/387-16-72 
AUD1100,1978 r„ 2100 cęm, niebieski metalik, instalacja 
gazowa, hak, RO. opłaty OC jak za 1.6, - 2.300 żł Piława 
Dolna, tel. .074/831 -95-91
AUD1100,1978 r., 1600 ccm,Jbenzyna, biały, inst. gazowa, 
obrotomierz, ekonomizer, 5-biegowy, stan b. dobry, • 2.200 
zł. Niemodlin, tel. 077/460-73-18,0604/82-52-39 
AUD1100,1976r., 1600 ccm, benzyna 5-biegowy, ekonomi
zer, obrotomierz, welurowa tapicera, szyberdach, el. otw. 
szyby. -1.200 zł. Oława, tel. 071/303-02-17,0607/27-41-62 
AUD1100. 1979 r.. 180 tys. km, bordowy, elektr. otw. szyby, 
instalacja gazowa, szyberdach, wspomaganie, stan technicz
ny dobry, - 3.300 zł. Zduńska Wola, tel. 0601/71^82-68 
AUD1100,1980 r., 1600 ccm 5-biegowy^hakTszyberdach, 
radio, - 1.600 zł lub zamienię na Sirpsorta skutera. Łęknica, 
tel. 068/375-32-17
AUD1100,1981 r., 1600 ccm.tłenzyna, 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 GLS, 1981 r., 110 tys. km, 2119 ccm, benzyna, zie
lony metalic, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 0501/93-42-97 
AUD1100,1982 r., 150 tys. km, 1800 ccm, złoty metalic, el. 
otw. szyby, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, alarm, 
welurowa tapicerka, - 4.000 zł. Lódż, tel. 0606/76-28-74 
AUD1100,1983 r., 1800 ccm, biały, .cygaro*, RO, szyber
dach, - 5.000 zł lub zamienię. Twardogóra, tel. 071/314-86-44, 
0607/32-36-54
AUD1100,1983 r., 2000 ccm, diesel, grafitowy metalic, .cy
garo', wspomaganie kier., el. otwierane szyby, el. szyberdach, 
4 zagłówki, welurowa tapicerka, 5-biegowy. ocynkowany, alu
miniowe felgi, stan b. dobry, - 8.800 zł. Wrocław, tel. 
071/355-38-26,0606/83-73-26

AUD1100 CC, 1984 r., 2200 ccm, wtrysk, zielony metalic, .cy
garo \  radio, wspomaganie, szyberdach, 5-biegowy, 4 zagłów
ki, przegląd do 2003 r., stan b. dobry, na białych tablicach, 
zarejestrowany, • 2.300 zł. Gorzów, tel. 0606/92-17-52 lub 
Niemcy, 0049/16-01-24-78-88
AUD1100,1984 r., 2000 ccm, diesel, biały, zadbany • 7.500 
zł. Brzeg Opolski, tel. 077/416-18-05 
AUD1100,1984 r., 2000 ccm, diesel, kość słoniowa, .cyga
ro', wspomaganie, 5-biegowy, stan b. dobry, - 6.200 zł. Gło
gów. tel. 076/832-16-37 po godz. 15 
AUD1100,1984 r., 2000 ccm, diesel, granatowy, stan b. do
bry, • 7.300 zł lub zamienię na tańszy. Krotoszyn, tel. 
0608/76-39-43
AUD1100 CC, 1984 r.. 2000 ccm, diesel, biały, wspomaga
nie, ocynkowany, 4 zagłówki, RO, welur, stan b. dobry, - 5.900 
zł lub zamienię. Nysa, tel. 077/433-10-62,0604/68-43-18 
AUD1100,1984 r., 2100 ccm, benzyna, wtrysk, granatowy, 
szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, rolety, 
lotka, siln ik 5-cylindrowy, - 6.100 zł. Wałbrzych, tel. 
074/664-81-33
AUD1100,1984 r., benzyna, granatowy, .cygaro”, inst. gazo
wa, po remoncie silnika i skrzyni biegów, dużo nowych czę
ści, - 5.500 zł lub zamienię na tańszy samochód. Wisznia Mała, 
tel. 071/312-42-18 po godz. 19 
AUD1100,1984/89 r., diesel, kremowy, centr. zamek, wspo
maganie, aktualne ubezpieczenie, przegląd, stan dobry. -
7.000 zł: Świdnica, tel. 074/853-55-79,0608/40-17-69 
AUD1100,1984/94 r., 1800 ccm, biały, .cygaro*, składak, in
stalacja gazowa, hak holowniczy, szyberdach, dodatkowe 
części, - 5.300 zł. Wrocław, tel. 071/321-45-83,0605/36-30-14 
AUD1100 SKŁADAK. 1984/94 r.. 1800 ccm. biały, .cygaro*, 
inst. gazowa, - 5.400 zł. Wrocław, tel. 0605/36-30  ̂14 
AUDI 100,1985 r., 1800 ccm, benzyna, biały, centr. zamek, 
5-biegowy, szyberdach, na zachodnich tablicach - 2.200 zł. 
Jawor, tel. 076/870-35-21,0604/45-26-23 
AUD1100 CD, 1985 r.; 1800 ccm, biały, - 4.000 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/764-84-38,0606/92-15-05 
AUD1100,1985 r., biały, w bardzo dobrym stanie, - 6.500 zł. 
Nysa, tel. 0602/61-39-89
AUD1100,1985 r., 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna, metalic, 
stan idealny, cena 1.500 DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-24-36 
AUD1100 CD, 1986 r., 2200 ccm, benzyna, bordowy metalic, 
stan b. dobry, automatic, ABS, wspomaganie kier., el. otwie
rane szyby, pokrowce, aluminiowe felgi, centralny zamek, -
8.400 zł. Legnica, tel. 0604/15-73-68 
AUD1100,1986 r., 2000 ccm, diesel, biały, RO, el. otw. szyby, 
centr. zamek, welurowa tapicerka, - 6.200 zł. Lubin, tel. 
076/844-35-22
AUD1100,1986 r., 256 tys. km, 2000 ccm, diesel, ciemnozie
lony metalic, składak, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyber
dach, wspomaganie, centr. zamek, pompa wtryskowa po re
generacji (gwaranqa), po wymianie klocków hamulcowych i 
tłumików, stan dobry, - 9.200 zł lub zamienię na tańszy do

3.000 zł, np. Polonez z  inst. gazową, Wrocław, tel. 
071/317-09-36,0606/46-85-04 
AUD1100,1986/91 r., 2000 ccm, diesel, granatowy, po wy
mianie silnika, hak, skórzana kierownica, po przeglądzie, do 
malowania dwa elementy, - 8.700 zł. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-07-50
AUD1100 CS, 1987 r., 141 tys. km, 2000 ccm, benzyna, sza
ry metalic, stan dobry, wspomaganie, 4 zagłówki, alum. felgi, 
centr. zamek, roczna inst. gazowa, szyberdach. oryg. lakier, 
sprow. w całości, - 8.000 zł. Leśna, teł. 075/721-15-77 
AUD1100 CC, 1987 r., 230 tys. km, 2000 ccm, diesel, szary 
metalic, centralny zamek, alarm, wspomaganie kier, - 8.000 
zł. Wrocław, tel. 372-28-19
AUD1100,1987 r., 1800 ccm, biały, szyberdach, hak, grana
towe welurowe fotele, stan b. dobry • 8.000 zł. Wrocław, tel. 
0503/04-90-24, 327-56-10
AUD1100 CD, 1987 r., 266 tys. km, 2200 ccm, benzyna + 
gaxz, bordowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, alum. 
felgi, hak, inst. gazowa, welurowa tapicerka, el. reg. lusterka 
lub zamienię na Mercedesa 124, Passata, Omegę, Audi C4, 
inne propozycje, możliwa dopłata, • 8.900 zł. Wrocław, tel. 
071/351-54-36,0502/29-54-02 
AUD1100,1987 r., 2300 ccm, benzyna, metalic, cena 1.500 
DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-24-36 
AUD1100,1988 r.. 188 tys. km. 2000 ccm, benzyna, czerwo
ny, klamki kasetowe, szyberdach, centr. zamek, alarm, wspo
maganie, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 071/341-34-35 
AUD1100,1988 r., 160 tys. km, 2300 ccm, benzyna, szary 
metalic, deska rozdz. nowego typu, zagłówki, reguł. wys. 
mocowania pasów, techn. sprawny, stan silnika dobiy, - 9.700 
zł lub zamienię na Hondę CRX, z  1988 r.. Lubin, tel. 
0503/57-68-52
O  AU D1100,1989 r., 2000 ccm , benzyna, błękitny 

metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
ABS , klimatyzacja, -11.900 z ł lub zamienię. Żary, 
ul. O krze i 9, te l. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87021031

AUD1100,1989 r., 223 tys. km, 2300 ccm, benzyna, gar, gra
natowy, centr. zamek, alarm, 4 zagłówki, szyberdach, alum. 
felgi, - 13.700 zł lub zamienię na diesel, automatic, tańszy. 
Głogów, tel. 0606/11-94-46
AUD1100 AVANT, 1989 r., 2300 ccm. benzyna, czerwony, in
stalacja gazowa, klimatyzacja, wspomaganie, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, szyberdach, bez wypadku, relingi dachowe, 
wnętrze C4, stan b. dobry, alum. felgi, -10.500 zł. Brzeg, tel. 
077/411-57-90,0602/66-59-74 
AUD1100,1-989 r., 2300 ccm, błękitny metalic, .cygaro*, kli
matyzacja, el. otyvrśzyby, wspomaganie, centr. zamek, ocyn
kowany, welurowa tapicerka, po wymianie olei, stan b. dobry,
- 7.800 żł lub zam ienię i dopłacę. Szprotawa, tel.. 
0605/14-28-32
AUD1100,1989/93 r., 2000 ccm, benzyna, popielaty, szyber-
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dach, hak, kpi. opon zimowych, stan dobry, - 9.000 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/752-53-92.0502/34-00-94 
AUD1100 C 4 ,1990 r., 2300 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
centr. zamek, klimatyzacja, alum. felgi, - 13.500 zł. Bolesła
wiec. tel. 075/734-72-65.0604/67-86-93 
AUD1100 SEDAN, 1990 r., 135 tys. km, 2000 ccm, srebrny 
metalic, na białych tablicach, stan b. dobry - 2.800 DEM. Gu
bin, tel. 0607/35-86-43,0603/254)4-43 
AUD1100,1990 r., 160 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, kli
matyzacja, centr. zamek, alarm, - 12.500 zł. Legnica, tel. 
0603/52-96-60
AUD1100,1990 r., 220 tys. km. 2500 ccm. TDI, bordowy, do 
poprawek lakierniczych, alarm, centr. zamek, szyberdach, 
wspomaganie, el. reg. lusterka i szyby. -15.500 zł. Osieczni
ca. tel. 075/731-23-87
AUD1100 AVANT. 1990 r.. 170 tys. km. 2500 ccm, TDi, biały, 
wspomaganie kier., centralny zamek, szyberdach, RM, relin
gi dachowe, roleta, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
pełna dokumentacja, bez wypadku, w kraju od 6 miesięcy. -
21.500 zł. Polanica Zdrój. tel. 074/868-18-42 
AUD1100,1990 r., 215 tys. km, 2500 ccm, TDi. srebrny meta
lic, .cygaro*, pełne wyposażenie elektr. oprócz skóry i klima
tyzacji, alum. felgi, hak, szyberdach, nowy akumulator i 
amortyzatory, MuH-Lock, kompletna dokumentacja, sprowa
dzony w całości, stan techn. b. dobry, kpi. opon zimowych, II 
właściciel, silnik z  A6, -16.500 zł lub zamienię na mniejszy, 
tańszy, chętnie cabrio. Wałbrzych, tel. 0602/28-30-95 
AUD1100 AVANT, 1990 r., 2300 ccm. wtrysk automatic. stan 
dobry, - 10.900 zł. -'W rocław , tel.
071/361-52-50.0601/55-20-51,55-20-45 
AUD1100 AVANT, 1990/94 r.,170 tys. km, 2500 ccm. TDi. 
czerwony, 7-osobowy, ABS, wspomaganie kier., szyberdach, 
relingi dachowe, RO, el. reg. lusterka (oryginał), dzielona tyl
na kanapa, alum- felgi + koła zimowe, - 20.500 zł. Kłodzko, 
tel. 0603/13-09-59
AUD1100 C 4 ,1991 r., 165 tys. km, 2400 ccm, bordowy meta- 
łic t wspomaganie, centralny zamek, elektr. otw. szyby, alarm, 
dbdatkowe zabezpieczenie, podłokietnik - 23 500 zł lub za
mienię na VW Golf III, Polo, Opel Tigra, benzyna. Głubczyce, 
tel. 0606/12-09-49
AUD1100 C4 ,1991 r., 160 tys. km, 2400 ccm, srebrny meta
lic, wspomaganie, centr. zamek, Mul-T-Lock, el. otw. szyber
dach, hak, zderzaki w kolorze nadwozia, - 24.000 zł. Ząbko- 
wice Śląskie, tel. 074/815-53-28 
AUD1100 C 4 ,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. fel
gi, 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., 180 tys. km, 2800 ccm RM, el. otw. 
szyberdach, ABS, centr. zamek + pilot, alum. felgi, komputer, 
- 21.000 zł lub zamienię na nowy model Audi. Nysa, tel. 
077/433-77-02,0601/38-88-01 
AUD1100 C4 ,1991 r., 2800 ccm, V6, benzyna, bordowy me
talic, centr. zamek, alum. felgi, el. otw. szyby, szyberdach, el. 
reg. lusterka, alarm, - 18.900 zł. Psary, tel. 071/387-86-29, 
0608/03-84-94
AUD1100 C 4 ,1991 r., 140 tys. km,- 2000 ccm, wtrysk, czer
wony, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., centralny za
mek + pilot, alarm, blokada skrzyni biegów, nowe opony, nowy 
akumulator, oznakowany, sprowadzony w całości, pełna do
kumentacja, - 19.200 zł lub zamienię na inny. Rawicz, tel. 
065/546-35-33.0603/68-79-10 
AUD1100 C 4 .1991 r., 2000 ccm, benzyna, biały, centr. za
mek * alarm + pilot, wspomaganie kier., RO Blaupunkt, pro- 
con-ten, zestaw głośno mówiący + telefon, 5-biegowy, kom
pletna dokumentacja, zadbany, - 19.800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/845-23-87 po godz.17
AUD1100 C 4 ,1991 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
zadbany, alarm, blokada skrzyni biegów, centralny zamek, 
radioodtwarzacz, 2 komplety kół z  oponami letnimi i zimowy
mi, -19.500 zł. Wrocław, tel. 071/359-03-35,071/338-23-26 
wieczorem, 0503/31-99-80
AUD1100,1991 r., 200 tys. km, 2800 ccm, V6, biały, elektr. 
otw. szyberdach, elektr. reg. lusterka, elektr. otw. szyby, ABS. 
alum. felgi, webasto, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 071/781-88-78 
AUD1100 C -4 ,1991 r., 164 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
morski metalic. silnik po 5.000 km. nie składany, ABS, wspo
maganie, centr. zamek, alarm + pilot, oznakowany, blokada 
biegów, szyberdach, alum. felgi, el. reg. lusterka, RO, - 20.000 
zł. Wrocław, tel. 071/348-08-33 
AUD1100 C4, 1991/92 r., 160 tys. km, 2300 ccm, srebrny 
metalic, el. reg. szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
el. reg. reflektory, ABS, klimatronik, zadbany, alum. felgi + kpi. 
kół zimowych, oryg. RM, halogeny, cena - 24.000 zł, tub za
mienię na Vana, np. Citroena Evansion, Peugeot 806, Re
nault Espeace. Lubin, tel. 0608/46-04-29 
AUD1100 C4, AVANT, 1991/92 r., 170 tys. km, 2300 ccm, 
wtrysk, kombi, czeiwony, w pęłni "sprawny, sprowadzony w

całości, II właściciel, ABS, RO, centralny zamek, el. reguł, 
szyby, welur, wspomaganie, szyberdach, oznakowany, udo
kumentowane pochodzenie, 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, .cyga
ro*, aluminiowe felgi, centralny zamek, el. otwierane szyby, 
el. reguł, lusterka. ABS, wspomaganie kier., alarm, radiood
twarzacz, komputer, po wymianie opony i tylne teleskopy, 
zadbany, atrakcyjny wygląd, -19.500 zł lub zamienię na mniej
szy, w tej cenie. Wrocław, tel. 071/355-35-68 
AUD1100 C4 ,1992 r.. 125 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, bordo
wy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. reflek
tory, el. reg. lusterka, szyberdach. alum. felgi, welurowa tapi
cerka, CD, alarm, immobilizer, - 21.500 zł lub zamienię na 
diesla. Lubin, tel. 0605/94-42-50 
AUD1100 C 4 ,1992 r.. 154 tys. km, 2600 ccm, V6, biały, ABS. 
poduszka powietrzna, wspomaganie kier., klimatyzacja, ra
dio, centralny zamek, alarm, oznakowany, - 21.000 zł. Wro
cław, tel.'325-91-99,0604/17-57-47 
AUDI. 100 C 4 ,1992 r., 2300 ccm, czerwony, ABS, klimatyza
cja, centralny zamek, Mut-T-Lock, oznakowany, aluminiowe 
felgi, RO, welurowa tapicerka, wspomaganie kier., hak, za
dbany. - 24.500 zł. Wrocław, tel. 325-19-18 
AUD1100 C4 KOMBI. 1992/93 r.. 108 tys. km. 2500 ccm. TDi, 
srebrny metalic. klimatyzacja, ABS, hak, relingi, roleta, stan 
idealny, - 27.900 zł lub zamienię na inny, może być uszko
dzony. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
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
AUD1100 C 4 ,1993 r., 180 tys. km, 2500 ccm, TDi, wiśniowy 
metalic, ABS, serWo, 6-biegowy, klimatronic, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, poduszka pow., zielone szyby, lusterka i zde
rzaki w kolorze nadwozia, procon-ten, spowadzony 05.2001 
r., stan idealny, - 33.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-75. 
0608/10-08-32
AUD1100 C4 .1993 r.. 96 tys. km. 2300 ccm, benzyna, perło- 
wobordowy, stan b. dobry, ABS. klimatyzaqa. komputer, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, kupiony w salonie w kraju, - 33.000 
zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-31-83 
AUD1100, 1993 r., 167 tys. km, 2600 ccm, ciemnozielony 
metalic. automatic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, el. reguł przednie fotele (ustawiane i 

v podgrzewane), el. opuszczana tylna roleta, radio Bose, kom
puter, alum. felgi, immobilizer, centr. zamek + alarm, - 33.000 
zł. Wrocław, tel. 071/358-24-64, 0601/70-58-18 
AUD1100 C 4 ,1994 r., 104 tys. km. 2600 ccm, benzyna, sta
lowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, klimatyzacja, 
aluminiowe felgi, stan idealny, - 28.000 zł lub zamienię na tań
szy samochód. Jelenia Góra, tel. 0601/71-48-64 
AUDI 200,1984 r., 2200 ccm, benzyna, brązowy metalic, szy- 
. berdach, wspomaganie, el.szyby, - 5.500 zł lub zamienię na 
inny. Nowa Ruda. tel. 074/873-01-00.0605/15-11-05 
AUDI 200,1987 r., 201 tys. km, 2200 ccm, benzyna, szma
ragdowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, • 9.500 
zł. Szczawno Zdrój. tel. 074/843-17-30.0601/95-51-67 
AUDI 200,1988 r., 2200 ccm, zielony metalic, pełne wyposa
żenie el., ABS, komputer, centr. zamek, alum. felgi, z  pełną 
dokumentacją -10.500 zł. Brzeg, tel. 0602/65-28-43 
AUDI 300 OUATTRO, 1989 r., benzyna + gaz, V8 pełne wy
posażenie, alum. felgi 18*. - 23.000 zł lub zamienię na mniej
szy VW Polo, Opel Corsa itp.. Środa Ś ląska, tel. 
0603/56-95-29,071/317-45-96 
AUDI 4000 S, 1984 r., 115 tys. km, 1600 ccm, benzyna zapa
sowy silnik, klimatyzacja, el. otw. szyby, centr. zamek, blacha 
ocynkowana, alum. felg i, - 6.300 zł. Legnica, tel. 
076/862-21-98
AUDI 80,1977/78 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, jasno
zielony metalic, szyberdach, 4-drzwiowy, bez wypadku, nie 
składak, zadbany, garażowany, zarejestrowany, dużo części 
zapasowych, - 2.000 zł. Głogów, tel. 076/834-55-81 
AUDI 80,1978 r„ 1600 ccm, biały, stan dobry, szyberdach, 
aluminiowe felgi, ciemne szyby, - 1.700 zł. Kłodzko, tel. 
0601/91-72-42 • "
AUDI 80, 1978 r., 1600 ccm, benzyna, czarny, alum. felgi, 
kubełkowe fotele, przyciemnione szyby, błotnik chromowany, 
zadbany, - 3.000 zł. Leszno, tel. 065/549-05-71 sekretarka 
AUDI 80,1978 r., 1600 ccm, czerwony, .na chodzie*, ważny 
przegląd, stan dobry, - 2.200 zł. Lubin, tel. 076/846-83-89 
AUDI 80, 1978 r., 1600 ccm, benzyna, czarny, aluminiowe 
felgi, fotele kubełkowe, przyciemnione szyby, • 3.000 zł. Mo- 
chy.jjm. Przemęt, tel. 065/549-05-71 
AUDI 80,1978 r., 1600 ccm, ciemnoniebieski, inst. gazowa, 
5-drzwiowy, 4-biegowy, welurowa tapicerka. w ciągłej eksplo
atacji, stan dobry, • 2.500 zł. Strzegom, tel: 074/855-55-88 po 
godz. 16
AUDI 80,1979 r., 1600 ccm, niebieski, stan dobry, • 3.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 0608/66-53-44 po godz. 16
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MARKA .....r...... .....
AUOI80 S-B3________
BMW 750.............. .
DAEWOOLANOSSedan _
RAT 125 P  _
RAT126ELSX_.— ....
RAT CINOUEGENTO .....
RAT CINOUECENTO t...
RAIRORITO...........
RATTłPO  ć -
RATUMORW  - i
RWDESCORT...
FORDESCORTKOMBI ....
FORD ORION C LX .......
HYUNDAI EXC£L G L  .
LADASAMA86 :.......
OPELASCONA..........
OPELKADETTGSI ......
OPEL OMEGA B .........
OPELWECTRACDX16V ..
PEUGEOT 309 ...........
PEUGEOT406 ...........
POLONEZ CAROGLE -..
POLONEZ CAROGLf....
POLONEZ CAROGU .....
RENAULT 5 LS  ........
RENAULTCLIO..........
SKODA FAW RIT l .
TOYOTACARINAE . ......
TOYOTAGARINAE......
VWGOLFU  ......
VWGOLFIU.......... .
VW PASSAT G L ..........
VW PASSAT GT KOMBI

RATRORINO 
POLONEZ TRU 
KEMPINGI 
PTT3ŁGWAC

... 1987 .. 

.. 97/98 .

.. POJ. . 

... 1800 .. 

... 5000 

... 1500.. 

... 1500 J

'"W Y.

  1000.
18000.

.. 1995 ..... 1600.
1994 ..... 1600.

. 1996 ....  1600.
,. 1975 .  ... 1300. 
.. 1992 ...... 1400
.. 1991 ...... 1300.
, 1991 ..... 1600.
.. 1994 ...... 1600.
.. 1985 ....  1600.

162 tys., biały, obroiomierŁOtermiczne szyby, nowy rozrząd, łożyska tył....
. fó tys^peRwwy^)saż8nle,skóra. automat Mima...................... ..
.. 52tys.. biaiy. RM-panel, el.-reglJacjaiwiateł  ....    -
.. 76tys.,saty.dobreopony.pokrowce"?-.;*...._.........................
. 54tys.. zielony. bezwypadkowy, dmuchawa, uchylane szyty;lotnlczB fotele..
.. 80 tys...czarny, el. szyby. c. zamek, szyberdach,alarm, uchpeayby^r:
.. 48 tys., czerwony, blokada skrzyni. zagkMu, eł reg. Świateł..
.. 154 tys., blaty. 5-biegowy  ................ .....
.  142 tys., granatowy. 5 drzwi, mul-t-łock, kupiony w salonie ---------------
. 88tyś..czerwony.5drzwi,IwtaSdoel,serwisowany ......................
.. 178 tys., biały. 5 drzwi, szyberdach, welur. dużo nowych części....
. 186tys.,czBiwony. c.zamek.alami. relingi.......................
.. 132 tys. bordo met. wspom. c. zamek, welur. szyberdach, regii kier. RM Ford.....
.. 85 tys. czerw, met zegar, szyberdach. uchylane szyby. 5 biegowy  ...........
•• 124 tj^. biaiy. 3drzwi. hak. pokrowce............................................ .
.. 4otys. zietońy met., po wymianie sflnfca. automat, sedan.........................
.. 135 tys., czarny, skóra. c. zamek, el. szyby, 5 drzwiowy, alu-felgi..................
- 119 tysirmorski met ABS. c. zamek, klimatyzacja, welur, oryginalny R M  ......
.. 60 tys.. zielony met. 2 x airbag. c. zamek, elektryka. RM. szyberdachkwspom .
. 125 tys.. grafit met. RM. 5 drzwi, 5 biegów, odcięcie zapłonu.....................
.. 67tys. zielony,ełektryka.RM.c amek. immobilizer-kod.szyberdach'...........
.. 75 tys, zielony met. po remoncie sitaka. szyberdach _ ........... ........
.. 65 tys., zielony, tap. Welur. alarm, bez wypadku............................. .....
.. 50tys.morski.c,zamek.wtrysk.pokrowce,mul-Hock.nowe4opony .........
.. 165 tys.. na chodzie, zarejestrowany. 3 drzwi  ........... ..............
.. 108 tys.. czerwony, katalizator. 5 drzwi.RM  ----- -------------- -----------------
.. 76 tys.. biały, mono wtrysk. 5 biegowy  ............. ............................
.. 74 tys.. bordo met. A8S. airbag. łdima.c. zamek. el. 4 szyby, alufelgt _ ......
_ 110 tys, morski, c. zamek, aiibag, RM, wspomaganie, nie składak  ____ _
.. 139 tys.. grafit met 5 drzwi, szyberdach. pokrowce...............................
.  78 tys., czerwony, c. zamek, wspomaganie. RM. dzielony fotel. 5 drzwi............
.. 146tys.. błękitny met RM. dzielony fotel  .................................
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iT 5 & samooho-
TANIE KREDYTY SAMOCHODOWE - RATA 150 zł 
POŚREDNICTWO KREDYTOWE, UBEZPIECZENIA

AUTOKOMIS

AUDI 80,1979 r., 1600 ccm, zielony metalic, - 1.700 zł. Głu
chołazy, tel. 0600/53-40-85
AUDI 80,1979 r., 230 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, 4-drzwiowy, RO, ekonomizer, stan dobry, hak, prze
gląd do 06.2001 r, - 1.900 zł lub zamienię na stare meble. 
Lądek Zdrój, tel. 074/814-76-28 
AUDI 80,1979 r., 1600 ccm, benzyna, zielony metalic, RM, 
tylna szyba ogrzewana, ekonomizer, stan b. dobry, - 3.000 zł. 
Oleśnica, tel. 071/398-22-70
AUDI 80 GL, 1979 r., 185 tys. km ,1300 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy, techn. sprawny, przegląd do 01.2002 r., stan dobry, 
-1.500 zł. Oława, tel. 071/313-35-73 
AUDI 80 LS, 1979 r., 1600 ccm, seledynowy, 4-drzwiowy, nowe 
opony i akumulator, zadbany. • 5.100 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-04-43,071/312-15-89 
AUDI 80 SKŁADAK, 1979/82 r., 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic, - 2.300 zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-63-84 
AUDI 80,1980 r., 1300 ccm, biały, 5-biegowy, aluminiowe fel
gi, radioodtwarzacz, welurowa tapicerka, - 3.500 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-75-94,0608/13-61-63 
AUDI 80 GLS, 1980 r., 168 tys. km, 1600 ccm, benzyna, nie
bieski, 4-drzwiowy, ciemne szyby, dodatkowe światło .stop’ , 
nowe hamulce, 4-biegowy, stan b. dobry, techn. sprawny, prze
gląd do 8.2001 r, -1.500 zł. Strzelin, tel. 071/392-31-92 
AUDI 80.1980 r., 1600 ccm, niebieski, nowy lakier, po re
moncie Silnika, nowy układ wydechowy, atrakcyjny wygląd, • 
2.000 zł. Świdnica, lei. 0609/58-99-50 
AUDI 80,1980 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, szyberdach,
4-drzwiowy, zarejestrowany, ubezpieczony, - 950 zł. Wąsosz, 
tel. 065/543-82-92,0609/25-13-60
AUDI 80,1980 r., 1600 ccm, benzyna, ceglasty metalic, peł
na dokumentacja, do drobnych poprawek, - 1.500 zł. Wro
cław, tel. -0608/21 -87-39
AUDI 80, 1980 r., 1600 ccm, srebrny metalic, zadbany,
5-drzwiowy, 5-biegowy, zegar, pokrowce, kołpaki, stan ideal
ny, stan b. dobry, • 3.200 zł lub zamienię na Fiata-126p. Złoty 
Stok, tel. 074/817-50-82,0603/76-55-88
AUDI 80,1980 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, po remoncie w 
2000 r., alarm, immobilizer, centr. zamek, po przeglądzie, nowe 
tablice, 2 nowe opony przednie, • 3.600 zł. Żelazno, gm. Kłodz
ko, tel. 0603/21-47-22
AUDI 80,1980/81 r., 1600 ccm, żółty, po wymianie silnika i 
skrzyni biegów, nowe sprzęgło, po remoncie ukł. kierowni
czego, nowy wydech, RM, lampy H4, po remoncie blacharki 
w 2000 r., nowy akumulator, - 2.300 zł lub zamienię. Wrocław, 
tel. 0503/57-15-71
AUDI 80 GLS. 1980/81 r., 145 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony metalic, sprow. w całości, I właściciel w kraju, garażo
wany, zadbany, stan b. dobry, - 3.400 zł lub zamienię. Wro
cław, tel. 071/324-10-18,0603/77-90-48 
AUDI 80,1981 r., 1600 ccm, srebrny metalic, alum. felgi, za
dbany, - 2.800 zł. Lubin, tel. 0601/44-95-30 
AUDI 80,1981 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granato
wy, RM, dodatkowe światło .stop*, szyberdach, zegary, po
krowce, obrotomierz, ekonomizer, katalizator, 4-drzwiowy, 
halogeny, nowe opony, konserwacja, garażowany, stan b. 
dobry, - 2.900 zł. Lubin, tel. 076/846-95-33 
AUDI 80,1981 r., 1600 ccm, benzyna, brązowy metalic, 5-bie- 
gowy, nowe zawieszenia, amortyzatory, po remoncie sprzę
gła, przegląd do 02.2002 r, • 2.500 zł. Oława, tel. 
071/303-27-00
AUDI 80, 1981 r., 317 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebrny 
metalic, po remoncie silnika, po wymianie progów, garażo
wany, RO, przegląd do 04.2002 r., hak, - 3.200 zł. Polanica 
Zdrój, tel. 074/868-20-36
AUDI 80,1981 r., 1600 ccm, diesel, srebrny metalic, garażo
wany, przegląd do 04.2002 r., techn. sprawny, - 5.300 zł. Sie
kierczyn, tel. 075/724-41-51
AUDI 80,1981 r., 1600 ccm. benzyna, zielony, stan b. dobry, 
welurowa tapicerka, zadbany, nowe amortyzatory, klocki ha
mulcowe i łożyska, • 3.500 zł. Szprotawa, tel. 068/376-54-44, 
0602/75-85-25
AUDI 80,1981 r., 1600 ccm, zielony metalic,-inst. gazowa, 
RM ♦ RDS, welurowa tapicerka, dużo nowych części, atrak
cyjny wygląd, stan b. dobry, • 3.950 zf. Wrocław, tel. 
0502/14-91-70
AUDI 80 GL, 1981 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy metalic, 
stan dobry, 5-biegowy, 4-drzwiowy, aluminiowe felgi, spoile-

ry. halogeny, welurowa tapicerka, zadbany, - 2.600 zł lub za
mienię. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-12-67,0604/65-70-78 
AUDI 80 GLS, 1981/82 r., 170 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony metalic, bez wypadku, welurowa tapicerka, stan b. 
dobry, zadbany, garażowany, - 3.200 zł. Paczków, tel. 
077/431-69-97,0608/03-49-43 
AUDI 80 SKŁADAK, 1981/91 r., zielony metalic, welurowa 
tapicerka, pokrowce, nowy akumulator, • 2.900 zł. Wrocław, 
tel. 783-96-02,0603/18-65-17
AUDI 80 COUPE, 1982 r., 1900 ccm, benzyna, szary metalic, 
5-biegowy, szyberdach, alarm + pilot, ekonomizer, kpi. kół zi
mowych, • 3.200 zł. Głogów, tel. 076/835-03-33, 
0604/15-66-13
AUDI 80 S 5 ,1982 r., 1900 ccm, E, biały, oryginalny lakier, 
szyberdach, ekonomizer, welurowa tapicerka, po wymianie 
oleju, paska rozrządu, świec, palca, kopułki, tulei wahacza, 
sworz. zwrot, - 5.000 zł. Jawor, tel. 076/870-57-73 
AUDI 80,1982 r., 152 tys. km, 1500 ccm, benzyna, zielony, 
do małego remontu, - 2.000 zł. Racula, tel. 068/320-15-37 
AUDI 80, 1982 r., 1600 ccm, diesel, kość słoniowa, po re
moncie silnika, RO, welurowa tapicerka, nowe amortyzatory 
tylne, konserwacja, - 4.000 zł. Jawor, tel. 076/870-47-03, 
0501/60-80-78
AUDI 80,1982 r., 1500 ccm, diesel oszczędny, szyberdach, - 
2.500 zł. Wrocław, teł. 0503/30-41-75 
AUDI 80,1983 r., 215 tys. km, 2200 ccm, benzyna, biało-czer
wony, inst. gazowa, napęd 4x4, nowe opony i akumulator, 
5-biegowy, wspomaganie, tylna szyba ogrzewana, stan techn. 
b. dobry, - 7.900 zł. Dębowina 16, gm. Bardo Śl., tel. 
074/817-13-32

KLIMATYZACJA
SAMOCHODOWA

I  - napełnienia
5 - naprawy
o - regeneracja przewodów 

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

AUDJ 80,1983 r., 1800 ćcm, benzyna, brązowy, 4-drzwiowy, 
cena -1.250 DEM. Zielona Góra, teU3604/27-91-97 
AUDI 80, 1983 r., 1600 ccm, srebrny mętalic, 5-biegowy, 
4-drzwiowy, welurowa tapicerka, pokrowce, ciemne tylne szy
by, kierownica wersji B3, ważny przegląd, stan tech. i bla
charki b. dobry, • 4.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/643-66-69. 
0608/79-71-92
AUDI 80,1983 r., diesel brak dokumentacji, • 3.000 zł. Taćza- 
lin, tel. 076/858-22-97
AUDI 80,1983 r., 1600 ccm, benzyna + gaz, biały, po remon
cie zawieszenia, po wymianie łożysk, nowe opony, po remon
cie ukł. kierowniczego, stan b. dobry, nowy pasek rozrządu, 
zadbany, - 5.200 zł. Wrocław, tel. 071/372-66-76, 
0608/16-76-68
AUDI 80,1983 r., 1600 ccm, E, zielony metalic, RO, weluro
wa tapicerka, hak, sprowadzony w całości, zarejestrowany, -
3.200 zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-35.
AUDI 80,1983 r., 1600 ccm, turbo D, srebrny metalic, fotele z 
imitacji skóry, nowy akumulator (gwarancja), - 6.000 zł. Żary, 
tel. 0604/84-46-75,068/374-02-62 
AUDI 80,1984 r., 150 tys. km, 1800 ccm, czeiwony, model 
przejściowy, na zachodnich tablicach • 1.000 DEM. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-54-08
AUDI 80,1984 r., 1600 cęm, beżowy, - 4.000 zł lub zamienię 
na tańszy, może być "maluch". Bielawa, tel. 074/645-34-70 
AUDI 80 CC, 1985 r., 1800 ccm, benzyna, stalowy, centr. za
mek, welurowa tapicerka, stan dobry, na białych tablicach -
1.200 DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-62-84,0609/63-56-72 
AUDI 80,1985 r., 1600 ccm, błękitny metalic, model przej
ściowy, 5-biegowy, - 6.500 zł. Bielawa, tel. 074/645-34-70 
AUDI 80,1985 r., 210 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebieski
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metalic, model przejściowy, sprowadzony w całości, stan b. 
dobry, - 7.000 zł! Lubin, tel. 0608/45-33-89 
AUDI 80,1985 r., 1600 ccm, diesel, srebrny metalic, model 
przejściowy, 5-biegowy, szyberdach, stan b. dobry, - 7.700 zł. 
Świebodzice, tel. 0607/57-80-43 
AUDI 80,1985/86 r., 187 tys. km, 1600 ccm, złoty metalic, 
model przejściowy, 5-biegowy, inst. gazowa, oszczędny, 
alarm, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, centr. zamek, hak, 
alum. felgi, stan b. dobry, • 6.900 zł lub zamienię. Bolesła
wiec, tel. 0602/63-54-25
AUDI 80, 1985/86 r., 1600 ccm, diesel, złoty metalic, stan 
dobry, - 6.300 zł. Niwnice, tel. 075/784-42-11,075/782-21-32 
AUDI 80 GT, 1986 r., 1 tys. km, 1800 ccm, biały, aluminiowe 
felgi, 5-biegowy, stan b. dobry, - 6.500 zł lub zamienię na droż
szy. Wrocław, tel. 071/311-80-44,0501/34-42-12 
AUDI 80 GT, 1986 r., 210 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, inst. gazowa, alarm + pilot, katalizator, obrotomierz, 
RM + 4 głośniki, kubełkowe fotele, szerokie zderzaki, nowe 
amortyzatory, po remoncie zawieszenia, kpi. dokumentacja, 
stan b. dobry, • 6.700 zł lub zamienię na tańszy. Zielona Góra, 
tel. 068/326-68-93,0604/80-01-95 
AUDI 80 B3 ,1987 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, beżo
wy metalic, szyberdach, RM, spoiler, zderzaki w kolorze nad
wozia, hak, odcięcie zapłonu, alum. felgi, stan dobry, • 9.300 
zł. Jawor, tel. 0605/10-45-43
AUDI 80 B3 ,1987 r., 180 tys. km, 1800 ccm, granatowy, stan 
b. dobry, 4 głośniki oryginalne, 2 nowe opony, spoiler, • 12.000 
zł. Polkowice, tel. 076/845-69-72,0601/32-09-79 
AUDI 80 B 3 ,1987 r., 200 tys. km, 1600 ccm, bordowy, od 
ośmiu lat w kraju, pierwszy właściciel, radio + CD, hak, - 9.500 
zł. Uraz, tel. 0601/15-67-05
AUDI 80 B 3 ,1987 r., 1800 ccm, wtrysk, czerwony, ABS, szy
berdach, kubełkowe fotele, immobilizer, dipol lock, zderzaki 
w kolorze nadwozia, hak, dużo nowych części, stan dobry, • 
8.700 zł. Chojnów, tel. 0600/41-89-52 
AUDI 80 B 3 ,1987 r., 160 tys. km. 1600 ccm, diesel, szary 
metalic, sprowadzony w całości, po remoncie silnika, stan 
blacharki dobry, - 12.900 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 
071/316-63-34.0502/53-41-30 
AUDI 80,1987 r., granatowy metalic, sprow. w całości, szy
berdach, halogeny, el. reg. lusterka, centr. zamek, • 9.500 zł. 
Kowalów, gm. Wiązów, tel. 0606/96-02-87 
AUDI 80 B3,1987 r., 1600 ccm, diesel, granatowy, hak, 5-bie
gowy, kpi. dokumentacja, • 12.400 zł (możliwe raty). Lubin, 
tel. 076/847-35-61,0606/44-79-04 
AUDI 80 B3 ,1987 r., 210 tys. km, 1800 ccm, benzyna, grana
towy, inst. gazowa, spoiler ze światłem .stop", stan techn. b. 
dobry, -11.000 zł. Lubin. tel. 076/749-25-98 
AUDI 80 B3.1987 r., 1800 ccm, benzyna, szary metalic, wspo
maganie kierownicy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, haloge
ny, garażowany, stan b. dobry, - 13.750 zł. Świdnica, tel. 
0602/17-81-61
AUDI 80 B 3 ,1987 r., 167 tys. km, 1800 ccm, benzyna, pia
skowy metalic, alarm, hak, regulacja pasów, welur, nowe fil
try, po remoncie silnika, • 11.750 zł lub zamiana na auto uszko
dzone lub Audi 90. Zaręba, gm. S iekierczyn, tel. 
0603/35-59-76, woj. jeleniogórskie 
AUDI 80 B 3 ,1987/88 r., 196 tys. km, 1798 ccm, benzyna, 
złoty metalic, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, przy
ciemniane szyby, - 12.000 zł. Oborniki Ś ląskie , tel. 
071/310-16-56
AUDI 80,1987/88 r., 1600 ccm, bordowy metalic, stan b. do
bry, 5-biegowy, 5-drzwiowy, I właściciel, nowe amortyzatory, 
atrakcyjny wygląd, -19.800 zł. Otmuchów, tel. 077/431-37-22 
AUDI 80,1987/88 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, stan b. 
dobry, szyberdach, I właściciel, 5-biegowy, radioodtwarzacz, 
atrakcyjny wygląd, sprowadzony w całości, -10.500 zł. Pacz
ków. tel. 077/431-64-19
AUDI 80.1987/88 r.. 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, ciem
noczerwony, bez wypadku, 5-biegowy, obrotomierz, zadba
ny, garażowany, - 10.900 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-71-10,0608/03-49-43 
AUDI 80 B 3 ,1987/92 r., 1800 ccm, wtrysk, czerwony, centr. 
zamek, szyberdach, wspomaganie, 5-biegowy, RO, nowe 
hamulce', - 11.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, teL 077/481-64-52, 
077/481-83-89 po godz. 16
AUDI 80,1987/97 r., 172 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, składak, przód B4, hak, pokrowce, szyberdach, zadba
ny, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 071/782-77-48 po godz.20, 
0607/54-48-80
AUDI 80,1988 r., 192 tys. km, 1600 ccm, TD, srebrny meta
lic, szyberdach, centr. zamek, alarm + pilot, wspomaganie, 
alum. felgi, nowe opony, garażowany, -13.500 zł. Głogówek, 
tel. 077/437-22-39 po godz. 20,0600/26-05-09 
AUDI 80 B3,1988 r., 191 tys. km, 1800 ccm, S, gaz, granato
wy metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, centr. 
zamek, alarm, reguł. wys. mocowania pasów, obrotomierz, 
sprowadzony w całości w 92 r, - 12.800 zł. Legnica, tel. 
0604/93-88-22
AUDI 80,1988 r., benzyna, czerwony, • 11.000 żł. Pełczyn, 
tel. 071/389-96-76
AUDI 80,1988 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czerwony, 
inst. gazowa, automatic, alum. felgi, -12.500 zł. Wołów, woj. 
wrocławskie, tel. 0502/32-04-82 
AUDI 80 B3 ,1988 r., 163 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czarny, 
aluminiowe felgi, centralny zamek, szyberdach, katalizator, 
roleta, ciemne szyby, radioodtwarzacz, reguł: fotel kierowcy, 
reguł. wys. mocowania pasów, tylna szyba ogrzewana, gara
żowany, pełna dokumentacja, I właściciel w kraju, • 12.300 zł 
lub zamienię na inny z dopłatą. Głuchołazy, tel. 077/439-28-48 
AUDI 80,1988 r., 174 tys. km, 1800 ccm, benzyna, kolor pla
tynowy metalic, inst. gazowa, centr. zamek, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby, RM, koła zimowe, stan b. dobry, - 12.500 zł. 
Kamień, tel. 062/763-28-54
AUDI 80 B3 ,1988 r., 130 tys. km, 1800 ccm, grafitowy meta
lic, szyberdach, regulowane pasy, RO, inst. gazowa, spoiler 
tylny, zadbany, - 12.000 zł. Kępno, tel. 062/781-56-44, 
0606/27-64-32
AUDI 80,1988 r., 1800 ccm, benzyna, złoty, wspomaganie, 
centr. zamek, alum. felgi, • 12.500 zł. O lszyna, tel. 
075/721-21-31 •
AUDI 80 B3 ,1988 r„ 1800 ccm, granatowy, oryg. lakier, RO,

hak, el. reg. lusterka, sprowadzony w całości, kp(. dokumen
tacja, garażowany, szyberdach, atrakc. wygląd, - 11.000 zł. 
Parowa, gm. Osiecznica, tel. 075/731-30-59 
AUDI 80,1988 r., 230 tys. km, 1600 ccm, turbo D, śliwkowy, 
hak, -14.500 zł. Polanica Zdrój, tel. 0501/08-27-30 .
AUDI80,1988 r., 160 tys. km, 1800 ccm, perłotyogTanatowy, . 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, aluminiowe felgi, obni
żony, szyberdach, na białych tablicach • 2.500 DEM. Wro
cław, tel. 0600/11-03-26 -
AUDI 80 B 3 ,1988/89 r., granatowy, szyberdach, • 10.000 zł.* 
Legnica, tel. 076/854-63-86
AUDI 80 B 3 ,1988/89 r, 160 tys. kjriL 1800.ccm,.benzyp&_ 
kolor grafitowy, centr. zamek, stan idealny, kompletna doku
mentacja, na białych tablicach - cena 2.200 DEM. Wrocław, 
tel. 0609/28-01-58
AUDI 80,1988/93 r., 1800 ccm, biały, spoiler, centr. zamek, 
alarm, wspomaganie, ABS, alum. felgi, el. podgrzewane fote
le, welurowa tapicerka, - 12.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-22-78
AUDI 80, 1989 r., 178 tys. km, 1800 ccm, benzyna, perła

metalic, szyberdach, welurowa tapicerka, halogeny, wspoma
ganie, stan b. dobry, -12.000 zł. Lubin, tel. 0601/44-95-30 
AUDI 80, 1989 r., 183 tys. km, 1800 ccm, benzyna, szary 
metalic, in s i gazowa, stan b. dobry, zadbany, szyberdach, 
wspomaganie kier., centr. zamek, alarm, sportowy ukł. wyde
chowy, wlot powietrza, obniżony, hak, halogeny, Procon-Ten, 
opony zimowe, RO Blaupunkt, - 12.000 zł lub zamienię na 
inny. Głogów, tel. 0605/03-25-27 
AUDI 80 B 3 ,1989 r., 200 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, - 10.800,zł. Jelen ia Góra, tel. 075/754-17-59, 
0603/64-23-54
AUDI 80,1989 r., 130 tys. km, 1600 ccm, turbo D ospoilero- 
wany, alum. felgi, stan b. dobry, - 13.900 zł. Legnica, tel. 
0603/30-48-23
AUDI 80 B 3 ,1989 r., 137 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, stan b. dobry, cena -12.500 zł, zamienię na Busą, die
sel lub osobowy diesel. Sieroszowice 55, gm. Radwanice, tel. 
0601/831-10-39, woj. legnickie 
AUDI 80,1989 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, centr. za
mek, zadbany, -13.000 zł. Wrocław, tel. 071/311-31-02 
AUDI 80,1989 r., 1800 ccm, benzyna, morski metalic, stan b. 
dobry, • 13.000 zł. Wrocław, tel. 0602/49-01-58 
AUDI 80, 1989 r., 195 tys. km, 1600 ccm, TDi, granatowy 
metalic, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, zielone szy
by, przód B4, centralny zamek, el. reguł, lusterka, wspoma

ganie kier., el. otwierane szyby, - 16.500 zł. Wrocław, tel. 
0609/26-37-06
AUDI 80.1989/90 r.. 195 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, szyberdach, RO + CD, garażowany, ekonomiczny, stan 
techn. b. dobry, dużo nowych części, - 14.500 z ł , możliwe 
raty. Sokolica 22, gm. Nowa Ruda, tel. 074/872-91-26, 
0606/66-91-74
AUDI 80,1989/90 r., 139 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, kolor 
morski metalic, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, 
halogeny, hak, spoiler, garażowany, zadbany, śtant>. dobry, • 
13.200 zł. Szprotawa, tel. 068/376-20-57.0601/05-60-87 
AUDI 80 B3,1989/90 r., złoty metalic, instalacja gazowa, nowy 
akumulator, nowe amortyzatory, hak holowniczy, radio, pełna 
dokumentacja, stan idealny, • 12.300 zł. Wałbrzych, tel. 
074/665-18-41 .
AUDI 80,1989/95 r., 1800 ccm, złoty metalic, inst. gazowa, 
alarm, szyberdach, alum. felgi, stan dobry, -12.000 zł. Nowa 
Sól, tel. 0607/54-29-02
AUDI 80,1989/97 r., 200 tys. km, benzyna, srebrny metalic, 
immobilizer, ? 12.500 zł. Wrocław, tel. 071/367-49-93, 
0608/08-73-20
AUDI 80,1990 r., 210 tys. km, 1600 ccm, czerwony, wspo
maganie, centralny zamek, blokada skrzyni biegów, RO, ha
logeny, szyberdach, -17.500 zł. Polkowice, tel. 076/845-01-09 
AUDI 80,1990 r., 1600 ccm, granatowy, centr. zamek, wspo

maganie, garażowany,' RO, - 12.000 zł. Gostyń, tel. 
0602/36-96-97 -  *
AUDI 80,1990 r., 170 tys. km,1600 ccm, benzyna, czerwony, 
sprowadzony w całości, bez wypadku, wspomaganie kier., 
szyberdach, el. reg. reflektory, stan b. dobry, -12.900 zł lub 
zamiefrlę-net Jony samochód. Oborniki Ś ląskie , tel. 
0605/43-19-42
AUDI 80,1990Ł,21([ty$.toTi, 160Ó ccm, TD, czerwony, wspo
maganie, centr. zamek, blokada skrzyni biegów, RO, szyber
dach, halogeny, procSh-ten-^ 17.500 zł. Polkowice, tel. 
076/845-01-09 ~
-AUDI 8fr,-4990^,-180-tysrkm; 2000 ccm,benzyna, brązowy 
metalic, centr. zamek, alarm + pilot, ABS, wspomaganie, szy
berdach, el. reg. lusterka i światła, RO, pokrowiec na narty, - 
14.000 Zł. Szczytna, tel. 074/868-34-48 
AUDI 80.1990 r., 113 tys. km, 2000 ccm, benzyna, wtrysk, 
złoty metalic, automatic, ABS, wspomaganie, klimatyzacja, el. 
otw. szyby, podgrzewane fotele, wzmocnienia boczne, radio, 
alarm, zabezp. przed kradzieżą, centr. zamek + pilot, stan

dobry; - 12.900 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-29-76, 
0603/07-18-62
AUDI 80,1990 r., 2000 ćcm, srebrny metalic, wspomaganie, 
el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, Mul-T-Lock, alarm, centr. 
zamek, - 13.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-79-44, 
0603/67-21-77
AUDI 80,1990/97 r., 230 tys. km, 1900 ccm, diesel, granato
wy, stan techn. dobry, 5-biegowy, • 12.300 zł. Giżyce, tel. 
0605/92-52-63, woj. kaliskie
O  AUDI 80,1991  r., 1800 ccm , sreb rny  metalic, 

wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, - 14.700 
z ł  lu b  za m ie n ię . Ż a ry , u l. O k rz e i 9, te l. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87021391

AUDI 80 B4 ,1991 r., 105 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czer
wony, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, alarm, RO + 
głośniki, sprowadzony w całości, stan b. dobry, • 17.000 zł. 
Legnica, tel. 076/857-03-42.0601/79-73-59 
AUDI 80 B 3 ,1991 r., 1800 ccm, bordowy metalic, wspoma
ganie, alum. felgi, szyberdach, immobilizer, • 13.900 zł. Le
gnica, tel. 0605/28-37-83
AUDI 80,1991 r., 1900 ccm, diesel, czarny, alum. felgi, szy
berdach, zderzaki w kolorze nadwozia, spoiler, RO+CD, 2 kpi. 
opon, -18.500 zł. Lubań, tel. 0600/46-19-68 po godz. 20 
AUDI 80 B3 ,1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, grana
towy, w kraju od 96 r., I właściciel, alarm + pilot, immobilizer,

wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, el. reg. reflektory, 
reguł, fotel kierowcy el., hak, RO, el. wysuwana antena, kpi. 
kół z  oponami zimowymi, serwisowany w Audi, - 13.500 zł. 
Polkowice, tel. 076/847-97-76,0605/31-03-53 
AUDI 80 B3 ,1991 r., 145 tys. km, 1600 ccm, benzyna, szary 
metalic, stan b. dobry, sprowadzony w całości, bez wypadku, 
w kraju od 6 mies., szyberdach, wspomaganie, ekonomiczny, 
-16.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-03-26,0606/43-54-05 
AUDI 80 B 3 ,1991 r., 182 tys. km, 1800 ccm, szary metalic, 
szyberdach, obrotomierz, reg. fotel kierowcy, wspomaganie. 
RO. pełna dokumentacja, immobilizer, -13.500 zł. Wrocław, 
tel. 785-95-37 i 0606/44-22-73 
AUDI 80,1991 r., 150 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalik, 
spoiler, szyberdach, RO, alarm połączony ź  centralnym zam
kiem, nowe opony i akumulator, zderzaki w kolorze' nadwo
zia, • 16.000 zł. Zgorzelec, tel. 0606/31-26-04 
AUDI 80,1991 r., 146 tys. km, 1800 ccm, srebrny metalic, 
centr. zamek, ABS, wspomaganie, szyberdach, alum. felgi, 
reg. reflektory, - 15.500 zł. Leszno, tel. 065/527-57-47 do 
godz. 17,526-20-09 po godz. 17 
AUDI 80 B3,1991 r., 128 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grana
towy, wspomaganie, szyberdach, alternator, regulacja świa
teł, fotela, RO, immobilizer, sprowadzony w całości, garażo
wany, w Polsce od br, - 16.000 zł. Lwówek śląski, tel. 
075/771-93-64,0606/60-55-83 
AUDI 80, 1991 r., 1600 ccm, srebrny metalic, szyberdach,
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Mul-T-Lock, stan b. dobry, - 13.800 zł. O leśnica, tel. 
0604/88-52-31
AUDI 80,1991 r., 155 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, po
duszka pow., wspomaganie, szyberdach, sprowadzony z  Nie
miec, stan dobry, -15.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/733-32-20, 
0603/93-60-35
AUDI 80,1991 r., 113 tys. km, 1989 ccm, wtrysk, złoty meta
lic, I właściciel, bez wypadku, oryg. lakier, wspomaganie, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, 
alarm, RO, podgrzewane fotele i lusterka, serwisowany, 4 
zagłówki, blokada zapłonu, kpi. dokumentacja, stan idealny, - 
13.800 zł (możliwe raty lub zamiana). Paczków, tel. 
077/431-60-09,0606/50-19-62 
AUDI 80,1991 r., 160 tys. km, 1600 ccm, TDI, czaimy metalic, 
wspomaganie kier., szyberdach, centralny zamek, oryginal
ne halogeny, oryginalny hak, spoiler, radioodtwarzacz, ABS, 
aluminiowe felgi, pełna dokumentacja, w kraju od 3 dni, -
19.500 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-18-42,0601/71-11-06 
AUDI 80 B 3 ,1991 r., 100 tys. km, 1800 ccm, benzyna, ciem
nozielony, automatic. wspomaganie kier., szyberdach, kpi. 
dokumentacja, stan idealny, - 15.500 zł. Radowice, tel. 
0603/20-63-71, woj. zielonogórskie
AUDI 80 B 3 ,1991 r., 145 tys. km, 1600 ccm, benzyna, szary 
metalic, stan b. dobry, spr. w całości, bez wypadku, w kraju 
od 6 mies., szyberdach, wspomaganie, 71/100 km (trasa), 9 
1/100 km (miasto) -16.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-03-26 
AUDI 80 B3 ,1991 r., 62 tys. km, 1600 ccm, diesel, kolor kre
mowy, stan dobry, otwierany dach, hak, -13.200 zł. Wrocław, 
tel. 0608/65-67-39
AUDI 80 OUATTRO. 1991/92 r., 2000 ccm, 16V, perłowoczar- 
ny, szyberdach, wspomaganie kier., dodatkowe zegary, alu
miniowe felgi, halogeny, przód B4, spoilery, pełna dokumen
tacja, -15.000 zł. Wiązów, tel. 071/393-11-90,0603/50-83-55 
AUDI 80,1991/96 r., 182 tys. km, 1800 ccm, benzyna, szary 
metalic, wspomaganie, szyberdach, obrotomierz, spoiler. RO, 
regulowany fotel kierowcy, kpi. dokumentacja, - 13.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/785-95-37,0606/44-22-73 
AUDI 80 B4 ,1992 r., 130 tys. km, 2000 ccm, granatowy, ABS, 
centr. zamek, alarm, wspomaganie, nowe opony, szyberdach. 
Konradów, tel. 074/814-75-93,0607/41-30-74 
AUDI 80 B4,1992 r., 2000 ccm, wtrysk, srebrny metalic, wspo
maganie, centr. zamek, szyberdach, el. otw. szyby, w kraju 
od 3 dni, do małych poprawek lakierniczych, halogeny, - 
16.000 zł. Leszno, tel. 065/534-09-00,0605/40-95-96 
AUDI 80 B 4 ,1992 r., 64 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, stan techniczny idealny, wspomaganie, centr. zamek, 
szyberdach, RO, książka serwisowa, udokumentowany prze
bieg, z  pełną dokumentacją, -18.500 zł. Lwówek śląski, tel. 
075/782-32-24,0606/11-63-15 
AUDI 80 B 4 ,1992 r., 1900 ccm, TDI, zielony metalik, wsp. 
kierownicy, ABS, centr. zamek, elektr. otw. szyby i reg. luster
ka oraz szyberdach, stan tech. b. dobry, zadbany, • 24.500 zł. 
Milików, tel. 0502/68-10-86 lub 0603/80-66-55 
AUDI 80 B4 ,1992 r., 156 tys. km. 1900 ccm. TDi. kolor perło- 
wobiały, wspomaganie kier., el. reg. reflektory, szyberdach, 
dzielona tylna kanapa, radio Sony, I właściciel w kraju, stan 
techn. b. dobry, - 21.500 zł. Idzików, tel. 074/813-00-09, 
0606/80-55-14
AUDI 80 B4 ,1992 r., 120 tys. km, 2000 ccm, srebrny metalic, 
bez wypadku, w kraju od 3 tygodni, el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, szyberdach, wspomaganie kier., radio, stan 
b. dobry, - 20.500 zł. K łodzko, tel. 074/867-12-06, 
0601/55-26-06
AUDI 80 B 4 ,1992 r., 140 tys. km, 2000 ccm, srebrny metalic, 
inst gazowa, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, hak, 
+ kpi. kół zimowych, -18.200 zł. Legnica, tel. 0609/39-08-55 
AUDI 80 B4 ,1992 r., 130 tys. Jon, 2000 ccm, benzyna, biały, 
automatic, Procon-Ten, klimatyzacja, el. otw. szyberdach, 
wspomaganie kierownicy, centralny zamek, alarm, RM, pod
grzewane fotele, welurowa jasna tapioerka, zadbany, kierow
ca kobieta, - 18.700 zł. Legnica, tel. 076/856-16-17, 
0600/18-39-78
AUDI 80 B4 ,1992 r., 89 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, wspomaganie, oznakowany, szyberdach, kpi. doku
mentacja, - 16.200.zł lub zamienię. Lubin, tel. 076/844-35-22 
AUDI 80 B4 ,1992 r., 167 tys. km, 2000 ccm. El, zielony meta
lic, 115 KM, ABS, wspomaganie, szyberdach, dzielona kana
pa. podłokietnik, 4 zagłówki, alum. felgi, zadbany, - 20.000 zł 
lub zamiana na kombi, minivan, w tej cenie. Nysa, tel. 
0600/38-99-88
AUDI 80 B4 ,1992 r., 90 tys. km, 2000 ccm, srebrny metalic, I 
właściciel, wspomaganie, el. otw. szyby, szyberdach, alum. 
felgi, alarm, stan b. dobry, - 16.900 zł. Wrocław, tel. 
071/783-08-29.0607/06-94-37 
AUDI 80 B4 ,1992 r., 80 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, nowe opony, RO, szyberdach el., wspomaganie, centr. 
zamek, nie zarejestrowany w Polsce, - 19.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/329-24-25,0501/19-38-86 
AUDI 80 B4 ,1992/93 r., 107 tys. km, 2000 ccm, burgundowy 
metalic, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie, peł
ny wtrysk, 115 KM, jasna tapicerka, zadbany, atrakc. wygląd, 
bez wypadku, w kraju od 12.2000 r., kpi. dokumentaqa, -
22.500 zł. Lubin, tel. 076/842-45-08,0603/77-14-72
AUDI 80 B 4 ,1992/93 r., 130 tys. km, 2000 ccm, benzyna el. 
reg. lusterka i szyby, centr. zamek, RM, stan b. dobry, -18.500 
zł. Olszyna, k. Lubania, tel. 0601/05-26-29 
AUDI 80 B 4 ,1992/93 r., 80 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, biały, 
wspomaganie, centr. zamek, regulacja świateł, szyberdach 
el., ABS, welur, dzielona kanapa, podłokietnik, RO, zderzaki i 
lusterka lakierowane, nie eksploatowany w Polsce, • 17.000 
zł. Rakowice, tel. 075/644-92-50,0608/62-57-48 
AUDI 80 B 4 ,1992/93 r.t 120 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, wspomaganie, katalizator, el. otw. szyberdach, centr. 
zamek + pilot, blokada skrzyni biegów, alarm + pager, RO. 
zielone szyby, el. reg. reflektory i mocowanie pasów, weluro
wa tapicerka, - 20.500 zł. Wrooław, tel. 782-80-31 
AUDI 80 B4, 1993 r., 130 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony 
metalic, w kraju od tygodnia, stan b. dobry, welurowa tapicer
ka, centr. zamek, szyberdach, elektr. reg. lusterka, - 27.000 
zł (zwolnienie z  opłaty skarb.). Dzierżoniów, tel. 
074/831-98-86,0603/27-04-21 
AUDI 80 B4 ,1993 r., 139 tys. km, 2000 ccm, bordowy meta
lic, wspomaganie, centr. zamek + pilot, 2 alarmy, szyberdach 
el., el. reg. lusterka, spoiler, drewno, welurowa tapicerka, 4 
zagłówki, blokada skrzyni biegów, RM Audi, - 21.900 zł (moż
liwe raty) lub zamienię na tańszy. Syców, tel. 062/785-90-05, 
785-35-03
O  AUDI 80 B 4 , 1993 r., 2000 ccm , ciem nozie lony 

metalic, wspom aganie kier., centr. zamek, szy
berdach, alum. fe lg i, - 23.800 z ł lub zam ienię. 
Ż a ry , u l. O k rz e i 9, te l. Q68/374-27-97, 
0602/79-49-88 87021201 

AUDI 80 B4 ,1993 r., 139 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, grafito
wy metalic, 115 KM, szyberdach, centralny zamek, aluminio

we felgi, halogeny, pełna dokumentacja. - 17.900 zł. Brzeg, 
tel. 077/411-53-22,0602/82-32-92 
AUDI 80 B4 ,1993 r., 127 tys. km, 1900 ccm, turbo D, zielony 
metalic, szyberdach, radioodtwarzacz, ABS, wspomaganie 
kier., centralny zamek, alarm, system procon-ten, oclony w 
całości, stan idealny, bez wypadku, - 23.500 zł lub zamienię. 
Kępno, tel. 062/581-04-18,0606/34-66-37 
AUDI 80 AVANT, 1993 r., 90 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
szyberdach, wspomaganie, ABS, welurowa tapicerka, pełne 
wyposażenie elektryczne, - 23.800 zł. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-17-46,0604/56-33-79 
AUDI 80 B4 KOMBI, 1993 r., 120 tys. km, zielony metalic, 
hak, alarm, alum. felgi, stan b. dobry, - 26.900 zł. Wrocław, 
tel. 071/328-74-76 po godz. 19 
AUDI 80 B 4 ,1993 r., 90 tys. km, 1900 ccm, TDi, perłowogra- 
natowy, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, el. szy
berdach, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, zagłówki, 
dzielona tylna kanapa, halogeny, zderzaki w kolorze nadwo
zia, stan idealny, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 0601/72-56-24 
AUDI 80 B 4 ,1993/94 r., 2000 ccm, czeitoony, centr. zamek, 
wspomaganie, ABS, poduszka pow., el. reg. szyberdach, kli
matyzacja, oclony, nie zarejestrowany, - 22.500 zł. Legnica, 
tel. 0608/23-76-74,0503/66-18-92 
AUDI 80 B4 AVANT, 1993/94 r., 2000 ccm, zielony metalic. 
ABS, centralny zamek, el. reguł, lusterka, szyberdach, alumi
niowe felgi, relingi dachowe, roleta, pełna dokumentacja, I 
właściciel, - 23.000 zł. Oława. tel. 071/303-27-69 
AUDI 80 B 4 .1993/98 r., 145 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony, 
ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwierany szy
berdach, bez wypadku, kupujący zwolniony z  opłaty skarbo
wej, - 27.300 zł. Rawicz, tel. 0605/61-79-12 
AUDI 80 B4 AVANT, 1994 r„ 160 tys. km, 1900 ccm, perłowo- 
zielony metalic, centr. zamek, relingi dachowe, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, poduszka pow., wspomaganie, ABS, RM 
Gamma, alarm + zabezpieczenia, alum. felgi + kpi. kół zimo
wych, skóra, podgrzewane fotele, lusterka, klimatyzacja, •

. 33.500 z l  Żay. tel. 068/375-94-02,0606/22-09-06 
AUDI 80 B4 ,1994 r., 120 tys. km, 2000 ccm, bordowy meta
lic, wspomaganie, ABS, centr. zamek, szyberdach, el. reg. 
reflektory, welurowa tapicerka, bez wypadku, stan idealny, - 
22.700 zł (zwolnienie z  opłaty skarb.). Żary, tel. 068/374-05-46, 
0604/90-78-44
O  AUDI 80 B4 KOMBI, 1994 r., 1900 ccm , TDi, ciem 

nozie lony metalic, klimatyzacja, ABS , skórzana 
tapicerka, wspomaganie kier., centr. zamek, peł
ne wyposażenie elektryczne, podgrzewane fote
le, re lingi dachowe, roleta, alum. felg i + komplet 
kół zim owych, stan idealny, - 37.500 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 87021141

AUDI 80 AVANT, 1994 r., 105 tys. km, 2000 ccm, zielony me
talic, I właściciel, w kraju od 4 miesięcy, wspomaganie, centr. 
zamek, el. otw. szyby. el. reg. lusterka, drewniane dodatki, 
alum. felgi, relingi dachowe, roleta, stan b. dobry, - 24.900 zł 
lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 0606/97-58-11 
AUDI 80 B 4 ,1994 r., 120 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, bez wypadku, w kraju od tygodnia, oclony, zareje
strowany, kpi. dokumentacja, pełne wyposażenie, Idimatyza- 
cja, 2 poduszki powietrzne, podgrzewane fotele, oryg. RO, I 
właściciel, stan idealny, • 23.900 zł (możliwe raty) lub zamia
na. Kamienna Góra, tel. 0605/55-48-22 
AUDI 80 B4 AVANT, 1994 r., 134 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
szary metalic, ABS, klimatyzacja, hak, wspomaganie kier., 
centralny zamek + pilot, el. reguł, lusterka, el. otwierane szy
by, relingi dachowe, immobilizer, roleta, alarm, Mul-T-Lock, 
pełna dokumentacja, zadbany, - 30.900 zł. Kowary, tel. 
075/761-30-91
AUDI 80 B 4 ,1994 r., 137 tys. km, 1900 ccm, TDi, granatowy 
metalic, automatic, centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, 
el. reg. lusterka, relingi dachowe, alum. felgi, immobilizer, 
alarm, hak, stan b. dobry, • 31.000 zł. Lubin, tel. 0604/73-82-53 
AUDI 80 B 4 ,1994 r., 88 tys. km, 2000 ccm, czerwony, szy
berdach, ABS, alum. felgi, wspomaganie kier., bez wypadku, 
RO, - 23.500 zł. Lubin. tel. 076/846-75-87 
AUDI 80 OUATTRO, 1994 r., 130 tys. km. 2000 ccm. 16V, 
czarny, ABS, wspomaganie kier., regulowana kierownica, cen
tralny zamek + pilot, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
alarm, immobilizer, Mul-T-Lock, aluminiowe felgi, szyberdach,
- 23.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/359-34-46 
AUDI 80 B4 ,1994/95 r., 70 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czer
wony, bęz wypadku, stan b. dobry, poduszka pow., centralny 
zamek, wspomaganie kier., ABS, w kraju od miesiąca, alumi
niowe felgi, pełna dokumentacja, - 25.800 zł. Kłodzko, tel. 
074/865-80-08 po godz. 18,0603/50-41-74 
AUDI 80 B 4 ,1994/95 r., 71 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, I rej. w 1996 r„ wspomaganie, centr. zamek, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, podłokiet
nik, blokada skrzyni biegów, RM Grundig, w kraju od 3 lat 
oszczędny, oznakowany, zadbany, garażowany, kpi. kluczy i 
dokumentów, - 25.500 zł. Wąsosz, tel. 065/543-78-58 
AUDI 80 B4 ,1994/95 r., 98 tys. km, 1900 ccm, TDi, grafitowy 
metalic, radioodtwarzacz, 5-biegowy, el. szyberdach, katali
zator, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, hak, alumi
niowe felgi, alarm, poduszka powietrzna, sprowadzony w ca
łości, I właściciel, pełna dokumentacja, -37.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/363^40-37,0601/72-79-53 
AUDI 90,1985 r., 2000 ccm, wtrysk, grafitowy metalic, centr. 
zamek, wspomaganie, reguł. wys. fotela, stan silnika i bla
charki dobry 15", nowe zawieszenie, nowe klocki, spoiler, 1151 
KM, do malowania przód i tył, zadbane wnętzre, - 5.700 zł lub 
zam ienię, może być uszkodzony. Wałbrzych, tel. 
0501/21-51-45,074/880-91-94 
AUDI 90,1986/87 r., 180 tys. km, 2000 ccm, szary metalic, 
wersja amerykańska, wspomaganie kier., centralny zamek, 
el. otwierane szyby, welurowa tapicerka, aluminiowe felgi, 
pełna dokumentacja, - 10'000 zł. Wrocław, teł. 071/789-56-70, 
0604/83-61-50
AUDI 90,1987 r., 2300 ccm, benzyna, zielony metalic, el. reg. 
lusterka, wspomaganie kierownicy, obniżony, stan technicz
ny b. dobry, -12.400 z ł. ., tel. 0502/65-86-47 
AUDI 90 OUATTRO, 1989 r., 2300 ccm. benzyna, biały, atrak
cyjny wygląd, ABS, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. otwie
rany szyberdach, 4 x4 , hak, oznakowany, wspomaganie kier., 
centr. zamek, alarm, alum. felgi, lusterka w kolorze nadwo-. 
zia, -13.500 zł. Kłodzko, teł. 0601/71-98-11 
AUDI 90 OUATTRO, 1989/90 r., 150 tys. km, 2300 ccm, czar
ny, szyberdach, wspomaganie, ABS, welurowa tapicerka, 
pełne wyposażenie elektryczne, -12.800 zł. Polanica Zdrój, 
tel. 074/868-17-46,0604/56-33-79 
AUDI 90 OUATTRO, 1990 r., 2300 ccm, 20V, czarny metalic, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, klimatronic, 180 KM, stan 
b. dobry, reflektory soczewkowe, po tuningu, -15.000 zł lub 
zamienię na diesla z  klimatyzacją. Lubin, tel; 0605/07-47-04 
AUDI 90,1990 r., 2300 ccm, benzyna, czarny metalic, ABS, 
klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, Hi-Fi Pione
er. - 21.000 zł. Opole, tel. 077/465-19-32.
AUDI 90,1990 r., 187 tys. km, 2300 ccm, benzyna, srebrny, 
wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, aluminiowe felgi, I właściciel, stan b. dobry, - 
13.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/731-55-10,0605/41-33-87 
AUDI 90,1990 r.t 2300 ccm, benzyna, grafitowy metalic, kom
puter pokładowy, aluminiowe felgi, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, szyberdach, spoiler, welurowa tapicerka, atrak
cyjny wygląd, stan dobry, dokumentacja, • 12.500 zł. Sobót
ka, tel. 071/316-21-83,0602/50-64-80 
AUDI 90,1990 r., 150 tys. km, 2300 ccm, benzyna, ciemno
zielony metalic, bogate wyposażenie, stan b. dobry, -13.000 
zł lub zamienię na tańszy. Zielona Góra, tel. 068/320-67-55 
AUDI 90 OUATTRO, 1990/91 r., 166 tys. km, 2300 ccm. biały, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, - 14.500 zł. Wrocław, tel. 
0502/87-09-11
AUDI A 3 ,1997 r., 1800 ccm, V5, czarny metalic, RO, 5-bie
gowy, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, reg. kierowni
ca, alum. felgi, poduszka pow., sprowadzony w całości, I wła
ściciel, kpi. dokumentacja, reflektory ksenonowe, skórzana 
tapicerka, sportowe zawieszenie, pełny pakiet S3, • 51.500 
zł. Wrocław, tel. 0501/48-25-65, 071/312-03-30 (zdjęcia d<K

tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem • 
AG0184 www.autogielda.com.pl)
AUDI A 3 ,1997 r., 60 tys. km, 1900 ccm, TDI, fioletowy, boga
te wyposażenie, felgi 17", stan techn. b. dobry, - 38.000 zł. 
Legnica, tel. 0603/30-48-23
AUDI A 3 ,1998 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, 120 KM, fo
tele kubełkowe, 4 poduszki powietrzne, ABS, RM Sony, szy
berdach, tłumik Remus, felgi tytanowe 16*, pełne wyposaże
nie elektryczne, - 44.000 zł lub zamienię. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 0605/59-91-46
AUDI A 3 ,1998 r., 1600 ccm, benzyna,, bordowy, 4 poduszki 
powietrzne, klimatyzacja, ABS, tytanowe felgi, pełne wyposa
żenie oprócz skóry, - 49.900 zł. Wrocław, tel. 0601/57-96-46 
AUDI A 3 ,1998 r., 50 tys. km, 1900 ccm, TDi, granatowy me
talic, pełne wyposażenie, - 36.000 zł. Wrocław,- tel. 
0600/54-63-34
AUDI A 3 ,1999 r., 28 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czarny me
talic, pełne wyposażenie, - 58.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/643-65-12 po godz. 20,0607/52-20-29 
AUDI A 3 ,1999 r., 52 tys. km, 1900 ccm, TDi, niebieski, 4 pod. 
powietrzne, alarm, wspomaganie, fotele Recaro, centr. zamek, 
ABS, alum. felgi, klimatyzacja, radio, immobilizer, spoilery, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, - 65.000 zł. Świdnica ś l., tel. 
0601/73-55-88
AUDI A 3 ,2000 r., 20 tys. km, 1900 ccm, TDi, czarny metalic,
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pełne wyposażenie, - 65.000 zł. Jelen ia Góra, tel. 
075/643-65-12 po godz. 20,0607/52-20-29 
AUDI A4, 1992 r., 18 tys. km, 1900 ccm, turbo D, zielony 
metalic, do sprowadzenia z Francji, stan b. dobry, • 18.000 zł. 
Wałbrzych, teł. 074/845-04-08 
O  AUDI A 4 , 1994 r., 1600 ccm , benzyna, czarny 

metalic, AB S , 2 pod. powietrzne, wspomaganie, 
klimatronic, centr. zamek, immobilizer, karta ko
dowa, blokada skrzyni biegów, alum. felgi, e l. reg. 
lusterka, 5-biegowy, radio Beta, g łośn ik i A lpina, 
-  33.000 z ł lub zam ienię na VW  Passata, Vento 
(modele przejściowe TDi. diesel), Wrocław, tel. 
0502/41-11-25 02020781 

AUDI A4, 1995 r., 115 tys. km, 1800 ccm, zielony metalic, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, klimatronic, zadbany, - 
42.000 zł lub zamienię na tańszy. Chojnów, tel. 076/817-72-45 
lub 0607/37-55-43
AUDI A 4 ,1995 r„ 101 tys. km, 1800 ccm, 20V, srebrny meta
lic, RO, centr. zamek, wspomaganie, ABS, poduszka pow., el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm, alum. felgi, kupujący zwol
niony z opłaty skarbowej, - 36.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/764-79-50,0604/32-72-51 
AUDI A 4 ,1995 r., 54 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony, klima- 
tronik, elektr. otw. szyby, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, ABS, 
alarm, alum. felgi, kompl. dokumentacja, • 37.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/316-26-76
AUDI A 4 ,19951., 115 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bordowy
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metalic, ABS, el. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, I właściciel w 
Polsce, • 33.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/10-85-48 
AUDI A 4 ,1995 r., 67 tys. km, 1600 ccm, benzyna I właściciel 
w kraju, ABS, klimatyzacja, el. reg. lusterka, RO, 2 pod. po
wietrzne, stan idealny, • 37.000 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-09-37,071/788-21-26,0601/79-10-23 .
AUDI A4, 1995 r., 90 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czarny 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, ABS, tylny spoiler, alum. felgi, zderzaki i lusterka w 
kolorze nadwozia, w kraju od 6 mies., I właściciel, stan b. 
dobry, - 34.000 zł. Wschowa, tel. 065/543-82-57 
AUDI A 4 ,1995 r., 110 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, w kraju od 1996 r. • 34.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0602/10-85-48
AUDI A 4 ,1996 r., 74 tys. km, 1600 ccm, benzyha, granatowy, 
sprow. w całości, klimatronic, ABS, reg. kierów., centr. zamek, 
el. otw. szyby, wspomaganie - 38.500 zł. Nysa, tel. 
0606/11-31-82
AUDI A 4 ,1996 r., 120 tys. km, 1900 ccm, TDi, niebieski, ku
piony w salonie, I właściciel, pełne wyposażenie, skórzana 
tapicerka, bez wypadku, kpi. dokumentacja, • 55.000 zł. Wro
cław, tel. 071/346-24-92,0601/75-02-58 
AUDI A4 AVANT, 1996 r., 90 tys. km, 1900 ccm. TDi. szary 
metalic, 110 KM, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki powietrzne, 
centralny zamek, podgrz. fotele, el. otwierane szyby, el. re
guł. lusterka, relingi dachowe, roleta, koła aluminiowe 18". 
Legnica, tel. 0601/71-51-45
AUDI A 4 ,1996 r., 1900 ccm, TDI, ciemnowiśniowy, garażo
wany, obniżone zawieszenie, stan idealny, • 44.000 zł. Lubin, 
tel. 076/846-96-17,0601/27-12-59 
AUDI A 4 ,1996 r., 100 tys. km, 2600 ccm, V6, benzyna, kolor 
śliwkowy, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, -
45.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-26-35,0607/06-07-44 
AUDI A4 OUATTRO, 1996 r., 96 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
perłowoczamy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, -
45.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-51-11,0601/71-49-25 
AUDI A 4 ,1996 r., 120 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny meta
lic, klimatyzaqa, wykończenia w drewnie, komputer, alum. 
felgi, immobilizer, el. otw. szyby, centr. zamek, ABS, - 41.800 
zł. Żmigród, tel. 071/385-33-69,0604/37-67-03
AUDI A 4 ,1996/97 r„ 61 tys. km, 1900 ccm, diesel, granatowy 
metalic, centr. zamek, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
reflektory, kpi. dokumentacja, - 38.000 zł. Lubań, tel. 
0608/72-07-11
AUDI A 4 ,1997 r., 101 tys. km, 1900 ccm, TDI, srebrny, 110 
KM, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 2 poduszki pow., kli- 
matronik, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, wykoń
czenia w drewnie, stan b. dobry, - 48.000 zł. Lubin, tel. 
076/846-73-18,0603/42-76-13 
AUDI A4 AVANT OUATTRO, 1997 r., 80 tys. km, 1900 ccm, 
TDi, bordowy, poduszka pow., klimatyzacja, centr. zamek, 
skórzana tapicerka, el. otw. szyby, podgrzewane fotele, do 
sprowadzenia z Niemiec -18.900 DEM + cło lub na gotowo •
45.000 zł. Legnica, tel. 0605/03-39-81
AUDI A 4 ,1997 r., 62 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, ABS, 
serwo, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, klimatyzacja, 
podgrz. fotele, radioodtwarzacz Grundig + 6 głośników, I wła
ściciel w kraju, stan idealny, • 42.800 zł. Świdnica, tel. 
0600/37-28-12
AUDI A 4 ,1997/98 r., 42 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, 
ABS, 4 pod. powietrzne, wspomaganie kier., pełne wyposa
żenie elektr., el. otw. szyberdach, wspomaganie kier., RO, z 
pełną dokumentacją - 45.000 zł tub zamienię na mniejszy. 
Nysa, tel. 077/433-20-46.0604/12-91-72 -
AUDI A 4 ,1998 r., 50 tys. km, 1600 ccm, 16V, jasnozielony 
metalic, 4 poduszki powietrzne, ABS, wspomaganie kier., el. 
reguł, lusterka, el. otwierane szyby, klimatyzacja, radio + 6 
głośników, aluminiowe felgi, książka serwisowa, zadbany, 
garażowany, stan b. dobry, - 53.000 zł. Brzezia Łąka, tel. 
071/315-38-86
AUDI A 4 ,1998 r., 61 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, 2 
pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, pełne wyposażenie el., 
silnik V5 ,125 KM, szyberdach, spoiler, alum. felgi, - 47.000 zł 
(możliwe raty lub zamiana). Wrocław, tel. 0603/31 -70-82 
AUDI A 4 ,1998/99 r., 39 tys. km, 1900 ccm, TDi, perłowogra- 
natowy, ABS, dimatronic, drewniane dodatki, 2 poduszki pow., 
radio, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg>lusterka, - 51.000 zł. 
Bucz, tel. 065/549-82-93
AUDI A4, 1999 r„ 10 tys. km, 1600 ccm, ciemnoniebieski 
metalic, pełne wyposażenie, - 57.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
0502/29-41-28
AUDI A4 AVANT, 1999 r., 14 tys. km, 1800 ccm, benzyna, V5, 
zielony metalic, reg. kierownica, centr. zamek + pilot, alum. 
felgi, el. otw. szyby i reg. lusterka, ECP, klimatronic, radio 
Concert, relingi dachowe, halogeny, roleta i inne, kpi. doku
mentacja, • 70.000 zł. Mąkoszyce 149, gm. Kobyla Góra, tel. 
062/731-69-23,0607/53-63-10 
AUDI A 4 ,2000 r., 5 tys. km, 1900 ccm, TDI, perłowogranato- 
wy metalic, kupiony w salonie, na gwarancji, bogate wyposa
żenie, RO z  CD, reflektory ksenonowe z układem zmywania, 
wszystkie zabezpieczenia, komputer pokładowy, 10 poduszek 
powietrznych, - 88.000 zł. Wałbrzych, tel. 0504/90-51-14 
AUDI A 6 ,1994 r., 140 tys. km, 2000 ccm. benzyna, kolor wi
śniowy metalic, ei. otw. szyby, ABS, hak, wspomaganie, lam
py ksenonowe, centr. zamek + alarm, ekonomiczny, - 35.000 
zł. Lubin, tel. 0605/07-47-04
AUDI A6 AVANT OUATTRO. 1994 r., 190 tys. km. 2800 ccm. 
V6. perłowoczamy, pełne wyposażenie oprócz skórzanej ta
picerki, - 36.000 zł. Leszno, tel. 065/520-81 -01,0607/64-13-16 
AUDI A6 AVANT, 1995 r., 120 tys. km, 2500 ccm, niebieski. 
140 KM, TDI, klimatronic x 2, poduszka pow., alum. felgi + 
opony zimowe, drewno, wspomaganie, ABS, centr. zamek, 
pełne wyposażenie elektr., siatka oddzielająca tył, stan ideal
ny, bez wypadku - 17.000 DEM ♦  cło. Dzierżoniów, tel. 
074/831-27-47,0604/21-41-62 
AUDI A6 OUATTRO, 1995 r., 150 tys. km, 2300 ccm, butelko
wa zieleń, ABS, klimatyzacja, wspomaganie kier., regulowa
na kierownica, centralny zamek + pilot, el. otwierane szyby, 
el. reguł, lusterka, alarm, aluminiowe felgi, inst. gazowa, RO, 
4 WD, garażowany, • 44.000 zł. Gorzów, tel. 095/762-12-89, 
0602/36-21-18
AUDI A 6 ,1995 r., 98 tys. km, 2600 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, dimatronic, 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., 88 tys. km, 2600 ccm, V6, srebrny, automa
tic, 2 pod. powietrzne, RO, el. reguł, fotele, klimatyzacja, drew
niane dodatki, I właściciel w Polsce,, atrakc. wygląd, - 45.000 
zł. Oleśnica, tel. 0605/68-81-77 
AUDI A 6 ,1995 r., 2600 ccm, benzyna, granatowy metalic. 
klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, kupiony i serwisowany 
w Polsce, I właściciel, - 37.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-95-50

AUDI A6 AVANT, 1995 r., 2600 ccm, V6 pełne wyposażenie, -
44.000 zł. Wrocław, tel. 0601/95-30-56
AUDI A 6 ,1995 r., 112 tys. km, 1900 ccm, TDI, biały, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie^ szyber
dach, sprowadzony w całości, I właściciel, stan b. dobry, -
40.000 zł. Zgorzelec, tel. 0602/19-05-40
AUDI A 6 ,1995/96 r., 59 tys. km, 2600 ccm, V 6, granatowy 
metalic; skóra, klimatyzacja, fotele podgrzewane, drewno, 
alum. felgi 16", 2 pod. powietrzne, skórzana kierownica, RO, 
szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka podgrzewane, •
45.000 zł lub zamiana. Wrocław, tel. 0503/37-57-25
AUDI A6 AVANT, 1996 r., 136 tys. km, 2500 ccm, TDi, czarny 
grafitowy, do sprowadzenia z Niemiec, bez wypadku, skórza
na tapicerka, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach. cli- 
matronic, ABS, poduszki pow,, 6-biegowy, hak, relingi dacho
we (chromowane) - 17.000 DEM. Lwówek Śląski, tel. 
075/647-72-74,0604/05-88-37 
AUDI A 6 ,1996 r., 153 tys. km, 2500 ccm, TDI centr. zamek, 
pilot, alarm, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, • 54.000 
zł, Wrocław, tel. 0604/40-69-92 
AUDI A 6 ,1996 r., 94 tys. km, 2500 ccm, TDI, srebrny metalic, 
klimatyzacja, szyberdach el., el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
drewno, podłokietniki, alum. felgi 16", reg. kierownica, RO, 2 
pod. powietrzne, I właściciel, - 49.500 zł, Wrocław, tel. 
0605/93-04-75
AUDI A 6 ,1996/97 r., 57 tys. km, 1800 ccm, V5, srebrny, -
58.000 zł. Nysa, tel. 077/433-37-32
AUDI A 6 ,1997/98 r., 98 tys. km, 1900 ccm, TDi, kolor śliwko
wy metalic, nowy model, poduszka pow., klimatronic, ABS, 
centr. zamek + pilot, radio, wspomaganie, alum. felgi, • 68.500 
zł. Bralin, tel. 062/781-20-97,0607/35-01-35 
AUDI A6 ,1997/98 r.. 51 tys. km, 1800 ccm, turbo, granatowy 
metalic, serwo, ABS, dimatronic, 4 poduszki pow., centr. za
mek + pilot, el. otw. szyby (4), el. reg. lusterka, alum. felgi, 
RM, immobilizer, el. reg. fotele, • 67.500 zł (możliwe raty przez 
komis). Kępno, tel. 0601/55-28-50 
AUDI A 6 ,1998 r., 2500 ccm, turbo D, złoty metalic, serwiso
wany, pełne wyposażenie oprócz skóry + webasto, -110.000 
zł. Lubin, tel. 0607/26-34-44
AUDI A 6 ,1998 r., 56 tys. km, 1800 ccm, 20V, zielony metalic, 
klimatyzacja, ABS, aluminiowe felgi, podłokietnik, nie używa
ny w kraju, - 79.000 zł. Świdnica, tel. 0604/09-25-86 
AUDI A6 ,1998/99 r., 64 tys. km, 2400 ccm, V6, ciemnozielo
ny metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i nawigacji, kse
nonowe reflektory, oszczędny, hak, pełna dokumentacja, I 
właściciel w kraju, stan idealny, - 81.000 zł. Świdnica, tel. 
0600/37-28-12
AUDI A 6 ,1999 r., 40 tys. km, 1900 ccm, TDi, 115 KM, srebr
ny, pełne wyposażenie, stan b. dobry, - 98.000 zł. Lubań, tel. 
075/722-25-15 po godz. 20,0600/10-14-22 
AUDI A 8 ,1995 r„ 2800 ccm,- zielony metalic, klimatyzacja, 
welurowa tapicerka, telefon, pełna dokumentacja, stan b. do
bry, - 63.000 zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05 
O  AUDI A 8 ,1997 r., 93 tys. km, 2500 ccm , TDi, ko

lo r  srebrny, 200 PS, skórzana tapicerka, klimaty
zacja, reflektory ksenonowe, alum. felgi, telefon, 
radio + CD, rolety, nawigacja, k ierownica w ie lo
funkcyjna, 6-biegowy, przerobiony na nowy mo
del, kpi. dokumentacja, stan idealny. Lubin, tel. 
0601/34-41-73 84015041

O  BEZPŁATNA D IAGNOSTYKA SILNIKA I PODWO
ZIA dnia 19.05, sam ochodów  marek Audi, VW, 
Seat, Opel. „SERW ICE AUDI IV W ” , Wrocław, od 
godz. 8 do  16, u l. P rzesm yck ie go  31/33, tel. 
071/325-31-69,0601/42-09-93 02021931

AUDI COUPE, 1982 r., 150 tys. km, 1900 ccm, benzyna, czer
wień meksykańska, sportowe zawieszenie, wspomaganie 
kier., ospoilerowany, atrakcyjny wygląd (motyw na masce), 
stan techn. idealny, - 4.800 zł. Wrocław, tel. 0503/84-00-19 
AUDI COUPE GT, 1987 r., 140 tys. km, 1800 ccm, czerwony, 
szyberdach, hak, n.a białych tablicach • 839 DEM. Słubice, 
tel. 0603/97-09-35
AUDI COUPE, 1988/89 r., 150 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, złoty 
metalic, instalacja gazowa, wspomaganie, centr. zamek, el. 
reg. reflektory, el. reg. i podgrzewane lusterka, podgrzewane 
fotele, welurowa tapicerka, drewno, RM Sony + 6 głośników, 
alum. felgi, kierownica mono, ukł. wydechowy Remus, przód 
od B4, atrakc. wygląd, -15.500 zł. Świdnica, tel. 0605/55-78-78 
AUDI COUPE, 1991 r., 150 tys. km, 2300 ccm, 20V, niebieski, 
pełne wyposażenie, z  pełną dokumentacją -15.600 zł. Trzeb
nica, tel. 0607/22-32-32
AUDI COUPE, 1992 r., 2300 ccm, zielony metalic. wszystkie 
el. dodatki, klimatyzacja, alum. felgi, atrakcyjny wygląd, - 
17.800 zł lub zamienię. Legnica, tel. 0603/31-06-46 
AUDI COUPE OUATTRO. 1992 r., 2800 ccm, V6, seledyno
wy, ABS, wspomaganie, centr. zamek, alarm + pilot, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi 17”, atrakc. wygląd, - 31.000 
zł lub zamienię. Lubin, tel. 0601/78-34-22 
AUDI COUPE, 1992 r., 128 tys. km, 2200 ccm, wtrysk, czer
wony, pełne wyposażenie, obniżony, ospoilerowany, nowe 
amortyzatory, inst. gazowa, alum. felgi .gwiazdy”, -19.500 zl 
lub zam ienię na mniejszy. Ząbkowice Śląskie , tel. 
0601/91-87-56
AUDI COUPE 4 WD. 1995/96 r., 51 tys. km. 2200 ccm. turbo, 
ciemnofióletowy, szyberdach, ABS, wspomaganie, centr. za
mek, alum. felgi, &-biegowy, książka serwisowa, el. reg. lu
sterka, komputer, alarm, klimatyzacja, poduszka pow., spro
wadzony w całości, kpi. dokumentacja, - 55.000 zł. Wrodaw, 
tel. 0607/30-89-11
AUDI S 4 ,1992 r., 110 tys. km, 2200 ćcm, benzyna, turbo E, 
czarny, listwy chromowe, skórzane fotele, - 38.000 zł. Wro
daw, tel. 0601/59-07-83
AUDI S6 ,1996 r., 150 tys. km, 4200 ccm, V8, perłowozielony, 
napęd na 4 koła, 6-biegowy, pełne wyposażenie eł., ABS, 
poduszka pow., klimatyzacja, skórzana tapicerka, oryg. białe 
zegary, RM Audi Delta Bose (ze zmieniaczem), reflektory kse
nonowe, alarm, - 72.200 zł. Wrocław, tel. 071/352-76-01, 
0605/43-95-39
AUDI S 8 ,1997/98 r„ 4200 ccm, brązowo-fioletowy, pełne 
wyposażenie (skórzana tapicerka, tempomat, telefon, solar 
szyberdach, skrzynia Tip-Tronic i inne), b. zadbany, stan ide
alny, • 140.000 zł. Wrodaw, tel. 0603/99-80-50 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - AC0206 
www.autogielda.com.pl)
AUDI V 8 ,1989 r., 162 tys. km, 3600 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, pełne wyposażenie skóra-czama, klimatyzacja, alum. 
felgi, el.szyberdach, RM, bez wypadku, centr. zamek, ABS, -
24.000 z ł. ., tel. 0601/38-20-39

AUSTIN
AUSTIN MINI MORRIS, 1985 r., 50 tys. km. 1000 ccm, ben
zyna, zielony metalic, stan dobry, • 5.500 zł. Zielona Góra, tel. 
0502/15-44-14
AUSTIN MONTEGO SEDAN, 1966 r., 150 tys. km. 1600 ccm. 
benzyna, wtrysk, czerwony, RO, centr. zamek, welurowa ta
picerka, dzielona kanapa, duży bagażnik, 5-biegowy, ekono
miczny, - 6.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-51-74

BMW
BMW 316 i. 1977 r., 1600 ccm, wtrysk, niebieski metalic, • 
1.800 zł. Leszno, tel. 0607/44-23-14 
BMW 316,1978 r., 176 tys. km. 1600 ccm, czerwony, atrak
cyjny wygląd, alum. felgi BMW, przegląd do 2.2002 r, - 2.150 
zł. Wrodaw, tel. 0603/66-82-03,348-44-73 
BMW 316,1978 r., 1600 ccm, granatowy, stan dobry, 2-drzwio- 
wy, sportowy wygląd, • 2.300 zł. Wrocław, tel. 0606/91-55-03 
BMW 316,1979 r., 200 tys. km, 1600 ccm, czerwony, obroto
mierz, nowe opony, alum. felgi, spoilery, lotka, tylna szyba
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ogrzewana, podwójne światła, fotele kubełkowe czerwone, -
3.000 zł. Szprotawa, tel. 0607/05-29-50
BMW 316,1981 r., 1600 ccm, srebrny metalic. alum. felgi, 
inst. gazowa, -1.500 zł. Przemęt, tel. 065/549-84-34 
BMW 316,1981 r., 1600 ccm, czerwony, stan dobry, alum. 
felgi, szyberdach, spoilery, • 2.300 zł. Wrocław, tel. 
071/341 -70-73,0609/53-39-39 
BMW 316,1981/82 r„ 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic. sprow. w całości, oryg. lakier, zadbany, stan 
b. dobry, • 3.900 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/784-34-11 
BMW 316,1983 r., 115 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, oryginalny przebieg, alum. felgi 15* z rantem, sporto
wa kierownica Raid, sportowy układ wydechowy, el. reg. lu
sterka, zadbany, stan idealny, komplet felg stalowych z  opo
nami, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 0607/60-82-00 
O  BMW  316, 1989 r., biały, centr. zamek, e l. otw. 

szyby, 4-drzwiowy, nowy przegląd niemiecki, stan 
idealny, na białych tab licach  • 1.800 DEM. Z ie lo 
na Góra, tel. 068/327-62-25 87021541 

BMW 3161M40,1989 r„ 152 tys. km, czerwony, 2-drzwiowy, 
sportowe zawieszenie i kierownica, alum. felgi, spoilery, centr. 
zamek, alarm, stan b. dobry, - 13.000 zł. Opole, tel. 
0605/22-40-99,077/421-57-55 
BMW 316,1989 r„ 1600 ccm, benzyna, granatowy, oryg. la
kier, 4-drzwiowy, serwisowany, RO, alum. felgi, szyberdach, 
stan idealny, • 13.400 zł. Świdnica, tel. 0601/67-21-85 
BMW 316 i, 1990 r., 166 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, .delfin* 
metalic, stan b. dobry, szyberdach, el. reg. lusterka, -10.900 
zł. Zielona Góra, tel. 0503/74-29-45 
BMW 316 CABRIO E30,1991 r., 150 tys. km, niebieski meta
lik, sportowe zawieszenie, tuning, alum. felgi, skóra, nowy 
dach, radio, elektryka, - 21.500 zł. Chojnów, tel. 
0602/58-63-39,076/818-63-83 
BMW 316 I E-30, 1991 r., 100 tys. km, 1600 ccm, czarny 
metalic, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
welurowa tapicerka, alum. felgi, centr. zamek, 4-drzwiowy, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, możliwe raty, -12.900 
zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 071/312-18-87,0607/40-20-17 
BMW 316 E 3 6 ,1991 r., zielony metalic, kupiony w salonie, 
bez wypadku, stan techn. b. dobry, • 27.000 zł. Wrocław, tel. 
071/353-70-70
BMW 316 I. E-36, 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, 
zielony metalic, wspomaganie, skórzana tapicerka, centr. 
zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, żaluzje, lotka ze sto
pem, spoiler przedni, obniżony, atrakc. wygląd, zadbany, I 
właściciel, sprowadzony w całości, - 22.000 zł. Zgorzelec, tel. 
0602/19-05-40
O  BMW  3 1 6 1 E -3 6 ,1991/92 r.> 102 tys. km, czarny 

metalic, sprowadzony w  ca łośc i, alum. felg i, ra
dio, immobilizer, w spom aganie, el. reg. lusterka 
i reflektory, szyberdach, po wym ianie paska roz
rządu, amortyzatorów, k locków  ham., o leju i in
nych częśc i eksploatacyjnych, garażowany, stan 
b. dobry, bez wypadku, - 21.800 z ł lub  zamienię. 
W rocław , te l. 071/349-40-62, 0601/77-68-33 
00010561

BMW 316 E-36 ,1993 r., 1600 ccm, czarny, ABS, centr. za
mek, el. otw. szyby, alum. felgi, koła zimowe, 2 zabezp. przed 
kradzieżą, RO Bawaria, halogeny, kupiony w Polsce, książka 
serwisowa, stan idealny, • 25.000 zł. Zielona Góra, tel. 
0604/60-91-32
BMW 316 COMPACT, 1994 r., 100 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, biały, wspomaganie, ABS, centr. zamek, 2 pod. powietrz
ne, el. otw. szyberdach, radio, - 26.500 zł lub zamienię. Wolsz
tyn, tel. 068/384-38-61,0603/78-77-20 
BMW 316 COMPACT, 1994 r., 90 tys. km. 1600 ccm, M-43, 
czerwony, poduszka powietrzna, ABS, pełne wyposażenie 
elektryczne, wspomaganie kier., centralny zamek, alarm, el. 
szyberdach, aluminiowe felgi Borbet 16”, sportowy tłumik, •
26.900 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-50-15,0604/36-60-35 * 
BMW 316 COMPACT. 1995 r., 48 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czarno-fioletowy, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, 
centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, 
oryg. RO, immobilizer, alarm, alum. felgi + kpi. kół z oponami 
zimowymi, stan b. dobry, - 31.500 zł. Dzierżoniów, tel. 
0606/97-15-87
BMW 316 COMPACT, 1995 r., 91 tys. km, 1600 ccm. benzy
na, jdsnoczerwony, klimatyzacja, pełne wyposażenie elek
tryczne, aluminiowe felgi, welurowa tapicerka, zderzaki w 
kolorze nadwozia, immobilizer, nowe opony, zadbany, serwi
sowany w Niemczech, nie używany, w kraju od pół roku, -
31.500 zł. Przemków, tel. 076/831-96-05
BMW 316 COMPACT, 1995 r., 70 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, 
ABS, pod. powietrzna, centr. zamek, podgrzewane siedze
nia, alum. felgi, inst. gazowa, • 31.000 zł lub zamienię na tań
szy. Syców, tel. 062/582-00-92 
BMW 316, 1995 r., 1600 ccm, srebrny, klimatyzacja, ABS, 
poduszka pow., komputer, RM, książka serwisowa, garażo
wany, - 33.000 zł. Wrocław, tel. 0604/57-56-09 
BMW 316 i E-36,1996 r.t 79 tys. km. 1600 ccm. wtrysk, zielo
ny, szyberdach, ABS, wspomaganie kier., el. otwierane szy
by, el. reguł, lusterka, 2 poduszki pow., RM, podłokietnik, -
34.500 zł.-Wrocław, tel. 398-39-98,0608/19-21-92
BMW 316 COMPACT, 1997 r., 38 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatyza
cja, tapicerka w kolorze nadwozia, ABS, - 20.000 zł. Oleśni
ca, tel. 071/314-47-86, 0601/53-51-65 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w intemecie pod numerem - AC0093 
www.autogielda.com.pl)
BMW 316 i, 1997 r., 70 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, perłowo- 
niebieski, obniżony, koła 16”, pełne wyposażenie, skóra, kli
matyzacja, centralny zamek, ABS, pełne wyposażenie elek
tryczne, spoilery, do złożenia, bez wypadku, nowy lakier, -
30.000 zł. Lubin, tel. 0605/14-36-90
BMW 316 COMPACT. 1997 r., 90 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, niebieski metalic, alum. felgi, centr. zamek, ABS, 2 pod. 
powietrzne, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, ha
logeny, atrakc. wygląd, - 38.500 zł. Lubin, tel. 0601/88-11-92 
BMW 318 i, 1981 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny metalic, stan 
dobry, el. reg. lusterka* alum. felgi, szerokie opony, stan tapi- 
cerki dobry, progi do naprawy, sprawny, -1.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/787-92-66
BMW 318,1982 r., szary metalic, z urzędu celnego, w kraju 
od 97 r„ nowa inst. gazowa, nowy akumulator, stan dobry, -
3.600 zł lub zamienię. Gostyń, tel. 0608/77-81-42 
BMW 318 i, 1982 r., 120 tys. km, 1800 ccm, czerwony, stan 
idealny, na białych tablicach • 1.500 DEM. Wrocław, tel. 
0501/53-37-78,0503/96-79-19 
BMW 318 E-30,1983 r., 17 tys. km, 1800 ccm, kolor grafito
wy metalic, 2-drzwioWy, 5-biegowy, el. reg. lusterka, alum. 
felgi, radio, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 3.90Ó zł. Ko
tlin, tel. 062/740-60-43,0603/78-78-18 
BMW 318 i, 1984 r., 140 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, centralny zamek, zadbany, • 5.700 zHub zamienię na 
inny samochód. Opole, tel. 077/431-64-44,0608/50-06-93 
BMW 318,1984 r., 150 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, srebrny, 
szyberdach, wspomaganie kier., centralny zamek, stan b. 
dobry, - 6.500 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-64-44, 
0608/50-06-93
BMW 318,1985 r„ 170 tys. km, 1800 ccm, grafitowy metalic,
4-drzwiowy, szyberdach, el. reguł, lusterka, aluminiowe felgi 
15”, na białych tablicach - 1.000 DEM. Wrocław, tel. 
0605/57-78-93
BMW 318 i, 1986 r., 204 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, delfinowy 
metalic, lakier oryg., el. reg. lusterka, szyberdach, sportowa 
kierownica, bez wypadku, nowy ukł. wydechowy, nowe tar
cze hamulcowe i klocki, stan b. dobry, - 9.500 zł. Wrooław, tel. 
071/316-86-38
BMW 318,1986 r., 1800 ccm, metalic, nowa inst. gazowa,
4-drzwiowy, szyberdach, stan b. dobry, - 7.500 zł. Żarów.woj. 
wałbrzyskie, tel. 0605/40-21-64 
BMW 318 i, 1986 r., 14 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czarny, 
białe tablice, 2-drzwiowy, szyberdach?RO. 5-biegowy, - 2.500 
zł. Brody Żarskie, tel. 0606/15-39-56, woj. zielonogórskie 
BMW 318 E-30 ,1986 r., 159 tys. km, 1800 ccm, bordowy.
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nowe zawieszenie, nowy akumulator, stan dobry, na zachod
nich tablicach • 2.300 zł. Wrocław, tel. 0501/98-13-82 
BMW 318 i, 1986 r.. 195 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czerwo
ny, alum. felgi, 5-biegowy, szyberdach, alarm, stan techn. b. 
dobry,.- 7.400 zł. Wrocław, tel. 0601/89-27-22 
BMW 318,1986/88 r., 1800 ccm, zielony metalic, ciemne szy
by, alum. felgi, 5-biegowy, bez wypadku, zadbany, stan ideal
ny, na zachodnich tablicach - 2.900 zł. Zielona Góra, tel. 
0601/76-56-97
BMW 318 i, 1987 r„ 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebr
ny, szyberdach, 2-drzwiowy, stan b. dobry, -10.900 zł. Świd
nica, tel. 074/852-15-13
BMW 318,1987 r., szary metalic, stan dobry, inst. gazowa, 
alarm, immobilizer, szyberdach, - 7.000 zł. Świdnica, tel. 
074/853-77-38 wieczorem
BMW 318 E-30,1987 r., 17 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, 2-drzwiowy, szyberdach, lotka, soczewki, dodatkowe 
światło .stop*, pokrowce, centralny zamek + pilot, alarm, el. 
reguł, lusterka, składak, pełna dokumentacja, - 8.500 zł. Wro
cław, tel. 0601/25-20-37
BMW 318 i, 1988 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, garażowany, 5-biegowy, 4-drzwiowy, alum. felgi, el. reg. 
lusterka, model przejściowy, stan techniczny b. dobry, -10:500 
zł. Bolesławiec, tel. 0602/25-86-03 
BMW 318,1988 r.,1800 ccm, benzyna, gaz, czerwony, alum. 
felgi, szyberdach, centr. zamek, alarm + pilot, RM, inst. gazo
wa, zadbany, - 9.600 zł lub zamienię na Fiata Cinquecento 
lub diesel do 1.6. Lubin, tel. 0606/62-90-04 
BMW 318 E-30,1988 r., czerwony, sprowadzony w całości, 
bez wypadku, oryg. lakier, I właściciel, zadbany, - 8.500 zł. 
Złotoryja, tel. 0503/67-84-56
BMW 318 i, 1988 r„ 178 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, 115 KM, sportowy tłumik, RO i głośniki, alum. felgi, 
el. reg. lusterka, garażowany, udokum. pochodzenie, • 11.900 
zł. Olszyna Lubańska, tel. 075/781-46-68,0604/82-82-82 
BMW 318 E-30,1988 r., czerwony. 2-drzwiowy, sprowadzo
ny w całości, I właściciel, oryg. lakier, - 8.500 zł. Złotoryja, tel. 
0503/67-84-56
BMW 318,1989 r., 156 tys. km, wtrysk, biały, obniżony, alum. 
felgi, roleta, radio, II właściciel, stan idealny, -11.000 zł. Wro
cław. tel. 071/346-43-01 po godz. 18,0603/95-05-04 
BMW 318 i, 1990 r., 150 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czerwo
ny, felgi 17”, nowe opony, stan b. dobry, -14.000 zł. Wrocław, 
tel. 0603/58-24-72
BMW 318 i, 1990 r., 165 tys. km, grafitowy metalic, aluminio
we felgi, alarm, immobilizer, centralny zamek, - 11.500 zł. 
Wrocław, teł. 350-84-44,0601/85-75-74 
BMW 318 E36,1991 r., 1800 ccm, perłowobordowy metalic, I 
właściciel, kpi. dokumentacja, w kraju od 2 lat, RM, ABS, centr. 
zamek, szyberdach, roleta tylna, - 17.900 zł lub zamienię na 
tańszy, osobowy. Kłodzko, tel. 0606/15-61-36 
BMW 318,1991 r., 160 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, biały, kli
matyzacja, zadbany, II właściciel, -16.000 zł. Strzegom, tel. 
074/855-21-43
O  BM W  318 E-36, 1991 r., czarny, wspom aganie 

kier., centr. zamek, klimatyzacja, • 21.900 z ł lub 
zam ienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87021161

BMW 318 E-30 CABRIO, 1991 r., 150 tys. km, 1800 ccm. 
benzyna, niebieski metalic, sportowe zawieszenie, ciemne 
reflektory soczewkowe, skóra, sportowa kierownica, tuning, 
aluminiowe felgi BMW, wyposażenie elektryczne, radio Pio
neer, - 22.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-63-83,0602/58-63-39 
BMW 318 E-36,1991 r., 106 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, żółty, 
szyberdach, serwo, welurowa tapicerka, el. reguł, lusterka, 
drewniana kierownica, aluminiowe felgi, spoiler, stylizowany 
na MB, zadbany, obrotomierz, • 23.800 zł lub zamienię na 
BMW 525, Mercedesa 124. Oleśnica, tel. 0606/87-99-61 
BMW 318 E-36,1991/92 r., 1800 ccm, czerwony, centr. za
mek, szyberdach, el. reg. reflektory, RM, garażowany, atrak
cyjny wygląd, zadbany, • 21.800 zł. Wrocław, tel. 
0601/41-85-88
BMW 318, 1992 r. kupiony w salonie w Polsce, kpi. doku
mentacja, - 25.000 zł lub zamienię na Mercedesa. Poznań, 
tel. 061/441-43-38 wieczorem
BMW 318 i, 1992 r., 1800 ccm, granatowy metalic, bogata 
wersja, pełne wyposażenie el., ABS, szyberdach, RO BMW, 
immobilizer, z pełną dokumentacją, stan b. dobry, - 24.000 zł. 
Leszno, tel. 065/526-88-98
BMW 318 E-36,1992 r., 140 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, czar
ny, I właściciel, sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, 
ABS, serwo, halogeny, el. reguł, lusterka, zadbany, 5-drzwio
wy, immobilizer, RM + CD na 12 płyt, tuba basowe, szyber
dach, białe kierunkowskazy, - 22.800 zł. Kępno, tel. 
062/782-30-47 do godz. 15,0601/69-65-12 
BMW 318 COUPE, 1992 r., niebieski metalic, alum. felgi, 
wszystkie el. dodatki, radio, atrakcyjny wygląd, • 27.000 zł. 
Legnica, tel. 0601/54-48-79
BMW 318 i, 1992 r., 100 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czarny 
metalic, alarm, wspomaganie kier., RM BMW, szyberdach, 
centralny zamek, ABS, el. reguł, lusterka, - 23.500 Ł  Leszno, 
tel. 065/518-64-92,0604/59-60-94 
BMW 318,1992/93 r., 115 tys. km, 1800 ccm, czerwień mek
sykańska, wspomaganie kier., ABS, poduszka pow., el. ob ie 
rane szyby, centralny zamek, welurowa tapicerka, stan b. 
dobry, atrakcyjny wygląd; aluminiowe felgi, - 27.500 zł lub 
zamienię. Bralin, tel. 062/781-25-19,0602/26-90-03 
BMW 318 E -36 ,1992/93 r., 116 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
czerwony, centr. zamek, immobilizer, alarm + pilot, el. reg. 
lusterka, el. reg. reflektory, wspomaganie, ABS, zadbany, ga
rażowany, książka serwisowa, - 23.000 zł lub zamienię na 
diesel, z instalacją gazową. Lubin, tel. 076/846-17-82, 
0603/57-56-75
BMW 318,1992/93 r., 1800 ccm, zielony, wszystkie el. dodat
ki, - 25.000 zł. Opole, tel. 077/454-77-78,0502/12-77-97 
BMW 318 E -36 ,1992/93 r.N124 tys. km, 1800 ccm, czarny 
metalic. ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby, szyberdach, alarm, halogeny, radio + 6 głośni
ków, nowe opony, stan idealny, - 24.500 zł lub zamienię. Zło
toryja, tel. 076/878-71-29 po godz. 17,878-22-57 
BMW 318 IS, 1993 r., 104 tys! km, 1800 ccm, czerwony, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, Rm z  RDS, centr. zamek, 
wspomaganie, alum. felgi, roleta, halogeny, - 27.000 zł. Ra
wicz, tel. 0605/62-65-34,065/546-46-86 
BMW 318 E-36,1993 r., 80 tys. km, 1800 ccm, wttysk, bordo
wy, ABS, wspomaganie, centr. zamek, alarm + pilot, blokada 
skrzyni biegów Dipol, welurowa tapicerka, halogeny, wszyst
kie el. dodatki, I właściciel, w kraju od roku, kpi. dokumenta
cja, stan idealny, - 26.500 zł. Legnica, tel. 076/722-94*26 
BMW 318 i, 1993 r., 160 tyś. km, 1800 ccm, kolor grafitowy 
metalic, silnik 140 KM, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. 
lusterka, alum. felgi, alarm + pilot, ABS, RO + 6 głośników, 
atrakc. wygląd, nie składak, - 26.700 zł. Przerzecźyn Zdrój, 
tel. 074/837-50-96,0606/45-72-45 
BMW 318 i, 1993 r., 181 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zielony, 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, el. reg. reflektory, kli
matyzacja, szyberdach, aluminiowe felgi, ciemne szyby, kpi. 
opon zimowych, poduszka pow., alarm, centralny zamek, •
28.800 zł. Wrocław, tel. 0606/75-87-88
BMW 3181 E-36,1993/94 r., 180 tys. km, 1800 ccm, zielony, 
ABS, wspomaganie, szyberdach, el. reg. lusterka, el. reg. re
flektory, centr. zamek, czarny welur, RO + 6 głośników, zde
rzaki w kolorze nadwozia, kompl. dokumentacja, możl. raty, •
26.800 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 071/312-18-87, 
0607/40-20-17
BMW 318 KOMBI, 1994 r., 150 tys. km, 1800 ccm, biały, kpi. 
dokumentacja, stan idealny, • 17,500 zł. Jawor, tel. 
076/870-83-11
BMW 318 TDS SEDAN, 1994 r., 220 tys. km, 1800 ccm, turbo 
D, czarny metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, szyberdach, 
wszystkie el. dodatki, bez wypadku, stan b. dobry - 9.000 DEM 
+ cło. Szprotawa, tel. 068/376-23-03,0608/57-95-73 
BMW 318 KOMBI, 1994 r., 132 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy, alum. felgi, RM, wspomaganie, ABS, el. reg. lu
sterka i szyberdach, immobilizer, alarm, dwa zabezpiecze
nia, I właściciel w kraju, poduszka pow, - 34.500 zł. Wrocław, 
tel. 0603/05-60-14
BMW 318 COMAPCT, 1995 r., 91 tys. km, 1600 ccm, benzy

na, jasnoczerwony, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., 
alum. felgi, welurowa tapicerka, zderzaki w kolorze nadwo
zia, immobilizer, noWe opony, zadbany, serwisowany w Niem
czech, w kraju od 6 miesięcy, - 31.500 zł. Przemków, tel. 
076/831-96-05
BMW 318,1995 r., 70 tys. km, 1800 ccm, TDs, zielony, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, - 35.000 zł lub zamienię na tań
szy. Legnica, tel. 076/855-27-05 po godz. 20 
BMW 318,1995 r., 120 tys. km, 1700 ccm, srebrny, stan b. 
dobry, - 46.000 zł. Wrocław, tel. 0604/13-24-22 
BMW 318 TDS, 1995 r., srebrny metalic, 4-drzwiowy, klimaty
zacja, alum. felgi, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 2 pod. po
wietrzne, ABS, spoiler, • 39.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/641-02-42,074/815-51-64 
BMW 318,1995/96 r., 98 tys. km, kolor śliwkowy, pełne wy
posażenie el., alum. felgi, kierownica skórzana, spoiler, szy
berdach, 2 pod. powietrzne, ABS, - 31.800 zl. Opole, tel. 
0607/08-60-65
BMW 318 COMPACT, 1996/97 r., 1800 ccm, TDs, czarny 
metalic, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, szy
berdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, 
I właściciel, do sprowadzenia z Niemiec, - 33.500 zł. Lubin, 
tel. 076/847-30-39,0604/75-66-57 
BMW 318 TDS, 1996/97 r., 74 tys. km, 1800 ccm, turbo D, 
srebrny metalic, ABS, SRS, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, el. reg. reflektory, alum. felgi, roleta bagażnika, 
relingi dachowe, RM ♦ 4 głośniki, 4 zagłówki, alarm, centr. 
zamek + pilot, I właściciel, w kraju od 2 mies., stan idealny, 
bez wypadku, 2 pod, - 43.700 zł lub zamienię na tańszy. Strzel
ce Opolskie, tel. 077/461-46-66 
BMW 318 iA, 1997 r., 73 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czarny 
metalic, klimatyzacja, wspomaganie kier., el. otwierane szy
by, el. reguł, lusterka, immobilizer, ABS, SRS, RM, garażowa
ny, pełna dokumentacja, I właściciel w kraju, - 45.000 zł. Wro
cław, tel. 354-23-03
BMW 318 i, 1999 r., 11 tys. km, 1885 ccm, benzyna, czarny 
metalic, klimatyzacja, szyberdach, alum. felgi, el. otw. szyby, 
podgrzewane lusterka, alarm, RO, stan idealny, • 80.000 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/646-14-88 
BMW 320,1979 r., 1600 ccm, zielony, po remoncie silnika w 
1999 r., alum. felgi, zadbany, -1.550 zł lub zamienię na Fiata 
126p. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
BMW 320,1980 r., 2000 ccm, benzyna, czarny, alum. felgi 
15”, inst. gazowa, szerokie zderzaki, listwy boczne, spoiler, 
nowe amortyzatory przednie, skórzana tapicerka Porsche, -
3.500 zł. Szklarska Poręba, tel. 0602/38-22-31 
BMW 320,1981 r., 1977 ccm, benzyna, niebieski metalic, sil
nik 6-cylindrowy, 2-drzwiowy, inst. gazowa, stan dobry, • 2.500 
zł. Gostyń, tel. 065/572-08-39
BMW 320 i SKŁADAK, 1986/96 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, zielony metalic, el. reg. lusterka i szyberdach, RO Al- 
pine, komputer, hak. stan b. dobry, -  8.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0503/76-90-75,075/767-63-31 jj?
BMW 320,1987 r., 2000 ccm, benzyna, kolor grafitowy meta
lic, stan b. dobry, 4-drzwiowy, szyberdach, alum. felgi, radio, 
bez wypadku, - 7.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-05-33 w godz. 9 
-17,0606/10-08-02
BMW 320 E-36 COUPE, 1992 r,, 180 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, ciemny metalic, szyberdach, el. otw. szyby, wspoma
ganie kier, - 29.000 zl. Bolesławiec, tel. 075/7&-54-87 
BMW 320,1992 r., 2000 ccm, 24V, czarny, ABS, aluminiowe 
felgi, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka i reflektory, szy
berdach, alarm, CD, sprowadzony w całości, komplet kół zi
mowych, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 29.000 zł lub za
mienię na tańszy samochód. Brzeg, tel. 077/411-26-71, 
0602/19-60-22 .
BMW 320 i E-36,1992 r., 170 tys. km, 2000 ccm, 24V, czarny, 
sprowadzony w całości, klimatyzacja, ABS, wspomaganie 
kier., centralny zamek, alarm, el. otwierane szyby, el. otwie
rany szyberdach, el. reguł, lusterka, hak, - 25.900 zł lub za
mienię na Fiata 126p. Wrocław, tel. 310-65-25 
BMW 320 E-36,1993 r., 103 tys. km, 2000 ccm, 24V, fioleto
wy metalic, poduszka pow., centralny zamek, wspomaganie 
kier., radioodtwarzacz, immobilizer, serwisowany, stan ideal
ny, • 26.900 zł lub zamienię na tańszy, z dopłatą. Duszniki 
Zdrój, tel. 0606/42-51-38
BMW 320 E-36 KOMBI, 1995 r., 125 tys. km. 2000 ccm. ben
zyna, zielony metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, 2 pod. powietrzne, 
radio, halogeny, immobilizer, - 38.000 zł lub zamienię na tań
szy. Leszno, tel. 0603/20-48-97 
BMW 323 i. 1982 r. na białych tablicach - 2.100 DEM. Wro
cław, tel. 0501/53-37-78,0503/96-79-19 
BMW 323 i, 1985 r., 2300 ccm, wtrysk obniżony, 2-drzwiowy, 
aluminiowe felgi, na zachodnich tablicach • 2.600 zł. Wrocław, 
tel. 0605/40-30-03
BMW 323 i, 1987 r., ciemnozielony, 4-drzwiowy, alum. felgi, 
szyberdach, el. reg. lusterka, stan b. dobry, • 6.800 zł. Długo
łęka, tel. 071/398-76-26
BMW 323 i, 1987 r., 12 tys. km, 2300 ccm, ciemnozielony,
4-drzwiowy, szyberdach, el. reguł, lusterka, komputer, 150 KM, 
I właściciel, stan b. dobry, - 6.800 zł. Długołęka, tel. 
071/398-76-26
BMW 323 COUPE, 1999/00 r., 20 tys. km, 2500 ccm. perto- 
woniebieski metalic, najnowszy model E-46, pełne wyposa
żenie oprócz skórzanej tapicerki, bogata wersja, • 120.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/72-11-28
BMW 324 D, 1986 r., 2400 ccm, srebrny metalic, centr. za
mek, szyberdach, podgrzewane fotele, el. reg. lusterka, - 6.300 
Zł. Polkowice, tel. 076/749-87-66 
BMW 324 D, 1988 r., 270 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, 
aluminiowe felgi, el. reguł, lusterka, nowe opony, nowe amor
tyzatory. - 8.500 zł. Wrocław, tel. 0601/58-81-35 
BMW 324,1988/89 r„ 120 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, 
stan b. dobry, centr. zamek, szyberdach, el. reg. lusterka, alum. 
felgi, ABS, skórzana tapicerka, RM Gelhard.+ głośniki,
4-drzwiowy, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, -11.900 
zł lub zamienię na inny, może być uszkodzony. Jelenia Góra, 
tel. 0609/26-96-78,0603/61-59-50 
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-30,1988/94 r., 180 tys. km, 2500 ccm, grafitowy 
metalic, 173 KM, komputer, obniżony, sportowe zawieszenie 
i wydech, aluminiowe felgi 15”, spoilery, szyberdach, alarm, 
odcięcie paliwa, el. reguł, lusterka, - 9.500 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 071/789-41-67
BMW 325 E-30,1989 r., 130 tys. km, 2600 ccm, czarny meta
lic, automatic, ABS, wspomaganie, szyberdach, 4-drzwiowy, 
alum. felgi, centr. zamek, - 9.500 zł. Głogów, tel. 0601/47-25-17 
BMW 325 E -30 ,1989 r., 150 tys. km, 2500 ccm, benzyna, 
czarny, szyberdach, 4-drzwiowy, ABS, alum. felgi, stan b. do
bry, -11.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-21-44,0605/76-80-01 
BMW 325 i, E-30, 1990 r., 83 tys. km, 2500 ccm, 173 kM, 
błękitny metalic, ABS, 4-drzwiowy, szyberdach, serwo, el. otw. 
szyby, alum. felgi, kpi. dokumentacja, bez wypadku, sprowa
dzony w 2000 r, • 18.600 zł. Legnica, tel. 076/866-09-08 
BMW 325,1991 r., 168 tys.. km, 2000 ccm, 24V, srebrny, spro
wadzony w całości, ABS, centr. zamek, alarm, alum. felgi, stan 
b. dobry. - 23.000 zł. Wrocław, tel. 071/328-90-54 
BMW 325 TDS, 1992 r., 180 tys. km, 2500 ccm, czerwony, 
centr. zamek, el. reg. lusterka, elektr. otw. szyby, alum. felgi, 
klimatyzacja, 4-drzwiowy, alarm, ABS, atrakcyjny wygląd, 
pełna dokumentacja, - 25.000 zł. Legnica, tel. 0604/22-78-98 
BMW 325,1993 r., 118 tys. km, 2500 cćm, TDS, szary meta
lic, ABS, serwo, elektryka, klimatyzacja, centr. zamek + pilot, 
alarm, zabezpieczenia, radio bawaria, alum. felgi, kpi. doku
mentacja, - 31.700 zł. Prochowice, tek 0604/79-36-63, 
076/858-44-42
BMW 325 COUPE, 1993 r., 120 tys. km. 2500 ccm, czarny, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, stan b. dobry, - 36.000 zł 
lub zamienię na inny. Wrocław, tel. 0501/40-70-15 
BMW 325 TDS TOURING. 1996/97 r„ 2500 ccm, diesel, srebr
ny metalic, kombi, 5-biegowy - automatic, szyberdach, 
wspomaganie kier., ABS, centr. zamek, alum. felgi, el. reg. 
lusterka, alarm, klimatyzacja, komputer pokładowy, sprowa
dzony w całości, I właściciel, - 53.000 zł |ub zamienię. Zielo-
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CITROEN KM _____________ 2000 ___1091 ________ Bidy 1000
DAEWOO MATIZ UFE________ IW__  1999 ___Czarwony _ 19 000
DOOGECARAYAN__________1000 ... 1992/96 —  Bordo awtalc 20 600
FIAT 12* P  ;________ IW___1911__ :____Żółty___ 2 640
FIAT CINOUECENTO_________ W*__  1995 . Biało • oarwony — 12*50
F1ATSEICENTO ■ 1100___1999____ Czarwony__21100
RATTPn lim__ 1W2 __MenU Mtalc __ 11 W0
FIAT UNO______________ IWO__ 19*9__ Szary Mtalc__ IWO
FORDSCORPO___________2*00___1W5_____Mabiaaki__ I IW
HONDA CMC____________ UW__ 1W2 _____ czarwony — 17 600
HONDA CMC____________ MW__ 1W2______ piMacja _  15.W0
HONDA CMC____________UW___199* Czarni parta — 36 500
LADA 21*72_____________1100---- 1*M_____ WaHaaM —  2 500
LADA SAMARA___________ 13W---- 1H0_______Biała__ IWO
MAZDA 323 _____________150*__ 1WS_____ Czarwony — 24 000
MERCEDES S 39 TD — 3500 TD  1996  Palna opcja _ 117 0W
MERCEDES E 220 CDI_____  2200 CDI___1t» _ Granatowa parta — *5 000
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NISSAN 200 SX___________  1*00 ... 1991/97  Czarwony — 14 600
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na Góra, tel. 068/325-83-61, 0601/78-65-60 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem -AG0188 
www.autogielda.com.pl)
BMW 328 M 3 ,1996 r., 121 tys. km, 2800 ccm, R6, ciemno
zielony metalic, I właściciel, komputer, klimatyzacja, 2 pod. 
powietrzne, RM BMW oryginalnie wbudowany + 6 głośników, 
koła zimowe 15” + alum. felgi 17”, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, podgrzewane fotele, stan b. dobry, - 48.000 zł. Wro
cław, tel. 0604/58-23-98
BMW 518,1993 r., 1800 ccm, zielony metalic, el. otwierane 
szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, 2 poduszki powietrzne, 
centralny zamek, wspomaganie kier., szyberdach na pilota, 
spoiler, - 30.000 zł. Nysa, tel. 0604/99-26-50 
BMW 520,1978 r., żółty metalic, inst. gazowa, wspomaga
nie, hak, - 2.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-90-44 
BMW 520,1980 r., 2000 ccm, benzyna, platynowy, szyber
dach, inst. gazowa, po wymianie tarcz hamulcowych i kloc
ków, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 2.600 zł. Wrocław, 
tel. 071/329-05t26
BMW 520 E-28,1982 r., 2000 ccm, benzyna, ciemnogranato
wy, wspomaganie kier., aluminiowe felgi, nowy akumulator, 
silnik z  1985 r., nowe pokrowce, nowe opony, po remoncie 
blacharki, po remoncie silnika, konserwacja, nowy lakier, po 
wymianie płynów, filtrów, zadbany, atrakcyjny wygląd, stan b. 
dobry, • 6.000 zł. Głogów, tel. 0503/32-77-18 
BMW 520,1983 r., 200 tys. km, 2000 ccm, benzyna, niebie
ski, .rekin”, inst. gazowa Lovato, alum. felgi, silnik z 86 r., ak
tualny przegląd, dodatkowo opony z felgami i skrzynia bie
gów, RM, stan b. dobry, - 4.500 zł lub zamienię. Kędzie- 
rzyn-Kożle, tel. 077/483-28-07 
BMW 520,1985 r., - 4.000 zł lub zamienię. Mojesz 42, gm. 
Lwówek Śląski, tel. 0502/67-28-28 
BMW 520,1986 r., 170 tys. km szyberdach. alum. felgi -1.200 
DEM. Lubin, tel. 0604/89-49-18 
BMW 520,1987 r., 2000 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
5-biegowy, oryginalny lakierr z urzędu celnego, • 7.800 zł lub 
zamienię. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 
071/312-63-41
BMW 520 i, 1988 r., 2000 ccm, + gaz, kolor morski, klimaty
zacja, zadbany, -15.000 zł. Gorzów Wlkp., tel. 095/722-03-19 
BMW 520 i, 1988 r., 2000 ccm, wtrysk, błękitny metalic, spro
wadzony w całości, kpi. dokumentacja, beż wypadku, serwi
sowa w ASO BMW, nowe alum. felgi 17” i opony, zimowe koła, 
blenda, stan techn. b. dobry, cena bez alum. felg 175.000 zł 
lub z  alum. felgami 20.000 zł lub zamienię. Lubin, tel. 
0605/35-94-80
BMW 520 i, 1988 r., 186 tys. km, granatowy metalic, szyber
dach, el. reg. lusterka, II właściciel, -14.000 zł. Mirków, tel. 
071/315-14-56,0601/79-31-45 
BMW 520 i, 1988/89 r., 204 tys. km, 2000 ccm, metalic, el. 
reg. lusterka, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, alarm, 
ABS, RM Blaupunkt + 6 głośników, odpinany hak, kpi. kół zi
mowych, inst. gazowa, stan b. dobry, -18.500 zł. Legnica, tel. 
076/866-17-20,0604/83-05-84 
BMW 520 i, 1989 r., 136 tys. km el. reg. lusterka, szyberdach, 
5-biegowy, centr. zamek, serwo, odpinany hak, I właściciel, 
stan b. dobry, kompletna dokumentacja, oclony w całości, •
19.800 zł lub zamienię. Wschowa, tel. 065/540-12-15, 
0601/55-67-08
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AUTAZ WINDYKACJI - ATRAKCYJNE CENY

BMW 520 i. 1989 r.. 137 tys. km, 2000 ccm, V6, biały, el. reg. 
lusterka, szyberdach, 5-biegowy, centr. zamek, hak, RM, I 
właściciel, kpi. dokumentacja, -19.400 zł lub zamienię. Wscho
wa, tel. 065/540-12-15,0601/55-67-08 
BMW 520,1990 r., 2000 ccm, benzyna, czarny metalic, wspo
maganie, centr. zamek, klimatyzacja, Mul-T-Lock, -19.500 zł 
lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/734-72-65,0604/67-86-93 
BMW 520,1990 r., 2000 ccm, wtrysk, czarny, aluminiowe fel
gi, szyberdach, alarm, ciemne szyby, spoilery, po wymianie 
oleju i płynów, - 18.500 zł. Wrocław, tel. 372-02-59, 
0601/58-67-38
BMW 520 i, 1990/91 r., 2000 ccm, 24 V, grafitowy metalic, 
ABS, szyberdach, el. reg. lusterka, wspomaganie, RO, kpi. 
kół zimowych, - 20.000 zł. Brzeg, tel. 077/416-45-69 
BMW 520 i, 1990/91 r., 2000 ccm, 24V, kolor grafitowy meta
lik, ABS, szyberdach, el. reg. lusterka, wspomaganie kier., RO, 
koła zimowe kpi.', stan b. dobry, - 20.000 zł lub zamienię na 
Opla Fronterę, TDi. Brzeg. tel. 077/416-45-69 
BMW 520 i, 1990/91 r., 2000 ccm, 24V, bordowy, kpi. doku
mentacja, sprowadzony w całości, w kraju ód 2 lat, szyber
dach, alum. felgi, obniżony, centr. zamek, alarm -i- pilot, el. 
reg. lusterka, inst. gazowa, stan b. dobry, • 17.500 zł. Opole, 
tel. 0600/15-89-41
BMW 520,1991 r., 2000 ccm, 24V, biały, skórzana tapicerka, 
klimatyzacja, poduszka powietrzna, ABS elektryczny, szyber
dach, tempomat, el. otw. szyby, podgrzewane siedzenia, alum. 
felgi, atrakc. wygląd, • 21.700 zł. Lubin, tel. 0608/65-59-06 
BMW 520,1991 r., 170 tys. km, 2000 ccm, 24V, zielony, alum. 
felgi 17”, obniżony, centr. zamek, szyberdach, el.*otw. szyby, 
el. reg. lusterka, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 2.300 zł. 
Lubań, teł. 075/722-33-51
BMW 520 i, 1991 r., 2000 ccm, 24V, biały, bez wypadku, wspo
maganie, centr. zamek, szyberdach, el. reg. lusterka, alum. 
felgi, sportowy tłumik, welurowa tapicerka* immobilizer, za
dbany, atrakcyjny wygląd, -15.900 zł lub zamienię. Paczków, 
tel. 077/431-61-91.0606/99-56-29 
BMW 520 i, 1991 r.. 150 tys. km, 2000. ccm, benzyna, grana
towy, centr. zamek, ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, ha
logeny, nie zarejestrowany w kraju, -18.900 zł lub zamienię 
na mniejszy. Rawicz, tel. 065/545-47-08 
BMW 520,1991 r , 180 tys. km, biały, 24V, klimatyzacja, alu
miniowe felgi, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, haloge
ny, alarm, centralny zamek, hak, żaluzje, podłokietniki, atrak
cyjny wygląd, właściciel niepalący, - 20.000 zł. Wrocław, teł.
784-55-22
BMW 520,1991/92 r., 145 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czer
wony, stan bardzo dobry, po serwisie, klimatyzacja, ABS, el. 
reg. lusterka, kupiony w salonie w Polsce, - 22.000 zł lub za
m ienię na terenowy, van, z dopłatą. Wrocław, tel. 
0601/78-83-70
BMW 520 i, 1992 r., 160 tys. km. 2000 ccm, 24V, granatowy, 
zadbany, garażowany, I właściciel, kpi. dokumentacja, stan 
idealny, * 20.000 zł. Legnica, tel. 0607/04-07-51 
BMW 520,1993 r., 145 tys. km, 2000 ccm, 24V, czarny meta
lik, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, pełne wyposaże
nie elektr., dodatki skórzane, klimatyzacja, podgrzewane fo
tele, reg. kierownica, koła AC Schnitzer 17", alarm Prestige, •
28.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0607/58-13-44 
BMW 520,1993 r., 94 tys. km, bordowy metalic, 2 poduszki
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pow., szyberdach, wszystkie el. dodatki, alum. felgi, - 25.500 
zł. S ic iny  74. gm. Niechlów, woj. leszczyńskie, tel. 
0605/14-95-65
BMW 520,1994 r.,-69 tys. km, 2000 ccm, 24 V, zielony meta- 
lic, autentyczny przebieg (książka serwisowa), serwisowany, 
pełne wyposażenie, pierwszy właściciel w kraju, stan ideal
ny, - 32.000 zł. Legnica, tel. 0601/78-73-59,076/857-03-42 
BMW 520,1994 r., 2000 ccm, granatowy, centr. zamek, wspo
maganie, ABS. szyberdach, pełne wyposażenie elektr. alarm, 
immobilizer, skórzana tapicerka, oclony w całości, • 22.500 
zł. Wołów, tel. 071/389-48-06
BMW 520,1994/95 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czar
ny, klimatyzacja, ABS, alum. felgi, przyciemniane szyby, spor
towe, regulowane zawieszenie, bez wypadku, sprowadzony 
w całości, stan b. dobry, - 36.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0607/20-29-74
BMW 520 E39,1997 r., 147 tys. km, 1997 cćm, bordowy, bo
gate wyposażenie, I właściciel, - 52.000 zł. Kłodzko, tel. 
0601/71-65-93
BMW 520,1997 r., 213 tys. km, benzyna, perłowozielony, 2 
pod. powietrzne, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimaty
zacji, w kraju od 01.1998 r, - 73.700 zł. Góra, tel. 090/27-63-62 
BMW 520 i, 1997 r., V6, granatowa perła, 4 pod. powietrzne, 
klimatyzacja, funkcja komfort, ABS, radio CD i inne, - 67.000 
zł lub zamienię na tańszy. Jelenia Góra, tel. 075/764-79-50, 
0600/21-55-74
BMW 520,1998 r., 2000 ccm. benzyna, czarny metalic, pełne 
wyposażenie elektr., 6 pod. powietrznych, oryg. RO z pilotem 
w kierownicy, skóra, bez wypadku, sprowadzony 12.2000 r, -
79.000 zł. Wrocław, tel. 0605/33-09-00
BMW 523 i E-39 ,1997 r., 65 tys. km, 2500 ccm, benzyna, 
czarny metalic, wspomaganie kier., 4 poduszki powietrzne, 
centralny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, ABS, 
ASC+T, sensor deszczu, ksenonowe reflektory, radioodtwa
rzacz ♦ CD, immobilizer, stan b. dobry, I właściciel w kraju, -
68.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-41-68
BMW 524 td, 1985 r., złoty metalic, 5-biegowy, wspomaganie 
kier., alum. felgi, el. reg. lusterka, na zachodnich tablicach -
2.350 DEM. Żary, tel. 0602/11-40-63 
BMW 524,1985 r„ 243 tys. km, 2400 ccm, diesel, czerwony, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, hak, do drobnych poprawek, -
5.600 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-66-42,0606/48-97-62 
BMW 524,1985 r., 140 tys. km, 2400 ccm, turbo D, jasnozie
lony metalic, z  urzędu celnego, wspomaganie, centr. zamek, 
el. reg. lusterka, hak, szyberdach, podłokietnik i inne dodatki, 
- 5.000 zł. Nowogrodziec, tel. 075/736-75-16,0504/93-36-91 
BMW 524,1986/95 r., 2500 ccm, turbo D ABS, eł. otw. szyby 
i lusterka, centr. zamek, wspomaganie kier., szyberdach, ku
bełkowe fotełe, alum. felgi, - 8.900 zł lub zamienię na VW Golfa 
II. Bolesławiec, tel. 0501/46-73-90 
BMW 524 D, 1987 r., 160 tys. km, 2400 ccm, diesel, srebrny 
metalic, 5-biegowy, szyberdach, centr. zamek, el. reg. luster
ka, hak odczepiany, zestaw głośno mówiący do telefonu, bez 
korozji, stan b. dobry, na białych tablicach - 2.500 DEM. Zgo
rzelec. tel. 075/771-76-60
BMW 524,1987 r., 210 tys. km, 2400 ccm, turbo D, kolor gra
fitowy, ABS, hak, welurowa tapicerka, el. otw. szyby i szyber
dach, alum. felgi, RM, alarm ♦ pilot, centr. zamek, el. reg. lu
sterka, wspomaganie, tylna szyba ogrzewana, stan b. dobry, 
-11.500 zł. Lubin, tel. 076/749-09-15,0600/81-92-24 
BMW 524 D, E-28,1987/88 r., 125 tys. km, 2400 ccm. diesel, 
platynowy metalic, stan b. dobry, sprow. w całości, kpi. doku
mentacja, oszczędny 71/100 km, 5-biegowy, wspomaganie, 
centr. zamek, szyberdach, el. reg. lusterka, alum. felgi, po 
remoncie zawiesz., możliwość sprzedaży na raty -12.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-47-88
BMW 524,1989 r.. 190 tys. km, 2400 ccm, turbo D, czarny, 
wspomaganie, kupiony w salonie, bez wypadku, serwisowa
ny, el. reg. lusterka, alum. felgi, centr. zamek, alarm -*■ pilot, 
immobilizer, hak, el. otw. szyberdach, • 22.000 zł lub zamie
nię na mniejszy. Głogów, tel. 076/833-90-70 
BMW 524,1990 r., 191 tys. km, 2400 ccm, turbo D, niebieski 
metalic, sprowadzony w całości, wspomaganie, centr. zamek, 
szyberdach, alum. felgi, el. otw. szyby, el. recf. lusterka, -
19.500 z ł łub zamienię. Legnica, tel. 076/854-97-60, 
0601/17-06-01
BMW 524 TD, 1990/91 r., 181 tys. km, 2400 ccm, turbo D, 
bordowy, ABS, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, szy
berdach, tempomat, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz BMW 
+ 6 głośników, podłokietniki, elektroniczne zegary, wspoma
ganie kier., centralny zamek, automatic, bez wypadku, pełna 
dokumentacja, stan b. dobry, - 24.300 zł lub zamienię. Kęp
no. tel. 062/781-21-53,0608/79-94-07 
BMW 525 i, 1984 r., 2500 ccm, benzyna inst. gazowa, wspo
maganie, alum. felgi, komputer, RO, 4 głośniki, alarm z  pilo
tem, stan b. dobry, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 071/373-42-37, 
0606/65-01-29
BMW 525 i SKŁADAK, 1988/95 r., 2500 ccm, wtrysk, jasno- 
grafitowy metalic, insL gazowa, aluminiowe felgi, szyberdach, 
oznakowany, centralny zamek, RM Sony, ABS, wspomaga
nie kier., garażowany, - 14.900 zł lub zamienię. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/815-49-77.615-37-46,0607/34-95-86 
BMW 525 i, 1989 r., 200 tys. km, 2500 ccm, benzyna, czarny 
metalic, szyberdach, centr. zamek, alum. felgi, komputer, ABS, 
wspomaganie kier., el. reg. lusterka i lampy, RO, podg. fotele, 
-17.000 zł. Głogów, tel. 076/835-37-82,0607/48-87-27 
BMW 525 i, 1989 r., 168 tys. km, 2500 ccm, czarny metalic, 
limuzyna M, ABS, komputer, wspomaganie, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, automatycznie podgrzew. foteli + kpi. opon zi
mowych, spoiler, alum. felgi, kpi. dokumentacja, stan b. do
bry - 23.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-60-43 
BMW 525,1989/95 r.. 180 tys. km. 3500 ccm. czarny, skła
dak, wspomaganie kier., ABS, ASC, regulowana kierownica, 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, szyberdach, kompu
ter, skórzana tapicerka, spoilery, sportowe zawieszenie, ukł. 
wydechowy, stan b. dobry. - 14.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/51-13-06
BMW 525,1990 r.f 160 tys. km, 2500 ccm, wtrysk, perłowo- 
bordowy metalic, ABS, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, 
5-biegowy, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, szyberdach, 
wspomaganie kier., centralny zamek, zadbany, halogeny, stan 
b. dobry, pełna dokumentacja, -16.900 zł lub zamienię. Kęp
no, tel. 062/581-04-18,0606/34-66-37 
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 525,1991 r. garażowany, nowa instalacja gazowa, stan 
idealny, • 23.500 zł lub zamienię. Kłodzko, tel. 0601/75-08-39 
BMW 525 i, 1991 r., 2500 ccm, benzyna, czerwony, z urzędu 
celnego, bez wypadku, ABS, skóra, el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, szyberdach, alarm, centralny zamek, alumi
niowe felgi, spoiler, skórzana kierownica, podgrz. fotełe, -
23.000 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/844-16-41, 
0606/33-85-06
BMW 525 i, 1991/92 r., 163 tys. km, 2500 ccm, benzyna, 24V, 
czarny metalic, pod.powietrzna, wspomaganie, centr. zamek, 
ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatyzacja, el. szyber
dach, alum. felgi, RO + 6 głośników, podłokietniki, komputer, 
alarm, - 23.500 zł. Wrocław, tel. 0601/75-49-79 
BMW 525 TDS, 1992 r., 180 tys. km, 2500 ccm, czerwony, 
centr. zamek, el. reg. lust, el. otw. szyby, alum. felgi, klimaty
zacja, 4-drzwiowy, alarm, zabezpieczenia, ABS, atrakcyjny 
wygląd, zadbany, stan b. dobry, dokumentacja, - 25.000 zł. 

'Legnica, tel. 0604/22-78-98
BMW 525,1992 r., 2500 ccm, czarny metalic, klimatyzacja, 
wspomaganie, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, 3 kompute
ry, 3 alarmy, check control, 192 KM, welur, RO. 3 podłokietni
ki, hak holowniczy, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 351-29-35 
BMW 525,1992 r„ 2500 ccm, benzyna, czarny metalic, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, na białych tablicach - 7.000 DEM. 
Zgorzelec, tel. 0602/28-06-94
BMW 525 TDS, 1992 r., 240 tys. km. 2500 ccm. turbo D. czar
ny metalic, pełne wyposażenie el., szyberdach, ABS, podło
kietniki, tempomaL alum. felgi, alarm, automatic, I właściciel 
w kraju, stan b. dobry, - 28.000 zł. Gryfów ś l. , tel. 
075/781-38-50.0602/70-18-39 
BMW 525 E-34 KOMBI. 1992 r.. 190 tys. km, 2500 ccm. TDS. 
perłowobordowy. ABS. klimatyzacja, el. otw. szyby, wspoma
ganie, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, tempomat, podgrze

wane siedzenia, RO + 8 głośników, jasny welur, odpinany hak, 
stan techn. b. dobry, możliwe raty, • 29.800 zł lub zamienię. 
Trzebnica, tel. 071/312-18-87.0607/40-20-17 
BMW 525,1992 r., 2500 ccm, 24V, czarny metalic, klimatyza
cja, ABS, komputer, alarm, wspomaganie kier., regulowana 
kierownica, centralny zamek, el. reguł, lusterka, radioodtwa
rzacz, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, hak, stan b. 
dobry. Wrocław, tel. 071/351-29-35 
BMW 525 tds, 1992/93 r.. 2500 ccm, diesel, srebrny metalic, 
wspomaganie kier., centralny zamek, poduszka pow., ABS, 
el. reguł, lusterka i szyberdach, podgrzewane fotele, pełna 
dokumentacja, stan b, dobry, - 26.500 zł. Sobótka, tel. 
0602/55-43-77,0604/59-97-75 
BMW 525,1992/93 r., 130 tys. km. 2500 ccm, TDS, grafitowy 
metalic, książka serwisowa, sprowadzony w 12.2000 r, ABS, 
wszystkie el. dodatki, centr. zamek, automatic, domykanie 
szyb, tempomat, oryg. RO z  RDS, oryg. hak, ciemne szyby, 
poduszka pow, - 28.700 zł. Żórawina, tel. 0600/19-93-28, 
071/316-50-54
BMW 525 TDS, 1993 r., 180 tys. km, 2500 ccm, srebrny, centr. 
zamek, el. reg. lusterka, elektr. otw. szyby, el. otw. szyber
dach, alum. felgi 16” BBS duży rant, alarm, ABS, webasto, 
obniżony, spoilery, zderzak M5, sportowe siedzenia, atrak
cyjny wygląd, pełna dokumentacja, - 26.000 zł. Legnica, tel. 
0605/85-87-02
BMW 525 KOMBI, 1993 r., 80 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
czarny metalic, stan idealny, bogate wyposażenie - 40.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-35-67
BMW 525,1993 r., 41 tys. km, benzyna, kolor atramentowy, 
na białych tablicach - 6.400 DEM (odbiór w Niemczech). Wro
cław. tel. 071/311-75-43
BMW 525 iA. 1993 r.. 150 tys. km. 2500 ccm, 24V, czarny 
metalic, ABS, SRS, klimatyzacja, el. otwierane szyby, el. re
guł. lusterka, poduszka pow., centralny zamek, automatic, 
książka serwisowa, w kraju od 15 miesięcy, - 34.000 zł. Do
broszyce, tel. 071/314-14-14
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, im
mobilizer, komputer, szyberdach, halogeny, radio, I właści
ciel, - 37.800 zł. Legnica, tel. 0600/41-98-16 
BMW 525.1994/95 r., 157 tys. km, 2500 ccm, TDS, czarny 
metalic, sprowadzony w całości, klimatyzacja, skóra, ABS, 2 
x SRS, radioodtwarzacza RDS, wspomaganie kier., central
ny zamek, pełne wyposażenie elektr., halogeny, aluminiowe 
felgi, • 39.000 zł. Rawicz, tel. 0607/40-13-01 
BMW 525 tds, 1995 r., 2500 ccm, diesel, ciemnoperłowy, kli
matyzacja, skóra, pełne wyposażenie, atrakcyjny wygląd, -
43.000 zł. Wrocław, tel. 0604/57-56-09
O  BM W  525,1998 r., 38 tys. Km, TDS, czarny meta

lic, pełne wyposażenie elektr., AB S , 6 poduszek 
pow., klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie 
kier., k ierownica w ielofunkcyjna, tempomat, skó
ra czarna, ASD, komputer, stan b. dobry, kpi. do
kumentacja, • 80.000 z ł lub zam ienię na inny. Lu 
bin, tel. 0608/81-94-54 84014481 

BMW 528,1981 r., 210 tys. km, 2800 ccm, wtrysk, srebrny 
metalik, inst. gazowa, 185 KM, RO, 8 głośników, el. wys. an
tena, centralny zamek, alarm, po remoncie zawieszenia, alu
miniowe felgi, spoiler pod zderzakiem, sportowa kierownica, 
stan dobry, - 5.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 372-06:50 
BMW 528,1996 r., 100 tys. km, 2800 ccm, srebrny, ABS, kli
matyzacja, wspomaganie kier., regulowana kierownica, cen
tralny zamek ♦ pilot, 2 poduszki powietrzne, el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, alarm, immobilizer, Mul-T-Lock, alu
miniowe felgi, szyberdach, RO, tempomat, skóra, • 69.900 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 0601/79-99-98 
BMW 530, 1988 r., 3000 ccm, Czarny, ABS, centr. zamek, 
wspomaganie, el. otw. szyby (4), el. reg. lusterka, sportowy 
ukł. wydechowy, alum. felgi 17”, ciemne szyby (z atestem), 
klimatyzacja, obniżony, poszerzony, - 20.000 zł. Leszno, tel. 
065/527-12-86
BMW 530 D, 1999 r., 20 tys. km, 3000 ccm, diesel, czarny, 
pełne wyposażenie, bez wypadku, kupiony w salonie, •
145.000 zł. Wrocław, tel. 0501/57-17-15
BMW 535,1988 r., 232 tys. kpi, 3500 ccm, wtrysk, biały, peł
ne wyposażenie elektrycznej ABS, wspomaganie kierownicy, 
aluminiowe felgi, skórzana tapicerka, tunning AC Schnitzer 
245 KM, -15.000 zł. Wrocław, tel. 0501/56-47-77 
BMW 535,1990 r„ 3500 ccm, zgniłozielony metalic, pełne 
wyposażenie, • 20.500 zł lub zamienię. Konin, tel. 
063/279-01-15,0603/19-01-10 
BMW 540,1993 r.. 120 tys. km, 4000 ccm, srebrny, bez wy
padku, skóra, rolety, aluminiowe felgi 17" Alpine, pełna doku
mentacja, - 42.000 zł lub zamienię na diesel. Wrocław, tel. 
0606/65-51-02
BMW 540 IA, 1993 r., czarny metalic, pełne wyposażenie, •
35.000 zł. Wrocław, tel. 0601/55-26-55
BMW 540,1994/95 r., 177 tys. km, 4000 ccm, V8, srebrny 
metalic, I właściciel, bez wypadku, sprowadzony w całości, 2 
pod. powietrzne, el. reguł, i podgrzewane fotele, wszystkie el. 
dodatki, szyberdach, klimatyzacja, czarne lampy i spoiler 
Helia, - 58.000 zł. Wrocław, tel. 071/784-67-75,071/789-32-70. 
0501/57-54-16
BMW 728 i. 1982 r., 235 tys. km, 2800 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, insL gazowa, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
wspomaganie kier., centralny zamek, welurowa tapicerka, 
drewno, - 7.500 zł. Nowogrodziec, tel. 075/736-76-19. 
0601/92-97-29
BMW 728,1995 r., 2800 ccm, niebieski, klimatyzacja, skó
rzana tapicerka, telefon, stan b. dobry, • 68.500 zł. Wrocław, 
tel. 0605/05-33-05
BMW 728,1996 r., 115 tys. km, 2800 ccm, atramentowy me
talic, pełne wyposażenie, stan b. dobry, - 76.000 zł. Bralin, 
tel. 0602/26-90-03
BMW 730,1992 r., 3000 ccm, czarny, dużo dodatków, stan 
dobry, - 26.000 zł lub zamienię na busa albo inny osobowy. 
Bolesławiec, tel. 075/734-74-05.0605/64-08-21 
BMW 730,1992 r., 220 tys. km, 3000 ccm, benzyna, czarny 
metalic, bardzo bogate wyposażenie, w kraju od 5 mies., stan 
b. dobry, - 31.000 zł. Lubań, tel. 0501/76-64-58 
BMW 730 i, 1992 r., 135 tys. km, 3000 ccm, V8,32V, perłowo- 
wiśniowy, pełne wyposażenie, climatronic, 2 poduszki pow., 
skórzana tapicerka itp, - 28.000 zł. Ziębice, tel. 0601/91-87-56 
BMW 732 i, 1983 r. stan dobry, ABS, hak holowniczy, auto
mat, - 6.000 zł. Sława, tel. 0502/27-94-90 
BMW 735,1981/85 r., 223 tys. km, 3500 ccm, złoty metalic, 
automatic, ABS, komputer, tempomat, klimatyzacja, skóra, 
aluminiowe felgi, oryginalny lakier, centralny zamek, hak, prze
gląd do 02.2002 r., stan b. dobry, - 9.500 zł. Wrocław, tel.
351-43-37
BMW 735,1988 r., 165 tys. km, 3500 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, ABS, komputer, el. otw. szyby, el. dach, reg. kierow
nica ♦ wspomaganie, centr. zamek, hak, alum. felgi, el. reg. 
lusterka, na białych tablicach - 3.500 DEM. Zgorzelec, tel. 
075/771-76-60
BMW 735 i. 1991 r., 155 tys. km, wtrysk, granatowy, automa
tic, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, RM, 
hak, inst. gazowa, alum. felgi, bez wypadku, przywieziony w 
całości - 29.000 zł. Opole, tel. 077/456-71-81,0605/57-15-35 
BMW 735 i. 1991 r.. 220 tys. km, 3500 ccm, wtrysk, granato
wy, inst. gazowa, alum. felgi, 2 komputery, ABS, klimatyzacja, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, - 14.500 zł. Wrocław, tel. 
0606/16-75-61
BMW 735 i, 1991 r., czarny, pełne wyposażenie, 2 pod. po
wietrzne t  komplet kół zimowych + dużo części, inst. gazo
wa, • 22.000 zł. Świeradów Zdrój, tel. 0605/41 -08-03 
BMW 735 i, 1993 r., 183 tys. km, 3500 ccm, granatowy, inst. 
gazowa, automatic, ABS. RM, ASC, EDS, poduszka pow., 
wspomaganie i reg. kierownicy, tempomat, centr. zamek, 
blokada skrzyni biegów, hak hol., el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, klimatyzacja, alum. felgi, certyfikat Rutkowskiego, - 
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. felg i 18” , pełne wyposażenie, ja
sna  s kó ra , ga rażow any, be z w ypadku ., tel. 
0602/44-33-00 02020631

BMW 750 ILA, 1992 r., 165 tys. km, 5000 ccm, 12V, czarny, 
pełne wyposażenie, ABS, ASC, EDC, klimatyzacja, skórzana 
tapicerka, fotele Recarar, tempomat, alarm, immobilizer, RM, 
kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 33.000 zł lub zamtenię na 
mniejszy, może być uszkodzony. Lubin, tel. 076/749-51-98, 
0600/38-49-43
BMW 750,1994 r., 5000 ccm, benzyna, szary metalic, skła
dak, pełne wyposażenie, skóra, klimatyzacja, pełne wyposa
żenie elektryczne, stan b. dobry, - 17.500 zł. ., tel. 
0501/54-49-58
BMW 850,1991 r., srebrny metalic, • 35.000 zł. Mysłów, tel. 
075/741-23-11
BMW 850 iS, 1992/93 r., 5000 ccm, V12, niebieski metalic, 
RO, automatic, el. otw. szyberdach, wspomaganie kier., alum. 
felgi, el. reg. lusterka, klimatyzacja, centr. zamek, komputer 
pokładowy, I właściciel, kpi. dokumentacja, tempomat, ASC, 
ASD, - 59.000 zł + VAT. Drezdenko, tel. 095/762-09-41 po 
godz. 20, 0604/26-66-79 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem - AG0195 www.autogiel- 
da.com.pl)

BUICK
BUICK REGAL SPORT COUPE, 1979 r.. 3800 ccm. turbo, 
biały, instal. gazowa, jasne wnętrze, wspomaganie, automa
tic, obniżony, - 7.900 zł. Nowa Sól www.desoto58.republi- 
ka.pl, tel. 068/356-16-90,0608/88-68-52

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

CHEYROLET
CHEVROLET LUMINA VAN, 1991/92 r.. 110 tys. km, 3100 
ccm, V6, perłowogranatowy, 6-osobowy, klimatyzacja, -
16.000 zł lub zamienię. Żagań, tel. 0602/11-52-37, 
0502/61-32-36
CHEVROLET LUMINA APV, 1992 r., 110 tys. km, 3100 ccm. 
bordowy, pełne wyposażenie, 5-osobowy, -15.000 zł. Soko- 
lec, tel. 074/671-61-72
CHEVROLET LUMINA VAN, 1993 r., 157 tys. km. 3100 ccm. 
benzyna, zielony, 7-osobowy, klimatyzacja, automatic, katali
zator, ABS, reg. kierownica + wspomaganie, ciemne szyby, 
relingi dachowe, centr. zamek, pilot, autoalarm, garażowany, 
kpi. dokumentacja, sprowadzony w całości, - 23.000 zł. Kłodz
ko, tel. 0601/74-61-19

CHRYSLER
CHRYSLER CIRRUS, 1995 r., 104 tys. km, 2500 ccm, wtrysk, 
kolor wiśniowy, pełne wyposażenie, garażowany, zadbany, 
atrakcyjny wygląd, - 32.900 zł. Wrocław, tel. 0601/41-85-88 
CHRYSLER GRAND VOYAGER, 1995 r.. 144 tys. km, 2500 
ccm, turbo D, bordowy metalic, pełne wyposażenie, 7-osobo
wy. - 2.000zł. Wrocław, tel. 349-43-33,0603/43-79-41 
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

CHRYSLER LE BARON CABRIO, 1988 r., 2200 ccm, benzy
na, grafit metalic, el. lusterka, el. szyby, skórzana tapicerka, 
stan b. dobry, - 10.500 zł. Wrocław, tel. 
071/361-52-50,0601/55-20-51
CHRYSLER SARATOGA, 1990 r., 68 tys. km, 2500 ccm, ben
zyna, czarny, zadbany, alarm, Mul-T-Lock, hak, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, RM Clarion z  kodem, • 8.800 zł. Wro
cław, tel. 0608/65-67-39,0604/35-87-80 
CHRYSLER SARATOGA, 1992 r., 64 tys. km, 2500 ccm, ben
zyna, bordowy metalic, stan dobry, RM Pioneer, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, zadbany, II właściciel, - 13.000 zł. Wro
cław, tel. 0604/35-87-80
CHRYSLER SARATOGA, 1992 r., 2500 ccm, turbo, srebrny 
metalic, el. otw. szyby i lusterka, alarm, wspomaganie kier., 
bez wypadku, kupiony w salonie, - 13.900 zł. Bolesławiec, 
tel. 0501/09-12-88
CHRYSLER TALBOT, 1980 r., 1424 ccm, benzyna, turkuso
wy, el. otw. szyby, boczne szyby przyciemniane, 5-biegowy, 
alum. felgi, 5-drzwiowy, stan techn. b. dobry, przegląd do
05.2002 r., ekonomiczny, - 1.950 zł. Kargowa, tel. 
068/352-55-85
CHRYSLER VOYAGER, 1988 r., 3000 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, inst. gazowa, czarne szyby, 7-osobowy, tani w 
eksploatacji, stan dobry, • 11.500 zł lub zamienię na inny. 
Oborniki Ś ląskie, tel. 071/310-15-56 do godz. 18, 
071/310-15-94 po godz. 18
CHRYSLER VQYAGER, 1993 r., 130 tys. km, 2500 ccm, tur
bo D, biały, w kraju od 96 r., 7-osobowy, wspomaganie, centr. 
zamek, alarm, relingi dachowe, hak, dodatkowe zabezp., kpi. 
dokumentacja, I właściciel, stan b. dobry, - 16.500 zł. Roga- 
szyce, gm. Ostrzeszów, tel. 062/730-81-53 dom, 
062/730-81-08 praca. 0601/76-85-09 
CHRYSLER VOYAGER, 1996 r., 78 tys. km, 3300 ccm, zielo
ny metalic, klimatyzacja, pod. powietrzne, alum. felgi, centr. 
zamek, el. siedzenia, tempomat, ASR, autom. reg. lusterka, 
automatic, - 46.000 zł. Wrocław, tel. 0601/79-88-89 
CHRYSLER VOYAGER, 1997/98 r., 81 tys. km, 1500 ccm, 
turbo D, zielony, klimatyzacja, 7-osobowy, el. otw. szyby (4), 
welurowa tapicerka, RM, 2 poduszki pow. (całe), el. reg. lu
sterka, podłokietniki, centr. zamek + pilot, immobilizer, spro
wadzony w 2000 r., stan b. dobry, • 67.000 zł. Leszno, tel. 
065/526-87-88
CHRYSLER VOYAGER LE, 1998-r., 120 tys. km, 2500 ccm, 
turbo D, srebrny metalic, pełne wyposażenie oprócz skórza
nej tapicerki, kupiony i serwisowany w salonie, • 62.000 zł. 
Opole, tel. 0601/5545-42

CITROEN
O  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 B e l
gii. K ilka  ty s 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, - 5.000 zł. Zielo
na Góra, tel. 068/451-87-61
CITROEN AX, 1987 r., 162 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bia
ły, 3-drzwiowy, 5-biegowy, RO, bagażnik dachowy, przegląd 
do 08.2001 r., dużo nowych części, stan dobry, - 5.000 zł. 
Wrocław, tel. 364-11-19,0604/19-95-31 
CITROEN AX, 1988 r„ 1100 ccm, benzyna 3-drzwiowy, stan 
idealny, na zachodnich tablicach - 1.450 zł. Chojnów, tel. 
0600/18-48-26
CITROEN AX, 1990 r., 90 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer
wony, katalizator, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja,

3-drzwiowy, RM, zderzaki w kolorze nadwozia, białe kierun
kowskazy, stan b. dobry, • 6.900 zł. Opole, tel. 0600/15-89-41 
CITROEN AX, 1990 r., 80 tys. km, 1100 ccm, czarny metalic, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, radio, welurowa tapicerka, koła zimo
we, na białych tablicach, • 1.900 zł. Zgorzelec, tel. 
06Ó3/11-16-91
CITROEN AX, 1991 r., 144 tys. km, 1400 ccm, diesel, czer
wony, RM, zadbany, • 8.500 zł. Bolesław iec, tel. 
075/732-43-23,0605/25-89-34 
CITROEN AX, 1991 r., 140 tys. km, 1400 ccm, TGD, czerwo
ny, 3-drzwiowy, - 8.500 zł. Bukowa Śląska, gm. Namysłów, 
tel. 077/410-50-82
CITROEN AX, 1991 r;, 1100 ccm, biały, 5-drzwiowy, stan do
bry, - 6.000 zł. Legnica, teł. 076/852-39-07.0603/91-07-22 
CITROEN AX, 1991 r’,1400 ccm, diesel, czarny, 3-drzwiowy, 
- 8.500 zł. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
O  CIJROEN  AX, 1992 r., 134 tys. km, 1400 ccm , d ie

sel, czerwony, kupiony w  salon ie w  N iemczech, 
w kraju od tygodnia, udokum. przebieg, garażo
wany, oclony, po przeglądzie, na b iałych tabli
cach, superoszczędny, -12.500 zł (możliwe raty). 
Ż a ry , te l. 068/374-53-54, 0604/17-51-23 
84014851

CITROEN AX, 1993 r„ 1400 ccm, diesel, niebieski, 3-drzwio
wy • 2.000 DEM. Lwówek Śląski, tel. 075/782-54-08 
CITROEN AX, 1995 r., 55 tys. km, 954 ccm, benzyna, zielony 
metalic, bardzo oszczędny, 5-drzwiowy, garażowany, stan 
idealny, -13.000 zł. Gostyń, tel. 065/571-03-07 
CITROEN AX, 1995 r., 81 tys. km, 1500 ccm, diesel, zielony 
metalic, 5-biegowy, 3-drzwiowy, sprowadzony w całości z 
Francji, kpi. dokumentacja, welurowa tapicerka, przegląd 
techn. do 10.2001 r, -14.700 zł. Lubin, tel. 076/724-65-29 
CITROEN AX, 1995/96 r., 45 tys. km, 954 ccm, benzyna, czer
wony, garażowany, I rej. 1996 r., kupiony w salonie. 3-drzwio
wy, kierowca niepalący, stan b. dobry, - 12.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/783-84-63,0501/24-82-46 
CITROEN AX, 1996 r., 38 tys. km, 1000 ccm, zielony metalic, 
RM, 3-drzwiowy, I właściciel, bez wypadku, kpi. dokumenta
cja, • 14.500 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 0602/24-40-42 
O  CITROEN AX , 1997 r., 40 tys. km, granatowy, 

oszczędny (51/100 km), alarm, odcięcie  zapłonu, 
RM, garażowany, zadbany, stan idealny, • 14.000 
zł. W rocław, tel. 0501/97-99-44, 0/1/786-74-72 
02020691

CITROEN BERUNGO, 1998 r., 68 tys. km, 1400 ccm, biały,
2-osobowy+650 kg, homologacja, z  salonu, pełna dokumen
tacja. faktura VAT, • 22.500 zł. Milicz, tel. 0603/86-83-58 
CITROEN BERUNGO, 1998 r., 100 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna + gaz, biały, kupiony w Polsce w salonie, książka prze
biegu, fabryczna homologacja na ciężarowy, 5-osobowy, im
mobilizer, boczne szyby uchylane, stan b. dobry, • 25.800 zł. 
.Świdnica, tel. 0601/87-11-68
CITROEN BX TRS, 1983 r., 1600 ccm, złoty metalic, stan 
dobry, alarm, oznakowany, pełna dokumentacja, el. otwiera
ne szyby, el. szyberdach, centralny zamek, radio, welurowa 
tapicerka, przegląd do 03.2002 r., sprawna hydraulika, w cią
głej eksploatacji, - 2.700 zł lub zamienię na busa, droższy, 
może być uszkodzony. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-34-37 
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., 185 tys. km, 1900 ccm, diesel, niebie
ski metalic, stan dobry, • 4.500 zł. Nowy Kościół, gm. Świe
rzawa, tel. 076/878-64-69
CITROEN BX, 1985 r., 1900 ccm, diesel, granatowy, - 5.500 
zł. Oława, tel. 071/303-71-41 po godz. 16,071/311-60-53 do 
godz. 15
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., 170 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski, stan dobry, garażowany, RO, serwisowany, hak, czę
ści, - 6.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-37-16 
CITROEN BX, 1988 r., 1700 ccm, turbo D el. otw. szyby, centr. 
zamek, - 6.400 zł. Śdęgny, tel. 075/761-83-45 
CITROEN BX, 1988 r., 1400 ccm, czerwony, stan techn. do
bry, stan hydrauliki b. dobry, po remoncie blacharki (w 1999 
r.), - 5.400 zł. Trzebnica, tel. 0501/25-90-86 
CITROEN BX, 1988/89 r., 1900 ccm, turbo D, bordowy meta
lic, • 8.300 zł. Konin, tel. 063/279-01-15,0603/19-01-10 
CITROEN BX, 1989 r., 175 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, szyberdach, przegląd do 05.2002 r., w kraju 
od 94 r., stan dobry, • 3.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/325-39-62 
CITROEN BX, 1989 r., 1400 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, szyberdach - 5.800 zł. Wrocław, tel. 0603/51-08-73, 
321-93-46
CITROEN BX, 1989 r., 1400 ccm, wtrysk, czerwony, central
ny zamek, alarm, el. otwierane szyby, nowe sworznie, nowe 
klocki, pokrowce, stan b. dobry, - 7.000 zł lub zamienię na 
Toyotę Celicę, BMW 318, 320, 2-drzwiowy. Wrocław, tel. 
321-54-92,0503/91-26-89
CITROEN BX, 1989 r., 1900 ccm, GTI, błękitny metalic, 5-bie- 
gowy, 4 el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, kubeł
kowe fotele, spoiler, alum. felgi, 150 PS, na zachodnich tabli
cach • 1.500 DEM. Żary, tel. 0503/01-64-20 
CITROEN BX, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, czarny metalic, 
stan idealny, na białych tablicach • 1.450 DEM. Świdnica, tel. 
0603/62-34-69
CITROEN BX, 1993 r., 92 tys. km, 1900 ccm, benzyna, grafi
towy metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, alum. felgi, alarm, welurowa tapicerka, atrakc. 
wygląd, stan b. dobry, -11.000 zł. Jasień, tel. 068/371-00-96 
CITROEN BX SKŁADAK, 1996 r., 134 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, biały, RO + głośniki, po przeglądzie techn., garażo
wany, - 8.000 zł lub zamienię na Renault 19, Citroena XM, 
może być uszkodz.. Dąbrowa Bolesławiecka, woj. jeleniogór
skie, tel. 0606/23-96-53
CITROEN CX, 1983 r., 2500 ccm, diesel pełne wyposażenie 
el., hak, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapicerka, -
4.800 zł. Sulęcin, tel. 095/755-52-94 
CITROEN CX KOMBI, 1983 r., 2000 ccm. złoty metalic. hak, 
el. otw. szyby, wspomaganie, inst. gazowa, - 4.600 zł lub za
mienię na mniejszy, diesel, lub z inst. gazową. Nowa Sól, tel. 
068/387-30-27,0603/97-11-60 
CITROEN EVASION, 1996/97 r., 95 tys. km, 2200 ccm, turbo, 
zielony metalic, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki pow., 7-oso
bowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, el. 
reg. szyberdach, alum. felgi, el. reg. lusterka, podgrzewane 
fotele, - 36.000 zł. Wałbrzych, tel. 0601/56-01-48 
CITROEN EVASION, 1997 r., 62 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, granatowy, 7-osobowy, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, 
wspomaganie, alarm, centr. zamek, zielone szyby, - 35.700 
zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
CITROEN EVASION VAN, 1999 r., 20 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, granatowy metalic, 8-osobowy, pełne wyposażenie 
oprócz skóry, 5-drzwiowy, obrotowe fotele, RO z  CD, - 63.000 
zł. Głogów, tel. 0600/83-20-94
CITROEN GSA KOMBI, 1984 r., 130 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, szary metalic, alarm, hak, 5-biegowy, dużo części (sil
nik, szyby, gażnik, klapa tylna, lampy, rozrusznik, wahacze, 
układ kierowniczy), stan dobry, przegląd do 01.2002 r, • 1.200 
zł. Niezdrowice, gm. Ujazd Śląski, tel. 077/463-77-74 po 
godz. 17
CITROEN G S A  1985 r., 1300 ccm, benzyna zarejestrowany, 
ważny przegląd, w ciągłej eksploatacji, techn. sprawny, stan 
b. dobry, - 2.300 zł. Grodziszcze, tel. 076/831-55-83 
CITROEN SAXO, 1996 r., 53 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, tylne szyby uchylane, immobilizer, RO, 
-15.600 zł. Siekierzyce, gm. Mściwojów, tel. 076/872-84-29 
CITROEN SAXO, 1996 r., j100 ccm, niebieski metalic, el. 
otwierane szyby, centralny zamek, wspomaganie kier, -15.400 
zł. Rawicz, tel. 065/781-21-72
CITROEN SAXO, 1996 r„ 80 tys. km, 1400 ccm, niebieski 
metalic, 4-drzwiowy, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. za
mek, -17.500 zł. Syców, tel. 062/785-94-95.0604/27-78-61 
CITROEN SAXO, 1996 r.. 90 tys. km, 1100 ccm, benzyna.

niebieski, 3-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, napina- 
cze pasów, 2 pod. powietrzne, alarm + pilot, immobilizer atest., 
atrakc. wygląd, -17.500 zł. Wrocław, tel. 0503/85-22-47 
CITROEN SAXO, 1996/97 r., 1500 ccm, diesel, biały, 3-drzwio
wy, 5-osobowy, udokum. pochodzenie, • 16.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/848-19-98,0603/19-51-61 
CITROEN SAXO, 1997 r., 62 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja,
I właściciel, serwisowany, garażowany, halogeny, immobili
zer, katalizator, poduszka pow., opony zimowe, RO + 4 gło
śniki, -18.000 zł. Czernica Wrocławska, tel. 071/318-01-38 
CITROEN SAXO, 1997 r., 42 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, ARB, garażowany, blokada zapłonu, 
centr. zamek, alarm, RO, I właściciel, -18.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/348-15-50,0601/15-71-77 
CITROEN SAXO, 1998 r., 35 tys. km, 1100 ccm, niebieski 
metalic, 3-drzwiowy, kodowany zapłon, dodatkowe światło 
'Stop", RO firmowe, napinacze pasów, I właściciel w kraju, 
kpi. dokumentacja, 1,5 roku w kraju, -18.400 zł. Krotoszyn, 
tel. 062/722-85-39
CITROEN SAXO, 1998/99 r., 31 tys. km, 1000 ccm, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, el. reg. reflektofy, welurowa tapicerka, 
dodatkowe światło .stop”, stan b. dobry, - 19.000 zł. Oleśni
ca, tel. 071/398-87-49 do godz. 18,314-37-31 do godz. 18 
CITROEN SAXO, 1999 r., 40 tys. km, 1500 ccm, diesel 
3-drzwiowy, sprowadzony, 2 elementy do lakierowania, ku
pujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 20.800 zł. Odolanów, 
tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17.0603/60-78-74 •
CITROEN SAXO, 1999 r.. 4 tys. km, 1100 ccm. granatowy 
metalic, kpi. dokumentacja, 5-drzwiowy, I właściciel, kupiony 
w salonie w Polsce, aktualny przegląd, 1 rok gwarancji, -
26.700 zł. Świetno, gm. Wolsztyn, tel. 0605/95-58-86 
CITROEN SAXO, 1999 r., 1100 ccm, benzyna 5-drzwiowy, 
centr. zamek, immobilizer, wspomaganie kier., klimatyzacja, 
el. otw. szyby, el. reg. reflektory, dodatkowe światło .stop", 
dzielona tylna kanapa, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia. nie eksploatowany w kraju, stan idealny, - 22.000 zł. Żary, 
tel. 068/374-61-17
CITROEN VISA, 1982 r., 186 tys. km, 650 ccm, benzyna, czer
wony, 4-biegowy, 5-drzwiowy, stan silnika dobry, do popra
wek blacharki, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 4.2002 r, -
1.950 zł lub zamienię na Renault 4. po 1980 r.. Bolesławiec, 
tel. 0603/57-12-80
CITROEN XANTIA SX, 1993 r., 129 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
perłowobordowy, ABS, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. 
zamek + pilot, RM,blokada skrzyni biegów .Tytan", welurowa 
tapicerka, zadbany, serwisowany, nowe tarcze i klocki hamul
cowe, -15.700 zł. Wrocław, tel. 071/365-54-91.0501/25-96-46 
CITROEN XANTIA, 1994 r., 90 tys. km. 1580 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, ABS, centr. zamek, el. otw. szyberdach, bez 
wypadku, w kraju od 4 miesięcy, -16.500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-36-35
CITROEN XANTIA, 1995 r.. 88 tys. km. 1600 ccm. bordowy 
metalic, wspomaganie, ABS, centr. zamek + pilot, RO, el. otw. 
szyby, poduszka pow., kodowany zapłon, - 18.500 zł. Góra 
Śląska, tel. 0605/27-00-53
CITROEN XANTIA, 1995 r., 95 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
ciemnozielony metalic, serwisowany, ABS, klimatyzacja, po
duszki powietrzne, kodowany zapłon, immobilizer, napinacze 
i regulacja pasów, hydrauliczne zawieszenie, reguł. wys. 
mocowania pasów, hydrauliczne zawieszenie, el. otw. szyby, 
welurowa tapicerka, wspomaganie, centr. zamek, - 21.500 zł.
Lubin. tel. 0605/43-53-77,076/842-74-90 
CITROEN XANTIA, 1995 r., 64 tys. km, 1800 ccm, srebrny 
metalic, kupiony w salonie w Polsce, I właściciel, bez wypad
ku, stan b. dobry, • 22.000 zł. Wrocław, tel. 071/349:32-26 
CITROEN XANTIA, 1996 r., 70 tys. km. 1800 ccm. zielony 
metalic, klimatyzacja, el. otwierane szyby, radioodtwarzacz, 
stan b. dobry, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-26-17 
CITROEN XANTIA KOMBI, 1996 r., 94 tys. km, rf00  ccm. 
benzyna, kofor grafitowy metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, 
napinacze pasów, reg. kierownica, el. otw. szyby, klimatyza
cja, welurowa tapicerka, I właściciel, stan b. dobry, • 26.500 
zł. Wrocław, tel, 071/321-23-86,0600/13-52-27 
CITROEN XANTIA, 1997 r.. 59 tys. km. 1800 ccm* 16V. butel
kowy metalic. welurowa tapicerka, RO, schowek na narty, reg. 
kierownica'-*- wspomaganie, halogeny, relingi dachowe,-stan 
b. dobry. - 21.500 zł. Trzebnica, tel. 071/387-12-55, 
0606/65-59-04
CITROEN XANTIAII. 1998 r.. 50 tys. km, 1800 ccm, 16V, bia
ły, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, wspomaganie, welurowa tapicerka, serwisowany, stan 
b. dobry, - 31.000 zł lub zamienię na Citroena Xsarę. Wro- 
cław, tel. 071/363-19-33
O  CITROEN XM, 1990 r., 2100 ccm, d iesel, srebrny 

metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS , - 9.900 
z ł  lu b  za m ien ię . Ż a ry , u l. O k rze i 9, te l. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87021311

CITROEN XM, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, biały, automatic, 
klimatyzacja, centr. zamek, - 9.800 zł. Głogów, tel. 
0602/35-09-58
CITROEN XM, 1990 r., 2000 ccm, benzyna + gaz, złoty. el. 
otw. szyby, zadbany, - 9.900 zł. Gorzów Wlkp., tel. 
095/722-03-19
CITROEN XM, 1990 r., 85 tys. km, 2000 ccm, benzyna, szary 
metalic, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, -11.500 zł. 
Świebodzin, tel. 0601/58-30-70 
CITROEN XM, 1990 r., 120 tys. km, 2000 ccm, czarny, insL 
gazowa, I właściciel, 1,5 roku w kraju, pełne wyposażenie, 
kpi. dokumentacja, przód od modelu 2000 r., stan techn. ide
alny. - 22.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-82-13.0601/73-82-13 
CITROEN XM. 1991 r.. 2000 ccm. czarny, automatic, alarm, 
centr. zamek, immobilizer, - 13.000 zł. ścięgny, tel. 
075/761-83-45
CITROEN XM KOMBI. 1993 r., 3000 ccm. V6 instalacja gazo
wa, pełne wyposażenie, • 18.500 zł. Ścięgny, tel. 
075/761-83-45
CITROEN XSARA, 1998 r., 1600 ccm, wtrysk, bordowy me
talic, ABS, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, immobilizer, 
stan idealny, el. reg. lusterka, serwisowany w ASO, poduszka 
pow., dzielona kanapa, welurowa tapicerka, halogeny, - 34.000 
zł. Jawor, tel. 0601/74-50-00
CITROEN XSARA COUPE, 199,8 Ł  53 tys. km, 1800 ccm, 
perłowobordowy metalic, I właściciel, centr. zamek, 4 pod. 
powietrzne, ABS, szyberdach, el. reg. lusterka, reguł, fotel 
kierowcy, welurowa tapicerka, tylne szyby uchylane, zadba- 
ny ,-34.500 zł. Lubin, tel. 076/749-48-50 
CITROEN XSARA, 1999 r., 32 tys. km, 1900 ccm, diesel, gra
natowy metalic, wspomaganie kier., alum. felgi, • 30.000 zł 
łub zam ienię na busa. Bralin, tel. 062/781-26-27, 
0607/35-01-30
CITROEN XSARA, 1999 r., 22 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
srebrny metalic, I właściciel, sprowadzony w całości, ABS, 4 
pod. powietrzne, hak, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, immobi
lizer, centr. zamek, wspomaganie, reg. kierownica, welurowa 
tapicerka, dzielona tylna kanapa, - 35.000 zł. Lubin, teł. 
076/847-28-29
CITROEN XSARA COUPE, 1999 r., 31 tys. km, 1900 Ccm. 
diesel, granatowy metalic, 4 pod. powietrzne, alum. felgi, 
wspomaganie kier., reg. kierownica, welurowa tapicerka, peł
ne wyposaż, elektr., halogeny, dzielone tylne siedzenia. -
33.000 zł. Oława, tel. 071/303-33-89,0607/74-00-68 
CITROEN XSARA, 1999 r., 1400 ccm, benzyna pełne wypo
sażenie, 4 pod. powietrzne, centr. zamek, • 32.000 zł. Ostrów , 
Wlkp., tel. *062/733-32-20,0603/93-60-35 
CITROEN XSARA EXCLUSIVE, 1999 r., 18 tys. km, 1800 ccm. 
kolor wiśniowy metalic, automatic, 5-drzwiowy, centr. zamek, 
alarm, 4 pod. powietrzne, ABS, klimatronic. pełne wyposaże
nie el., RO, welurowa tapicerka,\- 45.000 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/734-6540
CITROEN XSARA COUPE, 1999/00 r., 40 tys. km, 1800 ccm,
16V, granatowy metalic. 4 poduszki powietrzne, ABS, klima
tyzacja, aluminiowe felgi, pełne wyposażenie elektr., central
ny zamek, atrakcyjny wygląd, pełna dokumentacja, radiood
twarzacz z  CD, - 29.000 zł. Milicz, tel. 071/384-04-31, 
0603/86-83-56 <Jk
CITROEN XSARA PICASSO, 2000 r„ 60 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, czerwony, pełne wyposażenie oprócz skóry, zmie
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blacharka
oświetlenie
zderzaki

„ęścl'zawieszenia.
Eksploatacyjne*  . ^ n w r t i K i n y  bezpłatny dowóz
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niacz płyt, bagażnik dachowy, relingi, odstąpię lising, 48 rat 
po .1.600 zł. Brójce, gm. Trzciel, tel. 095/742-90-50, 
0503/03-69-99
CITROEN XSARA PICASSO, 2000 r., 20 tys. km. 2000 ccm. 
HDi, srebrny metalic, kupiony w salonie, 2 pod. powietrzne, 
klimatronic, ABS, alum. felgi, alarm; el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, - 65.000 zł. Legnica, tel. 071/854-22-86,0601/97-43-08 
CITROEN XSARA, 2000 r., 7 tys. km, 1400 ccm, zielony me
talic, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, 4 pod. powietrzne, uszkodozny, - 25.000 zł lub zamie
nię na inny, sportowy. Świebodzin, tel. 0601/53-92-16 
CITROEN XSARA VTR, 2000 r., 27 tys. km, 1900 ccm, die
sel, srebrny metalic, coupe, 71 PS, ABS, 4 pod. powietrzne, 
pełna elektryka, - 40.000 zł lub zamienię na Fiata Cinquecen- 
to, do 10.000 zł. Wrocław, tel. 0602/13-53-95 
CITROEN ZX, 1991 r., 1400 ccm, i, benzyna, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, reg. kierownica i światła, RO, alarm, blokada 
skrzyni biegów, stan b. dobry, - 8.900 zł. Lubań, tel. 
075/721-64-62,075/646-04-00 
CITROEN ZX, 1991 r., 135 tys. km, 1400 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, zegar, obrotomierz, RM, reg. kierownica, bez wy
padku, - 8.300 zł (kupujący nie płaci podatku). Rawicz, tel. 
065/545-24-99,0601/79-05-39 
CITROEN ZX, 1992 r., 124 tys. km, 1900 ccm, grafitowy, im- 
mobilizer, ABS, alum. felgi, kubełkowe fotele, welurowa tapi- 
cerka, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, wspoma
ganie, skórzana kierownica, - 9.900 zł. Legnica, tel. 
076/866-50-15 w godz. 9-17,0608/41-64-74 
CITROEN ZX e, 1992 r., 85 tys. km, 1400 ccm. wtrysk, ciem- 
nowiśniowy, w kraju od 2 tygodni, sprowadzony w całości, 
bez wypadku, ekonomiczny, szyberdach na baterię słonecz
ną, - 9.900 zł lub zamienię, (możliwe raty). Legnica, tel. 
076/866-33-33, 0602/71-07-00 
CITROEN ZX, 1992 r., czerwony, II właściciel, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, przegląd do 2002 r, - 10.800 zł. Lubin, tel. 
076/842-83-43
CITROEN ZX, 1993 r„ 1400 ccm, wtrysk, granatowy, 5-drzwio
wy, sprowadzony w całości, I właściciel, w kraju od tygodnia, 
zarejestrowany, el. reguł, reflektory, RM, regulowana kierow
nica, zadbany, - 10.400 zł lub zamienię. Legnica, tel. 
076/887-86-15
CITROEN ZX, 1993 r., turbo D, granatowy, el. otw. szyby, 
wspomaganie, bez wypadku, -12.800 zł. Miejska Górka, tel. 
065/547-44-94.0604/73-93-30 
CITROEN ZX, 1993 r. pełne wyposażenie elektr., wspomaga
nie, - 12.000 zł lub zamienię. Mojesz 42, tel. 0502/67-28-28,' 
woj. jeleniogórskie -
CITROEN ZX REFLEX, 1993 r., 1400 ccm, wtrysk, biały,
3-drzwiowy, 5-biegowy, RM, tylne szyby uchylane, - 8.500 zł. 
Wrocław, tel. 0608/84-46-03,071/330-19-29 wieczorem 
CITROEN ZX AVANTAGE, 1993 r., 1360 ccm, zielony meta
lic, nowe opony, akumulator, tarcze i klocki, stan lakieru b. 
dobry, bez rdzy, nie wymaga inwestycji, zadbany, -11.600 zł 
lub zamienię na tańszy, Fiat 126p, Polonez, Fiat 125p. Złoto
ryja, tel. 076/878-28-55
CITROEN ZX, 1994 r., 87 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czerwo
ny, el. otw. szyberdach, 3-drzwiowy, sprowadzony w całości, 
RO, pasy bezwładnościowe, stan b. dobry, - 13.500 zł. Wro
cław,, tel. 366-12-77
CITROEN ZX, 1995 r., 58 tys. km, 1400 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 3-drzwiowy, el. blokada jazdy, wspomaganie kier., 
reg. kierownica, poduszka pow., RO + głośniki, w kraju od 2 
mies., kompletna dokumentacja, - 14.500 zł. Strzelin, tel. 
0609/47-84-73,0604/31-33-89 
CITROEN ZX, 1996 r., 75 tys. km, 1400 ccm, benżyna, gra
natowy metalic, 5-drzwiowy, pod. powietrzna, klimatyzacja, 
wspomaganie, halogeny, welurowa tapicerka, książka serwi
sowa, zadbany, -  19.500 zł. Syców, tel. 062/785-29-14, 
0601/79-75-12

DACIA
DACIA, 1983 r.; 1300 ccm, - 400 zł. Opatówek, tel. 
0608/24-98-86
DACIA 1310, 1990 r., niebieski, - 800 zł. Olszany, tel. 
076/855-71-86
DACIA 1310, 1991 r., 42 tys. km, wiśniowy, przegląd do
08.2001 r, - 3.900 zł. Świebodzin, tel. 068/382-22-62 
DACIA KOMBI, 1991 r., 58 tys. km, 1400,ccm garażowany, 
plastikowe nadkola, RM, halogeny, I właściciel, przegląd do
08.2001 r., stan dobry, - 2.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/845-12-88 po godz. 20
DACIA 1310,1991 r., 92 tys. km, 1300 ccm, benzyna, niebie
ski, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/341-42-93,0604/81-55-02 
DACIA 1300 KOMBI, 1992 r., niebieski, do remontu, - 2.000 
zł. Szymanów, tel. 071/387-81-78

DAEWOO
O  DAEW O O  M echan ika i dagnostyka podwozia, 

sk lep  motoryzacyjny, kom pleksowa naprawa za
w ieszeń, geometria kó ł • 4  stanow iska, kom pu
terow e badan ie  am ortyza to rów , regene racja  
zw rotnic, F iat 126p, Daewoo Nubira, regeneracja 
w ahaczy  p rzedn ich , p rzeg lądy  ok resow e  Da
ewoo, Fiat. Wrocław, ul. Trawowa 8, M uchobór 
Wielkr, tel. 071/357-25-25 81010081

DAEWOO ESPERO, 1995 r., 1800 ccm, zielony, klimatyza
cja, elektryka, , stan b. dobry, - 12.900 zł. Wrocław, tel. 
071/361-52-50,0601/55-20-45,55-20-51 
DAEWOO ESPERO, 1996 r., 152 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
kolor wiśniowy metalic, pełne wyposażenie, I właściciel, ga
rażowany, serwisowany, stan b. dobry, + kpi. opon gratis, •
15.000 zł. Gryfów Śl., tel. 075/783-43-99 do godz. 15:30, 
075/781-37-24
DAEWOO ESPERO, 1996 r., 59 tys. km, 1500 ccm, DOHC, 
srebrny metalic, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, alarm, 
blokada skrzyni biegów, centralny zamek, garażowany, RO 
Daewoo, stan b. dobry, - 16.000 zf. Długołęka, tel. 
071/315-52-72
DAEWOO ESPERO, 1996 r., 90 tys. km, 1800 ccm, DOHC, 
zielony metalic, klimatyzacja, pełne wyposażenie el., alum. 
felgi, RO + CD. Mul-T-Lock, - 17.800 zł. Lubin, tel. 
076/844-77-65,0601/73-62-95 
DAEWOO ESPERO, 1996 r., 93 tys. km, 2000 ccm, OHC, 
czarny metalic, centr. zamek, immobilizer, oznakowany, wspo
maganie, reg. kierownica, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. 
reg. reflektory, ABS, klimatyzacja, - 14.000 zł. Lubin, tel. 
076/846-82-06
DAEWOO ESPERO, 1996 r.. 86 tys. km, 1500 ccm, DOHC, 
16V, szary metalic, pełne wyposażenie elektr., klimatyzacja, 
hak, bagażnik na narty, centr. zamek, • 15.000 zł. Wrocław, 
tel. 329-34-39
O  DAEW OO ESPERO , 1997 r., 1500 ccm , szary me

ta lic , in s ta la c ja  gazow a, w spom agan ie  kier., 
centr. zamek, e l. otw. szyby, e l. reg. lusterka, 
alum. felg i, bez wypadku, - 18.900 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 87021241

DAEWOO ESPERO, 1997 r.. 61 tys. km, 1800 ccm. zielony 
metalic, kupiony w salonie, I właściciel, blokada skrzyni bie
gów, RM, pełne wyp. elektryczne, alarm + pilot - 19.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/786-89-16
DAEWOO ESPERO, 1997/98 r., 29tys. km, 1500 ccm, DOHC, 
zielony metalic, el. otwierane szyby, el. reg. lusterka, wspo
maganie kier., RO, deska z materiału drewnopodobnego, cen
tralny zamek, alarm, kupiony w salonie, pilot, stan b. dobry, -
21.800 zł. Wrocław, teł. 373-17-78,0608/47-97-81 
DAEWOO ESPERO, 1999 r., 42 tys. km, 1800 ccm, zielony 
metalic, I właściciel, stan idealny, el. otw. szyby, podgrzewa

ne lusterka, reg. kierownica, inst. gazowa, RO Kenwood, na 
gwarancji 1 rok, - 24.000 zł. Wrocław, tel. 0501/76-00-93 
DAEWOO ESPERO CD, 1999 r., 41 tys. km, 1800 ccm, zielo
ny, kupiony w salonie, I właściciel, pełne wyp. elektryczne, 
blokada skrzyni biegów, alarm + pilot, na gwarancji, serwiso
wany - 29.000 zł. Wrocław, tel. 0608/70-24-13 
DAEWOO LANOS, 1997/98 r., 25 tys. km, 1500 ccm, czer
wony, I właściciel, kpi. dokumentacja, serwisowany, immobi
lizer, RM z panelem, garażowany, stan idealny, blokada skrzy
ni biegów, bez wypadku, przegląd do 2003 r, - 24.000 zł. Le
gnica, tel. 076/856-47-81
DAEWOO U N O S , 1998 r.. 40 tys. km, -15.000 zł. Bielawa, 
tel. 0604/47-08-02
DAEWOO LANOS SX. 1998 r., 29 tys. km, 1600 ccm, ciem
noniebieski metalic, 106 KM, wspomaganie, poduszka pow., 
immobilizer, pełne wyposażenie el, - 21.800 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/641-37-00
DAEWOO U N O S  SEDAN, 1998 r., 70 tys. km. 1500 ccm, 
srebrny metalic, wspomaganie, centr. zamek, alarm, na gwa
rancji, alum. felgi, kpi. opon zimowych, - 17.500 zł. Jtelenia 
Góra, tel. 075/764-90-99
DAEWOO U N O S , 1998 r., 1500 ccm. wtrysk, bordowy1 me
talic, z  salonu, wspomaganie kier., RM, panel, immobilizer, 
serwisowany, bez wypadku, stan idealny, -18.200 zł. Legnic
kie Pole. tel. 076/858-23-06,0607/04-39-05 
DAEWOO U N O S , 1998 r., 29 tys.- km. 1600 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, wspomaganie kier., regulowana kierownica, 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, lusterka i zderzaki w 
kolorze nadwozia, I właściciel, serwisowany, stan idealny, -
24.000 zł lub zamienię na mniejszą pojemność. Lubin, tel. 
076/848-56-50 w godz. od 7 do 15,076/846-56-28 po godz. 17 
DAEWOO LANOS SX, 1998 r., 65 tys. km, 1600 ccm. DOHC. 
zielony metalic, I właściciel, bez wypadku, 2 poduszki po
wietrzne, el. otwierane szyby, stan b. dobry, książka serwiso
wa, alarm, RM + CD. • 15.600 zł. Oława, tel. 071/313-44-29 
DAEWOO U N O S  SEDAN. 1998 r.,'40 tys. km, 1500 ccm. 
zielony, kupiony w salonie, bez wypadku, wspomaganie kier., 
radioodtwarzacz, immobilizer, -19.700 zł lub zamienię. Strze
lin, tel. 071/392-38-47,0602/86-94-12
DAEWOO U N O S , 1998 r., 45 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebr
ny, klimatyzacja, ABS, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
wspomaganie kier., centralny zamek, 5-drzwiowy, - 21.000 
zł. Świdnica, tel. 074/853-62-50 
DAEWOO LANOS, 1998 r., 16 tys. km, 1500 ccm, niebieski 
metalic, stan idealny, 2 poduszki pow., ABS, szyberdach, •
21.000 zł. Wrocław, tel. 0603/62-64-65
DAEWOO U N O S . 1998 r.. 40 tys. km, 1500 ccm. benzyna, 
ciemnoczerwony, RO, alarm, wspomaganie, I właściciel, ku
piony w salonie, na gwarancji, 5-drzwiowy, stan idealny, -
19.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-13-55 
DAEWOO LANOS. 1999 r., 61 tys. tan, 1500 ccm, niebieski 
metalic, 101 KM, 5-drzwiowy, 4-osobowy, van, homologacja 
fabryczna, inst. gazowa, zderzaki w kolorze nadwozia, halo-
eny, el. otw. szyby, wspomaganie, RO, - 25.000 zł. Środa 
ląska, tel. 0607/53-70-34 

DAEWOO LANOS SE. 1999 r., 18 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
niebieski metalic, I właściciel, el. otw. szyby, centr. zamek, 
immobilizer, garażowany, na gwarancji, zderzaki w kolorze 
nadwozia, - 23.500 zł. Głogów, tel. 076/834-16-84, 
0608/91-56-94
DAEWOO U N O S  SX SEDAN, 1999 r.. 1500 ccm, 16V, czar
ny metalic, I właściciel, pełna dokumentacja, pełne wyposa
żenie, na gwarancji, instalacja gazowa (na gwaranąi), stan 
idealny, garażowany, alarm + pilot, radioodtwarzacz, el. ante
na, - 21.800 zł. Kłodzko, tel. 074/867-93-51,0608/22-72-00 
DAEWOO LANOS SEDAN. 1999 r.. 40 tys. km, 1600 ccm. 
16V, czerwony, inst. gazowa, poduszka pow., wspomaganie, 
centr. zamek, el. otw. szyby, RM, opony zimowe, - 24.500 zł 
łub zamienię na tańszy. Legnica, tel. 076/854-70-68. 
0604/78-92-73
DAEWOO U N O S  SEDAN, 1999/00 r., 60 tys. km, 1500 ccm, 
16V, zielony metalic, kupiony w salonie, pełna dokumentacja, 
bez wypadku, wspomaganie kier., a|?rm. RM, poduszka pow., 
I właściciel, garażowany, stan b. dobry,-- 21.000 zł lub zamie
nię na Fiata Cinąucento, Daewoo Tico.. Złotoryja, tel. 
076/877-57-66
DAEWOO LANOS, 2000 r„ 10 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
platynowy metalic, centr. zamek, kupiony w salonie, I właści
ciel, - 25.300 zł lub zamiana naPoloneza lub Skodę. Jarocin, 
tel. 062/747-33-83,0605/62-48-80 
DAEWOO U N O S , 2000 r, 17 tys. km, 1400 ccm, srebrny 
metalic, gwarancja do 2003 r, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 
071/373-79-42
DAEWOO U N O S , 2000 r., 21 tys; km, 1500 ccm, DOHC, 
bordowy metalic, stan b. dobry, 1,5 r. gwarancji, RM, immobi
lizer, wspomaganie, pokrowce oryg. - 25.500 zł. Wrocław, tel. 
071/341-63-96
DAEWOO LEGANZA, 1997 r., 91 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, zielony metalic, pełne wyposażenie, stan b. dobry, cena -
33.000 zł, zamienię na busa, diesel. Sieroszowice 55, gm. 
Radwanice, tel. 076/831 -10-39
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 36 tys. km. 800 ccm, złoty metalik, 
I właściciel, garażowany, serwisowany, dwa kompl. opon, za
bezpieczenia, - 21.000 zł. Lubań, tel. 075/721-32-44 
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 15 tys. km, 900 ccm, czerwony, I 
właściciel, stan b. dobry, RM + 4 głośniki, • 17.500 zł. Lubin, 
tel. 076/844-61-19
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 13 tys. km, srebrny metalic, bez 
wypadku, z salonu, I właściciel, gwarancja do 29.06.2001r, 
RO + panel Philips, listwy boczne, pokrowce, centr. zamek, -
19.500 zł. Jawor, tel. 076/870-45-03,0600/36-76-07 
DAEWOO MATIZ JOY, 1999 r., 28 tys. km, 800 ccm, srebrny 
metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek na pilota, 
alarm, immobilizer, zderzaki w kolorze nadwozia, RM z pane
lem, listwy boczne, przyciemniane szyby, zadbany, garażo
wany, kpi. dokumentacja, • 18.000 zł. Legnica, tel. 
0604/66-24-03
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 26 tys. km, 800 ccm, benzyna, czer
wony, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, el. reg. 
reflektory, RM, dodatkowe światło .stop’ , - 18.500 zł lub za
mienię na Seata Cordobę, z dopłatą. Lubin, tel. 0606/42-63-51 
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 15 tys. km, 900 ccm, czerwony, I 
właściciel, stan b. dobry, RM + 4 głośniki, • 17.500 zł. Lubin, 
tel. 076/844-61-19
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 23 tys. km, 800 ccm, złoty metalic, 
I właściciel, stan b. dobry, garażowany, serwisowany, bez wy
padku, -17.500 zł. Nadolice Wlk., tel. 071/318-99-91 
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 32 tys. km, złoty metalic, zderzaki 
w kolorze nadwozia, centr. zamek, spoiler tylny, tylna wycie
raczka, dodatkowe światło .stop", blokada skrzyni biegów, •
16.000 zł lub zamienię na droższy. Rączyce, tel. 
062/733-28-43
DAEWOO MATIZ LIVE, 1999 r., 35 tys. km, czerwony, zde
rzaki w kolorze nadwozia, I właściciel, kupiony w salonie, ser
wisowany, garażowany, opony zimowe, -17.000 zł. Strzelin, 
tel. 0606/46-73-52
DAEWOO MATIZ, 1999 r.. miedziany metalic, el. otwierane 
szyby, centralny zamek, -18.500 zł lub zamienię na tańszy. 
Świebodzin, tel. 068/381-.17-74 
DAEWOO MATIZ JOY, 1999 r., 59 tys. km. 800 ccm, złoty 
metalic, z  salonu, I właściciel, serwisowany, wspomaganie, 
el. otw. szyby, centr. zamek, immobilizer, lakierowane zde

rzaki, - 17.500 zł. W iech lice, gm. Szprotawa, tel. 
068/376-70-63 po 20
DAEWOO MATIZ JOY, 1999 r., 23 tys. km, 800 ccm, niebie
ski metalic, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, centralny 
zamek, RM, - 17.000 zł. Wisznia Mała, tel. 071/312-74-13, 
0603/99-94-11
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 22 tys. km, 800 ccm, niebieski 
metalic, z salonu, centralny zamek, el. otwierane szyby, 
wspomaganie kier., zderzaki w kolorze nadwozia, -17.800 
zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/315-13-47 
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 14 tys. km, złoty metalic, stan b. 
dobry, centr. zamek, el. otw. szyby, zderzaki w kolorze nad
wozia, el. reg. reflektory, wspomaganie kier., 3 światło .stop", 
-16.500 zł. Zawadzkie, tel. 077/463-42-02 
DAEWOO MATIZ, t999 r., 15 tys. km. 800 ccm; zielony me
talic, serwisowany, radioodtwarzacz, listwy drzwiowe, alarm, 
immobilizer, stan b. dobry, • 17.500 zł. Zawonia, tel. 
071/312-91-79
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 39 tys. km, 800 ccm, czerwony, 
centr. zamek, alarm + pilot, Mul-T-Lock, z  salonu, RO; Stan 
b. dobryr -~17;000 Zł.‘ Zgorzelec, tel. 075/775-66-45, 
0605/22-66-76
DAEWOO MATIZ JOY, 1999/00 r., 14 tys. km, 800 ccm, 
wtrysk, złoty metalic, stan b. dobry, zadbany, wspomaganie, 
el. otw. sźyby, centr. zamek, alarm + immobilizer, 4 nadkola 
plastikowe, listwy boęzne, zegarek, kpi/dokumentacja. RO, 
serwisowany, > 19.900 zł. Wrocław, tel. 071/343-78-08 w 
godz, 8-9,20-21,343^-52-88 w. 41, wg. 11-18 
DAEWOO MATIZ VAN, 1999/00 r„ 800 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, alarm, kupiony w salonie, serwisowany, 
bez wypadku, stan b. dobry, -14.400 zł + VAT lub zamienię. 
Ziębice, tel. 0602/37-79-98
DAEWOO MATIZ, 2000 r., 6 tys, km, 800 ccm, srebrny me
talic, zadbany, serwisowany, książka serwisowa, udokum. 
przebieg i pochodzenie, alarm, zderzaki i lusterka w kolo
rze nadwozia, stan idealny, możliwe raty przez komis, •
19.500 zł. Brzeg, tel. 0501/58-14-66 po godz. 15, 
0608/18-60-67
DAEWOO MATIZ, 2000 r., 11 tys. knv800 ccm, srebrny me
talic, kupiony w salonie, I właściciel, bez wypadku, pełna 
dokumentacja, stan b. dobry, - 17.800 zł. Wołów, tel. 
071/389-48-06
DAEWOO MATIZ JOY, 2000 r., 32 tys. km, 800 ccm, srebr
ny, kupiony w salonie, I właściciel, wspomaganie, centr. za-
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mek, el. otw. szyby, zderzaki w kolorze nadwozia, welurowa 
tapicerka, RO, - 22.500 zł. Wrocław, tel. 0502/60-73-30 
DAEWOO MATIZ, 2001 r., 800 ccm odbiór w salonie, dopła
ta w ratach, - 13.500 zł. Lądek Zdrój. tel. 074/814-75-50 
DAEWOO NEXIA, 1996 r., 69 tys. km, 1500 ccm, granatowy 
metalic, kupiony u dilera, pierwszy właściciel, serwisowany, 
pełna dokumentacja, blokada skrzyni biegów, oznakowana, 
halogeny, alarm, komplet opon zimowych, 3-drzwiowy, -
12.900 zł. Legnica, tel. 076/866-10-38 
DAEWOO NEXIA, 1996 r.. 55 tys. km, 1500 ccm, ciemno
zielony metalic, stan b. dobry, garażowany, alarm, • 14.000 
zł. Wrocław, tel. 071/348-57-00 
DAEWOO NEXIA, 1996 r., 1500 Ccm, 16V, szary metalic, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, immobilizer, RM, 
kupiony w salonie, zadbany, • 15.500 zł lub zamienię. Lu
bin, tel. 0607/34-19-35
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1996 r., 50 tys. km, 1500 ccm, 
GLE, kolor śliwkowy metalic, wspomaganie kier., centr. za
mek, immobilizer, alarm, el. otw. szyby, garażowany, I wła
ściciel, pokrowce, RO Blaupunkt, stan b. dobry, bez wypad
ku, -15.400 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-61-75 
DAEWOO NEXIA, 1996 r., 54 tys. km, 1500 ccm, zielo- 
no-granatowy metal., I właściciel, serwisowany, garażowa
ny, alarm, radio, stan idealny, - 14.000 zł. Wrocław, tel.
348-57-00
DAEWOO NEXIA, 1996 r., 85 tys. km, 1500 ccm, OHC. per- 
łowoniebieski, klimatyzacja, centr. zamek, alum. felgi, stan 
idealny, -15.800 zł. Wrocław, tel; 0607/32-40-21 
DAEWOO NEXIA, 1996 r., 62 tys. km, 1500 ccm, czerwony. 
I właściciel, garażowany, bez wypadku, nowe opony, klima
tyzacja, alarm, immobilizer, wspomaganie kier., zadbany,
4-drzwiowy, - 16.500 zł. Wrocław, tel. 352-41.-64 
DAEWOO NEXIA GLE, 1996 r.. 60 tys. km, 1500 ccm, ben
zyna, czerwony, sedan, centralny zamek, wspomaganie kier., 
el. otwierane szyby (4), blokada skrzyni biegów, immobili
zer, I właściciel, z  salonu, serwisowany w ASO, • 14.000 zł. 
Wrocław, tel. 336-91-17,0502/56-92-66 
DAEWOO NEXIA GTX, 1996/97 r., 54 tys. km, 1500 ccm, 
DOHC, 16V, kolor śliwkowy metalic, klimatyzacja, ABS, pod. 
powietrzna, el. otw. szyby, RO, rozkładane tylne siedzenia, 
alarm, I właściciel, bez wypadku, 5-drzwiowy, światła prze- 
ciwmgielne, nowe opony, - 17.400 zł. O leśnica, tel. 
0601/74-47-47
DAEWOO NEXIA GLE, 1997 r., 83 tys. km, 1500 ccm, bor
dowy metalic, I właściciel, wspomaganie kier., el. otwierane 
szyby, katalizator, alarm, radio Sony, stan b. dobry, -16.500 
zł lub zamienię. Krosnowice, tel. 074/868-52-75 
DAEWOO NEXIA GL, 1997 r., 106 tys. km. 1500 ccm, ben
zyna, ciemnoczerwony metalic, wspomaganie kier., el. otwie
rane szyby, centralny zamek + pilot, alarm, radio + CD Sony, 
immobilizer, komplet opon zimowych, bagażnik dachowy, 
stan idealny, -16.000 zł. Lubań, tel. 0602/76-65-19 
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1997 r.. 53 tys. km, 1500 ccm, 
srebrny metalic, wspomaganie, 4 el. otw. szyby, centr. za
mek + pilot, alarm, blokada skrzyni biegów, -13.800 zł. Tu
rek, tel. 063/279-93-46 w godz. 8-18,0600/32-11-44 
DAEWOO NEXIA, 1998 r., 86 tys. km. 1500 ccm, szary me
talic, kupiony w salonie w Polsce, radio, I właściciel, bez 
wypadku, - 15.000 zł. Świdnica, tel. 0605/85-47-47 
DAEWOO NEXIA, 1998 r., 54 tys. km, 1500 ccm, zielo- 
no-granatowy metali, I właściciel, serwisowany, stan ideal
ny, garażowany, alarm, radio, - 14.000 ,zł. Wrocław, tel. 
071/348-57-00
DAEWOO NUBIRA, 1997 r., 90 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, hak, welurowa tapi
cerka, ABS, wspomaganie kier., kupiony w salonie, książka 
serwisowa, - 22.000 zł. Leszno, tel. 065/529-99-60 
DAEWOO NUBIRA, 1997/98 r., 38 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
ECOTEC, zielono-czamy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. za
mek, serwo, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, el. reg. luster
ka, poduszka pow., welurowa tapicerka, bez wypadku, I wła
ściciel, zadbany, - 21.800 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 
0601/70-18-61
DAEWOO NUBIRA KOMBI, 1998 r., 1600 ccm, niebieski me
talik, kupiony w salonie w kraju, bezwypadkowy, klimatyza

cja fabryczna, I właściciel, stan idealny, - 22.500 zł. Malczy
ce, tel. 0601/84-48-37, woj. wrocławskie 
DAEWOO NUBIRA VAN, 1998 r., 52 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, zielony metalic, ABS, 2 poduszki pow., inst. gazowa, I 
właściciel, możliwa faktura VAT, • 28.000 zł. Wrocław, tel. 
359-00-38, 0601/71-49-23
DAEWOO NUBIRA KOMBI, VAN, 1998 r., 84 tys. km, 2000 
ccm, zielony, nowe opony, wymienione tuleje wahaczy, nowe 
klocki ham., przednie - 21.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 
0602/48-32-86
DAEWOO NUBIRA SEDAN, 1999 r., 63 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, zielony metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, 
- 26.900 zł lub zamienię na Daewoo Matiza. Długołęka, tel. 
071/315-24-28
DAEWOO NUBIRA SEDAN, 1999 r., 35 tys. km, 2000 ccm. 
benzyna, granatowy metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. po
wietrzne, kupiony w salonie, stan idealny, - 35.000 zł. Lu
bin, tel. 076/844-53-84,0603/17-97-27 
DAEWOO NUBIRA VAN SX, 1999 r., 56 tys. km. 1600 ccm. 
srebrny, I właściciel, na gwarancji, katalizator, poduszka pow. 
kierowcy, centr. zamek, el. otw. szyby, immobilizer, RM, 
wspomaganie, kupiony w salonie • 30.000 zł. Wrocław, tel. 
071/363-41-75
DAEWOO NUBIRA, 1999/00 r., 35 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, I właściciel, z  salonu, el. reg. luster
ka, el. otw. szyby, blokada biegów, immobilizer, wspomaga
nie, ABS, poduszka pow., RO, garażowany, • 27.500 zł lub 
zamiana na kombi, inne. Legnica, tel. 076/722-28-80 
DAEWOO NUBIRA KOMBI, 2000 r., 26 tys. km, 2000 ccm, 
16V, granatowy metalic, bez wypadku, nowy model, pełne 
wyposażenie, gwarancja i bezpłatna obsługa do końca 2002 
r., klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, domykanie szyb z 
pilota, kupiony w salonie za 61.000 zł, kpi. dokumentacja, 
stan idealny, - 39.800 zł lub zamienię na tańszy. Jelenia 
Góra, tel. 075/752-63-48,0602/34-29-40 ‘
DAEWOO TICO, 1987 r., 41 tys. km. 800 ccm. metalic; ku
piony w salonie, I właściciel, serwisowany, oznakowany, 
Mul-T-Lock, RO, zadbany, stan b. dobry, -11.600 zł. Lubin, 
tel. 076/846-95-64, 0601/79-97-87 

'DAEWOO TICO, 1994 r., 70 tys. km, 800 ccm, kolor platy
nowy metalic, oryg. lakier i przebieg, książka serwisowa, 
faktura zakupu, katalizator, 5-biegowy, bez wypadku. 
Mul-T-Lock, oznakowany, zegarek, oryg. radio, dodatkowe 
światło .stop1, pokrowce, 4 nadkola, garażowany, stan b. 
dobry, - 9.100 zł. Złotoryja, tel. 076/877-53-31 
DAEWOO TICO, 1995 r., 65 tys. km, 800 ccm, srebrny, za
dbany, kierowca niepalący, - 9.800 zł. Lubin, tel. 
076/846-08-91,0502/34-66-63 
DAEWOO TICO, 1996 r., 63 tys. km, 800 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, plastikowe nadkola, kupiony w salonie, RO, 
blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, bez wypadku, • 11.000 
zł. Opole, tel.077/474-67-35
DAEWOO TICO SX, 1996 r., 71 tys. km, 800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, immobilizer, bez wypadku, zadbany, -
11.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-43-81.0601/98-85-77 
DAEWOO TICO SX, 1997 r.. 45 tys. km, 800 ccm. bordowy 
metalic, II właścicielka (niepaląca), samochód zadbany, bez 
wypadku, el. otw. szyby, immobilizer,.spoiler tylny, centr. za
mek, opony zimowe gratis, stan idealny, RO Pioneer + nad
kola, • 12.300 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 
0501/34-75-85
DAEWOO TICO, 1997 r., 50 tys. km, 800 ccm, bordowy me
talic, I właściciel, alarm, serwisowany, konserwacja, nadko
la, bez wypadku, stan b. dobry, - 10.800 zł. Zielona Góra, 
tel. 0607/78-72-76.0609/44-13-08 
DAEWOO TICO, 1997 r., 800 ccm, biały, I właściciel, serwi
sowany, nadkola, immobilizer, oznakowany, kpi. opon zimo
wych, przegląd do 2002 r., RM, stan b. dobry, • 11.500 zł 
(możliwe raty)., tel. 071/781-80-96,0501/23-85-32 
DAEWOO TICO, 1997 r., 37 tys. km, 800 ccm, wiśniowy, 
centr. zamek z pilotem, blokada skrzyni biegów, nadkola, 
stan b. dobry, - 11.800 zł. Wołów, tel. 071/389-18-49 po 
godz. 20
DAEWOO TICO, 1997/98 r., 59 tys. km, 800 ccm, zielony 
metalic, I właściciel, kupiony w salonie, serwisowany, oryg. 
lakier, bez wypadku, centr. zamek, alarm ♦ pilot, nowe opo
ny, reg. reflektory, garażowany, stan b. dobry, -11.100 zł lub 
zamienię na Fiata 126p. Kłodzko, tel. 074/867-75-05. 
0607/04-31-76
DAEWOO TICO, 1997/98 r., 800 ccm, srebrny metalic. I wła
ściciel, RM, immobilizer, bez wypadku, faktura zakupu, stan 
tech. b. dobry, -11.400 zł. Lubin, tel. 0601/59-55-43 
DAEWOO TICO. 1997/98 r., 92 tys. km, 800 ccm, wiśniowy 
metalic, RM, immobilizer, zadbany, -11.600 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-60-48, 0605/07-59-11 
DAEWOO TJCO, 1998 r., 30 tys. km, ciemnozielony meta
lik, garażowany, zadbany, stan b. dobry, - 12.000 zł. Biała, 
tel. 074/850-43-30
DAEWOO TICO SX. 1998 r„ 17 tys. km, 800 ccm, bordowy 
metalic, kupiony w salonie, I właściciel, mało eksploatowa
ny, RO, welurowa tapicerka, faktura zakupu, książka serwi
sowa, oznakowany, garażowany, oryg. lakier, stan idealny, 
-13.800 zł. Legnica, tel. 076/850-62-64.0606/13-93-48 
DAEWOO TICO, 1998 r., 22 tys. km, 800 ccm. biały, zadba
ny, serwisowany, oryg. przebieg i pochodzenie, książka ser
wisowa, blokada skrzyni biegów, garażowany, stan idealny, 
możliwe raty przez komis, - 11.500 zł. Brzeg, tel. 
077/411-30-69,0501/58-14-66 po godz. 15 '
DAEWOO TICO, 1998 r., 60 tys. km, 800 ccm, benzyna, zie
lony metalic, alarm, książka serwisowa, immobilizer, I wła
ściciel, konserwacja, garażowany, - 10.800 zł (w rozlicze
niu może być Fiat 126p). Lubnów, tel. 074/819-90-74, 
0604/62-32-03
DAEWOO TICO, 1998 r., 31 tys. km, 800 ccm, zielony me
talic, kupiony w salonie, serwisowany, blokada skrzyni bie
gów, zderzaki w kolorze nadwozia, -12.300 zł. Stronie Śl.. 
tel. 074/814-17-66
DAEWOO TICO, 1998 r., 18 tys. km, 800 ccm. zielony me
talic, RO, spoiler, centr. zamek, el. otw. szyby, bez wypad
ku, garażowany, • 14.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-67-44 
DAEWOO TICO, 1999 r., 26 tys. km, 800 ccm,.bordowy me
talic, immobilizer, nadkola, konserwacja, RO, I właściciel, 
bez wypadku, -13.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/642-07-98 
DAEWOO TICO SX, 1999 r., 21 tys. km, 800 ccm, biały, I 
właściciel, serwisowany, zderzaki w kolorze nadwozia, ciem
ne szyby, dodatkowe.światło .stop', blokada skrzyni biegów, 
RM, pokrowce. - 15.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-17-09

DAF
DAF 66 SEDAN, 1974 r., 1100 ccm, benzyna automatic, 
2-drzwiowy, po remoncie, - 1.600 zł. Wrocław, tel, 
0607/70-08-11

DAIHATSU
DAIHATSU CHARADE G-102S. 1990 r.. 1300 ccm. EFi, 16V, 
96 KM, grafitowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, dzielone i 
rozkładane fotele, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 0601/87-25-65 
DAIHATSU CHARADE. 1991 r., 97 tys. km, 993 ccm. grafito
wy metalic, I właściciel, 5-drzwiowy, 5-biegowy, radioodtwa
rzacz, RDS, nowe opony, obrotomierz, po przeglądzie, stan 

‘ b. dobry, garażowany, - 9.300 zł. Strzelin, tel. 071/392-12-94, 
0608/63-57-20
DAIHATSU CHARADE, 1991/92 r., 1000 ccm, benzyna, bia
ły, stan b. dobry, 1. rejestracja w 1992 r., ekonomiczny, RO 
Sony, nowe opony, + kpi. zimowych, • 9.800 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0602/89-49-11
DAIHATSU CUORE, 1988/96 r., 842 ccm, różowy metalic,
2-drzwiowy, - 7.000 zł. Mieroszyce, tel. 071/318-46-76

DODGE
DODGE CARAVAN, 1993 r„ 3300 ccm inst. gazowa, auto- 
matic, klimatyzacja, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, alarm, centr. zamek, tempomat, • 19.500 zł. Leszno, 
tel. 0605/06-96-09
DODGE CARAVAN, 1996 r., 160 tys. km, 3000 ccm, V6, mor
ski metalic, RO, automatic, el. otw. szyberdach, wspomaga
nie kier., centr. zamek, hak, el. reg. lusterka, komputer pokł., 
klimatyzacja, 2 poduszki pow., sprowadzony w całości, kpi. 
dokumentacja, zarejestrowany jako ciężarowo-uniwersalny, 
boczne przyciemniane szyby, - 42.000 zł. Wschowa, tel. 
065/540-03-51, 0603/92-34-81 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem - AG0190 www.autogiel- 
da.com.pl)
DODGE CARAVAN, 1996 r.. 130 tys. km, 2900 ccm, kolor 
morski metalic, szyberdach, welurowa tapicerka, RO, ciem
ne szyby, stan b. dobry, - 39.000 zł. Wrocław, tel. 
0608/30-37-66,0503/01-88-84 
DODGE GRAND CARAYAN, 2000 r., zielony metalic, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, na białych tablicach, - 75.000 zł. 
Opole, tel. 0602/34-57-86,0602/18-27-48 -.

FIAT
O  AUTON sprowadzam y całe i lekko uszkodzone 

samochody, oferta (ok. 800 aut) i zdjęcia w inter
necie: www.aiiton.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, 1975 r., 1481 ccm, benzyna, biały, stan techn., 
techn. sprawny, przegląd do 07.2001 r., w ciągłej eksploata
cji, stan opon dobry, • 450 zł. Lubań, tel. 0600/42-92-64 po 
godz. 1 6 ,.
FIAT 125p, 1975 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, po remon
cie blacharki i lakierowaniu, Sprawny, stan dobry, - 550 zł. 
Lubin, tel. 076/749-36-76
FIAT 125p, 1975/85 r.. turkusowy, stan ddbry. Patoka, woj. 
legnickie, tel. 0600/54-12-67
FIAT 125p, 1976/87 r., 1500 ccm, popielaty, garażowany, za
dbany, stan dobry, -1.000 zł. Lenartowice, tel. 071/317-73-73 
FIAT 125p, 1977 r„ czerwony, dużo nowych części, w ciągłej 
eksploatacji, stan techn. b. dobry, - 350 zł. Wrocław, tel. 
071/344-42-42,0608/75-16-34 
RAT 125p, 1978 r., 42 tys. km, 1500 ccm, WZM, niebieski, po 
remoncie blacharki, ląkierowaniu w 98 r., po remoncie silni
ka, nowe opony, nowy akumulator, siedzenia Poloneza, RO, 
antena, przegląd do 11. 2001 r., zapłon elektroniczny, - 800 
zł. Nysa, tel. 077/433-05-76
FIAT 125p, 1980 r„ 1500 ccm, benzyna, bordowy, stan b. 
dobry, • 1.350 zł. Jelenia Góra. tel. 075/767-21-67 
FIAT 125p, 1980 r. zarejestrowany, - 400 zł lub zamienię na 
sprzęt budowlany, RM samochodowy. Lubin, tel. 
0606/10-74-81
FIAT 125p, 1980 r., 56 tys. km, 1500 ccm, benzyna, kolor - 
kość słoniowa, inst. gazowa, stan b. dobry, po wymianie silni
ka w 1999 r., inst. gazowa na gwarancji, nowe opony, resory, 
tarcza i docisk sprzęgła, hak, - 1.500 zł. Polkowice, tel. 
076/845-35-39
FIAT 125p, 1980 r.. 220 tys. km, 1500 ccm, zielony, inst. ga
zowa, -1.100 zł. Wrocław, tel. 071/348-20-63.0606/90-56-18 
FIAT 125p, 1982 r., 1500 ccm, kość słoniowa, po remoncie 
silnika, w ciągłej eksploataqi, stan dobry, -1.200 zł. Wrocław, 
tel. 071/363-93-60 po godz. 16 
FIAT 125p, 1983 r., 1500 ccm, czerwony, przegląd do stycz
nia 2002 r., 5-biegowy, silnik Polonez 1500, po kapitalnym 
remoncie, nowe opony, - 1.500 zł. Warszawa, tel. 
0604/57-46-87
FIAT 125p, 1983 r., 1500 ccm, benzyna, beżowy, stan dobry, 
ważny przegląd, brak OC, nowe filtry, - 280 zł. Lubin, tel. 
0503/54-38-57
FIAT 125p, 1983 r., 1600 ccm, biały, w ciągłej eksploatacji, po 
remoncie silnika, RM, zadbany, - 600 zł. Opole, tel. 
077/465-54-55,0602/46-26-80 
FIAT 125p, 1983 r.. kolor kremowy, przegląd do 11.2001 r., 
blacharka do małych poprawek, .na chodzie', stan silnika 
dobry, - 250 zł. Zielona Góra, tel. 068/326-15-00 
FIAT 125p, 1983/84 r., pomarańczowy i popielaty, 2 sztuki, 
ważne przeglądy, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, pokrow
ce, RO -1.000 z\l2 szt. Wrocław, tel. 071/354-20-34 
FIAT 125p, 1984 r., 1500 ccm 5-biegowy, inst. gazowa, silnik 
Poloneza, 1-roczne opony, nowy akumulator, klocki ham. i ukł. 
wydechowy, nagrzewnica, okrągłe zegary, pokrowce, • 1.350 
zł. Legnica, tel. 076/723-05-20,0607/05-05-99 
RAT 125p, 1984 r., 102 tys. km, 1500 ccm, niebieski, zadba
ny, hak, bez rdzy, stan dobry, zarejestrowany do 09.2001 r., 
ważne OC, w ciągłej eksploatacji, + części zamienne, -1.000 
zł. Ceber, gm. Kotla, tel. 0604/57-81-57 
FIAT 125p, 1984 r., 1500 ccm, biały, - 400 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-46-51
FIAT 125p, 1984 r., 102 tys. km, 1500 ccm, czerwony, silnik 
Poloneza, stan b. dobry, nowe serwo, filtry, rury wydechowe, 
diagnostyka silnika, dętki, przewody, pompa paliwa, rozrząd, 
jjo wymianie oleju, mostu, skrzyni biegów i naprawiona in- 
stal. elektryczna, regeneracja gaźnika, nowe klocki, -1.550 
zł. Świdnica, tel. 074/852-45-56,0603/10-18-31 '
FIAT 125p, 1984 r., 1481 ccm. jasnoszary, do remontu bla
charki, hak, techn. sprawny, przegląd do 09.2001 r, - 300 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/847-37-52 
FIAT 125p, 1984 r., 1500 ccm, biały, stan dobry, - 700 zł. Wro
cław, tel. 0502/60-78-92
FIAT 125p, 1985 r., 1500 ccm, biały, 5-biegowy, - 450 zł.
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-22-66
FIAT 125p, 1985 r., 1500 ccm. pomarańczowy, stan dobry.
przegląd do 31.01.02, - 500 zł. Lubiatów, gm. Złotoryja, tel.
076/878-29-96
FIAT 125p, 1985 r., 1500 ccm, niebieski, radioodtwarzacz, • 
700 zł. Wrocław, tel. 0501/79-43-50 
FIAT 125p, 1985 r., 1500 ccm, żółty, stan dobry, nowy aku
mulator, alarm, szyberdach, roczny lakier, brak ubezpiecze
nia, OC, zarejestrowany do 01.2002 r, • 1.000 zł. Wrocław, 
tel. 342-61-58,0603/36-56-14 
RAT 125p, 1985 r., 69 tys. km, 1500 ccm. beżowy, garażo
wany, skrzynia biegów (5) Poloneza, silnik Poloneza, stan 
dobry, -1.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-31-45 
FIAT 125p, 1986 r., 60 tys. km, biały, okrągłe zegary, skrzynia 
(5), fotele Polonez, konsola Polonez, stan dobry nadwozia, -
1.000 zł. Lubin, teł. 0605/07-9-796 
FIAT 125p, 1986 r., -1.300 zł. Wrocław, tel. 071/788-14-18 
FIAT 125p, 1986 r.. 30 tys. km, 1500 ccm, siwy, stan dobry, 
silnik po kapit. remoncie, karoseria po małej poprawce, pod
łoga po wymianie, konserwacja, garażowany, • 1.100 zł. Po
lkowice, tel. 076/749-35-12
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, stalowy, stan dobry, ważny 
przegląd, - 600 zł. 55-095 Siedlec, gm. Łozina, ul. Leśna 20 
FIAT 125p. 1986 r.. 99 tys. km, 1500 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, bez rdzy, nie wymaga napraw, garażowany, -1.200 zł. 
Sobótka, tel. 0606/32-45-79
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, popielaty, nowe amortyzatory, 
hak, • 500 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-49-04,0604/36-06-69 
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, benzyna, kość słoniowa, stan 
dobry, silnik Poloneza, nowy ukł. wydechowy, amortyzatory i 
drążki kierownicze, - 600 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-03-22 
FIAT 125p. 1986 r. po odbudowie, garażowany, stan b. dobry,
• 2.000 zł. Wrocław, tel. 325-18-48,0502/61-10-53 
FIAT 125p, 1986 r., - 400 zł. Wrocław, tel. 0602/87-46-22 
FIAT 125p, 1986 r., 64 tyś. km, 1500 ccm, benzyna, szary, 
stan dobry, - 500 zł. Wrocław, tel. 0606/68-71-95
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FIAT 125p, 1987 r., popielaty, techn. sprawny, -1.200 zł. Koż- 
lice14. tel. 076/843-44-03
RAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, czerwony, inst. gazowa, hak, 4 
nowe opony, nowy akumulator (gwarancja), 5-biegowy, stań 
dobry - 1.600 zł. Jordanów Śląski, teł. 071/316-13-53, 
0607/81-18-14
RAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, biało-żółty, po remoncie bla
charki i silnika, z płatną reklamą, hak hol., szerokie koła, 
atrakc. wygląd, gwarancja do uzgodnienia, - 2.500 zł. Kłodz
ko, tel. 0502/38-03-40
RAT 125p, 1987 r., szary, inst. gazowa, • 1.800 zł. Lisowice, 
tel. 076/858-55-57
FIAT 125p, 1987 r., 104 tys. km, 1500 ccm, benzyna, kość 
słoniowa, stan dobry, zadbany, ważny przegląd techn., hak, 
w ciągłej eksploatacji, 4-biegowy, - 1.200 zł. Oława, tel. 
071/313-85-88
FIAT 125p, 1987 r., 74 tys. km. 1500 ccm, biały, oryginalny 
lakier, I właściciel, nowy akumulator, radio, garażowany, nad
kola, stan b. dobry, nowe opony, - 1.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/844-27-80
RAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, popielaty, do remontu blachar
ki, po remoncie silnika, - 700 zł. Wrocław, tel. 0600/38-73-72 
RAT 125p, 1987 r., 89 tys. km, 1500 ccm, benzyna, szary, 
stan techn. b. dobry, zadbany, garażowany, bez rdzy, nie wy
maga napraw, - 1.400 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/324-10-18; T0603/77-90-48 
FIAT 125p, 1988 r., 50 tys. km, 1500 ccm I właściciel, kupiony 
w salonie, garażowany, zadbany, - 2.200 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-62-39
FIAT 125p, 1988 r., 138 tys. km, 1500 ccm, szary, nowe opo
ny i akumulator, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/788-40-87 
FIAT 125p, 1988 r., 1500 ccm, benzyna + gaz, biały, silnik 
Poloneza, okrągłe zegary, 5-biegowy, brak przeglądu i OC, •
1.200 zł lub zamienię na Fiata 126p. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-73-85
FIAT 125p, 1988 r., bordowy, stan b. dobry, okrągłe zegary. •
1.350 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/52-74-19 
RAT 125p, 1988 r., 1500 ccm, benzyna, kolor kremowy, nowe 
opony, atrakc. wygląd, po remoncie blacharki i lakierowaniu 
w 2000 r., nowy akumulator i ukł. hamulcowy, stan b. dobry, -
1.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/733-89-19,0603/51-59-47 
FIAT 125p, 1988 r., 1500 ccm, kość słoniowa, nowy gażnik, 
po remoncie silnika, nowe klocki hamulcowe, hak, - 1.000 zł 
lub zamienię na Fiata 126p. Polkowice, tel. 076/845-25-80 
FIAT 125p, 1988 r., 1500 ccm przegląd do IV. 2002 r., ważne 
OC i hak, nadkola, konserwacja, H-4, oryg. lakier, nowa tabli
ca rej, • 1.500 zł. Świdnica, tel. 074/640-42-22
FIAT 125p FSO, 1988 r„ 1500 ccm, kość słoniowa, po re
moncie silnika, stan blacharki b. dobry, osprzęt silnika, okrą
głe zegary, hak, radio, • 1.550 zł. Wrocław, tel. 071/336-74-74 
po godz. 18
FIAT 125p, 1988 r., 36 tys. km, 1500 ccm, biały, instal. gazo
wa, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, - 2.100 zł. Zgorzelec, 
tel. 0503/70-46-96
FIAT 125p, 1989 r., 1500 ccm, czerwony, stan b. dobry, gara
żowany, -1.900 zł. Wołów, teł. 071/389-01-29 
FIAT 125p, 1989 r., 1500 ccm, biały, okrągłe zegary, przegląd 
do 11.2001 r., techn. sprawny, • 1.700 zł. Zielona Góra, tel. 
068/321-50-69
RAT 125p, 1989 r., 1500 ccm, benzyna, bordowy, okrągłe 
zegary, ważny przegląd, stan b. dobry + drugi silnik, -1.450 
zł. Je len ia Góra, tel. 075/767-44-31 po godz. 20, 
0608/10-27-17
FIAT 125p KOMBI, 1989 r., kość słoniowa, silnik Poloneza, -
1.500 zł. Oleśnica, tel. 0605/83-78-18
FIAT 125p KOMBI, 1989 r., 1500 ccm, kość słoniowa, hak. -
1.300 zł. Osowiec, tel. 077/421-72-04,0607/14-60-72 
FIAT 125p, 1989 r., 1500 ccm, benzyna, kolor - kość słonio
wa, silnik Poloneza, 4-biegowy, okrągłe zegary, inst. gazowa, 
przegląd do 08.2001 r., w ciągłej eksploatacji, RO + 2 głośni
ki, -1.400 zł. Wrocław, tel. 0603/87-39-34 po godz. 15 
FIAT 125p, 1990 r., 100 tys. km, 1300 ccm silnik Polonez. 
5-biegowy, składak, - 700 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-27-43 
FIAT 125p KOMBI, 1990 r., 1500 ccm, benzyna, kolor wiśnio
wy, stan dobry, RM, silnik i skrzynia biegów (5) Poloneza, lu
strzane szyby, kołpaki, pokrowce, zadbany, - 2.500 zł lub za
mienię na Fiata 126p (może być uszkodzony). Opole, tel. 
077/464-52-52
FIAT 125p, 1990 r., 82 tys. km, 1500 ccm, benzyna, kość sło
niowa, oryginalny lakier, silnik Poloneza, 5-biegowy, weluro
wa tapicerka, garażowany, stan idealny, • 2.700 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/844-27-80
FIAT 125p KOMBI, 1990 r., 103 tys. km, 1500 ccm, bordowy, 
silnik i skrzynia biegów Poloneza, okrągłe zegary, hak, tylna 
szyba ogrzewana, stan dobry, • 1.800 zł. Wrocław, tel. 
071/324-16-46
FIAT 125p, 1990/91 r., 89 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czer
wony, silnik Poloneza, 5-biegowy, welurowa tapicerka, stan 
b. dobry, -1.800 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/324-10-18, 
0603/77-90-48
RAT 125p, 1991 r., 1500 ccm, biały, 5-biegowy, welurowa 
tapicerka, obrotomierz, stan dobry, hak, - 1.500 zł. Legnica, 
tel. 0605/07-30-64
FIAT 125p, 1991 r., 160 tys. km, 1600 ccm, czerwony, silnik 
98 KM, 2 wałki rozrządu, okrągłe zegary, obrotomierz, hak, 
techn. sprawny, bez przeglądu, stan dobry, • 2.200 zł. Wał
brzych, tel. 0603/89-54-67
RAT 125p, 1991 % 130 tys. km, 1500 ccm, biały, stan b. do
bry, 5-biegowy, sportowa kierownica, fotele Poloneza, po 
wymianie oleju, paska rozrządu, tłumika, filtru paliwa, alum. 
felgi BBS - 500 zł, - 2.200 zł. Głuszyca, tel. 074/880-90-34 
FIAT 125p, 1991 r., 40 tys. km, 1500 ccm, AB, czerwony, in
stal. gazowa, po remoncie silnika, czarny welur, 5-biegowy, 
garażowany, - 3.900 zł. Legnica, tel. 0605/37-78-63 
FIAT 125p, 1991 r., 25 tys. km, 1500 ccm. AB. granatowy, 
5-biegowy, okrągłe zegary, pasy bezwładnościowe, tylna szy
ba ogrzewana, oryg. lakier, konserwacja, bez rdzy, szyber
dach, - 4.000 zł. Wolsztyn, tel. 0602/66-04-01 
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. 
071/366-18-35
FIAT 126p BIS pełny lifting, nowe opony, przegląd do 11.2001 
r., RO, tylne szyby uchylane, stan techn. b. dobry, • 2.100 zł 
lub zamienię na Poloneza, Ladę. Lubnów, gm. Kamieniec 
Ząbk., tel. 074/819-90-94
RAT 126p, 1977 r., 44 tys. km, 650 ccm, niebieski, stan do
bry, alternator, nowy: akumulator, ukł. hamulcowy, zawiesze
nie, lakier, po przeglądzie, -1.300 zł. Wrocław, tel. 348-98-23 
FIAT 126p, 1978 r., 90 tys. km, 600 ccm, beżowy, kompletny, 
zarejestrowany, brak przeglądu, do remontu silnika, nowe 
oryg. półosie, przeguby, cena - 290 zł lub zamienię na rower 
górski, video stereo, itp. Głogów, tel. 076/835-60-37 
FIAT 126p, 1978 r., 650 ccm, czerwony, lotnicze fotele, nowe 
opony, zarejestrowany, zadbany, przystosowany do ciągnię
cia przyczepy, - 800 zł. Kłaczyna, (el. 074/850-92-05 
FIAT 126p, 1978 r., 74 tys. km, 650 ccm, czerwony, sprawny, 
zarejestrowany, - 650 zł. Wiązów, tel. 0502/29-21 
FIAT 126p, 1978 r., czerwony, do małego remontu, • 300 zł. 
Wojnarowice, teł. 071/391-20-10 
FIAT 126p, 1978 r., czerwony, zarejestrowany, - 500 zł. Wro
cław, tel. 071/341-79-04
FIAT 126p, 1978/92 r., 40 tys. km, 600 ccm, czerwony, lotni
cze fotele, zawieszenie nowego typu, konserwacja, nowe 
opony, po remoncie zwrotnic, stan dobry, • 1.100 zł lub za
mienię. Kowary, tel. 075/761 -42-46 
RAT 126p, 1979 r., 80 tys. km, 650 ccm, benzyna, zielony, 
sprawny, - 550 zł. Legnica, teł. 0605/85-58-00 
FIAT 126p, 1979 r., 650 ccm, zielony, do poprawek blacharki, 
w ciągłej eksploatacji, stan silnika i skrzyni biegów dobry, • 
490 zł. Lubin, tel. 076/749-61-99,0604/70-92-56 
RAT 126p, 1979 r., 650 ccm, biały, przegląd do 13.12.2001 
r., zadbany, stan dobry, po remoncie blacharki, alternator, 
halogeny, fotele lotnicze, • 800 zł. Różyniec, woj. legnickie, 
tel. 0608/74-59-25
RAT 126p, 1979 r., 50 tys. km, 600 ccm, biały, stan dobry +

silnik 600 ccm (przebieg 25 tys. km) + części zamienne, -
1.500 zł. Wrocław, tel. 071/321-98-90
FIAT 126p, 1979 r., 105 tys. km, 600 ccm, beżowy, przegląd
do 10.2001 r., stan dobry, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/788-28-94
FIAT 126p, 1980 r. stan dobry, - 500 zł. Opole. tel.
077/455-49-70
FIAT 126p, 1980 r., 650 ccm, czerwony, po remoncie silnika i 
blacharki, alternator, lotnicze fotele, -1.100 zł. Jelcz-Lasko- 
wiće, tel. 071/318-43-34,0605/15-35-48 
FIAT 126p, 1980 r. klatka bezpieczeństwa, sportowe zegary, 
kubełkowe fotele, szerokie zderzaki, utwardzone zawiesze
nie, RO, głośniki, -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/349-44-20 
FIAT 126p, 1980 r„ 80 tys. km, 650 ccm, szary, I właściciel, 
nowe opony, lotnicze fotele, radio, stan silnika i skrzyni bie
gów b. dobry, - 550 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
FIAT 126p, 1981 r., 600 ccm, kolor wiśniowy metalic, nowe 
opony i ukl. kierowniczy, szerokie zderzaki, atrakc. wygląd w 
ciągłej eksploatacji, - 600 zł. Oleśnica, tel. 071/398-50-45 
FIAT 126p, 1981 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, nowy aku
mulator, deska rozdz. nowego typu, stan dobry, - 800 zł; Stry- 
jowo, tel. 071/389-85-94 .
FIAT 126p, 1981 r., 650 ccm, zielony, stan dobry, przegląd do
05.2002 r., nowe opony, alternator, hak, stan silnika b. dobry, 
ubezpieczony, -1.100 zł. Wrocław, tel. 0501/15-36-09 
FIAT 126p, 1982 r. szyberdach, alternator, zapłon w stacyjce,
• 800 zł. Mościsko, tel. 0607/09-99-52 
FIAT 126p, 1982 r., beżowy, lotnicze fotele, alternator, nowe 
opony i tłumik, - 650 zł. Przemków; tel. O607/83*»7P-63 
FIAT 126p, 1982 r.. kolor wiśniowy, alternator, lotnicze fotele, 
nowy typ kół, gruba kierownica, po remoncie silnika, progów 
i podłogi, stan silnika b. dobry, nowy akumulator, szerokie 
zderzaki, zadbany, garażowany, • 1.200 zł. środa Śląska, tel. 
071/317-39-37,0609/59-09-11 
FIAT 126p. 1982 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, tylne szyby 
uchylane, tylna szyba ogrzewana, po remoncie silnika, po 
wymianie amortyzatorów, flowa pompa paliwa, ogólny stan 
techn. b. dobry, • 950 zł lub zamienię na Dacię, Zastawę 110, 
stan dobry. Legnica, tel. 076/722-29-16 grzecznościowy 
FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm, wiśniowy, alternator, lotnicze 
fotele, nowy typ kół, gruba kierownica, po remoncie silnika, 
progów i podłogi, stan silnika b. dobry, nowy akumulator, sze
roki zderzak, zadbany, garażowany, -1.200 zł, Środa śląska, 
tel. 071/317-39-37,0609/59-09-11 
FIAT 126p, 1982 r., szarozielony, techn. sprawny, .na cho
dzie*. nowy akumulator, halogeny, RM, głośniki, tylna szyba 
ogrzewana, po remoncie kapitalnym silnika, - 900 zł. Wro
cław, tel. 333-48-60 po godz. 17,0502/05-17-13 
FIAT 126p, 1983 r. stan dobry, po lakierowaniu, szyberdach, 
szerokie opony, garażowany, - 800 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-54-02,0503/35-03-11 
FIAT 126p, 1983 r., 150 tys. km, 600 ccm, piaskowy, • 400 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-07-12
FIAT 126p, 1983 r., 87 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, po 
remoncie kapitalnym silnika, częściowo blacharki, stan do
bry, - 700 zł. Wałbrzych, tel. 0600/30-91-86 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, kolor piaskowy, techn. sprawny, 
kołpaki, gruba kierownica, alternator, plastikowe zderzaki, nie 
wymaga napraw, - 700 zł. Bielawai tel. 074/645-73-08 po 
godz. 20 .Siwy"
FIAT 126p, 1983 r., 652 ccm, biały, alternator, lotnicze fotele, 
szerokie zderzaki, nowe opony, stan idealny blacharki, po 
remoncie 01.2001 r., stan b. dobry silnika, tylna szyba ogrze
wana, tylne szyby uchylane,- żarówki H4, zawieszenie nowe
go typu + części, nowe zwrotnice, szyby, piasty, - 2.500 zł lub 
zamienię na inny, w tej cenie. Bogatynia, tel. 075/771-82-49 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm stan dobry, - 800 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/736-97-69
FIAT 126p, 1983 r., 76 tys. km, 600 ccm, beżowy, stan dobry,
- 850 zł. Brochocin, tel. 076/877-41-05,0608/10-70-17 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm po remoncie, - 1.200 zł lub za
mienię motorower Simson. Brzeg, tel. 077/444-14-49 
FIAT 126p, 1983 r., 650 cęm, pomarańczowy, stan dobry, • 
700 zł. Dąbrowa, gm. Bolesławiec, tel. 075/736-97-69 
FIAT 126p, 1983 r., • 1.200 zł. Księginice, tel. 071/392-58-66 
RAT 126p, 1983 r., seledynowy, po remoncie blacharki i la
kierowaniu, sprawny, stan dobry, - 1.000 zł. Lubin, tel. 
076/749-36-76
FIAT 126p, 1983 r., zielony, stan b. dobry, -1.100 zł lub za
mienię na Poloneza Caro z lat 1992-93. Nowa Ruda, tel. 
074/872-30-04,0604/36-60-35 
RAT 126p, 1983 r., 75 tys. km, 650 ccm, czerwony, oryginal
ny lakier i przebieg, po przeglądzie, radio, nowe opony, gara
żowany, stan idealny, -1.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
RAT 126p, 1983 r., 650 ccm, niebieski, lotnicze fotele, plasti
kowe progi, szeroki zderzak, • 1.550 zł. Wrocław, ul. Mosięż
na 14/2
FIAT 126p, 1983 r., pomarańczowy, II właściciel, kubełkowe 
fotele, alternator, stan dobry, - 750 zł. Wrocław, tel. 
0606/14-29-51
FIAT 126p, 1983 r:, 80 tys. km, 650 ccm, granatowy, stan do
bry, nowe fotele, ospoilerowany, alternator, sportowa kierow
nica, -1.200 zł. Wrocław, tel. 0601/83-47-50 
FIAT 126p, 1983 r., 600 ccm, zielony, po remoncie kapital
nym silnika i blach., w 2000 r. - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/780-84-23
FIAT 126p, 1983/84 % 71 tys. km, 650 ccm, czerwony, prze
gląd do 04.2002 r., po remoncie blacharki, nowy akumulator, 
techn. sprawny, hak, nowe opony, dodatki, 3 .stop’ , ? 1.100 
zł. Nysa. tel. 077/433-47-42
RAT 126p, 1983/90 r., 40 tys. km, 650 ccm, biały, lotnicze 
fotele, nowa deska, dmuchawa, zapłon w stacyjce, RM, -1.400 
zł. Strzelin, tel. 071/392-37-72 
FIAT 126p, 1984 r.. 110 tys. km, 650 ccm. czerwony, do re
montu blacharki, tećhn. sprawny silnik, alternator, nowy aku
mulator, radio, - 650 z ł.., tel. 076/818-98-24 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, wiśniowy, fotele lotnicze, alter
nator, reflektory H4, przegląd do 08.2001 r, - 900 zł. Legnica, 
tel. 0606/95-78-80
FIAT 126p, 1984 r., 94 tys. km, 650 ccm, czerwony, badania 
tech. do stycznia 2002 r., w ciągłej eksploatacji, nie wymaga 
wkładu finansowego, stan b. dobry, - 1.000 zł. Nysa, tel. 
0604/58-33-16
FIAT 126p, 1984 r., 90 tys. km oryg. lakier, -1.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/77-77-38
FIAT 126p, 1984 r., 130 tys. km, 650 ccm, wiśniowy, lotnicze 
fotele, stan silnika i skrzyni biegów b. dobry, - 800 zł. Wro
cław. tel. 071/336-38-06.0503/90-54-53 
FIAT 126p, 1984 r.. 650 ccm, czerwony, nowe opony, lotnicze 
fotele, alternator, RM + głośniki, - 1.300 zł lub zamienię na 
komputer PG Pentium II. Wrocław, tel. 372-65-06,345-04-23 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, zielony, 4 opony w b. dobrym 
stanie, alternator, zapłon w stacyjce, przegląd do 10.2001 r., 
roczny akumulator, techn; sprawny, - 750 zł. Wrocław, tei.
363-33-08 po godz. 18,0603/65-22-45 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, zielony, - 850 zł. Zębowice, gm. 
Paszowice, tel. 076/871-02-43 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, brązowy, po remoncie blacharki 
i malowaniu, ważny przegląd, stan dobry, - 900 zł. Złotoryja, 
tel. 0609/26-78-46
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, pomarańczowy, deska rozdz. i 
koła nowego typu, ciemne szyby, lotnicze fotele, atrakc. wy
gląd, przegląd do 02.2002 r, - 1.200 zł. Bielawa, tel. 

. 074/645-33-49 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, czerwony, nowy rozrusznik i 
sprzęgło, po remoncie silnika, dwie nowe opony, po remon
cie blacharki, do poprawek lakierniczych, - 1.200 zł. Budzi- 
szów Wielki, tel. 076/857-46-18 
FIAT 126p, 1984 r., 20 tys. km, 650 ccm, niebieski, 2 nowe 
opony, po lakierowaniu, stan dobry, - 1.200 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-81-36 wieczorem
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, kolor morski, lotnicze fotele, 
deska rozdz. nowego typu, szerokie zderzaki, alternator, RO 
♦ głośniki, wiele części z nowego modelu, stan silnika, bla
charki, opon i ogólny b. dobry, - 1.600 zł. Miłkowice, tel. 
076/887-10-63
RAT 126p, 1984 r., 104 tys. km, 650 ccm, benzyna, zielony, 
nowy akumulator, po remoncie silnika i skrzyni biegówj>rze-

gląd do 07.2001 r.̂  stan dobry, - 1.200 zł. Minkowięe Ołąw- 
skie, tel. 071/318-63-61, 0608/59-61-39 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, czerwofy- 900 zł. Polkowice, • 
tel. 0609/53-41-12 •
FIAT 126p,1984 f., czerwony, alternator, nowy akumulator, 
po remoncie zawieszeniai ukł. hamulcowego, techn. spraw
ny, aktualny przegląd, • 1.300 zł. Radwanice, tel.-. 
0609/49-96-15
FIAT 126p, 1984 r„ 650 ccm, zielony, lotnicze fotele, sporto
wa kierownica i tłumik, alternator, do poprawek blacharskich, 
stan dobry, - 800 'Zł. .Strzegów, woj. opolskie, tel. 
0607/42-68-30
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, kolor wiśniowy, stan dobry. Su- 
lisławice, tel. 074/816-06-11 ,
FIAT 126p, 1984 r. uchylne szyby, alarm, hak, nowe tablice i
deska rozdzielcza, lotnicze fotele, skrzynia od eleganta - 950
zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/362-14-10
FIAT 126p, 1984 r. stan b. dobry, - 500 zł. Wrocław, tel.
071/343-73-09
FIAT 126p, 1984 r., 57 tys. km, 650 ccm, czerwony, - 600 zł. 
Wrooław, tel. 0600/37-35-61
FIAT 126p, 1984 r., 60 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan silni
ka dobry, stan blacharki dobry, sżerokie zderzaki, zadbany, 
bez wypadku, - 600 zł. Wrocław, uL Gliniana 66/12 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, szary, Szeroki licznik, alterna
tor, stan opon dobry, • 550 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
FIAT 126p. 1984/85 r., żółty, 4 błotniki po lakierowaniu, silnik 
i skrzynia biegów po remoncie, pasy bezwł., lotnicze fotele, 
spoilery, nowy rozrusznik, • 1.000 żł. 58-251 Kamionki 41/1, 
gm. Pieszyce
FIAT 126p, 1984/85 r., 650 ccm, jasny, stan dobry, -1‘.500zł 
lub zamienię. Legnica, tel. 076/852-47-47,0604/70-61 -47 
FIAT 126p, 1984/85 r., 126 tys. km, 650 ccm, czerwony, po 
lakierowaniu, lotnicze siedzenia, alternator, hak, RO + gło
śniki, - 1.300 zł lub zamienię na komputer. Wrocław, tel. 
071/372-65-05,071/345-64-23 •
FIAT 126p, 1984/85 r., 650 ccm, zielony, po remoncie silnika, 
RM, lotnicze fotele, szerokie zderzaki, nowy akumulator, koła 
szerokie, zadbany, - 800 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
0503/57-15-71
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, żółty, stan opon dobry, przegląd 
do 03.2002 r., lotnicze fotele, żarówki H4, alternator, drugi sil
nik na części, nowy tłumik, II właściciel, gruba kierownica, 
nowe przeguby, garażowany; - 1.200 zł. Lutomia, woj. wał
brzyskie, tel. 0607/20-08-33
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FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, zielony, po remoncie blacharki i 
silnika, alternator, siedzienia lotnicze, deska rozdzielcza no
wego typu, • 1.000 zł. Nowogrodziec, tel. 0603/20-78-38, 
075/731-71-73
FIAT 126p, 1985 r.. 650 ccm, niebieski, alternator, szerokie 
zderzaki, tylna szyba ogrzewana, lotnicze fotele, I właściciel, 
bez wypadku, w ciągłej eksploatacji, garażowany, stan ideal
ny. -1.650 zł. Rawicz, tel. 0607/54-59-43.0603/33-54-40 
RAT 126p, 1985 r., pomarańczowy, stan dobry, brak przeglą
du, z pełną dokumentacją, - 600 zł. Siedlimowice, tel. 
074/850-48-79
RAT 126p, 1985 r., 650 ccm, niebieski, atrakc. wygląd, stan 
dobry, cena -1.600z ł lub zamienię na diesel od 85 r, z dopła
tą do 4.000 zł, może być uszkodzony. Wilków, gm. Złotoryja, 
tel. 076/878-27-96
RAT 126p, 1985 r., 600 ccm, pomarańczowy, stan dobry, -
1.200 zł. Wrocław, tel. 071/357-92-23 po godz. 18 
FIAT 126p, 1985 r., żółty, po tuningu, szerokie zderzaki, ku
bełkowe fotele, felgi 13*. alternator, garażowany, zadbany, stan 
b. dobry, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FIAT 126p, 1985 r., zielony, stan dobry, lotnicze fotele, lakie
rowane lusterka, szeroki licznik, reflektory od eleganta, -1.500 
zł. Bielawa, gm. Długołęka, tel. 071/315-72-02 
FIAT 126p, 1985 r., zielony, stan dobry, przegląd do 05.2002 
r, -1.200 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-54-90,0604/31-72-76 
FIAT 126p, 1985 r., 50 tys. km, 650 ccm, brązowy, oryg. la
kier, hak, szerokie zderzaki, lotnicze fotele, RO, stan b. do
bry, • 1.500 zł lub zamienię na Poloneza. Brzeg Dolny, tel. 
0607/52-47-94
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, pomarańczowy, stan dobry, - 
750 zł lub zamienię na konsolę SEGA Dreamcast z grami i 
kablami. Głogów, tel. 0608/78-43-02 
RAT 126p, 1985 r., 650 ccm amortyzatory na gwarancji, kom
plet kół zimowych, alternator, szeroka deska, nowy układ ha
mulcowy, przegląd do 10.2001 r., tylna szyba ogrzewana, 
żarówki H4, -1.500 zł. Jemielno, tel. 065/544-72-47 
FIAT 126p, 1985 r., 54 tys. km, 650 ccm, niebieski, stan do
bry, -1.000 zł. Kowary, tel. 075/718-28-28 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, turkusowy, szeroka deska i zde
rzaki, alternator, uchylne tylne szyby, nowe opony, przegląd 
do 05.2002 r, • 1.200 zł. Kraszewice k. Świdnicy, tel. 
0606/44-23-93
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, benzyna, niebieski, OC do
07.2001 r., przegląd do 09.2001 r., silnik do remontu, stan 
blacharki dobry, • 250 zł. Legnica, tel. 076/866-19-14 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm. benzyna, biały, nowe przeguby, 
po wymianie półosi, nowy rozrusznik, prądnica, amortyzatory 
i pompa paliwa, po wymianie zaworów w 2000 r., nowa deska 
rozdzielcza, lotnicze fotele, bez przeglądu, do poprawek la
kierniczych, -1.000 zł. Legnica, tel. 0603/54-99-41 
FIAT 126p, 1,985 r. stan idealny, • 1.500 zł. Oczkowice, tel. 
065/547-74-24
FIAT 126p, 1985 r., 100 tys. km, niebieski, zadbany, garażo
wany, stan dobry, - 2.500 zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-34 po 
godz, 15
FIAT 126p, 1985 r., 650 ćcm, zielony, stan dobry, plastikowe 
zderzaki, nowy akumulator, stan blacharki, opony, silnika do
bry, przegląd do 29.03.2002 r., ważne OC, hak, - 1.000 zł. 
Oleśnica, tel. 071/315-53-56
FIAT 126p, 1985 r. deska nowego typu, po remoncie, alterna
tor, brak przeglądu, do drobnych poprawek lakierniczych, - 
950 zł. Rogów Sobóęki, tel. 071/390-40-34 
FIAT 126p, 1985 r., czerwony, garażowany, ważny przegląd, 
lotnicze fotele, alternator, k 1.000 zł. Sobótka, tel. 
071/316-24-96 wieczorem
FIAT 126p, 1985 r., 140 tys. km, 650 ccm, jasnobrązowy, al
ternator, zadbany, garażowany, - 800 zł. Sokołowsko, gm. 
Mieroszów, teL 074/845-10-85 
FIAT 126p, 1985 r., 652 ccm, czerwony, tylne szyby uchyla
ne, zapłon w stacyjce, stan silnika b. dobry (po remoncie), 
lotnicze fotele, aktualny przegląd i OC, drobne poprawki bla
charskie, stan techn. dobry, - 1.000 zł. Strzegom, tel. 
0605/22-60-05
FIAT 126p, 1985 r., zielony, stan dobry, -1.100 zł. Świebodzi
ce, tel. 074/854-70-98,0605/62-03-24 
RAT 126p, 1985 r.. --1.200 zł. Wrocław/teł. 071/328-24-42 
FIAT 126p, 1985 r., 60 tys. km, 650 ccm, E nowe tablice, prze
gląd do 04.2002 r., stan dobry - 1.400 zł. Wrocław, tel. 
071/787-40-86
FIAT 126p, 1985 r., 60 tys. km, pomarańczowy, stan b. dobry, 
-1.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-13-16 
FIAT 126p, 1985 r. po remoncie, przegląd do 02.2002 r., stan 
b. dobry, - 2.400 zł. Wrocław, tel. 0717353-13-02 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, pomarańczowy, nowy akumula
tor, alternator, przegląd do 10.2001 r., stan dobry, - 850 zł. 
Wrooław, tel. 071/353-58-43
FIAT 126p, 1985/86 r., 650 ccm, niebieski, po remoncie silni
ka i blacharki, po lakierowaniu, przegląd do 02.2002 r., tylna 
szyba ogrzewana, plastikowe nadkola (4), nowy resor i amor
tyzatory, • 1.500 zł lub zamienię na nowszego Fiata 126p. 
Kłodzko, tel. 074/868-72-31,647-12-26

FIAT 126p, 1985/86 r., - 1.800 zł. Lubomierz, tel. 
075/783-37-42
FIAT 126p, 1985/86 r., biały, duża deska rozdzielcza, nowy 
akumulator, stan dobry, -1.200 zł. Wrocław, tel. 071/345-78-54 
FIAT 126p, 1985/86 r., 69 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy,
II właściciel, alternator, lotnicze fotele, radio Blaupunkt, tylne 
szyby uchylane, stan techn. b. dobry, w ciągłej eksploatacji, 
nowe amortyzatory (2000 r.), po remoncie silnika i skrzyni b., 
do malowania nadkola tylnego prawego, dodatkowe koła, -
1.450 zł. Wrocław, tel. 071/330-03-22,0602/19-29-01 
RAT 126p SKŁADAK, 1985/94 r., 600 ccm, bordowy, ważny 
przegląd, alternator, 2 nowe opony, w ciągłej eksploatacji, stan 
dobry, - 800 zł. Marczów, tel. 0607/37-73-03,. woj. jeleniogór
skie
FIAT 126p, 1986 r., biały po remoncie kapitalnym, • 1.600 zł. 
Kiełczów, tel. 071/389-81-86
FIAT 126p, 1986 r., 652 ccm po remoncie skrzyni biegów, 
nowy alternator, szeroka deska rozdzielcza, tylne szyby uchy
lane, tylna szyba ogrzewana, szerokie zderzaki, ważny prze
gląd techniczny, stan techn. i blacharki b. dobry, - 1.200 zł. 
Lubin, tel. 0607/85-25-34
FIAT 126p FL, 1986 r.. 80 tys. km, 650 ccm, E, kolor morelo* 
wy, po remoncie silnika, skrzyni biegów, zawieszenia, hamul
ców, łożysk, alternator, zapłon w stacyjce, deska rozdzielcza 
nowego typu, pasy bezwł., tylna szyba ogrzewana, -1.600 zł. 
Nowa Ruda, tel. 0600/32:56-81 
FIAT 126p, 1986 r., - 90Ó zł. Opatówek, tel. 0608/24-93-86. 
FIAT 126p, 1986 r„ 37 tys. km, 650 ccm, ciemnopomarań- 
czowy, stan dobry, lotnicze fotele, - 1.000 zł. Świebodzice, 
tel. 0605/38-96-43
FIAT 1?6p, 1986 r., 41 tys. km, 650 ccm, groszkowy, po re
moncie kapitalnym blacharki, tylnego zawieszenia, nowy aku
mulator, nowa Opony, stan techn. b. dobry, -1.40.0 zł- Wro-' 
cław, tel. 0603/71-85-18
FIAT 126p, 1986 r., 60 tys. km, pomarańczowy, oryg. lakier, 
książka serwisowa, -1.190 zł. Żary, tel. 068/374-02-43, 
0607/78-34-02
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, szyberdach, 
ciemne szyby, lotnicze fotele, - 780 zł. Bolków, teU 
075/741-48-91
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, żółty, szeroka deska, lotnicze 
fotele, przyciemniane szyby, szerokie zderzaki, maska przed
nia, pełna dokumentacja, stan b. dobry, -1.700 zł. Kiełczów, 
tel. 0609/28-64-61
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, niebieski, nowe opony, nowy 
akumulator, gażnik, amortyzatory, alternator, szeroka deska, 
lotnicze fotele, H-4, rozruch stacyjka, - 1.600 zł. Kłoda, gm. 
Rydzyna, tel. 0503/02-33-08
FIAT 126p, 1986 r., 90 tys. km, 650 ccm, jasnożółty, lotnicze 
fotele, nowy akumulator prod. niemieckiej, stan b. dobry opon, 
stan b. dobry, - 1.500 zł. Lubin, tel. 076/842-26-84, 
0606/25-00-88
FIAT 126p, 1986 r., 106 tys. km, 650 ccm, zielony, szeroka
deska rozdzielcza, alternator, żarówki H4, zapłon w stacyjce,
lotnicze fotele, konserwacja + nadkola, stan b. dobry, • 1.950
zł. Mościsko, tel. 074/832-91-44
FIAT 126p, 1986 r.- 1.500 zł. Oleśnica, tel. 0501/53-31-99,
071/314-45-14
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, pomarańczowy, nowe opony, 
garażowany, bez korozji, stan b. dobry, -1.450 zł. Oława, tel. 
071/303-07-91,0607/72-02-46 
FIAT 12Óp, 1986 r., 650 ccm, biały, po remoncie silnika, de
ska rozdz. nowego typu, zadbany, - 1.700 zł. Wołów, tel. 
071/389-48-06
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, niebieski, dużo deska, nowe 
opony, nowy akumulator, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
0608/21-87-39
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, seledynowy, po remoncie silni
ka, blacharki i lakierowaniu - 1.700 zł. Wrocław, tel. 
071/341-42-93,0604/81-55-02 
FIAT 126p, 1986 r., 65 tys. km, 650 ccm, niebieski, stan do
bry, zarejestrowany do 08.2001 r., alternator/zapłon w sta
cyjce, szerokie zderzaki, deska el, lotnicze fotele, - 1.350 zł. 
Wrocław, tel. 071/329-09-10 po godz. 18 
FIAT 126p, 1986 r., 41 tys. km, 650 ccm, groszkowy, po kapit. 
remoncie blacharki, tylnego zawieszenia, nowy akumulator, 
opony, stan b. dobry, - 1.400 zł. Wrocław, tei. 0603/71-85-18 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, benzyna, pomarańczowy, za
dbany, stan b. dobry, -1.600 zł. Zębice, gm. św.Katarzyna, 
tel. 071/311-54-94,0608/70-50-14 po godz. 16 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, piaskowy, pokrowce, 2 nowe 
opony, alternator, szerokie zderzaki, kołpaki, listwy ozdobne, 
H4, stan dobry, -1.150 zł. Złoty Stok, tel. 074/867-06-28, 
0608/49-74-04
FIAT 126p, 1986/87 r., 76 tys. km, 652 ccm, szary, szeroka 
deska rozdzielcza, alternator, lotnicze fotele, szerokie zde
rzaki, zapłon w stacyjce, stan dobry, przegląd do 10.2001 r. •
1.600 źł. Bielawa, tel. 074/833-75-92 
FIAT 126p, 1986/87 r., 650 ccm, niebieski, uchylne szyby, 
nowa deska dmuchawa, zapłon w stacyjce, zadbany, -1.300 
zł. Środa Śląska, tel. 071/795-11-42,0601/85-90-40 
FIAT 126p, 1986/87 r. stan techn. b. dobry, deska rozdz. no
wego typu, alternator, blacharka do małych poprawek, -1.090 
zł. Wrocław, tel. 345-42-97,0501/97-59-59 
FIAT 126p. 1987 r.. 650 ccm, czarny, lotnicze fotele, zapłon w 
stacyjce, dmuchawa, nowe opony, po remoncie blacharki, 
nowy akumulator, RO + głośniki, atrakcyjny wygląd (tylny spo
iler ♦ halogeny przednie), po remoncie skrzyni biegów, stan 
techniczny dobry, - 1.900 zł. Bielawa, tel. 074/833-71-56, 
0608/77-62-44
FIAT 126p BIS, 1987 r. do remontu blacharka. - 750 zł. Ja
wor. tel. 076/871-10-23.0606/92-02-59 
FIAT 126p, 1987 r., 63 tys. km, czerwony, nowa deska roz
dzielcza, alternator, nadkola, RO, w ciągłej eksploatacji, -
1.100 zł. Jawor, tel. 076/870-58-77,0601/44-83-64 
FIAT 126p, 1987 r., 80 tys. km, 650 ccm, czerwony, do małe
go remontu i lakierowania, deska rozdz. nowego typu, szero
kie zderzaki, w ciągłej eksploatacji, zarejestrowany, stan do
bry, • 800 zł. Klępina, woj. zielonogórskie, tel. 0607/34-91-56 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, zielony, deska rozdz. nowego 
typu, stan dobry, - 990 zł. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, niebieski, tylna szyba ogrzewa
na, stan b. dobry, - 1.500 zł. Rawicz, tel. 0607/54-59-43, 
0608/22-99-96
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, kolor groszkowy, stan silnika 
dobry, progi do poprawek blacharskich, -1.100 zł. Wrocław, 
tel. 071/311-53-21 v
RAT 126p, 1987 r., 650 ccm, orzechowy, po remoncie, stan 
dobry, po przeglądzie, - 1.650 zł. Wrodaw, tel. 785-44-86, 
0606/76-72-30
FIAT 126p, 1987 r., 62 tys. km, 650 ccm, wiśniowy, alternator, 
zapłon w stacyjce, deska rozdz. nowego typu, welurowa tapi
cerka, stan b. dobry, -1.400 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
RAT 126p, 1987 r„ 97 tys. km, 650 ccm, oliwkowy, nowe opony 
I akumulator, lotnicze fotele, przegląd do 29,12.2001 r., stan 
b. dobry, - 2.300 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-86-46 
FIAT 126p, 19Ś7 r., 650 ccm, biały, nowy akumulator, gażnik 
z elektrozaworem, lotnicze fotele, - 1.350 zł. Jarnołtów, gm. 
Otmuchów, tel. 0608/16-50-73 
FIAT 126p, 1987 r. silnik, skrzynia biegów po remoncie kapi
talnym, zapłon w stacyjce, tylna szyba ogrzewana, opony w 
b. dobrym stanie, nowe amortyzatory, kolumna kierownicza, 
nowe drążki, - 2.300 zł. Kwiatów, tel. 0604/17-41-12 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, czerwony, stan b. dobry, roz
ruch w .stacyjce, lotnicze fotele, szerokie zderzaki i deska, po 
remoncie kapitalnym w 99 r., nowy akumulator i 2 opony, tłu
mik Walter, konserwacja, 2 głośniki x 200 W, Kondor, - 3.300 
zł. Lubań, tel. 075/722-54-74
FIAT 126p, 1987 r., niebieski, po lakierowaniu, nowe opony, 
rożki, siedzenia, alternator, zapłon w stacyjce, szeroka de
ska, nowe łożyska, stan b. dobry, • 2.000 zł. Malin, tel. 
071/312-40-62
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, biały, po remoncie silnika, stan
dobry, -1.400 zł. Nysa, tel. 077/435-38-52
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, pomarańczowy, stan b. dobry, •
1.450 zł. Paczków, tel. 077/431-65-95
RAT 126p, 1987 r., 650 ccm. czerwony, stan dobry, nie wy

maga napraw, wieża Yamaha + kolumny, • 4.000 zł lub za
mienię na inny w tej cenie. Pieszyce, tel. 0606/12-46-23 
FIAT 126p, 1987 r., 30 tys. km, 650 ccm, seledynowy, stan 
dobry, silnik po kapit. remoncie, karoseria po małej popraw
ce, podłoga po wymianie, przegląd do 30.01.2002 r, -1.100 
zł. Polkowice, tel. 076/749r35-1Ź 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, niebieski, po remoncie (w 2000 
r.) blacharka, silnik, skrzyni biegów i zawieszenia, lotnicze 
fotele, szeroka deska rozdz., nowe 2 opony, RO, aiternator, 
tylna szyba ogrzewana, żarówki H4, halogeny, garażowany, 
stan b. dobry, - 2.000 zł. Rakowice Wlk., tel. 075/782-32-73 
po godz. 17 '
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm szeroka deska, alternator, dużo 
nowych części, stan b. dobry, - 1.850 zł. środa śl., tel. 
0605/04-25-27
FIAT 126p, 1987 r. - 600 zł. Wrocław, tel' 071/341-31-26 
FIAT 126p FL, 1987 r., 650 ccm, benzyna, bordowy, wersja 
eksportowa, przegląd do 05.2002 r., I właściciel, oryg. lakier, 
zapłon w stacyjce, alternator, halogeny, zabezp. przed kra
dzieżą, konserwacja, - 1.800 zł.Wrocław, tel. 071/351-74-66 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, biały, stan dobry, RO, wzmac
niacz, lotnicze fotele, -1.900 zł. Wrocław, tel. 071/372-27-02 
FIAT 126p, 1987 r., 60 tys. km, 650 ccm, czerwony, alterna
tor, deska rozdz. nowego typu, wysokie fotele, pasy bezwład
nościowe, nowy lakier, po remoncie blacharki, -1.950 zł. Wro-. 
cław, tel. 0501/03-79-00
FIAT 126p FL, 1987 r., 650 ccm, zielony, zapłon w stacyjce, 
alternator, szerokie zderzaki, przegląd do 03.2002 r., radio, 
kołpaki, - 850 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
FIAT 126p, 1987 r., 65 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan do
bry, garażowany, dużo części wymienionych, -1.700 zł. Wro
cław, tef. 071/345-69-53
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, benzyna, żółty, po małym tunin
gu optycznym, po remoncie skrzyni biegów, sprzęgła i zwrot
nic, szeroka deska rozdzielcza, lampy H4, pasy bezwładno
ściowe, ogrzewana tylna szyba, kołpaki, pokrowce, nowe 
wahacze, dużo nowych części, zadbany - 2.100 zł. Ząbkowi
ce Śląskie, tel. 074/816-03-31
FIAT 126p FL, 1987 r., 652 ccm, grafitowy metalic, po ręmon-' 
cie blacharki i zawieszenia w 2000 r., tylne szyby uchylane, 
dodatkowe światło .stop*, radioodtwarzacz, atrakcyjny wygląd,
-1.600 zł. Źerniki Wrocławskie, tel. 0502/26-45-45 
FIAT 126p BIS, 1987/88 r., 703 ccm, benzyna, czerwony, oryg. 
lakier, bogata wersja, eksportowa, homologacja niemiecka, 
fabrycznie zabezpieczenie antykorozyjne, nowe opony, układ 
kier., hamulcowy, zawieszenia, - 2.000 zł. Bielawa, tel. 
074/833-63-74
FIAT 126p, 1987/88 r., 70 tys. km, 650 ccm, czerwony, bar
dzo dobrze utrzymany, • 2.000 zł. Opole, tel. 077/442-18-69, 
0600/60-23-92
FIAT 126p, 1987/97 r., 46 tys. km, 650 ccm, błękitny, tylna 
szyba ogrzewana, - 3.100 zł. Wrocław, tel. 071/348-18-26, 
0502/31-92-71
FIAT 126p FL, 1988 r., 80 tys. km, 650 ccm, biały, szerokie 
zderzaki, szeroka deska rozdz., rozrusznik na kluczyk, alter
nator, lotnicze fotele, plastikowe nadkola, po przeglądzie, stan 
b. dobry, - 1.650 zł. Głuszyca, tel. 074/845-93-37, 
0604/25-39-73
RAT 126p, 1988 r., 650 ccm, czerwony, deska rozdz. nowe
go typu, zapłon w stacyjce, alternator, nowe opony, nowe 
amortyzatory, tylna szyba ogrzewana, konserwacja, nowy 
akumulator, - 2.100 zł. Gostyń, tel. 0607/38-00-18 
FIAT 126p, 1988 r., 652 ccm, biały, szeroka deska rozdz., 
stan dobry, 2 nowe opony, szerokie zderzaki, -1.400 zł. Góra, , 
tel. 0607/58-48-58
FIAT 126p, 1988 r., 76 tys. km. 650 ccm. groszkowy, II wła
ściciel, oryginalny lakier, 4 nowe opony i akumulator, alarm, 
pełny lifting, radio + 4 głośniki, fotele lotnicze, nadkola, - 2.200 
zł. Wrocław, tel. 787-77-11.0501/32-83-64 
FIAT 126p, 1988 r.. biały, lifting, stan b. dobry, aktualny prze
gląd, Ł 2.200 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 071/311-27-63 
FIAT 126p, 1988 r., 652 ccm, kolor wiśniowy, alternator, za
płon w stacyjce, szyberdach, szerokie zderzaki, deska roz
dzielcza nowa, gruba kierownica, nowy tłumik, po wymianie 
przewodów ham. ? sprzęgła, • 1.500 zł. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-73-94
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, czerwony, II właściciel, alterna
tor, zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, pasy bezwł., plastiko
we nadkola, tylna szyba ogrzewana, po remoncie silnika, stan 
dobry, • 2.000 zł lub zamienię na Escorta, Kadetta 1.3, z do
płatą do 3000 zł. Bolesław iec, tel. 075/734-53-56, 
0502/37-84-38
FIAT 126p, 1988 r., 89 tyś. km, 650 ccm. czerwony, pełny 
lifting, zapłon w stacyjce, nowy akumulator, silnik po remon
cie, RM - 2.100 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-43-39 
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, zielony, zarejestrowany do
09.2001 r>, stan b. dobry, szeroka deska, lotnicze fotele, cienv 
ne szyby, nowe opony, ogrz. szyba, dmuchawa, - 1.750 zł. 
Jaszkowa k. Kłodzka, tel. 0605/37-73-41 
FIAT 126p, 1988 r., czerwony, alternator, zapłon w stacyjce, 
szyba ogrzewana, stan dobry, - 1.400 zł. Oleśnica, tel. 
0600/35-36-53
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, niebieski, kubełkowe fotele, 
dmuchawa, alarm, stan b. dobry, pełny lifting, zadbany. • 2.300 
zł lub zamienię. Opole, tel. 077/431 -69-94 
FIAT 126p BIS, 1988 r., 700 ccm, biały, stan b. dobry, po re
moncie, lotnicze fotele, atrakcyjny wygląd, -1.950 zł. Procho
wice, tel. 076/858-40-55
FIAT 126p FL, 1988 r., 74 tys. km, 650 ccm, beżowy, stan b. 
dobry, nowe opony, przegląd do 05.2002 r, - 2.000 zł. Ruszo- 
wice, tel. 076/867-92-98,0607/18-24-35 
FIAT 126p, 1988 r., 652 ccm, czerwono-żółty, wzmocniony 
silnik, po tuningu zewn, - 3.100 zł lub zamienię na inny rajdo
wy, do 1300 ccm. Wrocław, tel. 0606/70-12-36 
FIAT 126p, 1988 r„ 650 ccm, benzyna, czerwony, po remon
cie hamulców, nowy akumulator (gwarancja), garażowany, 
lotnicze fetele, techn. sprawny, przegląd do 2002 r, • 1.800 zł. 
Wrocław* tel. 071/372-72-73,0605/65-58-22 
FIAT 126p, 1988 r., 34 tys. km, 650 ccm, biały, I właściciel, 
stan dobry, - 1.900 zł. Wrocław, tel. 071/339-82-06, 
0601/05-02-84
FIAT 126p, 1988 r., 72 tys. km, 650 ccm, biały, stan dobry, 
alternator, deska rozdzielcza nowego typu, zapłon w stacyj
ce, - 950 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1988 r., zielony, stan dobry, zarejestrowany, tylna 
szyba ogrzewana, boczne uchylane, reg. prędkość wyciera
czek, - 1.350 zł. Wrocław, tel. 368-75-88,0501/84-26-79 
FIAT 126p, 1988 r., 74 tys. km, 652 ccm, zielony, wygłuszony, 
lotnicze fotele, zapłon w stacyjce, dmuchawa, tylna szyba 
ogrzewana, nowy lakier, zadbany, - 2.370 zł. Wrocław, tel. 
0605/78-41-85
FIAT 126p FL, 1988 r., 60 tys. km, 650 ccm, piaskowy, stan b. 
dobry, radioodtwarzacz, dmuchawa, zapłon w stacyjce, - 2.200 
zł. Wrocław, tel. 071/396-50-41,0603/14-13-93 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, benzyna, niebieski, lotnicze fo
tele, tylna szyba ogrzewana, zapłon w stacyjce, plastikowe 
nadkola, nowy aparat zapłonu i łańcuch rozrządu, zadbany, •
2.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-95-17 
FIAT 126p FL, 1988 r., 89 tys. km, 650 ccm, benzyna, jasno
zielony, stan b. dobry, lotnicze fotele, - 1.850 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/815-33-43,074/815-92-32 
FIAT 126p, 1988/89 r., czerwony, stan dobry, po remoncie 
blacharki + części, -1.800 zł. Grzmiąca, tel. 074/845-66-85, 
0601/18-14-03
FIAT 126p FL, 1988/89 r., 650 ccm, czerwony, stan idealny, 
alternator, duża deska rozdzielcza, zapłon w stacyjce, szero
kie zderzaki, kubełkowe fotele, nowe opony, nowe teleskopy, 
nowe wahacze, nowe drążki, welurowa podsufitka, tylna szy
ba ogrzewana, nakładki na progach, spoiler na tylnej klapie, -
2.500 zł. Opole, tel. 0608/17-00-95 
FIAT 126p FL, 1988/89 r., 67 tys. km, 650 ccm, czerwony. I 
właściciel, garażowany, bez wypadku, elektroniczny zapłon, 
alternator, dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, rozkł. siedze
nia, nowe opony (5 szL), nowe amortyzatory, łożyska, aku
mulator, H4, radioodtwarzacz Daewoo (panel, głośniki 3-droż- 
ne, wzmacniacz). - 2.500 zł. Strzelin, tel. 0602/67-49-58 
FIAT 126p, 1988/89 r., 39 tys. km, 650 ccm, czerwony, lotni
cze fotele, dmuchawa, szyba ogrzewana, pasy bezwładno
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ściowe, RM, stan b. dobry, - 1.900 zł lub zamienię. Wrocław, 
tel. 071/784-34-11
HAT 126p, 1989 r., 65 tys. km, 650 ccm, żółty, lotnicze fotele, 
pasy bezwł., żarówki H4, sportowy ukł. wydechowy, spoiler 
przedni, atrakcyjny wygląd, stan blacharki i silnika b. dobry, -
2.250 zł. Jakuszowa, tel. 076/870-12-10 
FIAT 126p, 1989 r., 82 tys. km, 650 ccm, biały, II właściciel, 
garażowany, stan b. dobry, bezwypadkowy, • 2.100 zł. Lędzi
ny, tel. 0603/81-56-85
FIAT 126p FL, 1989 r., 78 tys. km, 650 ccm, biały, nowy układ
hamulcowy, nowa głowica silnika, przegląd do 4.05.2002 r.,
bagażnik dachowy, • 2.500 zł. Opolno Zdrój k. Bogatyni, tel.
075/773-83-39 lub 0603/64-20-99 J
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, biały, alternator, nowe opony,
po remoncie blacharki, stan b. dobry, - 2.400 zł. Wrocław, tel.
0503/06-25-50
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, czerwony, stan silnika i blacarki 
b. dobry, nowe opony (4), lotnicze fotele, kołpaki, LF, pilne, •
2.000 zł. Bielawa, gm. Długołęka, tel. 071/315-72-02 
FIAT 126p, 1989 r., 30 tys. km, 650 ccm lifting, zadbany, ga
rażowany, lotnicze fotele, stan b. dobry, - 2.250 zł. Bogu- 
szów-Gorce, tel. 074/844-87-29 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, kolor seledynowy, po remoncie 
silnika, lotnicze fotele, dmuchawa, alternator, zapłon w sta
cyjce, stan dobry, • 2.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-73-45 
FIAT 126p, 1989 r., 89 tys. km, 650 ccm, czerwony, alterna
tor, lotnicze fotele, garażowany, I właściciel, nadkola, 4 koła 
zimowe, - 2.550 zł. Bolków, tel. 075/741-36-20,0605/10-45-62 
FIAT 126p, 1989 r., 63 tys. km pełny lifting, - 2.200 zł. Brzeg, 
tel. 077/416-10-95,0604/82-79-82 
FIAT 126p FL, 1989 r., biały, stan tech. dobry, nowe tylne opony 
+ 2 koła z  oponami, RO Opel, - 1.600 zł. Brzeg, tel. 
0605/68-18-47
FIAT 126p BIS, 1989 r., 96 tys. km, benzyna, biały, szyby uchy
lane, tyina szyba ogrzewana, RO + głośniki, nowe wszystkie 
fotele, szerokie zderzaki, pasy bezwi., zapłon w stacyjce, po 
remoncie silnika, po wymianie płynów, stan b. dobry, -1.800 
zł. Chojnów, tel. 0603/45-81-60 
FIAT 126p, 1989 r., 7 tys. km, 650 ccm, beżowy, po remoncie 
silnika, dużo nowych części, - 2.300 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/645-99-74
RAT 126p, 1989 r., 650 ccm, biały, lotnicze fotele, dmucha
wa, tylna szyba ogrzewana, - 1.500 zł. Głogów, tel. 
076/833-99-08
FIAT 126p, 1989 r., 80 tys. km, 650 ccm, szary, I właściciel, 
kpi. dokumentacja, oszczędny, - 1.400 zł lub zamienię na 
sprzęt RTV, telefon GSM. Głogów, tel. 076/834-53-32, 
0603/62-83-42
FIAT 126p, 1989 r., 70 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan do
bry, zapłon w stacyjce, szeroka deska rozdz., pasy bezwł., 
ciemne tylne szyby,.dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, sze
rokie zderzaki, zadbany, przegląd do 02.2002 r, - 2.100 zł. 
Grabiszyce, tel. 075/721-15-26,0607/27-40-54 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, beżowy, po remoncie blacharki, 
lakierowaniu, tylna szyba ogrzewana, lotnicze fotele, lifting, 
rozruch stacyjka, przegląd do V. 2002 r., nadkola, stan b. do
bry. - 2.900 zł. Leśna, tel. 075/721-15-41,721-16-98 
FIAT 126p, 1989 r„ 76 tys. km, 650 ccm, beżowy, II właści
ciel, garażowany, bez wypadku, zapłon w stacyjce, - 2.250 zł. 
Lubin, tel. 0605/64-85-53
FIAT 126p, 1989 r., 26 tys. km, 650 ccm, jasnobeżowy, lotni
cze fotele, pełny lifting, hak, tylne pasy, RO, nowe opony, tyl
ne szyby uchylane, stan dobry, • 2.400 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-58-60
FIAT 126p, 1989 r., biały, nowa deska rozdzielcza, stan b. 
dobry, - 900 zł. Nysa, tel. 077/435-94-37 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, biały, pełny lifting, szeroka de
ska, zapłon w stacyjce, dmuchawa, oryginalny lakier, 2 nowe 
opony, -1.950 zł. Paczków, tel. 0604/56-02-68'
RAT 126p BIS, 1989 r., niebieski, kubełkowe fotele, stan b. 
dobry, - 2.200 zł. Paczków, tel. 077/431-76-12 
FIAT 126p FL, 1989 r., niebieski, I właściciel, garażowany, 
stan b. dobry, alternator, deska rozdz. nowego typu, zapłon w 
stacyjce, - 2.600 zł. Pępice, gm. Brzeg, tel. 077/412-39-63 
FIAT 126p, 1989 r., 60 tys. km, 650 ccm, biały, zadbany, tylne 
szyby uchylne, nowe opony, stan b. dobry, • 1.500 zł. Pieszy
ce, tel. 0600/31-92-98
FIAT 126p, 1989 r., 75 tys. km, 650 ccm, biały, oryg. lakier, 
nowe opony 2 szt., nowy akumulator, hak, plastikowe nadko
la od nowości, alternator, dmuchawa, szeroka deska rozdz., 
wysokie fotele, stan dobry, - 2.300 zł. Ratno Górne, gm. Rad
ków, tel. 0601/08-69-85
FIAT 126p, 1989 r., żółty, zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, II 
właściciel, garażowany, nowy rozrząd, stan opon i akumula
tora dobry, -1.800 zł. Strzegom, tel. 074/855-72-32 .
FIAT 126p, 1989 r., 50 tys. km, 650 ccm, niebieski, I właści
ciel, oryginalny lakier, bez korozji, stan b. dobry, • 2.400 zł. 
Strzelin, tel. 0606/81-07-20
FIAT 126p FL, 1989 r„ 650 ccm, czerwony, zarejestrowany 
do 03.2002 r., oryginalny lakier, lotnicze fotele, dmuchawa, 
szyby uchylne, szeroka deska, zapłon w stacyjce, tylna szy
ba ogrzewana, • 1.800 zł lub zamienię. Szczytna, woj. wał
brzyskie, tel. 0603/16-55-95
FIAT 126p, 1989 r., 77 tys. km, 650 ccm, granatowy, stan do
bry, RO, przegląd do 02.2002 r., po remoncie blacharki, po 
remoncie siln ika, lifting, • 2.000 zł. Świdnica, tel. 
0609/64-37-39
RAT 126p FL, 1989 r., kolor groszkowy, I rejr-w 1991 r., stan 
b. dobry, - 2.900 zł. Tyniec Mały, tel. 071/316-20-05 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, beżowy, stan b. dobry, pełny 
lifting, alternator, dmuchawa, lampy H4, lotnicze fotele, im
mobilizer, - 2.600 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-55-31 
FIAT 126p, 1989 r., 76 tys. km, 650 ccm, benzyna, beżowy, 
oryginalny lakier, nowy akumulator, nowe opony, zapłon w 
stacyjce, tylna szyba ogrzewana, blacharka do małych po
prawek, techn. sprawny, • 1.800 zł. Wrocław, tel. 
0603/58-25-82
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, E, żółto-zielony, po remoncie 
silnika, ukł. hamulcowego i kierowniczego, nowy akumulator 
(gwarancja), alternator, lotnicze fotele, przegląd do 02.2002 
r. - 2.100 zł. Wrocław, tel. 0502/09-48-76 
RAT 126p, 1989 r., 70 tys. km, kość słoniowa, stan b. dobry, 
alternator, lotnicze fotele, przegląd do 03.2002 r, - 2.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/789-37-20,0603/94-02-15 
FIAT 126p, 1989 r., 80 tys. km, 650 ccm, biały, lotnicze fotele, 
alternator, szyberdach, dmuchawa, konserwacja, deska no
wego typu, nowy akumulator, przegląd do 2002 r, • 1.950 zł. 
Wrocław, tel. 0501/92-42-62
FIAT 126p BIS, 1989 r., 700 ccm, czerwony, nowa deska roz
dzielcza, lotnicze fotele, bagażnik dachowy, nowe opony i 
akumulator, stan b. dobry, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 
071/387-81-62.0502/17-02-27 
FIAT 126p RALLY, 1989 r.. biały, składak, klatka, sportowe 
zawieszenie i pasy, instalacja gaśnicza, po remoncie silnika, 
stan dobry, - 2.700 zł. Wrocław, tel. 0603/85-12-14 
FIAT 126p, 1989 r., 85 tys. km, 650 ccm, benzyna, biały, lotni
cze fotele, alternator, szyberdach, konserwacja, dmuchawa, 
RM, nowy akumulator, przegląd do 2002 r., zadbany, • 1.900 
zł. Wrocław, tel. 0603/31-70-82 
RAT 126p, 1989 r., 75 tys. km, 650 ccm alternator, deska 
rozdz. nowego typu, ogrzew. tylnej szyby, dmuchawa, opony, 
stan dobry, -1.950 zł. Wrocław, tel. 0502/89-26-51 
FIAT 126p, 1989 r., 93 tys. km, kolor • kość słoniowa, stan b. 
dobry, alternator, przegląd do 03.2002 r, - 2.500 zł. Wrocław, 
tel. 0605/08-56-26,071/363-62-01 
FIAT 126p BIS, 1989 r., 700 ccm, kość słoniowa, lotnicze fo
tele. zadbany, bez korozji, aktualny przegląd, - 2.000 zł. Wro
cław, tel. 071/311-76-18
FIAT 126p FL, 1989 r„ czerwony, nowe opony i akumulator, 
nie wymagający napraw, techn. sprawny, • 2.100 zł. Wrocław, 
tel. 071/315-49-52,0607/63-88-48 
RAT 126p FL, 1989 tys. km, 650 ccm, beżowy, stan 
idealny, I właściciel, oryginalny lakier, nowe opony, lotnicze 
fotele, RM, garażowany, konserwacja, bez korozji, zadbany, -
2.550 zł. Ząbkowice Ś ląskie , tel. 074/815-33-43, 
074/815-92-32
FIAT 126p, 1989/90 r.. 70 tys. km. niebieski, wersja eksporto

wa, zadbany, stan b. dobry, - 2.450 zł. Michałowice, tel. 
077/411-90-08
FIAT 126p FL, 1989/90 r., 650 ccm, niebieski, zadbany, ku
bełkowe fotele, stan b. dobry, • 2.500 zł lub zamienię. Pacz
ków, tel. 077/431-35-37
FIAT 126p, 1989/90 r., 68 tys. km, 650 ccm, benzyna, czer
wony, bagażnik dachowy, fotele lotnicze, nowe zwrotnice i 
teleskopy, zapłon w stacyjce, koła 13*, H4, garażowany, za
dbany, nadkola, konserwacja, stan b. dobry, - 2.500 zł. Pola
na, k. Ruszowa, gm. Węgliniec, tel. 075/771-43-84 
FIAT 126p, 1989/90 r., beżowy, lakier do poprawek, tylna szy
ba ogrzewana, rozrusznik w stacyjce, nowe opony, • 2.000 zł. 
Wrocław, tel. 0603/58-25-28
FIAT 126p, 1989/90 r., 650 ccm, czerwony, alternator, szero
kie zderzaki, stan b. dobry, - 2.450 zł. Zgorzelec, tel. 
075/775-38-30,0603/22-50-23 
FIAT 126p, 1990 r., 70 tys. km, bordowy, atrakcyjny Wygląd, 
zadbany, felgi 13”, dużo nowych części, obrotomierz, zapłon 
w stacyjce, podgrzewane szyby, nowe klosze i światła halo
genowe, dodatkowe światło stop, nowe zawieszenie z tyłu, 
nowe zamki, tłumik sportowy, - 2.290 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-39-14,0606/40-69-72 
FIAT 126p, 1990 r., 100 tys. km, biały, - 2.000 zł. Kąty Wro
cławskie. tel. 071/316-74-28
FIAT 126p BIS, 1990 r., 704 ccm po remoncie kapitalnym, •
2.700 zł. Świdnica, tel. 074/852-08-24,852-19-50 
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, biały, zapłon w stacyjce, tylne 
szyby uchylane, lotnicze fotele, nowy akumulator, aparat za
płonowy, nowe opony, - 3.100 zł lub zamienię na VW, Forda, 
diesla. Świerzawa, tel. 075/713-54-74 
RAT 126p, 1990 r., 650 ccm, beżowy, pełny lifting, przegląd 
do 01.2002 r, - 2.900 zł. Wartowice, gm. Warta Bolesławiec
ka, tel. 0605/64-64-04
FIAT 126p, 1990 r., 78 tys. km, biały, RO, lotnicze fotele, stan 
dobry, - 2.400 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-12 
RAT 126p, 1990 r., 51 tys. km, 650 ccm, niebieski, mało uży
wany, - 2.200 zł. Brzeg, tel. 077/416-71-11.077/411-11-61 
FIAT 126p, 1990 r., 56 tys. km, groszkowy, bez wypadku, ory
ginalny lakier, konserwacja, RO Pioneer, stan b. dobry, - 2.950 
zł. Grodków, tel. 0604/09-15-64 
FIAT 126p BIS, 1990 r., 77 tys. km, 700 ccm, granatowy, po 
wymianie panewek i pierścieni, cztery roczne opony, RM, stan 
blacharki dobry, atrakc. wygląd, - 2.650 zł. Jaźwina, gm. Ła
giewniki, tel. 0605/13-58-34 ■
RAT 126p, 1990 r., beżowy, oryg. lakier, nowe opony, nowy 
akumulator, stan b. dobry, - 2.500 zł. Kamiennik, tel. 
077/431-24-16
FIAT 126p BIS, 1990 r., 22 tys. km, 700 ccm, biały, alternator, 
dmuchawa, nadkola, nowe opony i akumulator, RO, bez rdzy,
- 2.900 zł. Legnica, tel. 076/721-80-35
FIAT 126p, 1990 r., 87 tys. km, 650 ccm, beżowy, po remon
cie przedniego zawieszenia, nowe przednie opony, lotnicze 
fotele, zarejestrowany, ważny przegląd do 05.2002 r, • 2.200 
zł. Lubin, tel. 0601/83-56-34
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, benzyna, biały, stan blacharki 
b. dobry, nowy akumulator, lotnicze fotele, spoiler tylny, pełny 
lifting, zadbany, • 2.800 zł. Lubin. tel. 0603/22-67-56 
FIAT 126p. 1990 r., 46 tys. km, 650 ccm, E, czerwony, zapłon 
w stacyjce, lotnicze fotele, nadkola, konserwacja, po remon- 
cie silnika, 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, 1990 r., 650 ccm, czerwony, alternator, zapłon w 
stacyjce, lotnicze fotele, stan dobry, - 2.700 zł. Międzybórz, 
tel. 062/785-63-80
FIAT 126p FL, 1990 r., 80 tys. km, czerwony, przegląd do
04.2002 r, • 2.600 zł. Oleśnica, tel. 071/398-44-32 
FIAT 126p, 1990 r., 90 tys. km, 650 ccm, czerwony, zapłon w 
stacyjce, alternator, dmuchawa, deska rozdz. nowego typu, 
stan techniczny i silnika b. dobry, do drobnych poprawek la
kierniczych, - 2.050 zł. Opole, tel. 0603/41 -08-29 
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm, biały, bez wypadku, lotnicze 
fotele, garażowany, konserwacja, pełne wyposażenie, nad
kola, stan b. dobry, • 2.300 zł. Paczków, tel. 077/431-70-81 
FIAT 126p, 1990 r., 57 tys. km, 650 ccm garażowany, bez 
wypadku, pełny lifting, oryginalny lakier, zadbany, konserwa
cja, stan techn. b. dobry, I właściciel, • 2.500 zł. Paczków, tel. 
077/431-69-87
FIAT 126p, 1990 r., 60 tys. km, niebieski, nowe opony i aku
mulator, stan dobry, - 2.500 zł. Prochowice, tel. 076/858-56-14, 
0604/18-74-18
FIAT 126p, 1990 r., 75 tys. Jem, 650 ccm, F, granatowy, lotni
cze fotele, po remoncie alternatora, dodatkowe światło .stop’ , 
zarejestrowany i ubezpieczony do 12.2001 r., stan b. dobry, -
2.600 zł. Rawicz, tel. 0608/05-12-90,0504/92-00-67 
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, morski, deska rozdz. nowego 
typu, szerokie zderzaki, tylna szyba ogrzewana, alternator, 
dmuchawa, w ciągłej eksploatacji, lotnicze fotele, stan b. do
bry, - 2.150 zł. Rawicz, tel. 0607/54-59-43,0608/22-99-96 
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, czerwony, pełny lifting, garażo
wany, - 2.100 zł. Sobótka, tel. 0606/34-83-95 
FIAT 126p FL. 1990 r., 650 ccm, niebieski, oryg. lakier, bez 
wypadku, pełne wyposażenie, tylne szyby uchylane, lotnicze 
fotele, po przeglądzie, stan b. dobry, • 2.900 zł. Ścinawa, tel. 
0603/43-82-66,076/843-60-63 
FIAT 126p BIS, 1990 r., 703 ccm, jasnozielony, lotnicze fotele 
(przód i tył), dużo nowych części, - 2.000 zł. Świdnica, tel. 
0605/22-22-20
FIAT 126p BIS, 1990 r., 77 tys. km, 700 ccm, niebieski, obro
tomierz, rozkładane siedzenia, RM, halogeny, stan b. dobry, 
blacharka po remoncie, stan dobry, zadbany, garażowany, -
2.400 zł. Świebodzice, tel. 074/854-15-84,0606/78-60-45 
FIAT 126p, 1990 r., 101 tys. km, 650 ccm, czerwony,,tylne 
szyby uchylane, alternator, tylna szyba ogrzewana, dużo no
wych części, stan b. dobry, - 2.600 zl. Świebodzice, tel. 
074/854-34-71 po godz. 20
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm, biały, po remoncie silnika, 
nowe drążki kierownicze i pompa paliwowa, lotnicze fotele, 
alternator, dmuchawa, przegląd do 03.2002 r., stan b. dobry, -
2.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-31-40 
FIAT 126p BIS, 1990 r., 703 ccm, biały, lotnicze fotele, -2.000 
zł. Wojbórz, tel. 074/871-31-64 
FIAT 126p, 1990 r„ 650 ccm szeroka deska, zapłon w stacyj
ce, lotnicze fotele, pasy bezwładnościowe, - 2.500 zł. Wro
cław, tel. 343-31-65,0603/92-74-53 
FIAT 126p BIS, 1990 r., 56 tys. km, 700 ccm, biały, nowe 
amortyzatory, nowy akumulator (gwarancja), nowe opony, lot
nicze fotele, zapłon w stacyjce, stan b. dobry, - 2.490 zł. Wro
cław, tel. 0501/93-11-35
FIAT 126p, 1990 r., czerwony, - 2.100 zł. Wrocław, tel. 
0601/58-78-13
FIAT 126p BIS, 1990 r., 68 tys. km, 703 ccm, kolor kanarko
wy, pełny lifting, stan b. dobry, • 1.400 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-31-35
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm, beżowy, stan b. dobry, I wła
ściciel, bez wypadku, garażowany, nowy przegląd, - 2.600 z ł . 
lub zamienię. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-12-67, 
0604/65-70-78
FIAT 126p FL, 1990 r., 63 tys. km, 650 ccm, biały, bez wypad
ku, I właściciel, alternator, zapłon w stacyjce, szeroka deska, 
szerokie zderzaki, tylna szyba ogrzewana, dmuchawa, gara
żowany, konserwacja, nadkola, zadbany, kubełkowe fotele, 
stan b. dobry, - 2.900 zł. Ziębice, tel. 074/819-91-41 
FIAT 126p FL, 1990 r.. 63 tys. km, 650 ccm, zielony, nowe 
opony, garażowany, szerokie zderzaki, listwy boczne, lotni
cze fotele, odcięcie zapł., pełny lifting, tylna szyba ogrzewa
na, konserwacja, kołpaki, zadbany, alternator, przegląd do
10.2001 r., stan idealny, - 2.450 zł. Złoty Stok, tel. 
0604/93-43-11
RAT 126p FL, 1990/91 r.. 650 ccm, biały, I właściciel, bez 
wypadku, szerokie zderzaki, układ kierowniczy listwowy, stan 
b. dobry. - 2.700 zł. Kłodzko, tel. 074/867-80-57. 
0604/89-90-15
FIAT 126p FL, 1990/91 r., 110 tys. km, żółty, w ciągłej eksplo
atacji, alternator, dmuchawa, tylne szyby uchylane, rozkł. sie
dzenia z  wersji EL, zagłówki, pokrowce, pasy bezwł., prze
gląd do 04.2002 r., dużo nowych części, tylna szyba ogrze
wana, zapłon w stacyjce, - 2.900 zł. Leszno Górne, lei. 
068/376-62-32
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tel. 354-50-40
FIAT 126p, 1990/91 r., 78 tys. km, 650 ccm, niebieski metalic, 
deska rozdz. nowego typu, zapłon w stacyjce, 4 nowe opony, 
alternator, po remoncie, - 3.200 zl. Lubań, tel. 075/724-13-04 
RAT 126p, 1990/91 r., 70 tys. km, 650 ccm, ciemnoczerwo
ny, stan b. dobry, - 2.300 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-78-88,431-75-08
FIAT 126p FL, 1990/91 r., 650 ccm lotnicze fotele, nowe opo
ny, • 2.650 zł. Strzelin, tel. 0608/40-49-78 
FIAT 126p, 1990/91 r., 650 ccm, biały, stan idealny, nowe 
opony, lotnicze fotele, szerokie zderzaki, lotka, ważny prze
gląd, lakierowany w br, - 2.750 zł. Wąsosz, tel. 065/543-82-00 
FIAT 126p, 1990/91 r., 70 tys. km, 650 ccm, niebieski, zapłon 
w stacyjce, alternator, dmuchawa, garażowany, fotele lotni
cze, nowy akumulator i opony, tylna szyba ogrzewana, pasy 
bezwł, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 071/354-14-37 
FIAT 126p FL, 1990/91 r., 650 ccm po remoncie silnika, ukł. 
kierowniczego i sprzęgła, nowe opony, lotnicze fotele, tylna 
szyba ogrzewana, ciemne szyby tylne, zapłon w stacyjce, 
szerokie zderzaki, RO, - 2.700 zł. Wrocław, tel. 071/78941-08 
po godz. 17,0606/28-3147
FIAT 126p, 1991 r., 75 tys. km, 650 ccm, szarozielony, stan b. 
dobry, oryg. lakier, - 3.200 zł. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-72-68
FIAT 126p, 1991 r., 68 tys. km, zielony, lotnicze fotele, prze
gląd do 05.2002 r. - 2.950 zł. Brzeg, tel. 077/411-90-08, 
0503/84-86-50
FIAT 126p, 1991 r., 99 tys. km, 650 ccm, niebieski, - 2.500 zł. 
Czeladź, tel. 032/763-73-98
FIAT 126p, 1991 r., 67 tys. km, 650 ccm, niebieski, tylna szy
ba ogrzewana, zadbany, garażowany, - 2.600 zł. Pietrzykowi- 
ce, gm. Kąty Wr., tel. 071/316-95-05,0502/56-5345

FIAT 126p, 1991 r., 70 tys. km, 650 ccm, niebieski, stan b. 
dobry, zapłon w stacyjce, alternator, dmuchawa, garażowa
ny, lotnicze fotele, nowy akumulator, nowe opony, tylna szyba 
ogrzewana, pasy bezwł, - 2.950 zł. Wrocław, tel. 354-14-37 
O  FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, n ieb ieski, pełny li

fting, s iedzenia lotnicze, RM, bagażnik, garażo
w any, • 2.700 z ł. L u b in , te l. 076/840-88-36 
84015051

FIAT 126p. 1991 r.. 63 tys. km, biały, konserwacja, lotnicze 
fotele (rozkładane), zagłówki, garażowany, stan dobry, • 2.850 
zł. Domaniów, tel. 071/302-70-60 
FIAT 126p, 1991 r.. 52 tys. km oryginalny przebieg, lotnicze 
fotele, centralny zamek, el. otwierane szyby, immobilizer, 
alarm, dodatkowo nowe części, - 3.300 zł lub zamienię na 
Poloneza Atu Plus, 1997/99 r., z  dopłatą. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-19-74
FIAT 126p, 1991 r., 32 tys. km, 650 ccm, czerwony, zareje
strowany, • 3.300 zł. Kłodzko, tel. 074/867-6449 
RAT 126p, 1991 r., 63 tys. km, 650 ccm, benzyna, niebieski, 
pełny lifting, stan b. dobry, - 3.100 zł. Kłodzko, tel. 
0502/66-8541
FIAT 126p, 1991 r., 92 tys. km, 652 ccm, czerwony, nowe 
opony, lotnicze fotele, odcięcie zapłonu, plastikowe nadkola, 
oryginalny lakier, dodatkowe światło .stop*, stan b. dobry, - 
3.150 zł. Kłodzko, tel. 074/867-84-64 
RAT 126p FL, 1991 r., 60 tys. km, 650 ccm, niebieski, RM, 
lotnicze fotele, - 2.700 zł. Krzeczyn Wielki, tel. 076/840-88-36 
FIAT 126p, 1991 r., 59 tys. km, 650 ccm, biały, II właściciel 
stan b. dobry, garażowany, lotnicze fotele, RO, oryg. lakier, 
bez wypadku, konserwacja, żarówki H4, po wymianie oleju 
(skrzynia b., silnik), pilne, - 2.800 zł. Oława, tel. 071/313-25-21 
po godz. 19,0608/19-89-25
FIAT 126p FL, 1991 r., 79 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, nowe opony, resor, bendix, dodatkowo skrzynia bie
gów, resor, bagażnik dachowy, zapłon w stacyjce, lotnicze 
fotele, nadkola, konserwacja, RO, wentylator, zapalniczka, 
tylna szyba ogrzewana, szer. zderzaki, • 3.300 zł. Osieczni
ca, tel. 075/731-30-56
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FIAT 126p, 1991 r., 64 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, alternator, dmuchawa, lotnicze fotele rozkładane, RM 
Ford, tylna szyba ogrzewana, pasy bezwł., zapłon w stacyj
ce, II właściciel, kołpaki, listwy boczne, garażowany, - 3.100 
zł. Osola, tel. 071/310-60-87,0603/2648-54 
FIAT 126p BIS, 1991 r., niebieski, wersja włoska, po remon
cie silnika, hamulców i podzespołów, nowy akumulator, - 2.600 
zł. Rogów Sobócki, tel. 071/39040-34 
FIAT 126p el, 1991 r., 53 tys. km, 650 ćcm, biały, I właściciel, 
bez wypadku, bez korozji, lotnicze fotele, - 2.800 zł. Strzelin, 
tel. 0606/81-07-20.
FIAT 126p BIS, 1991. r., 57 tys. km, 703 ccm, benzyna, ozer- 
wony, stan b. dobry, • 3.200 zł faktura VAT. Świdnica, tel. 
074/852-35-26
FIAT 126p FL, 1991 r., 650 ccm, niebieski, po remoncie silni
ka. skrzyni biegów, sprzęgła, rozrządu, hamulców i zwrotnic, 
nadkola, RO, lotnicze fotele, zadbany, stan blacharki i opon 
dobry, zapłon w stacyjce, szeroka deska rozdz., alternator, 
stan b. dobry, - 2.700 żł. Świebodzice, tel. 074/854-51-61 
FIAT 126p, 1991 r., 71 tys. km, 652 ccm, czerwony, fotele 
lotnicze, przegląd do 12.2001 r., nowy akumulator, dod. opo
ny zimowe, po remoncie silnika i zawieszenia, zadbany, - 2.600 
zł. Wałbrzych, tel. 0601/18-14-91 
RAT 126p FL, 1991 r., 69 tys. km, 652 ccm, niebieski, orygi
nalny lakier, garażowany, zadbany, bez korozji, odcięcie za

płonu, nie wymaga napraw, plastikowe nadkola, - 3.300 zł. 
Wiązów, tel. 0605/05-93-66
FIAT 126p, 1991 r., 90 tys. km, 650 ccm, biały, stan b. dobry, 
szyberdach, bagażnik dachowy, ciemne światła, alarm + pi
lot, stan nadwozia b. dobry, łańcuszek rozrządu, świece, olej, 
przednie zawieszenie po wymianie, radio Blaupunkt + 4 gło
śniki, • 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/329-1840 po godz. 16 
RAT 126p, 1991 r., 70 tys. km, 650 ccm, niebieski, stan b. 
dobry, zapłon w stacyjce, alternator, dmuchawa, garażowa
ny, lotnicze fotele, nowy akumulator (gwarancja) i opony, tyl
na szyba ogrzewana, pasy bezwł, - 2.900 zł. Wrocław, tel. 
071/354-14-37
FIAT 126p FL, 1991 r.. 650 ccm, biały, II właściciel, po remon
cie układu kierowniczego, dmuchawa, alternator, zapłon w 
stacyjce, lotnicze fotele, stan b. dobry, - 2.350 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-69-81 po godz. 20.0607/82-97-45 
FIAT 126p, 1991 r., 61 tys. km, 650 ccm, biały, stan dobry, 
pełny lifting, lotnicze fotele, • 1.600 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-31-35
FIAT 126p, 1991/92 r., kolor morski metalic, - 3.500 zł. Gro
madka, tel. 076/817-20-84,0608/64-91-54 
FIAT 126p, 1991/92 r„ 60 tys. km, 650 ccm, biały, garażowa
ny, bez wypadku, tylne szyby uchylane, zagłówki, tapicerka 
materiałowa, dmuchawa, zadbany, stan idealny, - 3.200 zł 
(możliwość rat lub zamiany). Kłodzko, tel. 074/867-47-75, 
0606/48-86-91
FIAT 126p FL, 1991/92 r., 77 tys. km, 650 ccm nowe opony (4 
szt.), nowy akumulator, oryginalny lakier, rozkł. siedzenia, 
garażowany, stan b. dobry, przegląd do 05.2002 r, - 2.900 zł. 
Strzelin, tel. 0608/4049-78
RAT 126p, 1991/92 r., 650 ccm, czerwony, pełny lifting, tylne 
szyby uchylne, konserwowany, przegląd do 29.01.2002 r., 
pasy bezwł., wymieniony układ hamulcowy, przyciemniane 
szyby, mało używany, zadbany, - 3.300 zł. Wałbrzych, tel. 
074/664-27-64
FIAT 126p FL, 1991/92 r., 650 ccm, biały, oryg. lakier, bez 
wypadku, II właściciel, po remoncie układu kierowniczego, 
dmuchawa, alternator, zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, stan 
b. dobry. - 2.750 zł. Wrocław, tel. 071/357-69-81 po godz. 20, 
0607/82-9745
FIAT 126p. 1992 r., 50 tys. km. 900 ccm, czerwony, oprzyrzą
dowanie inwalidzkie, I właściciel, - 3.500 zł. Kowary, tel. 
075/718-31-66,075/847-22-61 
RAT 126p, 1992 r., 44 tys. km, 650 ccm, biały, stan dobry, 
nowy akumulator, gażnik, rozrząd, lampy, dodatkowe światło 
.stop’ , - 3.400 zł. Siechnice, tel. 071/311-56-04 
FIAT 126p, 1992 r.. 650 ccm, czerwony, pełny lifting, oryg. 
lotnicze fotele, konserwacja, przegląd do 03.2002 r., RM + 
głośniki, nowy akumulator, stan dobry, - 3.000 zł. Zgorzelec, 
tel. 075/771-38-65
RAT 126p, 1992 r., 650 ccm, czerwony, stan b. dobry, - 3.200 
zł. Kamienica, tel. 077/431-7140 
FIAT 126p FL, 1992 r., 76 tys. km, 650 ccm, czerwony, orygi- 
nałny lakier, po remoncie zwrotnic, pełny lifting, wysokie sie
dzenia, stan techn. b. dobry, - 2.950 zł. Lubin, tel. 
076/846-06-29
FIAT 126p, 1992 r., 50 tys. km, czerwony, garażowany, lotni
cze fotele, spoiler tylny, - 3.500 zł. Mieroszów, tel. 
074/845-89-33,0609/15-97-86 
FIAT 126p, 1992 T., 100 tys. km, 650 ccm, czerwony, prze
gląd do 12.2001 r., nadkola, lotnicze fotele, RO, oryg. lakier, 
bez wypadku, do poprawek lakierniczych, - 2.800 zł. Nowa 
Sól, tel. 068/387-37-28,0502/1544-75 
FIAT 126p, 1992 r.. 44 tys. km pełne wyposażenie, - 3.100 zł. 
Nysa, tel. 077/435-53-01
RAT 126p, 1992 r., niebieski metalic, przegląd ważny, - 3.300 
zł. Oleśnica, tel. 0605/83-78-18 
FIAT 126p, 1992 r., niebieski, konserwacja, pasy bezwładno
ściowe, oryginalny lakier, aktualny przegląd, RM + głośniki, 
lotnicze fotele, tylna szyba ogrzewana, stan b. dobry, - 3.400 
zł. Ostrzeszowice, tel. 074/833-03-33 po godz. 18 
FIAT 126p FL, 199Zr., 650 ccm, czerwony, uszczelniony sil
nik, po remoncie skrzyni biegów, nowe zwrotnice, sprzęgło, 
rozrząd, hamulce, nowy akumulator, 2 nowe opony, konser
wacja, garażowany, zadbany, lotnicze fotele, nadkola, I wła
ścic ie l, stan b. dobry, • 3.200 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-51-61
FIAT 126p FL, 1992 r., 82 tys. km, 650 ccm, biały, oryginalny 
lakier, kubełkowe fotele, nowy tłumik, nowy akumulator, ga
rażowany, stan b. dobry, radioodtwarzacz, - 3.480 zł lub za
mienię na Fiata 126p, Skodę. Wałbrzych, tel. 074/848-31-59 
FIAT 126p, 1992 r., 650 ccm, biały, lotnicze fotele, nowe opo
ny, II właściciel, bez wypadku, oryginalny lakier, stan b. do
bry. - 3.300 zł. Wołów, tel. 071/38948-06 
FIAT 126p, 1992 r., 650 ccm, czerwony, lotnicze fotele, dmu
chawa, plastikowe nadkola, nowy akumulator, zapłon w sta
cyjce, dodatkowe światło .stop’ , alternator. - 3.100 zł. Wro
cław, tel. 071/317-77-50
FIAT 126p, 1993 r., 73 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwony, 
zapłon w stacyjce,'•alternator, szerokie zderzaki, lotnicze fo
tele, pasy bezwł., tylna szyba ogrzewana, dmuchawa, nowy 
akumulator, po remoncie kapitalnym silnika, właściciel niepa
lący, - 2.700 zł. Krosno Odrzańskie, tel. 068/383-73-57, 
0607/74-5542
FIAT 126p, 1993 r., 75 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan.bar- 
dzo dobry. - 3.900 zł. Strzelin, tel. 071/796-19-99 
FIAT 126p, 1993 r., 75 tys. km, 650 ccm, czerwony, garażo
wany, zadbany, stan b. dobry, pasy bezwładnościowe, nowe 
opony, akumulator, zwrotnice, zawieszenie, RO, - 3.950 zł lub 
zamienię. Strzelin, tel. 0606/21 -95-33 
FIAT 126p, 1993 r., czerwony. - 500 zł. Wrocław, tel. 325-13-52 
FIAT 126p FL, 1993 r.. 60 tys. km, 650 ccm, czerwony, alter
nator, tylne szyby uchylane, pasy bezp. z tyłu, dmuchawa, 
rozkł. siedzenia, tylna szyba ogrzewana, stan b. dobry, - 2.950 
zł. Wrocław, tel. 0607/47-39-51 
FIAT 126p, 1993 r., - 3.000 zł. Zawada, tel. 062/785-01-61 
FIAT 126p, 1993 r., 49 tys. km, 650 ccm, czerwony, lotnicze 
fotele, tylna szyba ogrzewana, RO, pasy bezwł., pasy z tyłu, 
2 nowe opony, nowy akumulator, oznakowany, dmuchawa, 
stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, - 4.300 Zl. Bralin, tel. 
062/781-27-35
FIAT 126p, 4993 r., czerwony, stan b. dobry, bogata wersja, 
RO, - 3.900 zł. Cieszków, gm. Milicz, tel. 0608/67-58-40 
FIAT 126p, 1993 r., 650 ccm, biały, ospoilerowany, ciemne 
szyby, aluminiowe felgi, stan b. dobry, - 4.400 zł. Duszniki 
Zdrój, tel. 074/86841-37
FIAT 126p, 1993 r., 48 tys. km, zielony, - 3.300 zł.' Lubin, tel. 
076/74940-01
FIAT 126p, 1993 r., 79 tys. km, 650 ccm, czerwony, oryg. la
kier, faktura zakupu, fotele lotnicze, pasy bezwładnościowe, 
dmuchawa, pełny FL, stan b. dobry, - 3.400 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 071/324-10-18,0603/77-90-48 
FIAT 126p, 1993 r., czerwony, I właściciel, atrakc. wygląd, 
przegląd do 04.2002 r, - 3.750 zł. Żary, tel. 068/374-25-95 
FIAT 126p FL, 1993/94 r., 61 tys. km, 650 ccm, czerwony, 
lotnicze fotele, plastikowe nadkola*, pasy bezwładnościowe x 
4, sportowy wydech, ciemne szyby, 3 .stop', tylna szyba ogrze
wana, - 4.000 zł. Głuchołazy, tel. 0501/40-80-28 
FIAT 126p FL, 1994 r.. 52 tys. km, 650 ccm, biały, przegląd 
do 04.2002 r., dodatkowe reflektory, alternator, zapłon w sta
cyjce, nowe opony i amortyzatory, pasy bezwładn., żarówki 
H4, tylna szyba ogrzewana, RO + głośniki, szeroka deska 
rozdz., plastikowe nadkola, uchylne tylne szyby, - 4.300 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-15-72,090/65-7043 
FIAT 126p, 1994 r., 87 tys. km, 650 ccm, biały, lotnicze fotele, 
pasy tylne, światła dojazdy dziennej, stan dobry, nowe opo
ny, po przeglądzie, wymieniony próg, nakładki plastikowe na 
progi i nadkola • 3.200 zł. Wrocław, tel. 0600/38-34- 6 
FIAT 126p, 1994 r., 55 tys. km, 650 ccm, turkusowy, blokada 
skrzyni biegów, 4 pasy bezwładn., tylna szyba ogrzew., za
dbany, konserwacja, bez wypadku, ważny przegląd, - 4.350 
zł. Wrocław, tel. 071/352-63-88 
FIAT 126p, 1994 r., 650 ccm, zielony, lotnicze fotele, radiood
twarzacz, zadbany, stan b. dobry, - 4.200 zł. Duszniki Zdrój, 
tel. 074/866-91-61
FIAT 126p, 1994 r., 86 tys. km, 652 ccm, jasnozielony, nowy 
układ hamulcowy, nowe opony, przeguby, zwrotnice, • 3.100 
zł. Lubin, tel. 076/846-85-71.0608/47-02-98

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., 53 tys. km, 650 ccm, czerwony, zadbany, 
garażowany, siedzenia z  zagłówkami, stan b. dobry, nadkola 
od nowości, - 3.750 zł. Paczków, tel. 077/431-70-81 
FIAT 126p, 1994 r., 68 tys. km, zielony, nowy akumulator, nowe 
opony, - 4.000 zł. Stary Grodków, tel. 077/431-31-36 
FIAT 126p, 1994 r., 60 tys. km, 650 ccm, biały, stan tech. do
bry, uchylane szyby, alternator, fotele rozkładane, popielata 
tapicerka z  materiału - 3.000 zł. Strzelin, tel. 0602/25-31-31 
FIAT 126p, 1994 r., 55 tys. km, 650 ccm, turkusowy, blokada 
skrzynroiegów, tylna szyba ogrzewana, pasy bezwł., konser
wacja, ważny przegląd, techn. sprawny, zadbany, - 4.150 zł. 
Wrocław, tel. 071/352-63-88
FIAT 126p EL, 1994/95 r., 50 tys. km, 650 ccm, benzyna, czer
wony, RM Blaupunkt, stan idealny, - 4.900 zł lub zamienię. 
Bolesławiec, tel. 0601/99-85-73 .
FIAT 126p, 1994/95 r., zielony, II właściciel, tylna szyba ogrze
wana, tylne szyby uchylne, - 3.300 zł. Gajówka, tel. 
075/783-92-93
FIAT 126p EL, 1994/95 r.. 650ccm, zielony, tylna szyba ogrze
wana, lotnicze fotele, - 3.200 zł. Rawicz, tel. 065/54542-27 
po godz. 15
FIAT 126p CABRIO, 1994/95 r., 65 tys. km, 65Q ccm, benzy
na, czerwony metalic, lotnicze fotele, elektr. ogrzewanie, co
roczna konserwacja, oznakowany, RM + głośniki, deska rozdz. 
z Cinquecento, el. nawiew, centr. zamek, alarm, stan idealny,
- 5.500 zł. Tarnów Opolski, tel. 077/644-52-52,0607/53-68-89 
FIAT 126p, 1995 r., 650 ccm, żółty, po tuningu, Itnicze fotele, 
atrakc. wygląd, garażowany, zadbany, stan b. dobry, • 4.800 
zł. Chojnów, tel. 076/818-66-63 po godz. 16
FIAT 126p EL, 1995 r., 83 tys. km, 650 ccm, niebieski, alarm,
- 4.300 zł. Siechnice, tel. 0608/3147-72
FIAT 126p EL, 1995 r., 62 tys. km, biały, I właściciel, lotnicze 
fotele, garażowany, 2 nowe opony, - 4.300 zł. Ścinawa, tel. 
074/843-73-17,0604/77-71-39 .
FIAT 126p el, 1995 r„ 66 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, - 4.300 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p el, 1995 r., 52 tys. km, 650 ccm, - 5.000 zł. Gubin, 
tel. 0609/06-9041
FIAT 126p EL, 1995 r., biały, RM + głośniki, alarm, • 4.300 zł. 
Jasień, tel. 068/371-01-50
FIAT 126p, 1995 r., 650 ccm, czerwony, stan techn. b. dobry, 
lotnicze fotele, blokada skrzyni biegów, oznakowany, nowy 
akumulator, opony, hamulce, amortyzatory, - 4.300 zł. Jawor, 
tel. 076/870-62-08
FIAT 126p. 1995 r., 70 tys. km, czerwony, - 4.000 zł. Jelcz-La
skowice. tel. 071/318-3241.0606/85-54-27 
FIAT 126p el, 1995 r., 650 ccm, czerwony, po przeglądzie, 
tylna szyba ogrzewana, lotnicze fotele, tylne szyby uchylane, 
stan b. dobry, - 5.200 zł. Lubin, tel. 076/846-27-72, 
0604/95-88-11
FIAT 126p EL, 1995 r., 90 tys. km, 650 ccm, niebieski, stan 
dobry, - 4.400 zł. Lubin. tel. 0503/33-35-13 
FIAT 126p, 1995 r.. 51 tys. km, 650 ccm, niebieski, tylna szy
ba ogrzewana, lotnicze fotele, dużo nowych części, konser
wacja, oznakowany, stan b. dobry, - 4.200 zł. Lubin, teł. 
076/844-65-56
FIAT 126p ELX, 1995 r., 53 tys. km, 650 ccm, niebieski, faktu
ra zakupu, stan b. dobry, - 4.300 zł lub zamienię na diesla. 
Nysa, tel. 077/433-10-62,0604/6843-18 
FIAT 126p elt 1995 r., 650 ccm, zielony, oznakowany, lotni
cze fotele, tylna szyba ogrzewana, przegląd do 03.2002 r.. 
nowy akumulator, nowe opony, garażowany, zadbany, stan b. 
dobry, - 4.800 zł lub zamienię na inny, możliwa dopłata. Pacz
ków, tel. 077/431-76-99,0602/89-86-77 
FIAT 126p EL, 1995 r., 83 tys. km. 650 ccm, niebieski, alarm, 
stan dobry, - 4.300 zł. Siechnice, gm. św.Katarzyna. tel. 
0608/3147-72
FIAT 126p el, 1995 r., 43 tys. km, 650 ccm, biały, I właściciel, 
bez wypadku, bogate wyposażenie, bez korozji, po przeglą
dzie, - 4.300 zł. Strzelin, tel. 0606/81-07-20 
FIAT 126p elx, 1995 r., 59 tys. km, zielony, nowe opony, łań
cuch rozrządu, zwrotnice, Mul-T-Lock, oznakowany, tylne 
szyby uchylane, zderzaki w kolorze nadwozia, dmuchawa, 
tylna szyba ogrzewana, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 372-02-59, 
0601/58-67^38 *
FIAT 126p, 1995 r., 45 tys. km, 650 ccm, czerwony, nowe 
opony i akumulator, hak, lotnicze fotele, opony zimowe, tylne 
szyby uchylane, tylna szyba ogrzewana, - 4.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/362-79-91,0502/81-53-92 
FIAT 126p el, 1995 r., 650 ccm, ciemnożółty, lotnicze fotele, 
tylne szyby uchylane, pasy tylne, RO, • 4.800 zł. Złoty Stok, 
tel. 0604/15-70-72
FIAT 126p el, 1995/96 r.. 650 ccm, zielony, I właściciel, bez 
wypadku, alarm + pilot, garażowany, serwisowany, atrakcyj
ny wygląd, - 4.900 zł lub zamienię na starszy Fiat 126p. Kłodz
ko, tel. 074/867-80-57
RAT 126p el, 1996 r.. 650 ccm, czerwony, nowy akumulator, 
po przeglądzie, najbogatsza, wersja, bez wypadku, garażo
wany, - 5.400 zł. Leszno, tel. 065/533-00-50 po godz. 16, 
0606/57-12-68
FIAT 126p EL, 1996 r., 34 tys. km, 650 ccm, biały, zadbany, 
garażowany, bez wypadku, oryginalny lakier, - 6.000 zł. Wał
brzych. tel. 074/845-24-92
FIAT 126p el, 1996 r.. 650 ccm, czerwony, II właściciel, im
mobilizer,, pokrowce na siedzeniach, oznakowany, tylne szy
by uchylane, garażowany, • 6.400 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 
0607/55-36-75
FIAT 126p el SX, 1996 r., 650 ccm, czerwony, pełna doku
mentacja, II właściciel, alarm, centralny zamek + 2 piloty, 
Mul-T-Lock, szyberdach, lotnicze fotele, tylne szyby uchyla
ne, spoiler z  dodatkowym światłem .stop’ , • 5.800 zł. Kłodz
ko, tel. 074/868-72-31,647-12-26 
FIAT 126p EL, 1996 r., 33 tys. km, 652 ccm, zielony, nowy 
akumulator, ukł. hamulcowy i tłumik, bez wypadku, zagłówki, 
plastikowe nadkola, konserwacja, garażowany, stan idealny,
- 5.900 zł. Lwówek Śląski, tel. 0607/38-73-89.0605/76-80-01 
FIAT 126p el, 1996 r., 56 tys. km, 650 ccm, żółty, stan b. do
bry, ęl. otwierane szyby, alarm, blokada skrzyni biegów, tylna 
szyba ogrzewana, - 5.500 zł. Oleśnica, tel. 0603/10-18-70 
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 SX, 1996 r., 650 ccm, czerwony, pełna doku
mentacja, II właścicjel, alarm, centralny zamek + 2 piloty, 
Mul-T-Lock, szyberdach, lotnicze fotele, tylne szyby uchyla
ne, spoiler ze światłem .stop1’, - 5.800 zł. Polanica Zdrój, tel. 
074/647-12-26,074/868-72-31 
FIAT 126p el, 1996 r., zielony, stan b. dobry, konserwacja, 
zielona tapicerka, nadkola, listwy boczne, zagłówki, aktualne 
badanie techniczne, - 5.100 zł. Pomianów Dolny, woj. opol
skie. tel. 0600/16-57-08
FIAT 126p EL, 1996 r.. 36 tys. km, 650 ccm, czerwony, gara
żowany, immobilizer, tylne szyby uchylne, RO, stan b. dobry.
- 6.000 zł. Przemęt, tel. 0606/83-8442
FIAT 126p EL, 1996 r., 46 tys. km, 650 ccm, zielony, oryginal
ny lakier, nadkola, konserwacja, przegląd do 04.2002 r.. RO 
+ 2 głośniki, nowe opony tylne, nowy akumulator, - 4.900 zł. 
Radków, tel. 074/871-26-88
FIAT 126p EL, 1996 r., 48 tys. km, 650 ccm, zielony, dla kie
rowcy niepełnosprawnego (ręczne sprzęgło, hamulce), moż
liwość demontażu, I właściciel, kierowca niepalący, tylne szyby 
uchylane, tylna szyba ogrzewana, garażowany, zadbany, -
5.600 zł. Rogoźnica, tel. 076/855-90-21 
FIAT 126p el, 1996 r., 30 tys. km, 650 ccm, żółty, serwisowa
ny, garażowany, kpi. dokumentacja, nadkola, konserwacja, 
hak, bagażnik dachowy, lampa .stop', bez wypadku, - 6.300 
zł. Rzeszotary, tel. 076/857-02-51 
FIAT 126p, 1996 r., 51 tys. km, 652 ćcm, jasnogranatowy, 
alarm, ciemne szyby, dodatkowe światło .stop', rozkładane 
fotele, stan techniczny b. dobry, - 5.800 zł. Syców, teł- 
062/78541-84
FIAT 126p EL, 1996 r., 66 tys. km, 650 ccm, chabrowy, rozkł. 
lotnicze siedzenia, tylna szyba ogrzewana, dmuchawa, tylne 
szyby uchylane, plastikowe nadkola, zadbany, stan b. dobry,
- 5.500 zł. Świdnica, tel. 074/851-34-56,0606/62-34-20
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FIAT 126p ELSX, 1996 r., 36 tys. km, 650 ccm, biały, konser
wacja, plastikowe nadkola, garażowany, tylna szyba, ogrze
wana, RO, bez rdzy, przegląd do 04.2002 r., stan idealny, •
5.300 zl. Świdnica; tel. 0607/83-08-06
FIAT 126p el, 1996 r., 38 tys. km, 652 ccm,?ieiony, stan do
bry, I w łaściciel, alarm, - 5.100 zł.’ Wałbrzych, tel. 
074/848-31-04
FIAT 126p, 1996 r., 43 tys. km, 650 ccm, czerwony,- stan ide
alny, immobilizer, el. otwierane szyby, -  6.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/330-86-63
FIAT 126p EL, 1996 r., 50 tys. km, 650 ccm, niebieski, bez 
wypadku, pełne wyposażenie, rozkładane siedzerya, tylna 
szyba ogrzewana, tylne szyby uchylane, pasy z  przodu i z 
tyłu, alarm, blokada skrzyni biegów, zadbany, stan idealny, -
5.300 zł. Wrocław, tel. 343-48-14
FIAT 126p el, 1996 r., 48 tys. km, 650 ccm, zielony, nowy 
akumulator, nowe opony, stan b. dobry, - 5.300 zł. Wrocław, 
tel. 0604/51-08-03 .
FIAT 126p EL SX, 1996 r., 54 tys. km, 650 ccm, zielony, bez 
wypadku, dmuchawa, lotnicze fotele, tylne szyby uchylane, 
RM, tylna szyba ogrzewana, zadbany, • 5.300 zł. Wrooław, 
tel. 0608/09-31-95
FIAT 126p el, 1996 r. I właściciel, lotnicze fotele, blokada skrzy
ni biegów, nowe opony i akumulator, garażowany, bez koro
zji, serwisowany, zadbany*.- 5,490 zł lub zamienię na Forda 
Escorta, Opla Astrę, po t996 r.» Wrocław,- teł. 372-98-16, 
0502/90-98-61
FIAT 126p EL, 1996 r., 30 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, 
blokada skrzyni biegów, pokrowce, RO, podsufitka, konser
wacja, plastikowe nadkola, stan b. dobry, - 5.500 zł. Wrocław, 
tel. 0601/58-67-33 £
FIAT 126p EL, 1996 r.. 48 tys. km, 652 ccm* niebieski, tylna 
szyba ogrzewana, dmuchawa, bez wypadku, stan dobry, -
5.500 zł. Zduny, tel. 0502/16-10-84 
FIAT 126p el, 1996/97 r., 27 tys. km, 650 ccm, żółty, zadbany, 
garażowany, stan b. dobry, szybki tylne uchylne, blokada 
skrzyni biegów, radioodtwarzacz, I właściciel, nakładki plasti
kowe, boczki z materiału, • 5.900 zł lub zamienię. Paczków, 
tel. 077/431-71-10,0608/03-49-43 
FIAT 126p EL SX, 1996/97 r„ 47 tys. km, 650 ccm, zielony, 
ekonomiczny, zadbany, pełna dokumentacja, lotnicze fotele, 
dodatkowo dwie opony, • 5.600 zł. Wrocław, tel. 
0607/16-99-11,323-93-41, do 17 
FIAT 126p ELX, 1997 r., 45 tys. km, ciemnoniebieski, dmu
chawa, tylna szyba ogrzewana, rozkł. siedzenia, katalizator, 
• 6.200 zł. Kłodzko, tel. 074/867-87-85 
FIAT 126p ELX. 1997 r.. 37 tys. km. zielony, alarm, - 7.500 zł. 
Wrocław, tel. 329-20-02,0603/23-73-67 
FIAT 126p EX, 1997 r„ 63 tys. km, 650 ccm, zielony, stan b. 
dobry. • 6.000 z ł... tel. 0605/36-49-47 
FIAT 126p ELX. 1997 r.. 50 tys. km, 650 ccm, czerwony, alarm 
+ pilot, garażowany, plastikowe nadkola, konserwacja, hak, 
RO + głośniki, stan b. dobry, - 6.700 zł. Jaroszów, tel. 
074/855-80-06 po godz.20
FIAT 126p elx. 1997 r., 35 tys. km, 652 ccm, ciemnozielony, 
katalizator, nadkola, listwy boczne, zagłówki, alarm, oznako
wany, • 6.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-55-64 
FIAT 126p ELX, 1997 r., 45 tys. km, 650 ccm. granatowy, RO. 
welurowa tapicerka, lotnicze fotele, katalizator, oryginalny la
kier, centr. zamek, alarm + pilot, plastikowe nadkola, atrak
cyjny wygląd, • 6.300 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-88-43 
FIAT 126p elx, 1997 r„ 42 tysTkm, zielony, katalizator, uchy
lane szyby, nowe opony - 7.100 zł. Leszno, tel. 065/526-11-43. 
0600/35-13-43.0602/32-39-29 
FIAT 126p elx, 1997 r., 32 tys. km, 650 ccm, wrzosowy, I wła
ściciel, zabezpieczony przed kradzieżą, książka serwisowa, 
stan b. dobry, - 6.200 zł. Oława. tel. 071/3T3-44-29 
FIAT 126p ELX, 1997 r., 45 tys. km, 650 ccm, wrzosowy, oryg. 
lakier, blokada skrzyni biegów, konserwacja, tylne szyby uchy
lane, stan techn. b. dobry, bez wypadku, - 7.300 zł. Świdnica, 
tel. 0605/04-91-14.0607/36-73-74 
FIAT 126p ELX. 1997 r.. 36 tys. km, zielony, tapicerka z mate
riału, tylne szyby uchylane, katalizator, stan idealny, I właści
cie l, • 6.700 zł. W łoszakowice, tel. 065/537-00-82, 
0603/26-76-00
FIAT 126p ELX, 1997 r.. 41 tys. km, 650 ccm, niebieski, kata
lizator, garażowany, RO, pokrowce, tylna szyba ogrzewana, 
lotka, owiewka, kołpaki, nadkola, chlapacze, konserwacja, li
stwy, przegląd do 2002 r., stan b. dobry, - 6.000 zł. Włoszako
wice, tel. 065/537-04-92,0606/65-46-34 
FIAT 126p ELX, 1997 r., 45 tys. km, zielony, stan b. dobry, -
6.000 zł. Wołów. tel. 071/389-31-95.0605/69-16-20 - 
FIAT 126p elx, 1997 r.. 34 tys. km, 652 ccm, niebieski, - 5.300 
zł. Wrocław, tel; 327-87-55 po godz. 20 
FIAT 126p, 1997 r.. 47 tys. km, 650 ccm, biały, II właściciel, 
garażowany, przegląd do 04.2002 r., lotnicze fotele, RM + 
głośniki, stan dobry, - 5.800 zł. Wrocław, tel. 071/318-5949 w 
godz. 7-15,321-97-10 po godz. 16 
FIAT 126p, 1997 r., 31 tys. km. 650 ccm, błękitny, bez wypad
ku, I właściciel, oryginalny lakier, RO, atrakcyjny wygląd, im
mobilizer. - 6.200 zł. Z ięb ice, tel. 074/819-90-62, 
0600/81-45-48
FIAT 126p elx, 1997/98 r.. 47 tys. km. 650 ccm, czerwony, 
bez wypadku, oryginalny lakier, garażowany, stan b. dobry, •
6.300 zł. Lubiąż, tel. 071/389-75-97,0603/59-73-81
FIAT 126p ELX, 1997/98 r., 18 tys. km. 650 ccm, czerwony, 
nadkola, fartuchy, pokrowce, alarm + 2 piloty, RM Sony, ku
piony w salonie, bez wypadku, kpi. dokumentacja, mało uży
wany, stan idealny, - 6.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-25-32 
po godz. 18
FIAT 126p, 1998 r., 14 tys. km, 650 ccm, czerwony, I właści
ciel, garażowany, opony zimowe, RO, - 7.500 zł. Mysłakowi
ce. teł. 075/753-30-36
RAT 126p ELX, 1998 r.. 15 tys. km, zielony, pełne wyposaże
nie, I właściciel, książka serwisowa, garażowany, - 7.250 zł. 
Środa Śląska, tel. 071/317-28-83,0601/15-10-83 
FIAT 126p elx, 1998 r., 37 tys. km, 650 ccm, zielony, I właści
ciel, faktura zakupu, oryginalny lakier, bez wypadktrr-najbo- 
gatsza wersja, konserwacja, garażowany, tylne szyby uchy
lane, zegarek, dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, dodatko
we światło .stop', stan b. dobry, - 6.800 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-75-05,0607/04-31-76 
FIAT 126p ELX, 1998 r., 29 tys. km,'ciemnozielony, tylne szy
by uchylane, tylna szyba ogrzewana, alarm, dmuchawa, kon
serwacja, nadkola, przegląd do 2003 r., stan b. dobry, • 7.500 
zł. Legnica, tel. 076/854-74-91,0602/39-88-14 
FIAT 126p elx, 1998 r., 36 tys. km, 650 cćm, czerwony, I wła
ściciel, katalizator, konserwacja, bez wypadku, tylna szyba 
ogrzewana, dmuchawa, alarm + pilot, immobilizer, stan ideal
ny, - 7.300 zł lub zamienię. Legnickie Pole, tel. 076/858-21-00 
FIAT 126p elx, 1998 r., 19 tys. km, 650 ccm, czerwony, orygi
nalny lakier, Mul-T-Lock. I właściciel, uchylane szyby, gara
żowany, stan idealny, • 7.480 zł lub zamienię na Poloneza, 
Skodę, Fiata 126p. Wałbrżyćhjel. 074/848-31-59 
RAT 126p el, 1998 r., 50 tys. km, 650 ccm, ciemnoniebieski 
metalic, I właściciel, garażowany, bez wypadku, pełne wypo
sażenie, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 349-17-10 
FIAT 126p, 1998 r., 28 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwony, 
stan b. dobry, I w łaściciel, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 
0604/95-93-70
FIAT 126p ELX, 1998 r„ 30 tys. km, 650 ccm, granatowy, bez 
wypadku, alarm, Mul-T-Lock, przegląd do 02.2003 r., katali
zator, najbogatsza wersja, zadbany, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 
336-32-92
FIAT 126p ELX, 1998/99 r., 27 tys. km. czerwony, stan b. do
bry, kompletna dokumentacja. • 6.000 zł. Siedlec, tel. 
068/384-85-65
FIAT 126p, 1999 r., 17 tys. km, pomarańczowy, I właściciel, 
stan b. dobry, immobilizer, dmuchawa, - 7.700 zł. Grabów, tel. 
062/730-61-82
FIAT 126p, 1999 r.. 21 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan techń. 
b. dobry, alarm, RO, zagłówki, katalizator, tylna szyba ogrze
wana, • 8.200 zł lub zamienię na Fiata Cinquecento, poj. 900 
cm3,1996/98. Kowary, tel. 075/718-28-24.0601/54-02-83 
FIAT 126p ELX TOWN. 1999 r.. 37 tys. km. 650 ccm. zielony, 
tylne szyby uchylane, lotnicze fotele, katalizator, przyciem
niane szyby, dmuchawa, owiewki, stan b. dobry, - 6.900 zł lub

zamienię na inny, (możliwe raty). Legnica, tel. 0.76/862-51 -58, 
0606/72-41-52 .
FIAT 126p EL, 1999 r., 18 tys. km, 650 ccm, zielony, zadbany, 
garażowany, I właściciel, konserwacja, nadkola, 2 lusterka, 
pasy z tyłu, katalizator, AC, pokrowce, zagłówki z  przodu i z 
tyłu, stan b. dobry, - 7.300 zł. Świebodzice, tel. 074/854-36-50 
FIAT 126p, 2000 r.. żółty, nowy, -10.000 zł. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-10-19
FIAT 126p TOWN, 2000 r„ 7 tys. km, 650 ccm, zielony, stan 
b. dobry, zadbany, garażowany, zakupiony w salonie, serwi
sowany, radioodtwarzacz, • 10.400 zł. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-34-70
RAT 126p ELX, 2000 r., 19 tys. km, 650 ccm, granatowy, bez 
wypadku, kpi. dokumentacja, faktura zakupu, zagłówki tylne, 
katalizator, garażowany, zadbany, - 9.700 zł lub zapienię na 
Audi 80 B3. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
FIAT 127,1980 r., 58 tys. km, 1050 ccm, granatowy, techn. 
sprawny, w ciągłej eksploatacji, nowy akumulator, RO, nowa 
pompa wodna, - 700 zł. Trzebnica, tel. 071/387-23-88 
FIAT 127,1980 r., 102 tys. km, 1050 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, oryginalny lakier, - 1.700 zł. Wrocław, tel. 362-89-16 
FIAT 127 A, 1984 r., 1000 ccm, czarny, zadbany, garażowa
ny, 5-biegowy, obrotomierz, tylne szyby uchylane, dzielona 
tylna kanapa, nowe części, radio, przegląd do 01.2002 r., stan 
dobry. -1.800 zł. Pasiecznik, tel. 075/751-44-50 
FIAT 131 SUPERMIRAFIORI, 1982 r.. 130 tys. km, niebieski, 
centralny zamek, elektrycznie otwierane szyby, welurowa ta
picerka, cztery zagłówki, ostatni model, stan dobry, • 900 zł. 
Bolesławiec, tel. 0502/45-13-00 
FIAT 131 A, 1987 r.. 96 tys. km, 1600 ccm, benzyna, brązowy 
metalic, techn. sprawny, w ciągłej eksploatacji, centr. Zamek, 
wspomaganie kier., reg. kierownica, zegar, obrotomierz, 5-bie- 
gowy, opony roczne, - 2.000 zł. Lasówka, tel. 074/811-90-47 
RAT 132,1980 r.. czarny, bez silnika, stan blacharki dobry, - 
500 zł. Świdnica, tel. 0607/12-81-15 
FIAT 132,1982 r., 130 tys. km, 2000 ccm. wtrysk, niebieski, 
komputer, el. otw. szyby, serwo, welurowa tapicerka, po re
moncie silnika, nowy lakier, stan b. dobry, - 3.000 zł. Ziębice, 
tel. 0605/37-73-36
FIAT 132 ARGENTA, 1984 r., 2500 ccm, turbo D, niebieski 
metalic, stan dobry, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. za
mek + części zawieszenia, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 
0602/21-30-80
FIAT 132 ARGENTA, 1986 r., 2500 ccm, diesel, grafitowy 
metalic, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, hak, stan b. 
dobry, - 3.200 zł. Namysłów, tel. 0602/82-54-37 
FIAT BRAYA, 1995/96 r.. 59 tys. km, 1600 ccm, 16V, niebie
ski metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, stan 
idealny, -19.800 zł. Otmuchów, tel. 077/431-54-24 
RAT BRAVA SX, 1996 r., 85 tys. km, 1400 ccm, 12V. biały, 
kupiony w kraju, bez wypadku, oryg. lakier, wspomaganie, el. 
otw. szyby, immobilizer, centr. zamek, alarm, - 22.500 zł lub 
zamienię. Głogów, tel. 076/832-13-04 po godz. 17 
FIAT BRAYA, 1996 r., 76 tys. km, 1400 ccm, 12V, szary meta
lic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. róg. reflektory, wspoma
ganie, zderzaki w kolorze nadwozia, kupiony w salonie, •
20.500 zł. Chojnów, teł. 076/818-70-25
FIAT BRAVA, 1996 r., 1600 ccm. bordowy metalic, wspoma
ganie, 2 poduszki powietrzne, radio, raty, zamiana, - 21.900 
zł. Legnica, tel. 0604/05-94-52 .
FIAT BRAVA, 1996 r., 72 tys. km, 1900 ccm, diesel, srebrny 
metalic. wspomaganie kier:, centralny zamek, el. otwierane 
szyby. - 25.000 zł. Przygodzice, tel. 062/738-24-35 
FIAT BRAVA S> 1996 r.. 52 tys. km, 1400 ccm, 12V. perłowo- 
niebieski, wspomaganie kier., el. reg. reflektory, el. otwierane 
szyby, reg. fotel kierowcy, regulowana kierownica, poduszka 
pow., radioodtwarzacz, garażowany, kpi. opon zimowych, 
centralny zamek, immobilizer, 5-drzwiowy, zadbany, - 22.500 
zł lub zamienię. Strzelin, tel. 0602/50-50-31 
FIAT BRAVA SX, 1996 r., 57 tys. km, zielony metalic, I właści
ciel, garażowany, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, 
reg. kierownica, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, serwiso
wany, halogeny, atrakc. wygląd, zadbany, - 22.600 zł. Syców, 
tel. 062/785-34-35 .
FIAT BRAVA, 1996 r.. 60 tys. km. 1400 ccm. 12V, czerwony, 
wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwierane szyby, el. 
reguł., lusterka, halogeny, sprowadzony z  Niemiec w 200 r., 
bez wypadku, - 22.500 zł. Trzebnica, tel. 071/312-91-38 
FIAT BRAVA, 1996 r., 104 tys. km, 1600 ccm. 16V, ciemno
zielony metalic, I właściciel, kupiony w salonie, el. reg. luster
ka, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, • 24.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/351-15-65
FIATBRAVA, 1996 r., 52 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grana
towy metalic, el. otw. szyby, RO, alarm, kupiony w.salonie, 
bez wypadku, centr. zamek, - 22.900 zł. Wrocław, tel. 
0605/61-98-11
FIAT BRAVA SX, 1996 r., 51 tys. km. 1600 ccm, 16V, jasno
złoty metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., el. otwie
rane szyby, immobilizer, alarm, Mul-T-Lock, bez wypadku, z 
salonu, nowe amortyzatory i klocki hamulcowe, radioodtwa
rzacz, - 21.500 Zł. Wrocław, tel. 071/333-96-28 po godz. 20, 
0601/73-26-06
RAT BRAVA, 1996 r.. 1400 ccm stan b. dobry, - T9.000 zł. 
Żary, tel. 0604/50-59-32,0604/50-85-58 
RAT BRAVA, 1997 r., 85 tys. km, 1900 ccm, TDi, bordowy 
metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, wspomaganie, centr. za
mek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, radio, stan b. do
bry, - 26.900 zł. Leszno, teł. 065/529-71-78.0601/78-72-75 
FIAT BRAVA, 1997 r., 90 tys. km, 1900 ccm, turbo D, kolor 
wiśniowy, ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. szy
by, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, - 27.000 zł. Leszno, tel. 
0502/16-00-17
FIAT BRAVA, 1997 r., 55 tys. km. 1600 ccm, benzyna, kolor 
śliwkowy, - 22.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-61-74 
FIAT BRAYA, 1997 r., 1400 ccm, 12V, czerwony, inst. gazo
wa, immobilizer, radioodtwarzacz, kupiony w salonie, -19.800 
zł lub zamienię na tańszy. Paczków, tel. 077/431-65-14. 
0600/52-09-03
FIAT BRAVA, 1997 r., 62 tys. km, 1400 ccm, bordowy meta
lic, zderzaki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, - 23.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/841 -96-36,074/846-33-55 .
RAT BRAVA, 1997 r., 95 tys. km, 1400 ccm, bordowy, stań b. 
dobry, el. otwierane szyby, alarm, centralny zamek, kpi. opo
ny zimowe, amortyzatory, nowy akumulator,ł właściciel, -
21.500 zł. Wrocław, tel. 071/342-59-57
FIAT BRAYA, 1997 r., 15 tys. km, 160Ó ccm, 16V, benzyna, 
bordowy metalic, 103 KM, zderzaki w kolorze nadwozia, przy
ciemniane el. otw. szyby, córitr. zamek, wspomaganie kier., 
Mini-Lock, immobilizer, I właściciel w kraju, udokum. pocho
dzenie, atrakcyjny wygląd, zadbany, - 25.900 zł. Wrocław, tel. 
353-03-66,0601/92-49-11
FIAT BRAVA, 1997/98 r., 63 tys. km, 1400 ccm, 12 V, niebie
ski, instal. gazowa, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. za
mek, poduszka, - 27.000 zł. Kępno, tel. 062/781 -78-14 
FIAT BRAVA, 1998 r., 28 tyś. km, 1900 ccm, turbo D, srebrny 
metalic, klimatyzacja automatyczna, ABS, elektryka, - 27.500 
zł. Warszawa, tel. 0602/49-49-70 
FIAT BRAVA, 1998 r.. 23 tys. km, 1400 ccm. 16V, zielony 
metalic, ABS, wspomaganie kier., 2 poduszki powietrzne, re
gulowana kierownica, centralny zamek, radio, książka serwi
sowa, pełne wyposażenie el., I właściciel, atrakcyjny wygląd, 
stan b. dobry, • 24.300 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/736-58-99, 
0603/10-04-22
FIAT BRAVA SX, 1999 r., 29 tys. km, 16VI właściciel, • 30.000 
zł. Opole. tel. 077/469-58-35 lub 0605/37-71-79 
RAT BRAVA SX. 1999 r., 60 tys. km, 1600 ccm, 16V, błękitny 
metalic, kpi. dokumentacja, kupiony w salonie, I właściciel, 
serwisowany, wspomaganie, reg. kierownica, el. otw. szyby, 
poduszka pow., centr. zamek, alarm, immobilizer, alum. felgi, 
nowe opony, RM + CO, stan idealny, • 29.900 zł lub zamienię, 
(możliwe raty). Legnica, tel. 0602/36-07-03 
FIAT BRAYA, 2000 r., 7 tys. km, 1200 ccm, 16V, srebrny me
talic, kupiony w salonie, homologacja, faktura VAT, alarm, na 
gwarancji, wspomaganie kierownicy, halogeny, centralny za
mek, podgrz. fotele, spryskiwacze reflektorów, - 36.000 zł. 
Wrocław, tel. 0503/03-00-42
FIAT BRAYA, 2000 r., 2 tys. km, 1200 ccm, 16V, zielony me
talic, kupiony w salonie, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby,

reg. kierownica, wspomaganie, el. reg. lusterka, blokada 
skrzyni biegów, - 33.000 zł. 2migród, tel. 0607/21:16r71 • - 
FIAT BRAYO, 1995 r., 110 tys. km, niebieski metalic, wspo
maganie kier., el. reg. reflektory, • 17.500 zł. Syców. tel. 
062/582-00-92
FIAT BRAYO GT, 1996 r., 100 tys. km, 1800 ccm, błękitny, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, -14.900 zł. 
Świebodzin, tel. 0601/53-92-16 
FIATBRAVO, 1996 r.. 97 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, kier., poduszka powietrzna kierowcy, central- 
ny zamek, el. otwierane szyby, regulowana kierownica i fotel 
kierowcy, I właściciel, radioodtwarzacz, - 20.800 zł. Oława, 
tel. 071/313-00-89
FIAT BRAVO, 1996 r., 60 tys. km, 1400 ccm, 12V, stalowy 
metalic, kupiony w salonie, faktura, aluminiowe felgi, wspo
maganie kierownicy, centralny zamek. el. otw. szyby, zadba
ny,.- 24.500 zł. Wrocław, tel. 071/329-88-11,090/27-87-16 
FIAT BRAYO, 1997 r., 79 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony 
metalię, 105 KM, wspomaganie, klimatyzacja, 2 pod. powietrz
ne, szyberdach, zadbany, • 29.000 zł. O leśnica, tel. 
071/314-91-86,0601/72-56-81 
FIAT BRAVO, 1997 r., 43 tys. km, 1600 ccm. 16V, biały, po
duszka powietrzna, el. otwierane szyby, el. reg. lusterka, 
alarm, centralny zamek + pilot, RM z RDS EON, aluminiowe 
felgi, koła zimowe, ospoilerowany, białe zegary, sportowe 
zawieszenie i tłumik, halogeny, nowy pasek rozrządu, 2. wła
ściciel, garażowany, • 25.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-10-58, 
0600/29-30-53 po godz. 16
FIAT BRAVO, 1997/98 r„ 28 tys. km, 1400 ccm, 12V, kolor 

. morski 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 zł. Głogów, tel. 076/834-55-45 
FIAT BRAYO, 1997/98 r., 32 tys. km, 1600 ccm, 16V. • 23.000 
zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/641-10-26 po godz. 18 
FIAT BRAVO, 1998 r., 58 tys. km, 1900 ccm, turbo O, czarny 
metalic, GT, 100 KM, klimatyzacja, centr. zamek, poduszka 
pow. kierowcy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reg. kierowni
ca, reguł, fotel kierowcy, alum. felgi, immobilizer. RO z  ROS, 
halogeny, I właściciel w kraju, - 28.500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-26-30,0606/23-14-59 
FIAT BRAVO, 1998 r., 20 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielony 
metalic, pełne wyposażenie el., ABS, immobilizer. - 27.000 zł. 
Głogów, tel. 0603/78-24-43
FIAT BRAVO, 1998 r.. 52 tys. km. 1400 ccm, 12V, biały, ABS, 
wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka i szyby, kupują
cy zwolniony z opłaty skarbowej, - 22.000 zł. Leszno, tel. 
0607/38-00-40,065/571-22-88 
FIAT BRAVO, 1998 r., 27 tys. km. 1900 ccm, TD 100 KM, 
niebieski metalic, elektryka, centr. zamek, poduszka powietrz
na, wspomaganie, - 27.900 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/593-03-95.0607/57-63-66 
FIAT BRAYO, 1999 r.. 15 tys. km, 1200 ccm, 16V, turkusowy 
metalic, 80 KM, 4 poduszki pow., centr. zamek, el. otw. szyby, 
ABS, wspomaganie, reg. kierownica, reguł, fotel kierowcy, RO 
z RDS, kubełkowe fotele, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, dzielona tylna kanapa, stan b. dobry, I rej. 05.2000 r, -
27.900 zl. Wąsosz, tel. 065/543-75-38,0607/09-45-05 
FIAT BRAYO, 1999 r., 28 tys. km, 1200 ccm, 16V, granatowy 
metalic, bez wypadku, 4 poduszki pow.. el. reg. reflektory, el. 
otw. szyby, reg. kierownica i fotel, alum. felgi, właściciel nie
palący. - 32.000 zł. Wrocław, tel. 071/317-20-41. 
0601/95-75-14
FIAT CINOUECENTO SOLEIL. 1990 r., 900 ccm. niebieski 
metalic, RM, stan b. dobry, zadbany, -10.300 zł lub zamienię, 
(możliwe raty). Legnica, tel. 0605/28-37-83 
RAT CINOUECENTO, 1991 r., 899 ccm. szary metalic. po 
wymianie, amortyzatory i tłumik, nowe opony, radioodtwa
rzacz, alarm, - 11.500 zł. Jawor, tel. 076/870-71-21, 
0603/28-56-40
FIAT CINOUECENTO. 1992 r.. 79 tys. km. 700 ccm. biały, 
stan dobry, II właściciel, inst. gazowa,, hak, bagażnik dacho
wy, alarm, tylne szyby uchylane, - 7.800 zł. Wrocław, tel. 
071/354-39-81
FIAT CINOUECENTO, 1992 r.. 72 tys. km, 900 ccm. biały, 
mało eksploatowany, garażowany, przegląd do 02.2002 r., 
regularnie serwisowany, Mul-T-Lock, 5-biegowy, pełna kon
serwacja amortyzacyjna, tylne szyby uchylane, zegar cyfro
wy. - 9.600 zł (możliwe raty). Wrocław, tel. 071/321-92-50. 
071/324-33-25 po godz. 7-15.0601/74-47-74 
RAT CINOUECENTO. 1992 r.. 66 tys. km, 700 ccm. benzy
na, bordowy metalic, I właściciel, bez wypadku/tylne szyby 
uchylane, zegar, alarm, zadbany, nadkola, garażowany, kon
serwacja, stan b. dobry, - 7.700 zł (w rozliczeniu może być 
Fiata 126p). Kamieniec Ząbk., tel. 074/819-91-41 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r.. 125 tys. km. 903 ccm, czer
wony, alarm, oznakowany, tylne szyby uchylane, RO, - 8.600 
zł. Nysa, tel. 0603/54-31-40
FIAT CINOUECENTO, 1992 r.,704 ccm, niebieski, bez koro
zji. owiewki, blokada skrzyni biegów, odcięcie zapł., zegarek, 
listwy boczne, nowe opony, kołpaki, nadkola, tylna szyba 
ogrzewana, wycieraczka tylna, zadbany, garażowany, stan b. 
dobry, - 7.400 zł. Starczówek, woj. wałbrzyskie, tel. 
0604/65-71-42
FIAT CINOUECENTO. 1992 r., 101 tys. km. 903 ccm. benzy
na, niebieski, centralny zamek, alarm + pilot, halogeny, tylne 
szyby uchylane, trzecie światło .stop", zegarek, konsolą, tyl
na szyba ogrzewana, • 9.600 zł lub zamienię na BMW 316, 
318. Wrocław, tel. 0601/15-54-86 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 700 ccm, benzyna, niebieski, 
RM, stan b. dobry. - 7.600 zł. Wrocław, tel. 787-44-01. 
0502/67-51-76
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 704 ccm, srebrny metalic, stan 
b. dobry, zadbany, RM, zegarek, nadkola, nowe opony, - 7.600 
zł. Wrocław, tel. 315-13-47
FIAT CINOUECENTO, 1992/93 r., 60 tys. km. 700 ccm, bor
dowy metalic, I właściciel, bez wypadku, alarm + pilot, tylne 
szyby uchylane, RM, stan b. dobry, • 7.800 zł. Starczówek, 
tel. 074/819-48-91.0604/66-59-28 
FIAT CINOUECENTO, 1992/93 r., 65 tys. km, 704 ccm. nie
bieski metalic, zadbany, wersja eksportowa, - 8.200 zl. Wro
cław, tel. 327-41-74 po godz. 12,0607/17-99-33 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 57 tys. km. 704 ccm. zielony 
metalik, garażowany, nowe opony, stan techniczny dobry, drugi 
właściciel, blokada skrzyni biegów, - .8.400 zł. Lubin, tel. 
076/846-87-91
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 90 tys. km, 700 ccm, bordowy 
metalic, blokada skrzyni biegów, szyby uchylane, dzielona 
kanapa, garażowany, zadbany, zegar, szyba ogrzewana, nowe 
opony, ukł. wydechowy, dodatkowe światło .stop*, - 8.500 zł. 
Brzeg Opolski, tel. 077/412-51-00 
FIAT CINOUECENTO. 1993 r.. 46 tys. km. 700 ccm, niebieski 
metalic, RO, zderzaki w kolorze nadwozia, nowy akumulator, 
stan b. dobry, - 8.400 zł. Brzezia Łąka, tel. 071/315-52-31 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 80 tys. km, 900 ccm, czerwo
ny, stan b. dobry, • 10.000 zł. Jelenia Góra. tel. 075/752-51-78, 
0601/87-65-57
FIAT CINOUECENTO. 1993 r.. 700 ccm, biały, • 6.500 zł. Je
lenia Góra, tel. 075/752-51-78.0601/87-65-57 
FIAT CINOUECENTO, 1993r.,700ccm, bordowy metalic, stan 
idealny, - 8.700 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/482-95-46, 
0605/34-05-45
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 76 tys. km. 900 ccm, turkuso
wy, pełna dokumentacja, bez wypadku, immobilizer, tylne szy
by uchylane, zegarek, atermiczne szyby, dodatkowe światło 
.stop", nadkola, akumulator na gwarancji, garażowany, stan 
b. dobry. - 9.800 zł. Kłodzko, teł. 074/867-75-05, 
0607/04-31-76
RAT CINOUECENTO. 1993 r.. 55 tys. km. 704 ccm. zielony 
metalic, stan dobry, • 8.000 zł. Lubań, tel. 075/646-13-78, 
0607/31-50-5)3
RAT CINOUECENTO, 1993 r., 58 tys. km. 900 ccm. benzy
na, czamy, alum. felgi, - 6.300 zł. Lubin, tel. 0604/94-17-70. 
0604/94-17-71
FIAT CINOUECENTO, 1993 fi, 700 ccm. czamy. tylne szyby 
uchylne, nowy akumulator, zadbany, - 5.000 zl lub zamienię 
na BMW 318,320. Mazurowice, tel. 071/317-62-11 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 70 tys. km, 704 ccm. czerwo

ny, zadbany, wspomaganie kier., szyberdach, • 7.900 zł. Mi
licz, tel. 0604/07-72-85 *
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 81 tys. km, 900 Ccm, szary 
metalic, alarm z pilotem, el. otw. szyby, listwy boczne, tylne 
szyby uchylne, stan idealny, • 9.300 zł. Otmuchów, tel. 
077/431-54-24
RAT CINOUECENTO, 1993 r., 62 tys. km. 700 ccm, błękitny 
metalic, stan b. dobry, • 8.000 zł. Wrocław, tel. 0606/60-94-30 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 77 tys. km, 899 ccm, ciemno
czerwony metalic, 5-biegowy, oryginalny szyberdach, szyby 
uchylne, zderzaki w kolorze nadwozia, alarm, dzielona kana
pa, pasy bezwł., konsola, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 
0608/41-57-50
FIAT CINOUECENTO ED, 1993 r.. 79 tys. km, 900 ccm. czar
ny, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, tylne szyby uchy
lane, alarm, RO, dzielone siedzenie, zadbany, - 9.450 zł. Wro
cław, tel. 0608/09-31-95

„FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 93 tys. km, 700 ccm, bordowy 
metalic, szyberdach, bogata wersja, nowe opony, stan b. do
bry, - 9.500 zł. Wschowa, tel. 065/540-50-07 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r.. 69 tys. km, 704 ccm, wiśnio
wy metalic, zadbany, garażowany, atermiczne szyby, konser
wacja, nadkola, - 8.900 zł. Ząbkowice Ś lą s k ie j tel. 
074/641-22-06 po godz. 16
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 60 tys. km, 704 ccm, benzy
na, czerwony, kpi. dokumentaqa, garażowany, oznakowany, 
bez wypadku, konserwacja, nadkola, zegarek, RO. bez śla
dów korozji, nowe opony i akumulator, przegląd do 05.2002 
r., stan techn. b. dobry, - 8.300 zł lub zamienię na Fiata 129p, 
rok prod. po 1990. Żmigród, woj. wrocławskie, tel. 
0502/20-34-22,0502/20-37-26 
FIAT CINOUECENTO, 1993/94 r.. 80 tys. km. 704 ccm. srebr
ny metalic, alarm + centr. zamek, kpi. dokumentacja, bogata 
wersja, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, obrotomierż, 
białe zegary, pokrowce, garażowany, zadbany, - 8.500 zł. 
Miękinia, tel. 071/780-31-17 do godz. 16. 317-81-43 po 
godz.20
RAT CINOUECENTO, 1993/94 r., 78 tys. km. 704 ccm, bor
dowy metalic, garażowany, stan techniczny bardzo dobry, -
8.500 zł. Prudnik, tel. 0501/36-37-89
FIAT CINOUECENTO, 1993/94 r.. 46 tys. km. 700 ccm. biały. 
I właściciel, alarm, radio, stan b. dobry, • 8.300 zł. Strzelin, tel. 
0606/81-07-20
FIAT CINOUECENTO, 1993/94 r.. 700 ccm, czerwony, welu
rowa tapicerka, alarm, oznakowany, garażowany, stan b. do
bry, - 8.300 zł lub zamienię na Fiata 126p. Ścinawa, tel. 
076/843-67-04
FIAT CINOUECENTO ED. 1994 r.. 704 ccm szyberdach, 
Mul-T-Lock, alarm, szyby atermiczne, 2 koła zimowe gratis, -
9.500 zł. Kowary, tel. 075/761-43-28
RAT CINOUECENTO. 1994 r., 76 tys. km. 700 ccm, benzy
na, niebieski metalic, oryg. lakier, lusterka i zderzaki w kolo
rze nadwozia, szyberdach, listwy boczne, zegarek, tylne szy
by uchylane, dzielona tylna kanapa, obrotomierz, RO, konso
la, dodatkowe światło .stop*, 2 wyłączniki, zapłon i odcięcie 
paliwa, garażowany, stan b. dobry, - 9.600 zł: Legnica, tel. 
076/850-62-64,0606/13-93-48 
RAT CINOUECENTO, 1994 r., 70 tyś. km. 900 ccm. granato
wy, tylne szyby uchylane, nadkola, zegarek, listwy boczne, 
pokrowce, stan b. dobry, alarm, nowe opony, -10.500 zł. Świd
nica, tel. 074/640-56-82
FIAT CINOUECENTO, 1994 r.. 46 tys. km, 700 ccm, czerwo
ny, RO z panelem, bez wypadku, stan dobry, - 8.700 zł. Wro
cław, 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. 1994 r„ 67 tys. km. 700 ccm. czerwo
ny, oznakowany, alarm, immobilizer, atermiczne szyby, tylne 
uchylane, RM + głośniki, zegar, zabezpieczenia kół, nowe 
amortyzatory, stan b. dobry, - 8.600 zł. Zdzieszowice, tel. 
077/484-554)7,0502/24-22-12 
FIAT CINOUECENT0 170,1994 r., 900 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, bez wypadku, -10.600 zł. Góra, teł. 065/543-37-63 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 64 tys. km, 704 ccm, morski 
metalic, szyby atermiczne (tylne uchylane), zegar, alarm, szy
berdach, tylna szyba ogrzewana, wycieraczka tylna, oznako
wany, bez wypadku, stan b. dobry, - 9.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-10-97
RAT CINOUECENTO, 1994 r., 70 tys. km, 700 ccm, srebrny, 
blokada skrzyni biegów, RM, stan b. dobry, • 7.700 zł. Legni
ca, tel. 076/866-44-67
FIAT CINOUECENTO, 1994 r„ 88 tys. km, 900 ccm, zielony, 
zderzaki w kolorze nadwozia, listwy boczne, szyberdach, 
dzielona kanapa, tylne szyby uchylne, zegarek/oznakowany, 
nadkola, • 11.500 zł. Legnica, tel. 0601/80-40-85 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r.. 111 tys. km; 900ccm, czerwo
ny, szyby atermiczne, immobilizer, tylne szyby uchylane, ze
garek, tylne pasy bezwł., nowe tłumiki, -10.500 zł. Lubin, tel. 
076/846-39-93.0600/60-54-01 
FIAT CINOUECENTO. 1994 r.. 77 tys. km, 899 ccm, benzy
na, biały, bez wypadku, oznakowany, garażowany, opony
1.5-roczne, • 9.900 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-45-12 po 
17,0604/78-09-50
RAT CINOUECENTO, 1994 r.. 900 ccm, czerwony, blokada 
skrzyni biegów, • 10.000 zł.-Mirków, tel. 071/315-14-59, 
0607/22-36-56
RAT CINOUECENTO. 1994 r.. 100 tys. km. 704 ccm, benzy
na, granatowy. RM, Mul-T-Lock, nowe opony, - 8.500 zł. Po
lkowice. tel. 076/845-24-19
FIAT CINOUECENTO. 1994 r.. 78 tys. km. 700 ccm, bordowy 
metalic, garażowany, RO, techn. sprawny, 2 opony zimowe, -
8.500 zł. Prudnik, tel. 077/437-50-53.0501/36-37-89
RAT CINOUECENTO. 1994 r.. 704 ccm, zielony metalic, I 
właściciel, książka serwisowa, faktura zakupu, bez wypadku, 
bez korozji, zegarek, blokada skrzyni biegów, nadkola, nowe 
opony, listwy ozdobne, owiewki, zadbany, garażowany, stan 
b. dobry, - 8.400 zł. Starczówek, woj. wałbrzyskie, tel. 
0604/65-71-42
FIAT CINOUECENTO. 1994 r.. 60 tys. km. 704 ccm. malino
wy, oryginalny lakier, stan b. dobry, • 8.700 zł. Starczówek, 
tel. 0608/53-99-78
RAT CINOUECENTO, 1994 r., 900 ccm. biały, stan b. dobry, 
stylizowany na sporting,' • 11.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-96-36,074/846-33-55 
FIAT CINOUECENTO. 1994 r.. 80 tys. km, 900 ccm, wtrysk, 
jasnoblękitny metalic, radioodtwarzacz, głośniki, alarm + pi
lot, uchylne tylne szyby, garażowany, zadbany. - 10.800 zł. 
Wójcice. tel. 071/318-64-90
FIAT CINOUECENTO, 1994 r.. 45 tys. km, 700 ccm, czerwo
ny, b. zadbany, mało eksploatowany, I właściciel, alarm, RO, 
tylne szyby uchylane, dzielona tylna kanapa, zegar cyfrowy, 
nowy akumulator i 1 opona, stan b. dobry, - 11.500 zł. Wro
cław, tel. 071/324-24-53
FIAT CINOUECENTO, 1994 r.. 64 tys. km. 704 ccm, zielony 
metalic. II właściciel, garażowany, alarm, blokada skrzyni bie
gów, centr. zamek, - 8.800 zł. Wrocław, tel. 0501/57-17-95 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r.. 69 tys. km, 900 ccm, metalic, 
garażowany, 5-biegowy, atermiczne szyby, centralny zamek, 
alarm + pilot, dzielona tylna kanapa, oznakowany, RM Blau- 
punkt. 4 głośniki, nowe amortyzatory, zadbany, - 11.200 zł. 
Wrocław, tel. 357-41-38,0607/47-47-87 
RAT CINOUECENTO, 1994/95 r.. 63 tys. km. 704 ccm. szary 
metalic, konserwacja, nadkola od nowości, garażowany, oryg. 
lakier, bez wypadku, listwy boczne, szyby atermiczne, tylne 
otwierane, szyba ogrzewana, RO z  panelem + 4 głośniki, nowy 
akumulator (gwarancja), stan b. dobry, atrakc. wygląd. - 8.300 
zł. Głogów, tel. 076/832-10-78 
FIAT CINOUECENTO. 1994/95 r., 78 tys. km. 900 ccm, platy
nowy metalic, RO, nowe opony, oznakowany, tylne szyby 
uchylane, listwy boczne, zegary, pokrowce, zadbany, • 11.000 
zł. Nysa. tel. 077/433-18-97.0600/26-17-36 
O  FIAT CINOUECENTO, 1995 r.t 704 ccm, czerwo

ny, dodatkowe św iatło „stop” , b lokada skrzyni 
biegów, tylne szyby uchylane, przebieg 8500 km, 
stan b. dobry, • 9.900 z ł . ., teł. 076/850*61-07, 
076/862-62-32 84015131

O  FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 704 ccm , jasnonie
b ieski, lak ie r metalizowany, blokada skrzyni bie
gów, oznakowany, owiewki szyb przednich, prze
bieg 77.600 km, stan b. dobry, • 10.900 z ł . ., tel. 
076/850-61-07,076/862-62-32 84015141

FIAT CINOUECENTO SPORTING. 1995 r* 71 tys. km, 1100 
ccm, czerwony, zadbany, stan blacharki i silnika b. dobry, 
udokum. pochodzenie, blokada skrzyni biegów, alum. felgi, 
tylne szyby uchylane, - 13.500 zł. Brzeg Opolski, tel. 
0501/58-14-70, 077/411-30-69 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 32 tys. km, 899 ccm, wtrysk, 
czerwony, Sporting, tylne szyby uchylane przyciemniane, 
alum. felgi Borbet, halogeny, białe zegary, obrotomierz, skó
rzane i aluminiowe dodatki, spinka kielichów Sparco, dzielo
ne tylne siedzenia, dzielone tylne siedzenia, listwy boczne, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, cena -13.500 zł. Lu
bin, tel. 076/844-92-10 do godz. t6, 076/844-77-41 do 
godz. 16 .
FIAT CINOUECENTO, 1995 ;.. 78 tys. km. 704 ccm, benzy
na, stalowy, alarm + pilot, hak, wyłącznik zapłonu, pokrowce, 
RM, zderzaki w kolorze nadwozia, ładny wygląd, garażowa
ny, • 9.500 zł. Płóczki Dolne, gm. Lwówek śląski, tel. 
075/784-60-87
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 90 tys. km. biały, stan b. do
bry, nowe opony i akumulator, immobilizer, - 9.000 zł. Prud
nik, teł. 077/436-89-01,0606/66-07-58 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 700 ccm, granatowy, szyby 
atermiczne, tylne szyby uchylane, - 9.000 zł. Wrocław, tel.
363-50-69
FIAT CINOUECENTO, 1995 r.. 90 tys. km, 704 ccm, czerwo
ny, książka serwisowa, Mul-T-Lock, zadbany, garażowany, 
komplet nowych opon, nowe amortyzatory przednie, - 9.700 
zł. Wrocław, teL 0501/40-28-76 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 47 tys. km, 900 ccm. szary 
metalic, Mul-T-Lock, tylne szyby uchylane, nadkola, oryginalny 
lakier, stan techn. b. dobry, - 12.500 zł. Bielawa, tel. 
074/833-58-33.0604/09-10-13 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 700 ccm, niebieski, bez wy
padku, oryg. lakier, ciemne szyby, stan b. dobry, - 9.300 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/735-12-92,0605/52-34-13 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r.. 78 tys. km. 900 ccm, czerwo
ny, dzielone tylne siedzenia, pokrowce, listwy boczne, tylne 
szyby uchylane, oznakowany, Mul-T-Lock, katalizator, gara
żowany, • 12.000 zł. Jawor, tel. 0600/60-90-58 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r.. 80 tys. km. 900 ccm. benzy
na, niebieski, fabryczny szyberdach, nowe opony, nowe amor
tyzatory. ukł. wydechowy, plastikowe nadkola, tapicerka 
drzwiowa, RO Panasonic, alarm + pilot, Mul-T-Lock, serwi
sowany. 1. właściciel, kupiony w salonie, -13.800 zł. Jedlina 
Zdrój, tel. 074/845-59-61,0502/57-79-42 
FIAT CINOUECENTO. 1995 r.. 54 tys. km, 700 ccm. czerwo
ny, blokada skrzyni biegów, dzielona tylna kanapa, kataliza
tor. - 8.800 zł. Legnica, tel. 076/866-44-37 
FIAT CINOUECENTO ED. 1995 r.. 76 tys. km. 704 ccm. zie
lony 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.. 47 tys. km. 900 ccm. biały, 
bez wypadku, I właściciel, garażowany, przegląd do 05.2002 
r., konserwacja, plastikowe nadkola, fakturą zakupu, tylne 
szyby uchylane, tylna szyba ogrzewana, z  wycieraczką, mało 
eksploatowany, - 11.900 zł. Mikstat, tel. 062/731-01-53. 
0503/99-84-62
FIAT CINOUECENTO, 1995 r.. 900 ccm. niebieski metalic. 
bez korozji, atermiczne szyby, zegarek, dzielona tylną kana
pa, 4 zagłówki, pasy bezwł., tylna szyba ogrzewana! wycie
raczka tylna, książka serwisowa, zadbany, garażowany, stan 
b. dobry, - 10.800 zł. Starczówek, woj. wałbrzyskie, tel. 
0604/65-71-42
FIAT CINOUECENTO. 1995 r.. 86 tys. km, 704 ccm. benzy
na, czamy, stan b. dobry, garażowany, tylne szyby uchylane, 
zegarek, pokrowce, listwy boczne, katalizator, bagażnik, tyl
na szyba ogrzewana, aktualny przegląd," 10.000 zł. Środa 
Śląska, tel. 0502/3-7-71-90 -
FIAT CINOUECENTO, 1995 r.. 40 tys. km. srebrny metalic, 
stan b. dobry, - 9.500 zł lub zamienię na większy. Świebodzi
ce, tel. 074/854-03-59,0601/58-20-53 .
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 56 tys. 'km; 700 ccm, czerwo
ny, blokada skrzyni biegów, faktura zakupu, książka serwiso
wa, oznakowany, garażowany, - 9.500 zł. Trzebnica, tel. 
0607/06-94-74
RAT CINOUECENTO, 1995 r.. 47 tys. km. 899 ccm. niebieski 
metalic, zderzaki w kolorze nadwozia, atermiczne szyby, RO, 
pokrowce, kołpaki, dzielona tylna kanapa, stan idealny,atrak
cyjny wygląd, -12.800 zł. Wałbrzych, teł. 0601/18-15-03 . 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 72 tys. km. 705 ccm, czerwo
ny, blokada skrzyni biegów, RO Panasonic, zadbany, -10.500 
zł. Wrocław, tel. 0601/73-27-39 
FIAT CINOUECENTO. 1995 r.. 700 ccm. czamy. katalizator, 
centr. zamek, el. otw. szyby, • 8.500 zł. Wrocław, tel. 
0600/66-62-55
FIAT CINOUECENTO. 1995 r.. 80 tys. km, 899 ccm, czamy, 
centralny zamek, alarm + pilot, el. otwierane szyby, RM, alu
miniowe felgi, halogeny, sportowy ukł. wydechowy, filtr pow., 
atrakcyjny wygląd, - 13.500 zł. Wrocław, tel. 349-14-29, 
0601/05-05-06
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 61 tys. km, 900 ccm, biały, 
bez wypadku, oryginalny lakier, el. otwierane szyby, central
ny zamek, Mul-T-Lock, alarm + pilot, dzielona tylna kanapa, 
zestaw głośno mówiący, stan b. dobry, • 12.000 zł. Wrocław, 
tel. 317-07-55,0601/92-49-01
RAT CINOUECENTO. 1995 r.. 69 tys. km. 704 ccm. czarny, 
zadbany, dzielona tylna kanapa, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 
345-75-81
FIAT CINOUECENTO. 1995 r.. 700 ccm. czamy. szyberdach. 
- 9.000 zł. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r.. 63 tys. km. 700 ccm. srebrny 
metalic, faktura zakupu, książka gwarancyjna, alarm + pilot, 
immobilizer, RM, katalizator, zegar elektr., tylne szyby uchy
lane, dod. światło .stop*, garażowany, zadbany, stan techn. 
b. dobry, - 9.350 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/338-02-78, 
0601/67-73-07
FIAT CINOUECENTO, 1995 r.. 59 tys. km. 700 ccm. czamy. 
tylne szyby uchylane, blokada skrzyni biegów, RO, listwy bocz
ne. dzielona tylna kanapa, komplet zimowych kół, bez wy
padku, garażowany, stan b. dobry, po przeglądzie, - 9.700 zł. 
Wrocław, tel. 373-73-59
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 39 tys. km, 700 ccm. benzy
na, zielony metalic, oryg., szyberdach, blokada skrzyni bie
gów, zegarek, pokrowce, RO, panel, listwy boczne, nadkola 
plastikowe, tylne szyby uchylane, bez wypadku, stan idealny, 
-10.900 zł. Zgorzelec, teł. 075/775-43-91,0605/57-10-91 
FIAT CINOUECENTO, 1995/96 r.. 700 ccm, niebieski, bez 
wypadku, oryg. lakier, stan idealny, - 9.500 zł lub zamienię. 
Bolesławiec, tel. 075/732-67-68.0606/74-86-04 
FIAT CINOUECENTO, 1995/96 r., 61 tys. km, 704 ccm, srebr
ny metalic, garażowany, bez wypadku, I właściciel, pełna do
kumentacja, atermiczne szyby, alarm + 2 piloty, RM Pioneer, 
panel, nowy akumulator, nowe opony, dod. światła .stopu', 
stan idealny, atrakcyjny wygląd, • 9.900 zł. Paczków, tel. 
077/431-72-06,0600/36-96-73 
FIAT CINOUECENTO. 1995/96 r.. 56 tys. km. 700 ccm. zielo
ny metalic, nowy akumulator, nowe opony, RM, el. otw. szyby, 
centr. zamek, alarm + pilot 2 szL, immobilizer, - 11.800 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-37-72
FIAT CINOUECENTO, 1995/96 r., 899 ccm, biały, immobili
zer, garażowany, zadbany, z pełną dokumentacją, przegląd 
do 05.2002 r, - 8.700 zł. Wrocław, tel. 071/351-30-44 po 
godz. 15
FIAT CINOUECENTO. 1995/96 r.. 900 ccm, szary metalic. 
katalizator, I właściciel, kupiony w salonie, faktura zakupu, 
dzielone tylne siedzenia, stan b. dobry, -11.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/325-42-66.0601/64-35-45 
FIAT CINOUECENTO. 1995/96 r.. 54 tys. km. 900 ccm. biały, 
kubełkowe fotele, obrotomierz, pasy bezwładnościowe, alarm, 
Mul-T-Lock, centralny zamek, - 11.500 zł. Wrocław, tel. 
0604/2846-80
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O  FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 704 ccm , n ieb ieski, 
lak ier metalizowany, alarm, tylne szyby uchyla* 
ne, szyby aterm iczne, zegarek cyfrowy, certyfi
kat Autoexpert, przebieg 30.900 km, stan ideał* 
ny, -11.200 z l . ., tel. 076/850*61*07,076/862*62*32 
84015151

FIAT CINOUECENTO. 1996 r., 42 tys. km, 700 ccm. biały, 
radio, uchylne tylne szyby, cztery zagłówki, • 8.900 zł. Nysa, 
tel. 0602/17-17-56
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 57 tys. km, czarny, nowe opo
ny i akumulator, zadbany, • 9.500 zł. Brzeg, tel. 077/411-90-08 
FIAT CINOUECENTO SPORTING, 1996 r.. 59 tys. km, 1100 
ccm, żółty, aluminiowe felgi, centralny zamek, alarm, immobi
lizer, białe zegary, skórzane dodatki, kubełkowe fotele, el. reg. 
reflektory, po wymianie amortyzatorów, serwisowany, atrak
cyjny wygląd, I właściciel, -15.000 zł. Góra, tel. 0604/95-63-03, 
0600/38-21-79
FIAT CINOUECENTO. 1996 r., 70 tys. km, 900 ccm, benzy
na, niebieski metalic. stan b. dobry, - 12.500 Zł. Lubin, tel. 
076/842-75-76
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 67 tys. km, 740 ccm, benzy
na, czerwony, nowe zderzaki, kołpaki i nadkola, przegląd do
05.2002 r., pokrowce, tyina szyba ogrzewana, zadbany, stan 
b. dobry, -10.000 zł. Polkowice, tel. 076/749-67-73 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 41 tys. km, 700 ccm, metalic, 
blokada skrzyni biegów, immobilizer, I właściciel, zadbany, 
stan b. dobry, -10.600 zł. Wołów, tel. 071/389-48-06 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 44 tys. km, 700 ccm, biały, 
garażowany, pokrowce, rozkł. siedzenia, stan b. dobry, • 9.200 
zł. Wrocław, tel. 0501/23-23-94 
FIAT CINOUECENTO. 1996 r., 74 tys. km, 700 ccm, wtrysk, 
katalizator, biały, bagażnik dachowy, alarm, RM + 4 głośniki, 
dodatkowe światło .stop", atermiczne zielone szyby, tylne 
szyby uchylane, dzielone tylne siedzenia, serwisowany, stan 
b. dobry, atrakc. wygląd, kpi. dokumentacja, -12.000 zł. Wro
cław, tel. 0502/58-49-31
FIAT CINOUECENTO. 1996 r., 50 tys. km, 700 ccm, biały, I 
właściciel, garażowany, centr. zamek, el. otw. szyby, tylne 
szyby uchylane, tylna szyba ogrzewana, • 9.400 zł. Wrocław, 
tel. 071/354-11-03,0602/61-38-97 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 51 tys. km, 704 ccm, niebieski 
metalic, blokada skrzyni biegów, katalizator, nadkola, listwy 
boczne, zegar, radioodtwarzacz, - 10.800 zł. Wrocław, tel. 
071/363-60-08,0501/47-70-28 
FIAT CINOUECENTO YOUNG, 1996 r., 65 tys. km. 704 ccm, 
czarny, I właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, dzielo
na kanapa, zagłówki, szyby atermiczne, uchylane, plastiko
we nadkola, listwy boczne, zegar cyfrowy, nowy ukł. wyde
chowy, katalizator, stan dobry, - 10.200 zł. Wrocław, tel. 
0604/78-13-96
FIAT CINOUECENTO SX, 1996 r.. 70 tys. km, 900 ccm. bor
dowy metalic, centralny zamek, el. otw. szyby, RO, katakiza- 
tor, dzielone siedzenie, uchylane szyby, akumulator na gwa
rancji, -14.900 zł. Wrocław, tel. 0606/37-31-93,351-95-54 
FIAT CINOUECENTO, 1996/97 r., 60 tys. km, 700 ccm, ben
zyna, biały, Mul-T-Lock, alum. felgi, stan b. dobry, - 8.600 zł. 
Nowa Sól, tel. 068/356-26-26
FIAT CINOUECENTO. 1996/97 r., 60 tys. km, 704 ccm, srebr
ny, I właściciel, stan b. dobry, • 9.400 zł. Oława, tel. 
071/313-44-29
FIAT CINOUECENTO, T996/97 r., 63 tys. km. 900 ccm, wtrysk, 
czerwony, 5-biegowy, kupiony w salonie, i właściciel, bloka
da skrzyni biegów, garażowany, -12.000 zl. Wałbrzych, tel. 
074/816-01-02
FIAT CINOUECENTO. 1996/97 r.. 70 tys. km. 900 ccm. biały, 
alarm. Mul-T-Lock, dzielona tylna kanapa, nowy akumulator i 
ukł. wydechowy, pokrowce, 4 zagłówki, 4 pasy bezwł., tylna 
szyba ogrzewana, zadbany, - 11.900 zł. Wrocław, tel. 
071/365-21-58 wieczorem, 0603/99-75-57 (k00079)
O  FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 50 tys. km, 704 ccm, 

czerwony, immobilizer, katalizator, wycieraczka 
tylnej szyby, certyfikat Autoexpert, stan b. do
bry, * 12.400 z ł . ., tel. 076/850*61*07,076/862-62-32 
84015161

0  FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 38 tys. km, 704 ccm, 
malinowy, lakier metalizowany, dzielone tylne sie
dzenie, alarm, szyby aterm iczne, certyfikat Au- 
to exp e rt, s ta n  b. do b ry , - 12.100 z ł. ., te l. 
076/850-61-07,076/862-62-32 84015171

FIAT CINOUECENTO S, 1997 r., 72 tys. km, 899 ccm, wtrysk, 
czerwony, I właściciel, kupiony w salonie, katalizator, centr. 
zamek, atermiczne szyby, tylne szyby uchylane, immobilizer, 
zegarek, RM Blaupunkt, tylne pasy bezwładnościowe, atrakc. 
wygląd, • 13.500 zł. Henryków, tel. 074/810-53-95, 
0602/89-26-27
RAT CINOUECENTO, 1997 r., 15 tys. km, 900 ccm, biały, 
poduszka pow. kierowcy, stan b. dobry, -1.200 zł. Jany, teł. 
068/321-12-29
FIAT CINOUECENTO, 1997 r.. 58 tys. km, 899 ccm, czerwo
ny, książka serwisowa, faktura zakupu, blokada skrzyni bie
gów, oznakowany, nadkola, listwy boczne, 4 zagłówki, 2 opo
ny zimowe, pokrowce welurowe, RO, zadbany, stan idealny, -
14.000 zł. Legnica, tel. 076/852-37-60,0600/25-49-44 
FIAT CINOUECENTO, T997 r., 49 tys. km, 700 ccm, czerwo
ny, I właściciel, bez wypadku, zimowe opony, serwisowany, 
RM, blokada skrzyni biegów, - 10.800 zl. Oława, tel. 
0607/30-64-90,071/313-77-39 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r„ 50 tys. km, 704 ccm, czerwo
ny, oryginalny lakier, tylne szyby uchylane, nowe opony, alarm,
1 właściciel, stan dobry. • 10,200 zł. Starczówek, tel. 
0608/53-99-78
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 70 tys. km, 704 ccm, szary 
metalic, katalizator, centr. zamek, alarm ♦ pilot, opony zimo
we, 4 zagłówki, RM + 4 głośniki, serwisowany, I właściciel, 
stan techn. b. dobry, • 1.000 zł. Świdnica, tel. 074/851-43-13, 
0601/05-47-74
FIAT CINOUECENTO YOUNG. 1997 r., 44 tys. km, 704 ccm, 
zielony metalic, zimowe opony, RO, wlew paliwa na kluczyk, 
alarm, I właściciel, niepalący, dodatkowe światło .stop* i inne, 
stan idealny, serwisowany, bez wypadku, - 12.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/664-78-73
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 39 tys. km, 704 ccm, błękitny 
metalic, zadbany, bez wypadku, 4 zagłówki, radioodtwarzacz 
+ głośniki, tylne szyby uchylane, alarm, lotka, dodatkowa ta
picerka, niebieskie fotele, mało eksploatowany, • 12.000 zł 
lub zamienię na Fiata Punto. Wrocław, tel. 0503/77-75-23 
FIAT CINOUECENTO SPORT, 1997 r., 37 tys. km, 1100 ccm. 
żółty, poduszka pow., centr. zamek, el. otw. szyby, immobili
zer, alarm, alum. felgi, skórzana kierownica i lewarek, tylne 
szyby uchylane, sprowadzony z  Niemiec, kpi. dokumentacja, 
-16.500 zł. Wrocław, tel. 071/343-83-46,0608/11-29-28 
FIAT CINOUECENTO YOUNG. 1997 r., 37 tys. km, 704 ccm. 
błękitny metalic, RM, katalizator, stan idealny, • 12.600 zł. 
Wrocław, tel. 071/348-91*75,0602/26-89-34 .
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 50 tys. km, 704 ccm, benzy
na, czerwony, garażowany, bez wypadku, I właściciel, pełna 
dokumentacja, stan b. dobry, - 11.000 zł. Złotoryja, tel. 
076/877-57-66
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 65 tys. km, 704 ccm. biały, 
bez wypadku, kupiony w salonie, alarm, zegarek, nadkola, 
listwy boczne, 3 światło .stop', • 10.800 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-46-18
FIAT CINOUECENTO, 1997/98 r., 38 tys. km, 704 ccm. nie
bieski metalic. centr. zamek, alarm, automal pasy, zegarek, 
plastikowe nadkola, I właściciel, bez wypadku, kpi. dokumen
tacja, - 12.500 z ł lub zamienię. Je len ia Góra, tel. 
0602/24-40-42
FIAT CINOUECENTO, 1997/98 r., 37 tys. km, 900 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, kupiony w salonie w 1998 r., I właściciel, ser
wisowany, alarm + pilot, dzielone tylne siedzenie, uchylane 
tylne szyby, zegarek, atermiczne szyby, garażowany, udoku
mentowany przebieg, i rejestracja w 1998 r., stan b. dobry, -
13.700 zł. Kłodzko, tel. 074/867-75-05,0607/04-31-76 
FIAT CINOUECENTO YOUNG, 1997/98 r., 57 tys. km. 700 
ccm, czarny, zadbany, dodatki, I właściciel, -12.200 zł. Lesz
no, tel. 0603/67-31-30.

FIAT CINOUECENTO S, 1997/98 r., 67 tys. km, 899 ccm, 
wtrysk, czerwony, I właściciel, wersja eksportowa, atermicz
ne szyby, immobilizer, zegarek cyfrowy, RO, alarm, nowe 
opony, - 14.500 zł lub zamienię na Fiata 126p, 1995 r. lub 
podobny, z dopłatą. Wałbrzych, tel. 074/847-35-90 
FIAT CINOUECENTO, 1997/98 r., 46 tys. km. 704 ccm, cha
browy, katalizator, immobiliser, 4 zagłówki, 4 pasy bezwład
nościowe, pełna dokumentacja, przegląd do 12.2002, możli
we raty. - 11.600 zł. Wrocław, tel. 071/345-10-64, 
0602/27-55-72
O  FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 704 ccm , niebieski, 

katalizator, certyfikat Autoexpert, przebieg 39.500 
km, stan b. dobry, -12.900 z ł . ., tel. 076/850-61-07, 
076/862-62-32 84015191

FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 900 ccm,'czerwony, kupiony 
w salonie, I właściciel, alarm, - 13.000 zł. Wrocław, tel. 
071/348-71-33,0603/50-67-40 
FIAT CINOUECENTO. 1998 r.. 59 tys. km, 900 ccm, różowy 
metalic, immobilizer, RO, zegar, el. reg. reflektory, I właści
cie l, garażowany, • 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, RM, im
mobilizer, zegar, opony zimowe, • 13.700 zł. Lubin, tel. 
076/842-63-52 wieczorem, 0605/29-42-42 
FIAT CINOUECENTO VAN, 1998 r., 79 tys. km, 900 ccm, ben
zyna, biały, katalizator, blokada skrzyni biegów, stan b. do
bry, -14.000 zł. Ścinawa, tel. 076/843-63-39 
FIAT CINOUECENTO. 1998 r.. 40 tys. km, 700 ccm, benzy
na, czerwony, el. ust. światła, Mul-T-Lock, 4 zagłówki, bez 
wypadku, garażowany, • 12.7Q0 zł. Ziębice, teł. 074/819-05-23, 
0603/43-87-06
FIAT CINOUECENTO, 1998/99 r., 700 ccm, granatowy, ku
piony w salonie, bez wypadku, I właściciel, serwisowany, za
dbany, • 11.900 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-61-91, 
0606/39-29-31
FIAT CINOUECENTO, 1998/99 r., 40 tys. km, 703 ccm, nie
bieski, I właściciel, bez wypadku, faktura zakupu, zegarek, 
blokada skrzyni biegów, el. reguł, reflektory, stan idealny, -
13.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-06-55,0503/84-98^70 
RAT COUPE, 1996 r., 72 tys. km, 2000 ccm, żółty, sportowy 
model, alum. felgi, ABS, RM, el. otw. szyby, wspomaganie, 
kpi. dokumentacja, • 30.500 zł. Wrocław, tel. 0501/25-47-55 
FIAT COUPE PINIFIARINA, 1998/99 r., 40 tys. km. 2000 ccm. 
20V, diesel, czerwony, RO, 5-biegowy, A3W, wspomaganie 
kier., alum. felgi, centr. zamek, klimatyzacja, 2 poduszki pow., 
sprowadzony 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 moż
na zobaczyć w internecie pod numerem - AG0199 www.auto- 
gielda.com.pl)
FIAT CROMA, 1987 r., 140 tys. km, biały, stan dobry, wspo
maganie, • 5.900 zł. Opole, tel. 0607/34-81-88 
FIAT CROMA, 1990 r„ 2000 ccm, wtrysk dodatkowe wyposa
żenie, na zachodnich tablicach • 2.100 zł. Wrocław, tel. 
0605/40-30-03
FIAT CROMA, 1990/91 r., 2500 ccm, TDi, kolor grafitowy 
metalic, oclony w całości, wszystkie el. dodatki, centr. zamek, 
wspomaganie, welurowa tapicerka, stan b. dobry, -11.200 zł 
lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/732-67-68,0606/74-86-04 
FIAT MAREA KOMBI, 1997 r., 1600 ccm, 16V, czerwony, w 
kraju od tygodnia, pełne wyposażenie, stan techn. b. dobry, 
stan idealny, bez wypadku, - 24.000 zł lub zamienię, (możli
we raty). Legnica, tel. 076/866-33-33,0602/71-07-00 
FIAT MAREA WEEKEND, 1997 r., 83 tys. km, 1600 ccm, 
srebrny metalic, kupiony w salonie, serwisowany, • 26.600 zł. 
Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-60-82,0603/78-94-35 
FIAT MAREA WEEKEND. 1997 r.. 75 tys. km. 1600 ccm. 16V, 
granatowy metalic, radio z RDS, ABS, wspomaganie, el. otw. 
szyby, relingi dachowe, klimatyzacja, stan b. dobry, alum. fel
gi, - 26.500 zl. Lubin, tel. 076/844-53-79 
FIAT MAREA KOMBI. 1997 r., 1600 ccm, 16V..biały, kupiony 
w salonie, serwisowany, pełna dokumentacja, 1. właściciel, 
bez wypadku, poduszka powietrzna, wspomaganie kier., ro
leta, blokada skrzyni biegów, radio, stan b. dobry, - 23.400 zł. 
Wrocław, tel. 336-34-19,0601/40-10-08 
FIAT MAREA, 1997/98 r., 100 tys. km, 1600 ccm. 16V, nie
bieski metalic, wspomaganie, centr. zamek, alarm, RM, RDS, 
el. reg. reflektory halogenowe, kupiony w salonie, • 26.500 zł 
lub zamienię. Prudnik, tel. 0604/60-81-13 
O  FIAT M AREA , 1998 r., 50 tys. km, 1600 ccm , SX, 

ko lo r grafitowy, lakier metalizowany, wspomaga
nie, poduszka pow. kierowcy, RO, el. otw. szyby, 
centr. zamek, certyfikat Autoexpert, stan b. do
bry, - 32.500 zł, tel. 076/850-61-07,076/862-62-32 
84015181

FIAT MAREA WEEKEND, 1998 r.. 57 tys. km, 1600 ccm, 
srebrny metalik, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, centr. za
mek, elektr. otw. szyby, reg. fotel + kierownica, RO + pilot, 2 
kompl. opon, I właściciel w kraju od 1999 r, - 25.600 zł. Ra
wicz, tel. 065/546-14-22,0605/09-67-46 
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, 
0502/04-47-68
FIAT MAREA WEEKEND, 1998 r., 1900 ccm. TDi, zielony 
metalic, bogate wyposażenie • 32.300 zł. Leszno, tel. 
0601/75-56-60
FIAT MAREA WEEKEND, 1998 r., 42 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
czerwony, automatic, pełne wyposiżenie, garażowany, kpi. 
opon zimowych, - 32.000 zł. Świebodzice, tel. 074/854-29-60 
po godz. 18
FIAT MAREA, 1998 r., 2000 ccm, 20V, niebieski metalic, wspo
maganie, elektryka, wieża, klimatyzacja, - 21.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/78-26-61
FIAT MAREA WEEKEND, 1999 r.. 27 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
fioletowy metalic, wspomaganie kier., ABS, 2 pod. powietrz
ne, klimatyzacja, el. otw. szyby, centr. zamek, RO, relingi da
chowe, zderzaki w kolorze nadwozia, bez wypadku, czysty i 
zadbany, stan b. dobry, • 31.900 z l. Wrocław, tel. 
0602/42-82-13
FIAT MAREA, 2000 r., 8 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grana
towy metalic, przednie reflektory, reguł, fotele, wspomaganie, 
ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, relingi dachowe, 4 pod. 
powietrzne, reg. kierownica, dzielona tylna kanapa, klimaty
zacja, - 41.000 zł. Lubin, tel. 076/749-41-71 
FIAT PALIO, 1997 r., 72 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony metalic, relingi dachowe, bagażnik dachowy, dzielona 
tylna kanapa, immobilizer, • 19.000 zł. Wrocław, tel. 
071/350-11-85,0607/22-63-44 
FIAT PALIO WEEKEND, 1998 r., 59 tys. km, 1400 ccm, biały, 
garażowany, Mul-T-Lock, stan b. dobry, - 21.900 zł. Oława, 
tel. 071/303-28-02,0601/93-46-85 
RAT PALIO, 1998 r., 38 tys. km, 1600 ccm, HL wspomaganie 
kierownicy, centralny zamek, el. szyby, mul-t-lock - 23.500 zł. 
Wrocław, tel. 0605/43-41-41
FIAT PALIO WEEKEND, 1999 r., 51 tys. km, 1200 ccm, tur
kusowy metalic, poduszka powietrzna, radioodtwarzacz, ob
rotomierz, - 25.000 zł. S ieradz, tel. 043/829-48-91, 
0604/11-97-76
FIAT PALIO WEEKEND EL, 2000 r., 17 tys. km, 1250 ęęm, 
benzyna, czerwony, RO, alarm, poduszka powietrzna, regu
lowana kierownica, na gwarancji, stan idealny, • 27.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/783-86-73
FIAT PALIO WEEKEND, 2000 r., 20 tys. km, 1200 ccm, ben
zyna, niebieski metalic, spłacone 25% wartości, homologa
cja, wspomaganie, el. otw. szyby, poduszka pow., relingi da
chowe, RO, autoaiarm, immobilizer, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 
071/783-38-39,0606/96-75-64 
FIAT PANDA, 1982 r., 1000 com, biały, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0503/99-23-72
FIAT PANDA, 1982 r., 900 ccm, czarnoszary. po remoncie 
silnika, • 2.600 zł. Wrocław, tel. 071/788-65-23 
FIAT PANDA, 1985 r., 79 tys. km, 900 ccm, czarny, technicz
nie sprawny, do poprawek blacharskich, ekonomiczny, zielo
ne szyby, tylne uchylane, 5-biegowy, szyberdach, z pełną 
dokumentacją - 1.900 zł. Wrocław, tel. 0501/84-29-11

FIAT PANDA, 1986 r., 890 ccm, benzyna, biały, szyberdach, 
5-biegowy, RO + głośniki, • 2.200 zł. Lubin, tel. 076/847-62-10, 
0502/96-94-15
FIAT PANDA. 1987/93 r., 900 ccm, czarny, - 3.800 zł. Wro
cław, tel. 071/325-39-73,0605/62-11-12 
FIAT PANDA FIRE, 1993 r., 41 tys. km, 1100 ccm, czarny, I 
właściciel, - 5.700 zł. Kępno, tel. 062/781-52-59 
FIAT PUNTO, 1994 r„ 60 tys. km, 1100 ccmr kolor wiśniowy, 
RO, immobilizer, 5-drzwiowy, poduszka pow., I właściciel, -
15.500 zł. Drezdenko, tel. 095/762-45-34,0602/18-44-65 
FIAT PUNTO, 1994 r., 84 tys. km, 1100 ccm, złoty metalic, 
3-drzwiowy, poduszka pow. kierowcy, tylne szyby uchylane, 
zadbany, -15.600 zł lub zamienię. Legnica, tel. 0606/99-12-44 
FIAT PUNTO, 1994 r., 87 tys. km, 1700 ccm, turbo D, czarny, 
RO, centr. zamek, -15.900 zł. Prochowice, tel. 076/858-46-36, 
0607/34-19-15
FIAT PUNTO, 1994 r., 100 tys. km, 1775 ccm, TDS, perłowo- 
niebieski metalic, wspomaganie, poduszka pow., sportowe 
zawieszenie, alum. felgi 15" Azew, spoiler, 3-drzwiowy, otwie
rane tylne szyby, garażowany, kpi. dokumentacja, I właści
ciel, atrakc. wygląd, stan b. dobry, > 17.200 zł. Bartłomiej Bie
lak, 55-030 Węgry, gm. Żórawina, ul. Kolejowa 1 
FIAT PUNTO, 1994/95 r., 1000 ccm, srebrny metalic, 5-bie
gowy, 5-drzwiowy, dzielone tylne siedzenia, zapasowe po
krowce, immobilizer, RO, • 12.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/14-06-23
FIAT PUNTO E L X ?5 ,1995 r., 96 tys. km, 1240 ccm. benzy
na, srebrny metalic, kupiony w salonie, po remoncie, zderza
ki w kolorze nadwozi, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, 
halogeny, • 16.500 zł. Łagów, tel. 075/771-59-97, 
0501/22-40-53
FIAT PUNTO, 1995 r., 100 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer
wony metalic, 3-drzwiowy, alum, felgi, zderzaki i lusterka w 
kolorze nadwozia, stan dobry, • 14.500 zł. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-30-86,0601/58-24-14 
FIAT PUNTO SX, J995 r., 60 tys. km 5-drzwiowy, centralny 
zamek, el. otwierane szyby, wspomaganie kier, • 15.000 zł. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 062/593-03-75 
FIAT PUNTO, 1995 r., 72 tys. km, 1100 ccm, biały, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, immobilizer, 5-drzwiowy, 
Mul-T-Lock, poduszka powietrzna, dzielona kanapa, pełna 
dokumentacja, radio Pioneer, garażowany, -16.000 zł. Przy
borów, tel. 071/388-16-60,0607/26-78-25 
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, ga
rażowany, stan b. dobry, - 16.500 zł. Raw icz, tel. 
065/545-56-65
FIAT PUNTO, 1995 r., 105 tys. km, 1100 ccm, szary metalic, 
3-drzwiowy, • 13.700 zł. Sława, tel. 068/356-61-47 
FIAT PUNTO SX, 1995 r., 100 tys. km, 1700 ccm, turbo D, 
biały, 5-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
centr. zamek, el. otw. szyby, RO, immobilizer, garażowany, -
16.500 zł lub zamienię na droższy, diesel, z  dopłatą. Wał
brzych, tel. 074/843-95-31
FIAT PUNTO, 1995 r., 1700 ccm, turbo D. srebrny metalic, 
5-drzwiowy, klimatyzacja, centralny zamek, el. otwierane szy
by, regulowana kierownica i fotel kierowcy, poduszka pow, -
17.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-60-41 po godz. 20. 
0502/13-95-69
FIAT PUNTO, 1995 r., 83 tys. km, HOO^ccm, benzyna, czar
ny, immobilizer, akumulator i alternator na gwarancji, stan b. 
dobry, -13.800 zł. Wrocław, tel. 071/357-24-28,0605/62-33-21 
FIAT PUNTO ELX, 1995/96 r., 58 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, 
srebrny metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, zdejmowany 
dach, alum. felgi Borbet 15", sportowy filtr powietrza, sporto
wy ukł. wydechowy, reg. kierownica, ABS, kpi. dokumentacja, 
centr. zamek, RM Clarion, stan b. dobry, - 20.500 zł lub za
mienię. Legnica, tel. 076/885-48-01,0602/40-46-75 
FIAT PUNTO 55 S. 1995/96 r., 80 tys. km. 1100 ccm, wtrysk 
5-biegowy, 3-drzwiowy, zielone szyby, 2 poduszki pow., 4 
zagłówki, RM Blaupunkt+4 głośniki, nowe amortyzatory, nowe 
opony, el. reguł, reflektory, regulowana kierownica, sprowa
dzony w całości, stan idealny, • 14.400 zł. Strzelin, tel. 
071/392-28-35,0503/65-89-31 
FIAT PUNTO, 1996 r., czerwony, 3-drzwiowy, 2 pod. powietrz
ne, -15.500 zł. Kępno. tel. 062/782-34-10.0607/50-39-96 
FIAT PUNTO. 1996 r., 75 tys. km, 1100 ccm, niebieski. 
3-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, tylne szyby uchy
lane, centr. zamek, garażowany, • 16.700 zł. Kępno, tel. 
062/791-11-04, 0605/24-57-63 
FIAT PUNTO, 1996 r., 70 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, chabro
wy metalic, immobilizer, 3-drzwiowy, stan techn. b. dobry, •
16.600 zł. Legnica, tel. 076/850-63-89 
FIAT PUNTO. 1996 r.. 40 tys. km, 1100 ccm, ciemnoniebie
ski, wspomaganie, alum. feigi, RO, garażowany, stan idealny, 
bardzo atrakcyjny wygląd, - 17.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-41-80,0608/47-72-16 
FIAT PUNTO 75 ELX, 1996 r.r 55 tys. km. 1242 ccm. czerwo
ny, instalacja gazowa, 5-drzwiowy, 75 KM, I właściciel, kupio
ny w salonie, garażowany, blokada skrzyni biegów, alarm, 
przegląd do 04.2002 r, -19.100 zł. Wrocław, tel. 355-56-08 
FIAT PUNTO EIX  75,1996 r., 90 tys. km, 1242 ccm, czerwo
ny, 3-drzwiowy, -17.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-25-37 
w godz. 11-17
RAT PUNTO SX60 ,1996 r., 75 tys. km, 1242 ccm, czarny, 
5-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, ob
rotomierz, immobilizer, kpi. dokumentacja, -17.900 zl. Ostrów 
WIkp., tel. 062/738-04-79
FIAT PUNTO, 1996 r., 100 tys. km, 1100 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, 3-drzwiowy, immobilizer, tylne szyby uchylane, kpi. 
dokumentacja, - 15.900 zł. Syców, tel. 062/785-92-59, 
0604/44-72-65
FIAT PUNTO SX, 1996 r., 46 tys. km. 1200 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, 4-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, -
17.200 zł. Syców, tel. 062/785-94-95,0604/27-78-61 
FIAT PUNTO, 1996 r., 59 tys. km, 1200 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy metalic, automatic, centr. zamek, el. otw. szyby, 
wspomaganie, ciemne szyby, RM, -19.700 zł. Wrocław, tel. 
071/349-42-91
FIAT PUNTO 75 ELX, 1996/97 r., 45 tys. km, 1200 ccm. kolor 
morski metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, immobilizer, we
lurowa tapicerka, alarm, blokada skrzyni biegów, reg. kierow
nica, radio, zderzaki w kolorze nadwozia, 5-drzwiowy, gara
żowany, kupiony w salonie, bez wypadku, wersja eksporto
wa, stan b. dobry, -19.300 zł. Żary, tel. 068/375-90-90 
FIAT PUNTO, 1997 r., 58 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, hak, RM, zadba
ny, • 17.300 zł (zwolnienie z  opłaty skarb.). Leszno, tel. 
065/526-29-46,0601/69-14-44 
FIAT PUNTO 55 5X. 1997 r., 66 tys. km, 1100 ccm, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, c. zamek, 3 elementy do 
lakierowania, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 16.300 
zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0603/60-78-74 
FIAT PUNTO, 1997 r., 48 tys. km. 1300 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, RO, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. za
mek, do lakierowania, • 14.500 zł. Ostrów WIkp., tel. 
062/737-10-52.0603/32-13-73 
FIAT PUNTO 55 S, 1997 r., 61 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, serwisowany, komplet opon zimowych, RO, centr. 
zamek, blokada skrzyni biegów, I właściciel, -18.500 zł. Pra
szka, tel. 034/359-18-03
FIAT PUNTO SX 75,1997 r., 55 tys. km, 1242 ccm, zielony, 
5-drzwiowy, el. otwierane szyby, el. reg. reflektory, centralny 
zamek, obrotomierz, I właściciel, kupiony w salonie, bez wy
padku, serwisowany, stan idealny, zadbany, możliwe raty 
przez Komis, • 19.900 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 
071/781-84-69.0603/42-29-49 
FIAT PUNTO SX, 1997 r.. 35 tys. km, 1242 ccm, benzyna, 
wtrysk, czerwony, 75 KM, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. 
reflektory, centr. zamek + pilot, immobilizer, alarm, obroto
mierz, dzielona kanapa, zegar cyfrowy, zagłówki, kupiony w 
salonie, zadbany, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, • 19.800 
zł. Wrocław, teł. 071/354-57-58 
FIAT PUNTO 75 SX, 1997 r., 58 tys..km, 1200 ccm, benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, 75 KM, el. otw. szyby, centr. zamek, 
halogeny, blokada skrzyni biegów, RM, immobilizer, el. reg.

reflektory, reg. wys. kierownicy i fotela kierowcy, kupiony w 
salonie, I właściciel, zadbany, - 19.800 zł. Wrocław, tel. 
0604/95-34-35
FIAT PUNTO, 1997 r., 1108 ccm, czerwony metalic, centralny 
zamek, alarm, RM, el. otwierane szyby, kupiony w salonie, 
garażowany, 5-drzwiowy, -18.900 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0607/53-05-81
FIAT PUNTO, 1997 r., 72 tys. km, 1200 ccm, zielony metalic, 
75 KM, kupiony w salonie, el. otwierane szyby, centralny za
mek, 2 poduszki powietrzne, radioodtwarzacz, * 18.800 zl. 
Żmigród, tel. 0605/26-30-39
FIAT PUNTO S, 1997/98 r., 83 tys. km, 1108 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, i właściciel, kupiony w salonie w kraju. 
3-drzwiowy, alarm, centralny zamek, oznakowany, pełna do
kumentacja, zadbany, nowy akumulator i opony, serwisowa
ny, garażowany, • 10.650 zł. Wrocław, tel. 071/324-90-01 
FIAT PUNTO, 1998 r., 33 tys. km, 1100 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, 3-drzwiowy, tylne uchylane szyby, immobilizer, 
garażowany, -19.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-21-42 
FIAT PUNTO, 1998 r., 50 tys. km, 1100 ccm, zielony metalic, 
z salonu, I właściciel, 5-drzwiowy, książka serwisowa, orygi
nalny lakier, zegarek, immobilizer, garażowany, stan b. do
bry, - 21.000 zł. Legnica, tel. 076/850-62-64,0606/13-93-48 
RAT PUNTO 60 SX. 1998 r., 37 tys. km, niebieski metalic, 
3-drzwiowy, 4 zagłówki, atrakcyjny wygląd, • 18.000 zł. Odo
lanów, tel. 062/733-22-85,0603/93-60-02 
FIAT PUNTO, 1998 r., 45 tys. km. 1240 ccm, czarny, 60 KM, 
3-drzwiowy, oryg. radio, zadbany, garażowany, kpi. dokumen
tacja, l właściciel, w kraju od 99 r, - 20.900 zł. Pleszew, tel. 
062/742-45-76
FIAT PUNTO 75,1998 r., 63 tys. km, 1200 ccm, wtrysk. Pb/, 
bordowy metalic. 5-drzwiowy, centralny zamek, el. otwierane 
szyby, obrotomierz, RO, z  salonu, pełna dokumentacja, im
mobilizer, kodowany zapłon, stan b. dobry, - 21.000 zł. Szcza
win, tel. 071/392-38-29.0602/88-41-53 
FIAT PUNTO, 1998 r., 37 tys. km, 1300 ccm, czarny, książka 
serwisowa, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, obro
tomierz, • 21.500 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
FIAT PUNTO SX, 1998 r., 60 tys. km, 1100 ccm. zielony me
talic, centralny zamek, el. otwierane szyby, immobilizer, zde
rzaki w kolorze nadwozia, kupiony w kraju, -18.000 zł. Wro
cław. tel. 345-65-83.
FIAT PUNTO, 1998 r., 30 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer
wony, RM + głośniki Pionieer. po wymianie świec i oleju, blo
kada. • 19.500 zł. Wrocław, tel. 071/349-40-86,0604/41-35-45 
FIAT PUNTO, 1998/99 r., 42 tys. km, 1100 ccm, granatowy 
metalic, kupiony w salonie, 5-drzwiowy, książka serwisowa, 
listwy boczne, zegarek, immobilizer, garażowany, stan b. do
bry, - 21.000 zł. Legnica, teł. 076/850-62-64,0606/13-93-48 
FIAT PUNTO 55,1998/99 r., 65 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
czerwony, stan b. dobry, 3-drzwiowy, instalacja gazowa, nowe 
opony, II właściciel, garażowany, 4 zagłówki, dzielona tylna 
kanapa, kupiony w salonie, bez wypadku, - 18.800 zł lub 
zamienię. Paczków, tel. 0606/94-20-14 
FIAT PUNTO, 1999 r., 41 tys. km, 1100 ccm. niebieski meta
lic. 5-drzwiowy, kupiony w salonie, poduszka pow, • 20.900 
zł. Legnica, tel. 0606/99-12-44 
FIAT PUNTO IIELX, 1999 r.. 10 tys. km. 1200 ccm, benzyna, 
zielony metalic, zderzaki w kolorze nadwozia, ABS, podusz
ka pow., RO + 4 głośniki, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, 
5-drzwiowy, wspomaganie, reg. kierownica i fotel, centr. za
mek, komputer, dod. światło .stop", immobilizer, listwy bocz
ne, dzielone siedzenia, nadkola, - 33.000 zł. Brzeg, tel. 
077/416-61-69 po godz. 16
FIAT PUNTO, 1999 r., 23 tys. km, 1100 ccm 3-drzwiowy. tylna 
szyba ogrzewana, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, 4 
głośniki, alum. felgi, stan b. dobry, zadbany, - 21.000 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-10-29,0604/63-54-62 
FIAT PUNTO SOLE, 1999 r., 36 tys. km. 1100 ccm. szarofio- 
letowy metalic, kupiony w salonie, 5-drzwiowy, I właściciel, 
poduszka pow., immobilizer, zegarek, garażowany, bez wy
padku, stan idealny, • 22.900 zl lub zamienię. Legnica, tel/ 
076/850-62-64.0606/13-93-48 
FIAT PUNTO 60,1999 r,, 20 tys. km, 1250 ccm 3-drzwiowy, 3 
elementy do lakierowania, kupujący zwolniony z  opłaty skar
bowej, • 18.300 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 W godz. 9-17, 
0603/60-78-74
FIAT PUNTO SOLE, 1999 r., 1100 ccm, niebieski, 5-drzwio
wy, pilnie sprzedam, -16.800 zł. Wrocław, tel. 071/360-91-90, 
0607/09-37-76
FIAT PUNTO, 1999 r., 27 tys. km, 1100 ccm, niebieski meta
lic, 2 pod. powietrzne, szyberdach, sprowadzony z  Niemiec, •
22.000 zł (zwolnienie z opłaty, skarb.). Zychów, tel. 
062/763-41-56,0601/88-73-75 
FIAT PUNTO, 1999/00 r., 32 tys. km, 1700 ccm, ciemnonie
bieski metalic. wspomaganie, centr. zamek + pilot, elektr. otw. 
szyby, zderzaki w kol. nadwozia, RO CD Kenwood + 4 głośni
ki, • 24.500 zł. Krobia, tel. 065/571-17-60,0603/08-88-14 
FIAT PUNTO, 1999/00 r., 26 tys^km, 1200 ccm, niebieski 
metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, el. reg. lusterka, immobi
lizer, zderzaki w kolorze nadwozia, - 20.900 zl. Leszno, tel. 
0601/50-97-44
FIAT PUNTO II, 1999/00 r., 38 tys. km. 1800 ccm, 16V, perło- 
womiedziany metalic, wszystkie el. dodatki, ABS, klimatyza
cja, 4 pod. powietrzne, alum. felgi, RO + CD, komputer, I wła
ściciel, stan idealny, - 34.800 zł lub zamienię. Złotoryja, tel. 
076/878-63-77.0604/83-26-46 
FIAT PUNTO II, 2000 r., 11 tys. km, 1200 ccm, złoty metalic. i 
właściciel, na gwarancji, 5-drzwiowy, alarm, immobilizer, pod. 
powietrzna kierowcy, nadkola, pokrowce, welurowa tapicer
ka. - 28.900 zł. Głogów, tel. 0608/36-62-79 
FIAT PUŃTO II SX, 2000 r.. 45 tys. km. 1200 ccm, zielony 
metalic, kupiony w salonie, 5-drzwiowy, I właściciel, oryg. la
kier, welurowa tapicerka, listwy boczne, zegarek, garażowa
ny, stan idealny, - 29.500 zł lub zamienię. Legnica, tel. 
076/850-62-64,0606/13-93-48 
FIAT REGATA, 1984 r., 1400 ccm, szary metalik, centralny 
zamek, obrotomierz, ekonomizer, radio Sony, przegląd do 
kwietnia 2002 r, - 2.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-82-61 
FIAT REGATA, 1984 r., 1500 ccm, zielony, dodatkowe czę
ści, - 2.000 zł. Kłodzko, tel. 074/868-75-77 
FIAT REGATA 1984 r., 1700 ccm, diesel stan dobry, - 2.000 
zł. Szprotawa, tel. 068/376-54-70 
FIAT REGATA, 1985 r., 1700 ccm całkowicie rozbity, -1.300 
zł. Kamienna Góra, tel. 0501/09-82-86.0604/75-49-98 
FIAT REGATA 138 R, 1985 r.. 160 tys. km, 1500 ccm, benzy
na, niebieski, reg. kierownica, ekonomiczny, RM, ważny prze
gląd, 5-biegowy, tylna szyba ogrzewana, nowa stacyjka, ga
rażowany, po naprawie rozrusznika, nowa przednia szyba, 
stan dobry, -1.100 zł. Wrocław, tel. 0602/50-00-57 
FIAT REGATA KOMBI, 1985 r., 170 tys. km, 1498 ccm, biały, 
centr. zamek, el. otw. szyby, RM, nowa przekł. kierownicy, 
amortyzatory, wahacze i klocki hamulcowe, atrakcyjny wygląd, 
- 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/330-02-74 
FIAT REGATA, 1986 r., 1498 ccm, niebieski, do remontu, -
1.700 zł. Głogów, tel. 076/833-50-19,0607/51-35-11 
FIAT REGATA, 1987 r., 1900 ccm, diesel, biały, el. otw. szy
by, centr. zamek, wspomaganie, - 2.200 zł. Chojnów, tel. 
076/818-89-90
FIAT REGATA, 1988 r., 230 tyś. km, 1700 ccm, diesel, nie
bieski metalic, stan b. dobry, 5-biegowy, reg. kierownica, hak, 
dodatkowo pasek rozrządu, nowy akumulator, ukł. hamulco
wy, linka hamulca ręcznego i amortyzatory, RM + 4 głośniki, 
wiele innych dodatków, - 6.000 zł. Legnica, tel. 076/862-15-95 
po godz. 16,0604/12-81-54
FIAT REGATA, 1988 r. dla ob. WNP • 1.000 DEM. Wrocław, 
tel. 071/338-41-12
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 r., 1500 ccm, wtrysk, srebrny metalic. 
5-drzwiowy, 5-biegowy, podwójny grill, kwadratowe klamki, 
dzielona tylna kanapa, ekonomiczny, przegląd do 08.2001 r., 
stan techn. dobry, stan silnika b. dobry, - 2.200 zł. Nowa Sól, 
tel. 068/356-32-28
FIAT RITMO, 1982/88 r., 1500 ccm, zielony metalic, nowe 
opony, nowy akumulator, stan dobry, sprow. w całości, nad

wozie wymienione przez PZU 1988 r. - 3.200 zł. Paczków, tel. 
0603/36-63-27
FIAT RITMO CABRIO, 1983 r., 1500 ccm, benzyna, żółty, spor
towy, atrakc. wygląd, składany dach, - 4.300 zł lub zamienię. 
Lubin, tel. 076/846-15-61 '
FIAT RITMO, 1983 r., 1300 ccm, benzyna, -1.100 zł. Wro
cław, tel. 0602/87-46-22
FIAT RITMO, 1984 r., 1700 ccm, diesel, niebieski metalic, po 
wymianie oleju, płynów, filtrów, świec, uszczelka pod głowicą 
+ drugi silnik, dużo dodatków, - 2.900 zł. Polkowice, tel. 
0604/07-96-27
FIAT RITMO, 1984 r„ 220 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, szyberdach, obrotomierz, 
komputer, 4 reflektory, dużo nwoych części, brak przeglądu i 
OC, • 1.000 zł. Marek Pazgan, 58-512 Stara Kamienica, Krom- 
nów 92, gm. Stara Kamienica, tel. 075/754-37-57 
FIAT RITMO, 1985/86 r., 1800 ccm, diesel, srebrny metalic, 
oryg. lakier, 5-drzwiowy, 5-biegowy, kupiony w salonie, gara
żowany, stan b. dobry, - 4.950 zł. Świdnica, tel. 0601/67-21-85 
FIAT RITMO 60pL, 1986 r., 160 tys. km, 1100 ccm. czerwony, 
zderzaki w kołdrz^nadwozia, prostokątne klamki, podwójne 
światła, halogerly, zadbany, stan techniczny dobry, - 3.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/641-94-52 
FIAT RITMO, 1986 r., 1500 ccm, fioletowy, alum. felgi, RO, 
sportowy ukł. wydechowy, inst. gazowa, stan b.dobry, -5.600 
zł lub zamienię na droższy. Wrocław, tel; 071/346-43-17, 
0609/16-81-51 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - A00490 www.autogielda.com.pl)
FIAT RITMO, 1986 r., 1700 ccm, diesel, biały, -1.500 zł. Jele
nia Góra, tel. 0603/28-50-33
FIAT SEICENTO CITYMATIC, 1998 r.. czerwony metalic. 
sprzęgło automatyczne, szyberdach, immobilizer, el. otw. szy
by, - 20.000 zł. Kępno, tel. 062/782-42-22 po godz. 15. 
062/782-23-99 po godz. 15
FIAT SEICENTO SX. 1998 r., 38 tys. km, 900 ccm. rudy meta
lic, oryginalny lakier, I właściciel, pełna dokumentacja, el. 
otwierane szyby, zegarek, dzielona tylna kanapa, immobili
zer, oznakowany, garażowany, stan b. dobry, • 16.800 zł. Le
gnica, tel. 076/850-62-64.0606/13-93-48 
FIAT SEICENTO, 1998 r„ 35 tys. km. 1100 ccm Sporting, cen
tralny zamek, el. otwierane szyby, aluminiowe felgi, haloge
ny, skórzana kierownica, - 17.500 zł. Lubin, tel. 0605/82-77-41 
FIAT SEICENTO SX, 1998 r., 35 tys. km, 899 ccm, bursztyno
wy metalic, immobilizer, el. otw. szyby, zderzaki w kolorze 
nadwozia, dzielona tylna kanapa, I właściciel, • 17.000 zł. 
Świdnica, lei. 074/853-16-29
FIAT SEICENTO, 1998 r., 50 tys. km, 900 ccm, czarny, stan 
b. dobry, -17.500 zł lub zamienię na tańszy. Świebodzice, tel. 
074/854-03-59,0601/58-20-53 
FIAT SEICENTO SPORTING. 1998 r., 44 tys. km, 1100 ccm. 
żółty. -18.500 zł. Wrocław, tel. 071/311-29-75.071/311-23-24 
FIAT SEICENTO. 1998 r., 35 tys. km, 900 ccm, czerwony, 
oznakowany, alarm, blokada skrzyni biegów, dzielona tylna 
kanapa, radio, tylne pasy bezwładnościowe, • 16.900 zł. Wro
cław, tel. 071/368-81-54
FIAT SEICENTO SX, 1998/99 r.. 46 tys. km, 900 ccm, złoty 
metalic, I właściciel, zderzaki w kolorze nadwozia, el. otw. 
szyby, - 16.900 zł. Dzierżoniów, tel. 074/830-11-52, 
0604/91-14-63
FIAT SEICENTO, 1998/99 r.. 52 tys. km, 900 ccm. niebieski, 
kupiony w salonie, I właściciel, serwisowany w ASO, blokada 
skrzyni biegów, bez wypadku, • 17.300 zł. Jastrzębie, tel. 
077/410-14-62 wewn. 193.0600/21-52-33 
FIAT SEICENTO SX. 1998/99 r., 27 tys. km. 900 ccm. błękit
ny metalic, kupiony w 01.99 r.. i właściciel, kpi. dokumenta
cja, zderzaki w kolorze nadwozia, el. otw. szyby, Mul-T-Lock, 
RO, dzielona tylna kanapa, listwy boczne, zegarek, oznako
wany, • 17.800 zł lub zamienię. Legnica, tel. 076/850-62-64, 
0606/13-93-48
FIAT SEICENTO, 1998/99 r., 900 ccm, czerwony metalic, el. 
otwierane szyby, RM Panasonic, z  salonu, stan b. dobry, -
17.900 zł lub zamienię. Prusice, tel. 071/312-63-31. 
0604/36-35-85
FIAT SEICENTO, 1998/99 r., 900 ccm, srebrny metalic, kata
lizator, garażowany, konserwacja, immobilizer, 4 żaglówki, 
pokrowce, 5-biegowy, - 17.200 zł lub zamienię na tańszy. 
Wrocław, tel. 0601/76-64-36
FIAT SEICENTO, 1999 r., 48 tys. km, 899 ccm, kolor morelo- 
wy, -16.000 zł. Oława. tel. 0606/27-08-03 
FIAT SEICENTO YOUNG. 1999 r.. 900 ccm. biały. 4 głośniki, 
zderzaki w kolorze nadwozia, - 16.000 zł. Opole, tel. 
0602/75-90-57
FIAT SEICENTO VAN, 1999 r., 28 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, 
biały, bez wypadku, I rej. 09.1999 r., blokada skrzyni biegów, 
RO, stan b. dobry, -15.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-19-39 
FIAT SEICENTO. 1999 r., 19 tys. km. 900 ccm. czarny, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, dzielona tylna kanapa, 
uchylne tylne szyby, katalizator, welurowa tapicerka. RM Sony 
z  RDS-em, stan idealny, bez wypadku, - 17.500 zł. Świebo
dzice. tel. 0605/06-61-16
FIAT SEICENTO, 1999 r., 47 tys. km. 900 ccm. koralowy, ku
piony w salonie, I właściciel, serwisowany, garażowany, za
dbany, tylne szyby uchylane, blokada skrzyni biegów, -17.200 
zł. Włoszakowice, tel. 065/537-03-26 
FIAT SEICENTO, 1999 r., 899 ccm, łososiowy metalic, bez 
wypadku, zderzaki w kolorze nadwozia, dzielona tylna kana
pa, stan b. dobry, • 16.500 zł. Wrocław, tel. 317-07-55. 
0601/92-49-01
FIAT SEICENTO, 1999 r., 25 tys. km, 900 ccm, granatowy, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, el. otw. szyby, radio 
Sony, alum. felgi, I właściciel, garażowany, zadbany, -17.500 
zł. Wrocław, tel. 0605/66-65-92 
FIAT SEICENTO, 1999/00 r.. 900 ccm. czarny, kupiony w sa
lonie, i właściciel, faktura zakupu, oryg. lakier, bez wypadku, 
serwisowany, alarm, blokada skrzyni biegów, dzielone tylne 
siedzenie, zderzaki w kolorze nadwozia, tylne szyby uchyla
ne, garażowany, stan idealny, -17.500 zł łub zamienię na Fiata 
Cinquecento, 126p. Kłodzko, tel. 074/867-75-05, 
0607/04-31-76
FIAT SEICENTO YOUNG. 1999/00 r., 23 tys. km, niebieski, I 
właściciel, serwisowany, kupiony w salonie, atermiczne szy
by, uchylne tylne szybki, zderzaki w kolorze nadwozia, alarm, 
oznakowany, stan idealny, - 17.500 zł. Wrocław, tel. 
071/338-29-29
FIAT SEICENTO SPORTING. 1999/00 r., 22 tys. km, 1100 
ccm, biały, aluminiowe felgi, poduszka pow., el. otwierane 
szyby, centralny zamek, alarm, • 20.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/40-50-15
FIAT SEICENTO, 2000 r., 6 tys. km, 900 ccm, szampański 
metalic, poduszka pow., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, tylne 
szyby uchylane, zderzaki w kolorze nadwozia, białe kierun
kowskazy, szyby atermiczne, kpi. dokumentacja, kpi. kluczy
ków, • 19.500 zł. Leszno, tel. 065/526-88-98 
FIAT SEICENTO SPORTING. 2000 r., 1 tys. km, 1100 ccm. 
żółty, pełny tuning + dodatkowo wyposażenie standardowe, •
28.300 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-26-27,0607/08-48-02 
FIAT SEICENTO, 2000 r., 9 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
wtrysk, niebieski, I właściciel, kupiony w salonie, oryginalny 
ląkier, alarm, faktura zakupu, el. otw. szyby, poduszka pow. 
kierowcy, alarm, stan idealny, - 21.000 zł. Stronie Śl., tel. 
074/814-14-47.0606/28-89-88 
FIAT SEICENTO, 2000 r., 15 tys. km, 1100 ccm, złoty metalic, 
poduszka powietrzna, el. otwierane szyby, tylne szyby uchy
lane, zadbany, -19.000 zł. Wrocław, tel. 398-75-80 
FIAT SEICENTO. 2000 r., 21 tys. km. 900 ccm, niebieski, I 
właściciel, na gwarancji, bez wypadku, dzielone tylne siedze
nia, -19.000 zł. Wrocław, tel. 0607/33-18-77 
FIAT SEICENTO FUN, 2000 r., 6 tys. km. 900 ccm. kelor pa
stelowy, I właściciel, na gwarancji, tylne szyby uchylane, zde
rzaki w kolorze nadwozia, listwy boczne, RO, immobilizer, •
20.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-13-80 
FIAT SIENA, 1997 r., 40 tys. km. 1400 ccm, benzyna, czer
wony, serwisowany, kupiony w salonie, zadttany, stan b. do
bry. - 21.000 zł. Milicz, tel. 071/384-22-62.0601/72-51-79 
FIAT SIENA el, 1997 r., 52 tys. km, 1400 ccm. czerwony, ku
piony w salonie, centralny zamek, - 17.500 zł. Wrocław, tel. 
355-29-07 po godz. 17
FIAT SIENA HL. 1998 r., 69 tys. km, 1600 ccm, czerwony
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metalik, stan b. dobry, serwisowany, nowy pasek rozrządu, 
elektr. otw. szyby, centralny zamek, reg. kolumna kierownicy, 
I właściciel, - 19.900 zł. Złotoryja,'tel. 076/678-11-60, 
0604/18-79-29

' FIAT SIENA HL, 1998 r., 46 tys. km, 1400 ccn)» metalic, I rej. 
1998 r.t blokada skczyni biegów, alarm, oznakowany, RO + 
głośniki, - 21.000 zł. Karpacz, teL 075/761 -97-33 
FIAT SIENA HL, 1998 r., 1600 ccm, niebieski, centr. zamek, 
wspomaganie, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, -18.700 
zł. Legnica, tel. 076/862-21-83,0502/54-80-69 
FIAT SIENA HL, 1998 r., 80 tys. km, 1600 ccm, zielony meta
lic, I właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, garażowa
ny, zadbany, ei. otw. szyby, immobilizer, wspomaganie kier., 
centr. zamek, światła przedwmgielne, RO, nowe opony let
nie i zimowe, po wymianie rozrządu i klocków ham, -19.500 
zł. Legnica, tel. 076/862-59-22,0605/61-04-00 
FIAT SIENA, 1998 r., 42 tys. km, 1600 ccm, 16V, perłowobor
dowy metalic, el. otw. szyby, wspomaganie, welurowa tapi
cerka, stan idealny, - 19.900 zł lub zamienię. Legnica,1 tel. 
0605/28-37-83
FIAT SIENA, 1998 r., 55 tys. km, 1400 ccm,.ciemno zielony, 
instalacja gazowa, kupiony w salonie w 1999, serwisowany, 
raty, zamiana, -19.900 zł. Legnica, tel. 0604/05-94-52 
FIAT SIENA, 1998 r., 12 tys. km, 1600 ccm, szary metalic, 1. 
właściciel, serwisowany, garażowany, immobilizer, wspoma
ganie kier., eL otwierane-szyby, centralny zamek, RM Gel- 
hard. - 24.000 źf. Nowa Sól. tel. 068/387-41-95 
FIAT SIENA el, 1998 r., 77 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, I właściciel, bez wypadjuj. kupiony w salonie, 5-bie
gowy, 4-drzwiowy, wspomaganie, centr, zamek, alarm, reg. 
kierownica, RO, zestaw głośno mówiący, welurowa tapicer
ka, serwisowany, kpi. dokumentacja, stan idealny, -16.900 zł 
, możliwe raty przez komis lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-60-09,0606/50-19-62 
FIAT SIENA, 1998 r., 25 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, 
kupiony w salonie, serwisowany, centralny zamek, radio CD, 
blokada skrzyni biegów, el. otwierane szyby, I właściciel, -
24.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-38-91 w godz. 10-17, 
071/353-21-24 wieczorem. 0603/34-10-80 
FIAT SIENA HL. 1998 r., 66 tys. km. 1600 ccm. 16V, granato
wy metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, reg. kierownica, 
halogeny. -19.500 zł. Wrocław, tel. 0501/05-21-81 
FIAT SIENA el, 1998 r„ 96 tys. km, 1400 ccm, czerwony, blo
kada skrzyni biegów, stan dobry, - 14.900 zł. Wrocław, tel. 
071/357-24-52,0607/58-43-49 
FIAT SIENA, 1999 r., 25 tys. km, 1600 ccm, 16Y, szary meta
lic, I właściciel, gwarancja do 14 maja 2002 roku, c. zamek, 
el. otw. szyby, immobilizer, el. reg. świateł, halogeny, dodat
kowe światło .stop’ , wspomaganie, radioodtwarzacz Pionner 
+ 6 głośników, pełna dokumentacja, - 26.800 zł. Kalisz, tel. 
062/764-62-16 po godz. 19,0602/55-04-21 
FIAT TEMPRA TDS, 1991 r., 110 tys. km, 1900 ccm, srebrny 
metalic, deska digital, el. reg. lusterka, halogeny, stan b. do
bry, - 11.900 zł. Legnica, tel. 076/866-16-55 po godz. 16, 
854-83-79,0604/05-41-72
FIAT TEMPRA, 1991 r., 150 tys. km. 2000 ccm, niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
regulowana kierownica, gaz, szyberdach, - 9.900 zł. Legnica, 
tel. 076/854-32-16
FIAT TEMPRA, 1991 r„ 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, kolor wiśniowy, kupiony w salonie, bez wypadku, wspo
maganie. deska digital, pełna elektryka, welurowa tapicerka, 
żaluzja, podłokietniki, RO, stan b. dobry, - 8.500 zł. Śrem, tel. 
061/283-81-28,0502/81-76-07 
FIAT TEMPRA, 1991 r., 200 tys. km,-1600 ccm. GAŹNIK, gra
natowy, instal. gazowa, wspomaganie, hak, - 9.000 zł. Wro
cław, teł. 0601/17-14-75
FIAT TEMPRA, 1991/92 r., 2000 ccm, benzyna, grafitowy 
metalic, wspomaganie kier., deska digital. centralny zamek, 
el. szyberdach, aluminiowe felgi, el. otwierane szyby, el. re
guł. lusterka, regulowana kierownica, radioodtwarzacz, we
lurowa tapicerka, sprowadzony w całości, -11.500 zł lub za
mienię. Wrocław, tel. 071/345-68-79,0601/75-49-59 
FIAT TEMPRA, 1991/95 r.. 150 tys. km, 1600 ccm, szary 
metalic, inst. gazowa, alum. felgi, Mul-T-Lock, ̂  10.000 zł. 
Wrocław, tel. 0603/52-60-21
FIAT TEMPRA, 1992 r., 86 tys. km. 1600 ccm, Pb/, srebrny 
metalic, bez wypadku, sprowadzony w całości na mienie, cen
tralny zamek, el. otwierane szyby, eł. reguł, lusterka, szyber
dach, deska digital, wspomaganie kier., regulowana kierow
nica, halogeny, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, 
radioodtwarzacz, - 11.400 zł lub zamienię. Strzelin, teł. 
071/392-34-50,0608/46-89-32 
FIAT TEMPRA. 1993 r.. 146 tys. km. 1700 ccm, diesel, nie
bieski metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwie
rane szyby, • 11.700 zł. Bojanowo, tel. 0603/62-48-16 
FIAT TEMPRA, 1993 r., 1600 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, ekonomiczny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 5-osobowy, 
alarm, centr. zamek, wspomaganie, książka serwisowa, za
dbany, stan b. dobry. • 11.500 zł lub zamienię na inny z  małą 
dopłątą. Iłowa Żagańska, tel. 068/377-41-21 
FIAT TEMPRA, 1993 r., 140 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, biały, 
wszystkie el. dodatki, wspomaganie, welurowa tapicerka, 
alum. felgi, RO, oryg. lakier, atrakcyjny wygląd, stan techn. b. 
dobry, -10.900 zł. Lubin. tel. 076/846-74-66,0603/29-67-09 
FIAT TEMPRA, 1993 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, wi
śniowy metalic, centr. zamek, RO Sony, wspomaganie, dzie
lona kanapa, hak, reg. kierownica, welurowa tapicerka, stan 
b. dobry, -12.000 zł lub zamienię na Fiata Punto, Opla. Wro
cław, tel. 0605/62-38-84
FIAT TEMPRA, 1994 r., 110 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, zielo
ny metalic. wspomaganie, ABS, poduszka pow., centr. zamek, 
el. otw. szyby, stan b. dobry, -13.200 zł lub zamienię na oso
bowy. Bolesławiec, tel. 075/734-22-96 
FIAT TEMPRA, 1994 r., 145 tys. km. 1600 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, centralny zamek, el. otw. szyby, Mul-T-Lock, 
kupiony w salonie, -11.800 zł. Wrocław, tel. 0603/96-46-36 
FIAT TEMPRA, 1994 r„ 89 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zie
lony metalic, el. otwierane szyby. Mul-T-Lock. radioodtwa
rzacz, welurowa tapicerka, spoiler tylny, regulowana kierow
nica, nadkola, konserwacja, ceptralny zamek, alarm, kupiony 
w salonie, garażowany, bez wypadku, stan idealny, -14.000 
zł. Wrocław, tel. 071/355-46-92.0501/22-15-18 
FIAT TEMPRA, 1994 r.. 100 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, zielo
ny metalic, ABS, el. otw. szyby i szyberdach, centr. zamek z 
pilotem, alarm, wspomaganie, alum. felgi, poduszka pow. kie
rowcy, welurowa tapicerka, - 14.000 zł. Wrocław, tel. 
071/789-40-24 -
FIAT TEMPRA, 1995 r., 120 tys. km. 1600 ccm, niebieski 
metalic, instalacja gazowa, wspomaganie, elektr. otw. szyby, 
atermiczne szyby, welur, stan dobry, zadbany, I właściciel, 
kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, -14.700 zł. Wro
cław, tel. 0604/53-29-97
FIAT TEMPRA KOMBI, 1995 r., 53 tys. km. 1600 ccm„ biały, 
centr. zamek, ciemne szyby, elektr. otw. szyby, immobilizer, 
relingi dachowe, stan b. dobry, - 13.800 zł łub zamienię1 na 
uszkodzony. Wrocław, tel. 071/342-16-48,0502/26-46-53 
FIATTIPO, 1988 r., 147 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, el. otw. szyby, hak, RO, garażowany, przegląd 
do 04.2002 r, - 6.800 zł. Walim, tel. 074/845-72-89, 
0604/53-33-93
FIAT TIPO, 1990 r., 128 tys. km, 1400 ccm, granatowy, 
5-drzwiowy. 5-biegowy, alarm + pilot, RO, ekonomizer, za
dbany, - 8.900 zł. Głogów, tel. 076/833-58-15 
FIATTIPO, 1990 r., 112 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielony 
metalic, stan tech. dobry, centr. zamek, el. otw. szyby, szy
berdach, sprowadzony w całości. I właściciel w kraju, do drob
nych poprawek lakierniczych, - 8.700 zł. Legnica, tel. 
0604/29-84-28
FIAT TIPO, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, granatowy. 5-drzwio
wy, katalizator, RO, dzielona tylna kanapa, nowe przednie 
wahacze, - 9.200 zł. Prudnik, tel. 077/436-07-62, 
0503/02-25-31
FIAT TIPO, 1990 r., 127 tys. km, 1400 ccm, benzyna, morski 
metalic, el. otwierane szyby, centralny zamek, alarm * pilot, 
regulowana kierownica, welurowa tapicerka, -drzwiowy, 5-bie
gowy, stan b. dobry, garażowany, zadbany, - 8.500 zł. Środa 
Śląska, tel. 071/31741-28
FIAT TIPO, 1990/96 r., 98 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały,

5-drzwiowy, el. otw. szyby i szyberdach, deska digital, el. reg. 
lusterka, welurowa tapicerka, RO z kieszenią, centr. zamek, 
wył. zapłonu, stan b. dobry, - 10.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0606/61-49-56
FIAT TIPO, 1991 r., 140 tys. km. 1400 ccm, benzyna, wtrysk, 
kolor morski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, oznakowany, 
katalizator, blacha ocynkowana, inst. gazowa na gwarancji, 
garażowany, I rej. w kraju 06.97 r., z urzędu celnego, zadba
ny, nowy ukł. wydechowy i opony, po wymianie olejów, RM z 
panelem, -10.900 zł lub zamienię na inny, w tej cenie. Kudo
wa Zdrój, tel. 074/86643-60,0601/55-56-90 
RAT TIPO, 1991 r., 155 tys. km, 1900 ccm, turbo D, zielony 
metalic, TDS, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
szyberdach, halogeny, RO + panel, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, szyberdach, halogeny, RO + panel, kubełkowe fotele, 
wyłącznik zapłonu, garaż, - 12.000 zł. Legnica, tel. 
076/850-62-64,0606/13-9348 
FIAT TIPO, 1991 r., 150 tys. km, 2000 ccm szyberdach, 
5-drzwiowy, 113 KM, bez wypadku, przegląd do 2002 r, •
10.500 zł. Lubin, tel. 076/842-8343 
FIAT TIPO, 1991 r., 125 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor 
morski metalic, el. otw. szyby i szyberdach, wspomaganie, 
centr. zamek, deska digital, oryg. halogeny, welurowa tapi
cerka, dzielona tylna kanapa, I rej. w 28.04.2001 r, - 9.300 zł 
(możliwe raty przez komis). Wrocław, tel. 0607/23-14-24 
RAT TIPO, 1991 r., 2000 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, ABS, 
'wspomaganie, eLszyby, deska digital. alum. felgi, -10.000 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/320-18-34 
FIAT TIPO, 1991/92 r., 145 tys. km. 1700ccm, diesel, kolor 
grafitowy metalic, zadbany, stan blacharki i silniki b. dobry, 
szyberdach, 1. rejestracja w 1992 r., RO + głośniki, • 11.000 
zł. Brzeg Opolski, teł. 0501/58-14-66 po godz. 15, 
077/411-30-69
FIATTIPO, 1992 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 16V, czerwony, 
klimatyzacja, el. otw. szyby, wspomaganie, ABS, reg. kierow
nica, wersja sportowa, szerokie felgi aluminiowe, spoiler, stan 
oraz wygląd b. dobry, -13.800 zł. Sulechów, tel. 0605/91-86-56 
FIAT TIPO, 1992 r , 102 tys. km, 1400 ccm, kolor grafitowy, 
oryg. lakier, 5-drzwiowy, el. otw. szyberdach, centr. zamek, 
alarm, wspomaganie, wszystkie el. dodatki, - 9.900 zł. Wro
cław, tel. 071/324-10-18,0603/77-9048 
FIAT TIPO, 1992 r., 1600 ccm, wtrysk  ̂zielony rftetalic, wspo
maganie kier., szyberdach, centralny zamek, el. otwierane 
szyby, aluminiowe felgi, stan b. dobry, - 9.000 2ł. Jenków,1el. 
076/85746-82,0606/49-19-63 
FIATTIPO, 1992 r., 145 tys. km, 1900 ccm, turbo D, bordowy, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, deska 
digital, wspomaganie, 5-drzwiowy, alum. felgi, I właściciel, •
12.000 zl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-37-39
FIAT TIPO, t992 r., 72 tys. km, 1400 ccm, bordowy metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, radioodtwarzacz, alarm, 
z  salonu, przegląd do 02.2002 r, • 10.700 zł. Wrocław, teł. 

- 071/324-54-87,071/345-53-60 
FIAT TIPO, 1993 r., 90 tys. km, 1400 ccm, bordowy metalic, 
RM, centr. zamek, alarm, kupiony w kraju, kpi. dokumentacja, 
-12.500 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 0602/244042 
FIAT TIPO GT* 1993 r., 1800 ccm, benzyna, brązowy metalic, 
poduszka pow., el. otw. szyby, wspomaganie, ABS, lotnicze 
fotele, 3-drzwiowy, alum. felgi, sprowadzony w całości, kpi. 
dokumentacja, - 15.000 zł. Lubin, tel. 076/842-82-75, 
0606/71-68-91
FIAT TIPO, 1993 r., 117 tys. km, 1400 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy, kupiony w salonie, faktura zakupu, alarm, nowy 
akumulator, inst. gazowa, ocynkowany, stan techn b. dobry, -
12.000 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/848-3644 po 
godz. 15.0602/17-67-96
FIAT TIPO. 1993 r., 115 tys. km, 1400 ccm, zielony, blokada 
skrzyni biegów, kupiony w salonie, stan b. dobry, -10.500 zł 
lub zamienię na mniejszy. Żagań, tel. 0605/43-9045 
RAT TIPO TD, 1993/94 r.. 120 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
czarny metalic, relingi dachowe, w kraju od 2 dni, bez wypad
ku, wszystkie el. dodatki, wspomaganie, ABS, wspomaganie, 
centr. zamek, RM, welurowa tapicerka, podłokietnik, po prze
glądzie, I rej. w 94 r, stan idealny, - >3.900 zł , kup. zwoln. z 
opł. skarbowej. Rawicz, tel. 0602/58-37-06 
FIAT TIPO, 1994 r., 1400 ccm. granatowy metalic, 5-drzwio- 
wy, poduszka pow., szyberdach, ABS, wspomaganie, kpi. opon 
zimowych, -11.000 zł. Żary, tel. 068/374-9742 
FIAT TIPO, 1994 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 4-drzwiowy, 
5-biegowy, kupiony w salonie, - 13.500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-72-65.0604/67-86-93 
FIATTIPO, 1994 r., 1900 ccm, diesel, granatowy, centr: za
mek, el. otw. szyby, podłokietnik, napinacze pasów, haloge
ny, obrotomierz, reg. kierownica i fotel, weiurowa tapicerka, I 
właściciel, garażowany, b. ekonomiczny, stan b. dobry, -
15.000 zł. Legnica, tel. 076/857-5449,0602/55-57-17 
FIAT TIPO, 1994 r., 107 tys. km, 1400 ccm, biały, alum. felgi, 
szyberdach, eł. otw. szyby, wspomaganie kier., skórzana kier., 
RO z  RDS, reguł, pasy, ABS, - 12.000 zł. Oborniki śląskie, 
tel. 071/310-18-58.071/310-25-20 po godz. 20 
FIATTIPO, 1994 r., 89 tys. km, 1400 ccm, zielony metalic, z 
salonu, oznakowany, alarm,.RO, bagażnik, łańcuchy, stan b. 
dobry, -12.800 zł. Wrocław, tel. 071/365-76-77
FIAT TIPO, 1995 r., 89 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czerwony, 
stan dobry, RO. alarm, immobilizer, • 12.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/11-3449 po godz. 17
FIAT ULYSSE VAN. 1995 r., 99 tys. km, 1900 ccm. TDi. biały, 
pełne wyposażenie, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
wspomaganie kier., centralny zamek + pilot, alarm, klimaty
zacja, welurowa tapicerka, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, ABS, 2 poduszki powietrzne, radioodtwarzacz, - 41.000 
zł. Kłodzko, tel. 0603/2747-64 
FIAT ULYSSE, 1996 r., 78 tys. km, 2000 ccm, turbo, niebieski 
metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby, alum. felgi, 
bagażnik dachowy, hak, halogeny, bez wypadku, książka ser
wisowa, nie eksploatowany w kraju, stan idealny, pełne wy
posażenie elektr., spryskiwacze reflektorów, • 42.000 zł (zwol
nienie z opłaty skarb.). Ostrów Wlkp., tel. 062/782-92-72, 
0601/56-1047,0603/94-07-67 
RAT ULYSSE. 1997 r., 89 tys. km. 1900 ccm, TDi 8-osobowy, 
klimatyzacja, ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka i szyby, 
centr. zamek, alarm, 2 pod. powietrzne, RO, hak, kodowany 
zapłon, - 46.500 Zł. Gostyń, tel. 0607/15-55-82,065/572-23-55 
FIAT UNO, 1984 r.( 1100 ccm, benzyna, kolor morski.po re
moncie blacharki i lakierowaniu, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szy
berdach, przegląd do 02.2002 r., ciemne szyby, roleta, stan 
idealny, - 4.900 zł. Legnica, tel. 076/855-03-85 
FIAT UNO, 1984 r.. 1100 ccm, benzyna, morski, po remoncie 
kapitalnym blacharki, po malowaniu, konserwacja, 5-biego
wy, szyberdach, ciemne szyby, zderzaki w kolorze nadwozia, 
halogeny, atrakc. wygląd, • 4.900 zł. Legnica, tel. 
076/855-03-85,0603/46-4145 
FIAT UNO, 1984/89 r., 1100 ccm, FIRE, czerwień meksykań
ska, silnik i skrzynia biegów z 1989 r., dzielona tylna kanapa, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, tylhe szyby uchylane i  przyciemnia
ne, ekonomiczny, 75 KM, stan idealny, atrakcyjny wygląd, -
5.000 zł. Legnica, tel. 0605/0544-21
FIAT UNO, 1986 r., 200 tys. km, 1300 ccm, diesel po Wymia
nie silnika, częściowym remoncie blacharki, części zamien
ne, - 5.500 zł. Wałbrzych, tel. 0606/97-07-36,074/842-57-61 
FIAT UNO. 1986 r., 1000 ccm, benzyna, niebieski, 5-biego- 
wy, z urzędu celnego, • 5.500 zł. Prusice k. Trzebnicy, tel. 
071/312-5341,071/312-6341 
FIAT UNO, 1986 r., 120 tys. km, 1700 ccm, diesel, czerwony, 
zadbany, oryginalny lakier, tylne szyby uchylane, stan b. do
bry, • 5.400 zł lub zamienię na Fiata 126p. Strzelin, tel. 
071/392-22-80.0607/82-88-62 
FIAT UNO, 1986 r., 170 tys. km, 1300 ccm, diesel, czerwony, 
5-drzwiowy, 5:biegowy, - 4.900 zł. Wrocław, tel. 
071/788-80-33,0602/81-5443 
FIAT UNO, 1986 r., 18 tys. km, 1300 ccm, diesel, niebieski, 
stan dobry, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-68-74 
FIAT UNO, 1987 r., 1500 ccm, granatowy metalic. 5-drzwio
wy, hak, - 5.200 zl lub zamienię na Fiata Cinquecento, do 9.000 
zł. Malczyce, tel. 071/795-10-91 po godz. 16 
FIAT UNO. 1987 r.. 1500 ccm, benzyna, kolor grafitowy me
talic, pełny wtrysk, 75 KM. 5-drzwiowy, 5-biegowy, kataliza
tor, garażowany, szyberdach, RO + głośniki, techn. sprawny,

możliwość rat przez komis, - 4.200 zł. Świdnica, tel. 
0600/85-69-54
RAT UNO, 1987 r., 1700 ccm, diesel, czerwony, stan dobry, -
7.000 zł. Bolesławiec, ul. Kołłątaja 7 
RAT UNO, 1988 r., 1500 ccm, niebieski, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, stan b. dobry, na zachodnich tablicach - 650 DEM. Choj
nów, tel. 0600/83-52-18
FIAT UNO 45,1988 r., 99 tys. km, 1000 ccm, czamy, 3-drzwio
wy, RO + 4 głośniki, tylne szyby uchylane, przegląd do 12.2001 
r, - 4.500 zL Zielona Góra, tel. 0608/80-01-44 
FIAT UNO, 1989 r., 180 tys. km, 1400 ccm, turbo D, czerwo
ny. el. otw. szyby, RM, - 8.000 zł. Przyłęk, tel. 074/817-0044 
FIAT UNO, 1989 r., srebrny metalic, stan dobry, - 6.000 zł. 
Wrocław, tel. 788-94-39
FIAT UNO, 1989 r., 140 tys. km, 1500 ccm, biały, I właściciel 
w kraju, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, halogeny, zadbany, 
stan b. dobry, - 6.500 zł lub zamienię na Fiata 126p, tańszy. 
Wrocław, tel. 071/34541-16,0603/29-53-50 
FIAT UNO, 1989/92 r„ 119 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, nowe przewody, świece, nadkola, garażowany, 
zadbany, stan b. dobry, właściciel niepalący, - 5.900 zł. Ole
śnica, tel. 0602/77-89-61
FIAT UNO, 1990 r., 900 ccm, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 
328-94-63
FIAT UNO, 1990 r., 1100 ccm, biały, katalizator, 3-drzwiowy, 
5-biegowy, stan b. dobry, na białych tablicach - 850 DEM. Żary, 
tel. 0604/28-83-88
0  FIAT UNO, 1991 r., 900 ccm , ja sn on ie b ie sk i, 

3-drzwiowy, przebieg 8900 km, - 6.100 z ł . ., tel. 
076/850-61-07,076/862-62-32 84015121

FIAT UNO, 1991 r., 1100 ccm, czerwony* bez-wypadku, 
5-drzwiowy, w kraju od tygodnia, el. otwierane szyby, central
ny zamek, szyberdach, stan b. dobry, - 9.500 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-53-51,0602/49-57-11 
FIAT UNO, 1991 r., 95 tys. km, 900 ccm, bordowy, 3-drzwio
wy, radioodtwarzacz, zderzaki W kolorze nadwozia, stan b. 
dobry, kupiony w salonie, • 7.800 zł. Kępno, tel. 0502/59-51-68 
FIAT UNO, 1991 r., 88 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, biały, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, dzielone tylne siedze
nia, oryg. lakier, stan techn. b. dobry, • 8.700 zł. Legnica, 
tel. 076/85849-23
FIAT UNO, 1991 r., 70 tys. km, 1108 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, nowe opony i amortyzatory, - 8.000 zł. Mrozów, 
tel. 071/324-0545 do godz. 17,317-8143 po godz. 20 
FIAT UNO, 1991 r., 114 tys. km. 1000 ccm, benzyna, czer
wony, w kraju od tygodnia, halogeny, kupujący zwolniony ż 
opłaty skarbowej, - 6.300 zł. Wrocław, tel. 0600/3740-75 
FIAT UNO, 1992 r„ 85 tys. km, 1700 ccm, diesel, granato
wy, 5-drzwiowy, bez wypadku, w kraju od tygodnia, stan b. 
dobry. -11.900 zł. Jasień, tel. 0600/60-19-74 
FIAT UNO 65 S, 1992 r., 89 tys. km, ciemnozielony metalic, 
oryg. lakier i przebieg, 5-drzwiowy, 5-biegowy, bez wypad
ku, zadbany, garażowany, oznakowany, dużo nowych czę
ści, stan b. dobry, - 9.500 zł. Raszyn 37, gm. Lubsko, tel. 
0602/87-64-31
FIAT UNO 45,1992 r., 64 tys. km, 1000 ccm, czerwony, oryg. 
lakier i przebieg, Odrzwiowy, 5-biegowy, bez wypadku, ozna
kowany, blokada skrzyni biegów, alarm, kupiony w salonie, 
stan b. dobry, • 10.500 zł. Wrocław, tel. 343-94-61 
FIAT UNO, 1992 r., 100 tys. km, 1372 ccm, wtrysk, morski, 
5-biegowy, nowy pasek rozrządu, klocki, eł. reg. świateł, hak, 
alarm na gwarancji, stan b. dobry -10  200 zł lub zamienię 
na większy (Toyota Corolla, Carina II), -10.200 zl. Żagań, 
tel. 0606/82-83-02
FIAT UNO, 1992 r., 98 tys. km, 1000 ccm, kolor morski, centr. 
zamek, el. otw. szyby, RM, garażowany, zadbany, dodatko
wo kpi. kół, właściciel niepalący, stan b. dobry, -11.800 zł. 
Jelenia Góra. tel. 075/753-12-27 
FIAT UNO, 1992 r.,-116 tys. km, 1000 ccm, benzyna, szary 
metalic, katalizator, el. otw. szyby, centr. zamek, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, RO + zmieniacz na 6 płyt, zadbany, Jl wła
ściciel, bez wypadku, • 10.200 zł. Szklarska Poręba, tel. 
075/717-29-97, 0604/19-99-65 
FIAT UNO 45,1992 r., 64 tys. km, 1000 ccm, czerwony, ory
ginalny lakier i przebieg, 5-drzwiowy, 5-biegowy, bez wy
padku. oznakowany, blokada skrzyni biegów, alarm, kupio
ny w salonie, stan b. dobry, • 10.500 zł. Wrocław, tel. 
343-94-61
FIAT UNO, 1992/93 r., 97 tys. km, 1000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, alarm, el. otw. szyby-
9.500 zł. Wrocław, tel. 071/353-24-62,0501/82-0240 .
FIAT UNO, 1992/97 r., 140 tys. km, 999 ccm, FIRE. czerwo
ny, 3-drzwiowy, szyberdach, tylne szyby uchylane, nowy aku
mulator, nowe opony zimowe Kleber, RO, dodatkowe świa
tło .Stop’ , 5-biegowy, przegląd do 04.2002 r., zadbany, stan 
b. dobry, - 9.500 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-30-93.
FIAT UNO 60 S, 1993 r„ 88 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
kupiony w salonie, oryg. lakier, 5-drzwiowy, książka serwi
sowa, listwy boczne, zegarek, oznakowany, dodatkowe świa
tło .stop*, pokrowce, alarm, immobilizer, garażowany, stan 
b. dobry, - 11.400 zł. Legnica, tel. 076/850-62-64, 
0606/13-9348
FIAT UNO 60 S, 1993 r., 1100 ccm, kolor grafitowy metalic,
1 właściciel, bez wypadku, - 10.500 zl. Wrocław, tel. 
0501/57-16-62
FIAT UNO, 1993 r., 115 tys. km, 1116 ccm, benzyna, bordo
wy metalic, alarm, centralny zamek + pilot, oznakowany, z 
salonu, 5-drzwiowy, garażowany, bez wypadku, -11.800 zł. 
Kępno. tel. 062/78249-07
FIAT UNO 45S, 1993 r., 1000 ccm, granatowy, stan techn. 
dobry, - 8.800 zł. Legnica, tel. 0607/41-37-30 
FIAT UNO, 1993 r., 1400 ccm* czarny, 5-drzwiowy, relingi 
dachowe, szyberdach, - 9.800 zł. Leszno, tel. 0605/08-92-81 
FIAT UNO, 1993 r., 61 tys. km, 1000 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, z salonu, garażowany, oznakowany, -10.000 
zł. Olesno, tel. 034/3584649,0608/2342-31 .
FIAT UNO 45 S, 1993 r., 73 tys. km, 999 ccm, FIRE, szary 
metalic, kupiony w salonie, I właściciel, garażowany, zadba
ny. 5-biegowy, aktualny przegląd, - 10.500 zł. Przyłęk, tel. 
074/817-02-34
FIAT UNO FIRE, 1993 r., 1000 ccm, bordowy metalic, prod. 
włoskiej, kupiony w salonie, alarm, centralny zamek, bez wy
padku, garażowany, nowy tłumik, nowe amortyzatory, nowy 
akumulator i pasek rozrządu, stan b. dobry,,-11.000 zł. Ra
cibórz, tel. 0606/13-08-90
FIAT UNO, 1993 r., 1000 ccm, czamy, 3-drzwiowy, zadba
ny, - 9.500 zł. Twardogóra, tel. 071/315-8845 
FIAT UNO, 1993 r„ 102 tys. km, 1000 ccm, benzyna, zielo
ny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, kupiony w salonie, bez wypad
ku, nowe amortyzatory, radioodtwarzacz panel, • 10.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/842-28-37 
FIAT UNO 45S, 1993 r., 140 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, oznakowany, alarm, hak, 
zadbany. - 9.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-82-00 
FIAT UNO, 1993 r., 110 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czer
wony, 5-biegowy, Mul-T-Lock, RO, oznakowany, kpi. doku
mentacja, stan dobry, - 9.500 zł. Wrocław, teł. 0502/92-64-29 
FIAT UNO, 1993 r., 73 tys. km, 1000 ccm, wiśniowy metalic, 
kupiony w salonie w Polsce, 5-biegowy, 5-drzwiowy, gara
żowany, stan dobry, -10.800 zł. Wrocław, tel. 071/315-1140 
po godz. 16,071/315-14-10,0608/03-61-30 
FIAT UNO, 1993 r., 93 tys. km, 1000 ccm, biały, 3-drzwiowy, 
RO, pokrowce, blokada skrzyni biegów, bez wypadku, stan 
b. dobry, -10.000 zł. Wrocław, tel. 071/364-35-78 
FlATUNO, 1993 r-., 75 tys. km, 1100 ccm, niebieski, 5-drzwio
wy, kupiony w salonie w Polsce, książka serwisowa, faktura 
zakupu, stan b. dobry, • 10.800 zł. Wrocław, tel. 
071/315-1347
FIAT UNO. 1994 r„ 1400 ccm stan b. dobry. -14.800 zl. Śro
da Śląska, tel. 071/317-81-82 po godz. 16 
FIAT UNO, 1994 r., 85 tys. km. czerwony, stan b. dobry, • 
15:200 zl. Środa Śląska, tel. 071/317-84-32 do godz. 16 
FIAT UNO, 1994 r., 50 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czerwony 
metalic, 5-drzwiowy, kupiony w salonie w Polsce, garażowa
ny, pokrowce. RO Sony, alarm, nowe opony i akumulator, 
oznakowany, stan b- dobry, - 11.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/849-00-62

FIAT UNO, 1994 r., 98 tys. km, 1000 ccm, ciemnozielony 
metalic, 5-drzwiowy, blok. skrzyni biegów, kupiony w salonie 
• 11.000 zł. Wrocław, tel. 0603/85-66-63 
RAT UNO, 1994 r., 1000 ccm, niebieski metalic, 5-drzwiowy, 
RM, nowe opony zimowe, garażowany, stan b. dobry, -11.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/75346-20 
FIAT UNO, 1994 r., 10 tys. km, 1108 ccm, benzyna, grana
towy, stan b. dobry, 2 kpi. opon, -10.000 zł. Nowogrodziec, 
tel. 075/731-70-74,0602/87-27-25 
FIAT UNO, 1994 r., 77 tys. km, zielony metalic, alarm ♦ pi
lot, nowe amortyzatory przednie, - 12.000 zł. Stronie Ślą
skie, tel. 074/814-25-96
FIAT UNO, 1994 r., 1000 ccm, granatowy metalic, 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy, z salonu, alarm, blokada skrzyni biegów, RO, 
książka serwisowa, faktura zakupu, zadbany, stan b. dobry, 
- 11.900 zł. Świdnica, tel. 0604/40-70-05 
FIAT UNO 60S, 1994 r„ 69 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, 5-drzwiowy, garażowany, kupiony w sa
lonie, - 12.300 zł (możliwe raty przez komis). Wrocław, tel. 
071/34648-23
FIAT UNO SELECTA, 1994 r., 1400 ccm, niebieski metalic, 
75 KM, 5-drzwiowy, alum. felgi, szyberdach, I właściciel, stan 
b. dobry, - 11.800 zł lub zam ienię. Wrocław, teł. 
071/34643-96
FIAT UNO, 1994 r., 103 tys. km, 996 ccm, biały, 5-biegowy. 
tylne szyby uchylane, nowe opony, RM, stan dobry, prze
gląd do 03.2002 r, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 336-65-92 
FIAT UNO, 1995 r., 1400 ccm, biały, 5-drzwiowy, stan ideal
ny, zadbany, kupiony w salonie, - 11.990 zł lub zamienię, 
(możliwe raty). Legnica, tel. 0605/28-37-83 
FIAT UNO, 1995 r., 77 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebie
ski, 5-drzwiowy, alarm, centr. zamek, oznakowany, blokada 
skrzyni biegów, RM, kupiony w salonie, serwisowany, po dia
gnostyce, nowy rozrząd, klocki, opony zimowe, stan b. do
bry, - 11.800 zł. Je len ia  Góra, tel. 075/764-44-29, 
0608/87-30-89
FIAT UNO, 1995 r., 59 tys. km, 1000 ccm, niebieski, 
5-drzwiowy. 5-biegowy, alarm + pilot, konserwacja, nadko
la, oznakowany, garażowany, stan idealny, -13.500 zł. Le
gnica. tel. 076/854-86-10,0600/20-33-19 
FIAT UNO EL, 1995 r„ 87 tys. km, 1400 ccm, niebieski me
talic, 5-drzwiowy, garażowany, I właściciel, bez wypadku, 
kupiony w salonie, zadbany, • 12.000 zł. Lubin, tel. 
076/842-72-87pogodz i20 '
FIAT UNO, 1995/96 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski, 
5-drzwiowy, stan b. dobry, garażowany, -13.950 zł. Świdni
ca, tel. 0605/35-26-21
FIAT UNO, 1996 r., 71 tys. km, 1000 ccm, tire, niebieski, 
inst. gazowa, 5-drzwiowy, - 1.250 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/642-2343.0601/40-82-67 
FIAT UNO IES, 1996 r.. 78 tys. km. 1392 ccm. czerwony, I 
właściciel, kupiony w salonie, garażowany, bezwypadkowy, 
serwisowany w ASO, mechaniczna blokada skrzyni biegów, 
hak holowniczy, - 13.800 zł. Lewków, tel. 062/765-85-80, 
0601/5948-62
FIAT UNO, 1996 r., 43 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bordowy 
metalic, blokada skrzyni biegów, RO, -12.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/321-57-11,0502/09-37-52 
FIAT UNO, 1996 r., 66 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czerwo
ny, 4-drzwiowy, 5-biegowy, opony 155/70 R13, tylna szyba 
ogrzewana, - 11.500 zł. Gdynia, tel. 0502/57-17-54 
FIAT UNO FIRE, 1996 r., 54 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, gra
natowy, 5-drzwiowy, bez wypadku, garażowany, stan b. do
bry, -13.500 zł. Góra. tel. 065/543-34-21 
FIAT UNO, 1996 r., 54 tys. km, 1400 ccm, iES, niebieski, 
relingi, radioodtwarzacz, model z  czerwca, el. otw. szyby, 
immobilizer, centr. zamek, halogeny, spoiler ze światłem 
.stop', 2 nowe opony, nowy akumulator, nowe tłumiki, -
14.000 zł. Kalisz, tel. 062/757-62-11.0502/85-39-60 
FIAT UNO ES, 1996 r., 56 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, nie
bieski, alarm, kupiony w salonie, oznakowany, bagażnik da
chowy, 5-biegowy, 5-drzwiowy, -13.600 zł. Kamieniec Wro
cławski, tel. 0605/61-15-23
FIAT UNO IES, 1996 r., 70 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bor
dowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, relingi dachowe, centr. 
zamek, el. otw. szyby, garażowany, kpi. dokumentaqa + koła 
zimowe, Immobilizer, alarm + 2 piloty, -14.200 zł lub zamie
nię na Fiata Cinąuecento z  1997/98 r.. Mieroszów, tel. 
074/845-14-21
FIAT UNO, 1996 r., 38 tys. km, 999 ccm, wtrysk, kolor wi
śniowy metalic. I właściciel, serwisowany w „Amicar’ , nie 
garażowany, 2 zabezpieczenia, bez wypadku, opony zimo
we, -13.500 zł. Wrocław, teł. 071/367-84-24 
FIAT UNO, 1996 r., 117 tys. km, 1700 ccm, diesel, niebie- 
skogranatowy, 5-drzwiowy, alarm, centr. zamek, RO, I wła
ściciel, garażowany, z  salonu, -14.950 zł.-Zielona Góra, tel. 
0601/55-15-76
O  FIAT UNO, 1997 r., 1400 ccm , b łęk itny metalic, 

5-drzwiowy, 5-biegowy, - 15.700 z ł lub zam ienię. 
Ż a ry , u l. O k rz e i 9, te l. 068/374-27-97 , 
0602/79-49-88 87020981

FIAT UNO, 1997 r., 32 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, bordowy 
metalic, kupiony w salonie, I właściciel, oryg. lakier i prze
bieg. bez wypadku, 5-drzwiowy, blokada skrzyni biegów, reg. 
reflektory, garażowany, stan idealny, -15.700 zł lub zamie
nię na- Cinąuecento. K łodzko, teł. 074/867-75-05, 
0607/04-31-76
FIAT UNO, 1997 r., 76 tys. kmś 1000,ccm, fire, czerwony, 
centr. zamek z  pilotem, ciemne tylne i boczne szyby, alarm, 
spoiler dachowy, sportowy ukł. wydechowy i filtr, atrakc. 
wygląd, faktura zakupu, książka serwisowa, 3:drzwiowy, 
ekonomiczny, .4 nowe amortyzatory, • 13.500 zł. Świebodzi
ce, tel. 074/854-18-34,0608/17-96-59 
FIAT UNO FIRE, 1997 r., 1000 ccm, biały. 3-drzwiowy, ku
piony w salonie, • 12.000 zł. Wrocław, tel. 071/783-9446, 
0501/45-31-26
FIAT UNO VAN, 1998 r., 14 tys. km. 1400 ccm. żółty, z  re
klamą świetlną żółtą, ospoilerowany. szerokie koła, przebieg 
oryginalny, II właściciel, krata bagażnika, -18.000 zl + VAT. 
Kłodzko, tel. 0502/38-0340
FIAT UNO, 1998 r., 49 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czerwo
ny metalic, I właściciel, kupiony w salonie, centr. zamek, 
alarm + pilot, immobilizer, 5-drzwiowy, garażowany, nowy 
akumulator, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, r 17.200 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-29-56,0607/71-08-02 
FIAT UNO, 1998 r., 30 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czerwo
ny, 1. właściciel, kupiony w salonie, serwisowany, konser
wacja, bez wypadku, 5-biegowy, RM + 4 głośniki, zadbany,
1. rejestracja 12.1998 r, - 15.500 zł. Kantorowice, tel. 
077/412-8741
FIAT UNO VAN, 1998 r., 15 tys. km, 1400 ccm. żółty. oryg. 
przebieg, szerokie koła, ospoilerowany, immobilizer, zielo
ne szyby, RO + głośniki, faktura VAT, -15.000 zł. Kłodzko. 
teL 0602/65-77-20
FIAT UNO VAN, 1998 r., 14 tys. km, 1400 ccm, żółty, ospo
ilerowany, reklama świetlna, idealny dla służb drogowych, 
atrakcyjny wygląd, radio + głośniki, lampa błyskowa żółta, •
18.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 0502/38-0340
FIAT UNO VAN, 1998 r.. 90 tys. km, niebieski, Mul-T-Lock, 
komplet opon zimowych, stan b. dobry, -10.000 zł. Świdni
ca, tel. 0502/2944-88
FIAT UNO, 1998/99 r., 1400 ccm, wtrysk, czerwony, 
3-drzwiowy, kupiony w salonie, - 11.900 zł. Opole, tel. 
0607/34-81-10
O  FIAT UNO, 2000 r., 900 ccm , ko lo r w iśn iow y, ka

talizator, lak ie r metalizowany, im m obilizer, ce r
tyfikat Autoexpert, przeb ieg 10.600 km, stan ide
a ln y . ., te l. 076/850-61-07 , 076/862-62-32 
84015201

FIAT UNO, 2000 r., 15 tys. km, 900 ccm, srebrny metalic, 
3-drzwiowy, blokada skrzyni biegów, na gwarancji, -17.800 
zł. Wrocław, tel. 071/351-74-15,0502/36-56-80 
FIAT X1/9 BERTONE, 1976 r., 5 tys. km, 1300 ccm, wiśnio- 
wo-czarny, po remoncie kapitalnym blacharki w 2001 r., czę
ściowo do złożenia, nowe opony, alum. felgi, części zapa
sowe, zarejestrowany, - 8.000 zł. Ruda k. Wielunia, woj. sie
radzkie, tel. 0603/33-58-66

FORD
0  AUTON sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

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

FORD AEROSTAR VAN, 1993 r., 3000 ccm, zielony metalic, 
instal. gazowa. 7 osób, dużo wyposażenia, relingi, opony 
gwarancja. - 23.000 zł lub zamiana na Matiz, VW, Opla, Da
ewoo. Strzelce Opolskie, tel. 077/461-08-35,0600/32-72-48 
FORD AEROSTAR, 1994 r., 105 tys. km, 4000 ccm, zielony, 
ABS, klimatyzacja, RO, el. reg. lusterka i szyby. - 29.500 zl. 
Wrocław, tel. 071/783-99-69
FORD AEROSTAR, 1994 r.. 150 tys. km, 3894 ccm, srebrny 
metalic. automatic, ABS, klimatyzacja, alarm. 7-miejscowy. 
alum. felgi, oryginalny RO, relingi dachowe, stan b. dobry, -
20.600 zł. Wrocław, tel. 322-23-37 
FORD ESCORT, 1980 r.. 1600 ccm, E, czerwony, stan b. do
bry, ważny przegląd, - 2.800 zl. Dębnica k. Trzebnicy, woj. 
wrocławskie, tel. 0605/52-93-85 
FORD ESCORT KOMBI. 1981 r., 170 tys. km. 1800 ccm. die
sel, biały, centr. zamek, alarm, zadbany, welurowa tapicerka, 
RO, -11.900 zł. Kostrza, gm. Strzegom, tel. 074/851-67-03, 
0608/16-6843
FORD ESCORT, 1981 r., 1300 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, 
RO, stan dobry, • 3.200 zł lub zamienię. Rawicz, tel. 
065/548-25-37
FORD ESCORT, 1981 r.. 1100 ccm. benzyna, zielony, szero
kie zderzaki, atrakc. wygląd, nowe amortyzatory, ukł. wyde
chowy, stan b. dobry, - 5.000 zł. Jawor. tel. 0607/2741-84 
FORD ESCORT, 1981 r.. 1300 ccm, benzyna po remoncie 
kapitalnym, automatic, ważny przegląd, - 2.300 zł. Jelenia 
Góra. tel. 0607/52-74-19
FORD ESCORT, 1981 r:, 1300 ccm 5-drzwiowy, automatic, 
szyberdach, po remoncie kapitalnym, - 2.300 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/767-44-31 po godz. 19 
FORD ESCORT, 1981 r., 1300 ccm, benzyna 5-drzwiowy, 
szyberdach. nowy blok silnika, po remoncie blacharki i lakie
rowaniu. - 2.300 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-21-67 
FORD ESCORT, 1981 r.. 110 tys. km, 1600 ccm. czerwony, 
silnik, skrzynia biegów i błacharka po remoncie, nowe opony
1 ukł. hamulcowy, kołpaki. RM + głośniki, dodatkowe światło 
.stop", tylne rolety i spoiler, szyberdach, pokrowce, bez wy
padku. nie wymaga napraw, • 3.300 zł. Opole, tel. 
077/464-52-52
FORD ESCORT, 1981 r.. 60 tys. km, 1300 ccm. benzyna, 
srebrny, szyberdach, dodatkowe światio .stop", 2-drzwiowy, 
po wymianie łożysk, garażowany,+części, stan dobry. - 3200 
zł lub zamienię. Ubocze, tel: 075/781-30-75 
FORD ESCORT. 1981 r., 1300 ccm, biały, przegląd do 052002 
r., techn. sprawny, - 950 zł. Wałbrzych, teł. 074/843-97-99, 
0604/28-52-65
FORD ESCORT, 1981 r., 130 tys. km. 1100 ccm. niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, szerokie, plastikowe zderzaki, przegląd 
do 11.012002 jr„ RM. atrakc. wygląd. - 3.800 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-70-33
FORD ESCORT, 1982 r., 11 tys. km. 1600 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, alum. felgi, kubełkowe fotele, sportowa kierow
nica, opony 185/60/14,3-drzwiowy. spoiler, - 2.500 zł. Grę
bocice. tel. 076/831-52-36.0600/8340-99 
FORD ESCORT XR3i, 1982 r.. 1600 ccm, czerwony, alumi
niowe felgi, szyberdach, szerokie zderzaki. RO z  panelem. 
3-drzwiowy, atrakcyjny sportowy wygląd,. - 4200 zł. Świdni
ca, teł. 074/852-92-31
FORD ESCORT KOMBI. 1982 r., 1300 ccm, piaskowy. 
3-drzwiowy, 3 .stop', lotka, sportowa kierownica, nowe amor
tyzatory, hak, nowe tłumiki, szyberdach, przegląd do 02.2002 
r. - 3.500 zł lub zamiana na Golfa ID, Rat 126pwtej cenie lub 
tańszy. Bożków, gin. Nowa Ruda. tel. 074/871-4440, 
0602/73-23-17
FORD ESCORT, 1982 r., 1300 ccm, benzyna, złoty metalic. 
5-drzwiowy, szyberdach, nowe łożyska kół i hamulce, nowy 
akumulator, opony, RM + głośniki, oszczędny, nie składak, 
stan techn. b. dobry, przegląd i OC do 09.2001 r, - 4.200 zł. 
Brzeg Dolny. tel. 0503/54-94-59 
FORD ESCORT, 1982 r., 1100 ccm, biały, alarm, 3-drzwiowy, 
po remoncie silnika, po remoncie blacharki, kom pi. dokumen
tacja, przegląd, ubezpieczenie, stan b. dobry. Chocianów, tel. 
076/819-50-31 do 13. po 21.30 
FORD ESCORT, 1982 r., 1300 ccm, granatowy, sportowa kie
rownica, alum. felgi, po remoncie kapitalnym blacharki, nowe 
amortyzatory, - 3200 zl. Dzierżoniów, tel. 074/83241-05 wie
czorem, 0604/75-6142
FORD ESCORT. 1982 r„ 1300 ccm, benzyna, zielony meta
lic, instalacja gazowa, po remoncie silnika, nowe amortyzato
ry i układ hamulcowy, dużo nowych części. - 4.700 zł. Jełcz-La- 
skowice. tel. 071/318-37-13,0609/51-28-88 
FORD ESCORT, 1982 r., 1300 ccm, benzyna 5-drzwiowy, 
sprawny technicznie, po przeglądzie, w ciągłą eksploatacji. -
3.500 zł lub zamienię na Fiata 126p. z dopłatą. Mlądz. tel. 
075/783-93-13
FORD ESCORT XR3i, 1982 r., 1600 ccm, biały. 3-drzwiowy. 
kubełkowe fotełe, sportowa kierownica i zawieszenie, dużo 
nowych części, - 3.300 zł. Nysa, tel. 077/448-62-58. 
0502/55-70-25
FORD ESCORT. 1982 r.. 1100 ccm, -1.900 zł. Wrocław, tel. 
071/343-31-62.0606/50-54-01 
FORD ESCORT. 1982 r.. 108 tys. km. 1300 ccm. benzyna, 
zielony, garażowany, szyberdach, alum. felgi, RO. 3-drzwio
wy, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 326-05-06 
FORD ESCORT. 1982 r.. 150 tys. km. 1300 ccm. CVH. czer
wony, szyberdach, hak. alarm, nowe opony, silnik z  94r.. stan 
b. dobry. - 4.500 zł. Wrocław, teł. 0607/27-51-71 
FORD ESCORT, 1982 r., 13 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zie
lony metalic, inst gazowa, szyberdach, nowe amortyzatory, •
4.000 zł. Wrocław, teł. 071/329-10-57.0502/57-68-12 
FORD ESCORT, 1983 r., 1300 ccm. benzyna, biały, 2-drzwk>- 
wy, po remoncie kapitalnym silnika, wymiana wszystkich 
uszcZełek, lakier do małych poprawek. - 3.800 zł. Brzeg. tel. 
077/416-23-90
FORD ESCORT, 1983 r., 1100 ccm, benzyna, biały, centr. 
zamek, radio, ekonomiczny, stan silnika i blacharki dobry, - 
2.990 zł. Wałbrzych, tel. 0504/98-23-98 
FORD ESCORT. 1983 r., 160 tys. km, 1300 ccm. benzyna, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, - 3.000 zł. Ząbko
wice śląskie, tel. 074/81549-14 
FORD ESCORT, 1983 r., 1300 ccm, czamy, po remoncie sil
nika, na dotarciu, garażowany, 5-biegowy, szerokie zderzaki,
3-drzwiowy. przód obniżony, nowe opony, - 4.550 zl. Bolesła
wiec. tel. 075/644-93-22.0602/23-2649 
FORD ESCORT, 1983 r., 1300 ccm, benzyna, do ty metalic, 
oryg. lakier, 5-drzwiowy, RO, garażowany, stan b. dobry. •
5.500 zl. Świdnica, tel. 0601/67-21-85
FORD ESCORT, 1983 r., 1100 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, 5-drzwiowy, • 3.900 zł. Wrocław, teł. 35342-93 
FORD ESCORT XR3 .1983 r., 1600 ccm. złoty metalic. spor
towe zawieszenie, aluminiowa gałka zmiany biegów i pedały, 
białe zegary, centr. zamek, oryg. szyberdach, ospoilerowany. 
po wymianie płynów i olejów, nowe klocki i tarcze hamulco
we. RM Kenwood. - 3.100 zł. Wrocław, tel. 071/322-70-54 
FORD ESCORT, 1983/91 r„ 1100 ccm. benzyna nowe sprzę- 

- gło, opony zimowe. RO Sony, nowy układ wydechowy, - 3.200 
zł. Wrocław, tel. 0501/37-1040 
FORD ESCORT. 1984 r.. 1100 ccm. benzyna, złoty metalic. 
5-drzwiowy, zegarek, techn. sprawny. - 2 900 zl. Bolesławiec,

. tel. 075/734-74-19
FORD ESCORT, 1984 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski, in
stalacja gazowa, po remoncie kapitalnym silnika, po wymia
nie klocków hamulcowych, rozrusznika, po regeneracji alter
natora, nowy akumulator, hak, szeroki zderzak przedni. RM 
Pioneer, - 4.500 zł. Po&owice, tel. 076/84749-90 
FORD ESCORT. 1984 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, prze
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gląd do 7.2001 r., stan dobry, • 4.300 zł. Bieniowice, tel. 
076/857-55-95 po godz. 20
FORD ESCORT, 1984 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, prze
gląd do 07.2001 r., I rej. w 9Ź r., II właściciel, hak, garażowa
ny, stan dobry, - 4.300 zł. Kunice, tel. 076/857-55-95 po 
godz.20 ,
FORD ESCORT, 1984 r., 1100 ccm, benzyna, srebrny, szy
berdach, kpi. dokumentacja, ważny przegląd, - 5.100 zł. Nowa 
Sól, tel. 0607/12-97-53 po godz. 18 
FORD ESCORT, 1984 r., 58 tys. km, 1300 ccm, Pb/, złoty 
metalic, 5-drzwiowy, nowe opony, stan b. dobry, - 3.900 zł. 
Paczków, tel. 077/431-71-43,0603/95-42-13 
FORD ESCORT, 1984 r.. 1100 ccm, benzyna, czerwony, nowe 
opony i amortyzatory, 5-drzwiowy, hak, przegląd do 11.2001 
r., zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, stan techn. dobry,
- 3.300 zł. Złotoryja, tel. 0608/35-86-60 
FORD ESCORT, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, bez korozji, stan b. dobry, szyberdach,5-drzwiowy, -4.400 
zł lub zamienię. Gościce, tef. 077/431-75-02 
FORD ESCORT, 1985 r., 1100 ccm, niebieski, 5-drzwiowy, 
RM, welurowa tapicerka, sprowadzony w całości, pełna do
kumentacja, stan b: dobry, - 4.800 zł. Strzegom, tel. 
074/855-72-26,0606/32-06-40 
FORD ESCORT, 1986 r., 130 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, 3-drzwiowy, hak, alum. felgi, alarm Scorpion + pilot, 
centr. zamek, RM Panasonic, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, 
lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, dzielona tylna kana
pa, spoiler, dodatkowe światło .stop', - 7.000 zł. Legnica, tel. 
0606/64-99-65
FORD ESCORT CL, 1986 r., 1600 ccm, diesel, szary metalic, 
model przejściowy, ekonomiczny, 3-drzwiowy, lusterka i zde
rzaki w kolorze nadwozia, 5-biegowy, sprow. w całości, po 
remoncie silnika, tylna szyba ogrzewana z wycieraczką, za
dbany, dużo nowych części, stan b. d o b ry ,5-900 zł. Wro
cław. tel.’324-90:78 wieczorem, 0607/06-08-60 
FORD ESCORT. 1986 r., 1600 ccm. czarny, 3-drzwiowy, -
5.000 zł. Piotrowice, tel. 076/870-87-66 
FORD ESCORT, 1987 r., 133 tys. km, 1400 ccm, czarny, spro
wadzony w całości, pełna dokumentacja, 3-drzwiowy, tylny 
spoiler, alum. felgi, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, 
RO Panasonic + 4 głośniki, przegląd do 11.2001 r, - 5.300 zł. 
Brzeg, tel. 077/444-51-84 lub 0604/07-61-67 
FORD ESCORT, 1987 r., 120 tys. km, 1300 ccm, srebfny 
metalic, stan dobry, zadbany, RM, • 5.600 zł lub zamienię. 
Legnica, tel. 0605/28-37-83
FORD ESCORT, 1987 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, bor
dowy, oszczędny 51/100 km, hak, składak 87/97 r., 3-drzwio- 
wy, - 5.500 zl. Stronie Ś l„ tel. 074/814-17-66 
FORD ESCORT, 1987 r., 157 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, stan techn. b. dobry, 3-drzwiowy, immobilizer, RM + gło
śniki, nowe opony, • 7.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/640-41-68, 
0502/62-39-00
FORD ESCORT, 1987 r., 107 tys. km. 1600 ccm. benzyna, 
kolor • kość słoniowa, inst. gazowa na gwarancji. ABS, szy
berdach, 5-biegowy, 3-drzwiowy, dzielona tylna kanapa, RO 
+ głośniki, hak, nowy akumulator, właściciel niepalący, - 7.000 
zł. Wrocław, tel. 341-37-86,0601/20-87-77 (zdjęcia do tej ofer
ty można zobaczyć w intemecie pod numerem - AC0219 
www.autogielda.com.pl)
FORD ESCORT, 1987 r.. 147 tys. km, 1600 ccm, diesel, dem- 
nopopielaty metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, nowa 
pompa wodna, nowe tarcze i klocki, po wymianie wtrysków i 
uszczelniaczy, stan techn. b. dobry, garażowany, do drobnych 
poprawek lakierniczych, przegląd do 03.2002 r, • 5.000 zł. 
Mościsko, gm. Dzierżoniów, tel. 074/832-92-43 po godz. 17 
FORD ESCORT, 1987 r., 1800 ccm, TD, srebrny metalic, 
5-drzwiowy. poduszka powietrzna, pełne wyposażenie elek
tryczne. - 23.800 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-07-61 
FORD ESCORT, 1987 r., 1300 ccm, brązowy metalic.
4-drzwiowy, - 5.000 zł. Paczków, tel. 0604/15-70-72 
FORD ESCORT, 1987 r., 27 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, 5-biegowy. pełna dokumentacja, I właściciel, RM, stan 
dobry, - 6.900 zł. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-62-47 
FORD ESCORT XR3i, 1987 r., srebrny metalic, zderzaki w 
kolorze nadwozia, ABS, RM Kenwood, szyberdach, białe ze
gary, sportowy układ wydechowy, hak, aluminiowe felgi, za
dbany, • 7.000 zł gratis czek hotelowy dla dwóch osób. Wał
brzych, tel. 074/845-81-67,0604/61-94-23
FORD ESCORT, 1987 r., 157 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, 3-drzwiowy, immobilizer, RO + głośniki, nowe opony, 
stan b. dobry, - 7.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/640-41-68, 
0502/62-39-00
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 
3-drzwiowy, szyberdach, po remoncie silnika, nowy akumu
lator, tarcze i klocki hamulcowe, • 7.400 zł. Wrocław, tel. 
071/343-81-91
FORD ESCORT, 1987 r.. 151 tys. km. 1600 ccm. benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, centr. zamek, alarm 
+ 2 piloty,'obniżony, tylna szyba ogrzewana, - 5.300 zł. Wro
cław, tel. 071/353-07-16
FORD ESCORT, 1987 r., 85 tys. km. 1400 ccm, benzyna, gra
natowy, 4-drzwiowy, radio, nowe opony, nowy akumulator, I 
właściciel, stan dobry, - 5.400 zł. Zgorzelec, tel. 0601/89-64-06 
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, srebrny metalic, zadba
ny, I właściciel, pełna dokumentacja, automatic, szyberdach, 
stan idealny, nowe opony, stan b. dobry, - 5.800 zł lub zamie
nię na Fiata 126p albo inne propozycje. Złoty Stok, tel. 
074/817-50-82,0603/76-55-88 
FORD ESCORT, 1988 r., 1400 ccm, cytrynowy, szyberdach. 
2 spoilery, alum. felgi, RO, z pełną dokumentacją, alarm, stan 
dobry, - 7.800 zł. Bolesławiec, tel. 0603/30-14-59 
FORD ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, diesel, niebieski,
5-drzwiowy, hak, - 6.000 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-32-73 
FORD ESCORT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, granatowy 
metalic, 5-biegowy, szyberdach, katalizator, 4-drzwiowy, dzie
lona tylna kanapa, tylna szyba ogrzewana, stan b. dobry, na 
białych tablicach -1.200 DEM. Leszno, tel. 0607/21-76^71 
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., 170 tys. km, 1600 ccm. dieśel, czer
wony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, hak, szyberdach, kpi. 
dokumentacja, dzielona tylna kanapa ♦ skrzynia biegów (5), 
- 7.000 zł. Głogów, tel. 076/834-37-29,0608/52-87-95 
FORD ESCORT, 1988 r., 120 tys. km, f400 ccm, benzyna, 
grafitowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, stan 
idealny, białe tablice • 850 DEM lub 1.550 zł. Gubin, tel. 
0502/16-94-74
FORD ESCORT, 1988 r„ 1300 ccm, benzyna, biały, 4-drzwio
wy, centr. zamek, el. otw. szyby, - 6.500 zł. Lubin, tel. 
0604/94-17-70,0604/94-17-71 
FORD ESCORT, 1988 r., 114 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, 5-biegowy, 3-drzwiowy, szyberdach, RM, dzielona tyl
na kanapa, nowy akumulator i ukł. wydechowy, w kraju 7 mie
sięcy, z  urzędu celnego, stan b. dobry, - 8.200 zł. Lubin, tel. 
076/842-41-41,0606/93-95-75 
FORD ESCORT, 1988 r., 105 tys. km, 1264 ccm, benzyna, 
granatowy, 2-drzwiowy, oryg. szyberdach, radio i immobili
zer, stan b. dobry, oszczędny, - 7.000 zł. Lubin, tel. 
076/844-10-78
FORD ESCORT, 1988 r., 110 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
srebrny metalic. inst, gazowa, oryg. lakier, 5-drzwiowy, I wła
ściciel, spoiler, zderzaki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, •
6.800 zł. Starczówek, tel. 074/819-48-91,0604/66-59-28 
FORD ESCORT, 1988 r., 108 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wiśniowy metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, automatic, stan 
b. dobry, na zachodnich tablicach - 2.350 zł. Wrocław, tel. 
0605/40-30-03
FORD ESCORT, 1988/89 r„ 1600 ccm, diesel, czerwony, alum. 
felgi, szyberdach, spoilery, zderzaki w kolorze nadwozia, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, atrakcyjny wygląd, - 7.500 zł lub za
mienię. Jaroszów, tel. 074/855-84-21 
FORD ESCORT SKŁADAK. 1988/95 r., 1600 ccm. diesel, żółty, 
opony zimowe, RO, nowy akumulator, świece, centr. zamek, 
alarm do naprawy, - 6.800 zł. Wrocław, tel. 0601/52-18-41 
FORD ESCORT, 1988/96 r., 147 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa tapicerka,

obrotomierz, skórzana kierownica, RO + 4 głośniki, stan ide
alny, - 8.000 zł. Obofffliki Śląskie, tel. 0503/74-08-49 
FORD ESCORT XR3i,\988/97 r., 133 tys. km, 1600 ccm, kolor 
grafitowy metalic, A B S ,k entr- zamek, szyberdach, algm. fel
gi, fotele Recaro, welurowa tapicerka, obniżony, ospoilero
wany, sportowe zawieszenie, atrakcyjny wygląd, - 9.000 zł. 
Lubin, tel. 076/846-38-28 \
FORD ESCORT, 1989 r., 16ujtys. km, 1800 ccm, diesel, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, atrakcyjny wygląd, udokumentowany 
przebieg, - 10.000 zł. Opole, tepj)604/08-25-16 
FORD ESCORT, 1989 r., 1900 ć&n wersja amerykańska, stan 
dobry, zarejestrowany, - 3^®00 zł. Wałbrzych* tel. 
074/846-49-57
FORD ESCORT, 1989 r., 124 tys.lfcn. 1300 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, 5-biegowy, welurcw/©. tapicerka, udokumen
towane pochodzenie, stan b. dobry, n t̂ białych tablicach, -
2.500 zł. Konotop, tel. 068/352-44-02,0&08/88-50-46 
FORD ESCORT, 1989 r., 1300 ccm, jbenzyna, czarny, 
3-drzwiowy, atrakc. wygląd, lakierowane docfa k̂i, szyberdach, 
welurowa tapicerka, obniżony, sportowy ukfad wydechowy, 
przyciemniane szyby, zderzaki od RSA, 5-H>iegowy, kpi. do
kumentowa, - 8.500 zł. Miłków, k. Karpacza, tel, 0602/44-55-05 
FORD ESCORT, 1989 r., 160 tys. km, 1300 asm 5-biegowy, I 
właściciel, kpi. dokumentacja, stan idealny, - 6.400 zł. Pacz
ków, tel. 077/431-72-76,0609/64-03-44 
FORD ESCORT, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, b. 
zadbany, alum. felgi, szyberdach, lusterka i spoilery w kol. 
nadwozia, kpi. opon zimowych, RO, możliwe raty przez ko
mis, 3-drzwiowy, - 8.500 zł. Stronie Śląskie, tel. 074/814- 1̂5-77, 
0602/63-09-45
FORD ESCORT, 1989 r., 180 tys. km, czerwony, szyberdach. 
alum. felgi, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/373-15-18 ^
FORD ESCORT, 1989/90 r., 1400 ccm, wtrysk, czerwony 
3-drzwiowy, zderzakt ł spoiler to kolorze nadwozia, sportowy' 
tłumik, stan b. dobry, na białych tablicach • 790 DEM. Słubi
ce, tel. 0603/97-09-35
FORD ESCORT, 1989/90 r., 1400 ccm, cźerwony, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, szyberdach, welurowa tapicerka, bez wypad
ku, zadbany, na białych tablicach, stan idealny, • 2.100 zł. Zie
lona Góra, tel. 068/385-57-73
FORD ESCORT KOMBI, 1989/96 r., 140 tys. km, 1600 ccm,

sja RS, centr. zamek, wspomaganie, welurowa tapicerka, szy
berdach, alum. felgi, spoiler i inne, 3-drzwiowy, - 12.800 zł. 
Legnica, tel. 0601/84-47-45
FORD ESCORT CABRIO, 1991 r., 97 tys. km, 1600 ccm, czar
ny metalic, pełne wyposażenie elektr., alum. felgi, atrakc. 
wygląd, nie eksploatowany w kraju, kpi. dokumentacja, -
14.000 zł. Leszno, tel. 065/534-09-00,0605/23-98-86 
FORD ESCORT, 1991 r., 93 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, grafi
towy metalic, 5-drzwiowy, radio, w kraju od 3 dni, -10.700 zł. 
Miejska Górka, tel. 065/547-17-34,0602/59-26-24 
FORD ESCORT, 1991 r., 107 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bor
dowy metalic, bez wypadku, centr. zamek, radio, szyberdach, 
w kraju od 3 dni, -11.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Ra
wicz, tel. 065/573-18-45,0601/77-37-17 
FORD ESCORT, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, szary metalic, 
stan b. dobry, na białych tablicach -1.700 DEM. Sulików, tel. 
075/775-58-22
FORD ESCORT CL, 1991 r., 61 tys. km, 1300 ccm, benzyna, , 
czarny, kupiony w salonie, 3-drzwiowy, ciemne szyby, RO, 
stan b. dobry, - 9.200 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 
075/734-57-52
FORD ESCORT KOMBI. 1991 r., 131 tys. km. 1600 ccm. 
wtrysk, grafitowy metalic, centr. zamek, 5-biegowy, 5-drzwio
wy, RO, relingi,, bez uszkodzeń, do sprowadzenia, na goto- 
wo cena • 105.000 zł. Chojnów, tel. 0604/57-87-42 
FORD ESCORT, 1991 r„ 140 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, welur, udokum. pochodzenie, techn. 
sprawny, • 12.000 zł. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-99-25 po 
18
FORD ESCORT, 1991 r., 120 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, • 11.500 zł. Gęstowice, gm. Maszewo, woj. lubuskie, 
tel. 0502/62-94-86
FORD ESCORT CLX, 1991 r.. 105 tys. km, 1600 ccm, czer
wony, centr. zamek, alarm, szyberdach, obrotomierz, weluro
wa tapicerka, radio, dzielona tylna kanapa, 5-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, sprowadzony w całości, - -10.500 zł. Głogów, tel. 
076/835-44-16
FORD fcESCORT, 1991 r., 106 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
nowy model, 5-drzwiowy, stan b. dobry, -10.200 zł. Gołaszyn, 
tel. 065/545-68-77 w godz. 11-18,0606/48-25-32 
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 180 tys. km, 1600 ccm, wtrysk,
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diesel el. reg. reflektory, alarm, kpi. opon letnich, bagażnik, 
garażowany, - 8.500 zł. Wrocław, teł. 0602/87-02-21 
FORD ESCORT, 1990 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
wtrysk, czerwony, ospoilerowany, lusterka w kolorze nadwo
zia, szyberdach oryginalny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, RO, 
garażowany, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 0502/33-75-79 po 
godz. 16,0601/73*15-17
FORD ESCORT, 1990 r., 1600 ccm, biały, 4-drzwiowy, stan b. 
dobry, na zachodnich tablicach - 900 DEM. Gubin, tel. 
068/359-67-58
FORD ESCORT, 1990 r., 160 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, 4-drzwiowy, szyberdach, welurowa tapicerka, stan 
b. dobry, ciemne szyby, atrakc. wygląd, • 7.500 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/757-64-54,0607/70-86-76 
FORD ESCORT, 1990 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czarny, szyberdach, 3-drzwioWy, spoiler, radioodtwarzacz 
panelowy, - 8.000 zł lub zamienię na kombi. Kłodzko, tel. 
074/867-24-78 wewn. 604
FORD ESCORT, 1990 r.,J 21 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, oryginalny szyberdach, nie składak, hak, radioodtwa
rzacz, • 8.700 zł lub zamienię na Fiata 126p. Kłodzko, tel. 
074/867-19-17
FORD ESCORT, 1990 r., 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, 2-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach -11.000 zł. Legni
ca, tel. 0606/38-14-80
FORD ESCORT. 1990 r., 157 tys. km, 1800 ccm, diesel 5-bie
gowy, 2-drzwiowy, szyberdach, białe tablice - 1.470 DEM. 
Lubsko, tel. 068/371-81-86
FORD ESCORT. 1990 r., 110 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, stan b. dobry, 
możliwość rat, - 10.800 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-78-88,431-75-08
FORD ESCORT, 1990 r., 102 tys. km, 1800 ccm, diesel, nie
bieski, 3-drzwiowy, blokada zapłonu, hak, szyberdach, • 9.000 
zł. Szprotawa, tel. 068/376-72-05 
FORD ESCORT, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, nowy 
model, 5-drzwiowy, stan b. dobry, - 11.200 zł. Świdnica, tel. 
074/858-99-67
FORD ESCORT, 1990 r., 190 tys. km, 1800 ccm, diesel, sza
ry metalic, el. otw. szyby, szyberdach. centr. zamek, kpi. do
kumentacja, II właściciel w kraju, garażowany, - 9.300 zł. 
Świebodzice, tel. 074/854-45-39,0605/72-77-36 
FORD ESCORT, 1990 r., 98 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
stan b. dobry, aluminiowe felgi, nowe opony 195 x 60 x 14, 
lotka, el. otwierane szyby, centralny zamek, dużo części za
miennych, - 8.000 zł. Wrocław, tel., 071/341-72-93, 
0502/41-10-92
FORD ESCORT, 1990 r., 96 tys. km, 1400 ccm, kolor morski, 
wersja sportowa, stan dobry, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/22-61-92
FORD ESCORT, 1990 r., 1800 ccm, diesel, szary metalic, 
5-drzwiowy, szyberdach, hak, stan b. dobry • 1.600 DEM. 
Zgorzelec, tel. 0602/29-31-71 >
FORD ESCORT, 1990 r., 140 tys. km, 1400 ccm^biały, alum. 
felgi, 3-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
zadbany, spoiler tylny, - 8.000 zł. Żagań, tel. 068/477-17-22, 
0501/63-27-22
FORD ESCORT, 1990 r., t600 ccm, benzyna, 105 KM, czar
ny, nowy model, 3-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, alum. 
felgi, spoiler, kpi. dokumentacja, - 9.000 zł. Żary, tel. 
0604/95-77-29,0604/95-75-25 
FORD ESCORT, 1990/91 r., 165 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
czerwony, 5-drzwiowy, spoiler, obrotomierz, el. otw. szyby, 4 
zagłówki, 4 głośniki, reguł. wys. mocowania pasów, dzielona 
kanapa, nowy model, przegląd do 05.2002 r., w kraju od 96 r, 
-10.600 zł. Stronie Śląskie, tel. 074/814-28-91 
FORD ESCORT, 1990/91 r., 1600 ccm. benzyna/żółty. 
3-drzwiowy, nowy modet, centr. zamek, stan b. dobry, • 11.900 
zł. Świdnica, tel. 0601/67»-21-85 
FORD ESCORT, 1990/91 r., 135 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, szyberdach, RM, zabezpieczenie przed kradzie
żą, - 8.500 zł lub zamienię na Fiata Cinquecento. Wrodaw, 
tel. 0503/65-85-72
FORD ESCORT, 1990/91 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy, 
3-drzwiowy, po tuningu, alum. felgi, atrakcyjny wygląd, na bia
łych tablicach - 1.450 DEM. Żary, tel. 0602/11-40-63 
O  FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, 16V, bordowy 

metalic, Wspomaganie, centr. zamek, • 11.900 zł 
lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49*88 87021451

FORD ESCORT CLX, 1991 r., 120 tys. km, 1300 ccm, czer
wony, techn. sprawny, centr. zamek, szyberdach, el. otw. szy
by, obrotomierz, oryg. halogeny, alum. felgi + stalowe z opo
nami, zderzaki w kol. nadwozia • 12.000 zł. Bogatynia, tel. 
075/773-84-95,0608/53-09-72 
FORD ESCORT, 1991 r„ 160 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
szary metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, hak, do 
drobnych poprawek lakierniczych, - 9.500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-80-34
FORD ESCORT, 1991 r., 70 tys. km, 1400 ccm, turkusowy 
metalic, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lu-. 
sterka, -10.000 zł. Góra, tel. 065/543-32-41 ^  - ■
FORD ESCORT KOMBI. 1991 r., 178 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, wtrysk, wiśniowy metalic, centr. zamek, opony letnie i 
zimowe, szyberdach, garażowany, katalizator, relingi dacho
we, 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 intemede 
pod numerem - A00504 www.autogielda.com.pl)
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk, granatowy, wer

bordowy, 5-drzwiowy, stan b. dobry, - 12.000 zł. Góra, tel. 
065/543-25-42
FORD ESCORT Ghia, 1991 r., 59 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, RO ♦ kolumny, hak, alum. felgi, ABS, szy
berdach, 5-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, obrotomierz, dodatkowe światło .stop*, zderzaki w 
kolorze nadwozia, centr. zamek, ogrzewane szyby, atrakc. 
wygląd, zarejestrowany do 10.2001 r, • 12.400 zł lub zamie
nię na tańszy, mała poj., Cinquecento, Polo 1.01. Polo diesel, 
po 90r., Gryfów śl., tel. 075/781-28-76 po godz. 20 
FORD ESCORT, 1991 r., 155 tys. km, 1800 ccm, diesel 
5-drzwiowy, centralny zamek, szyberdach, welurowa tapicer
ka, RM, obrotomierz, bez wypadku, nie eksploatowany w kraju, 
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 12.700 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/764-79-50,0607/15-30-04 
FORD ESCORT, 1991 r., 180 tys. km, 1800 ccm, diesel'1, czer
wony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, el. otwie
rane szyby, nowe wtryski, świece, pompa po regeneracji, stan 
dobry, -12.700 zł lub zamienię na VW Golfa II, w cenie 7.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/871-45-84 
FORD ESCORT. 1991 r., 78 tys. km. 1800 ccm. diesel, nie
bieski metalic, centralny zamek, szyberdach, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, welurowa tapicerka, do poprawek lakierniczych, -
9.200 zł. Kłodzko, tel. 074/867-64-49 
FORD ESCORT, 1991 r., 85 tys. km, 1600 ccm, EFI, czerwo
ny, 3-drzwiowy, szyberdach, tylna i przednia szyba ogrzewa
na, el. reg. lusterka, zderzaki w kolorze nadwozia, spoiler, 
welurowa tapicerka, obrotomierz, RO, do wymiany, zadbany, 
• 10.500 zł. Kłodzko, tel. 074/865-92-14 po godz. 18 
FORD ESCORT, 1991 r., 126 tys. km, 1800 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, -12.000 zł. Lubin, tel. 076/749-04-85 
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, niebieski, el. otw. szyby,

padku, książka serwisowa, stan b. dobry, - 11.500 zł. Wro
cław, tel. 071/346-25-99,0503/76-26-85 
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 1400 ccm, szary metalic,
2-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, el. reg. reflektory, re
guł. wys. mocowania pasów, dzielona tylna kanapa, weluro
wa tapicerka, odony 01.2001 r.. nie eksploatowany, • 12.000 
zł. Wrocław, tel. 071/362-41-76,0600/10-11-46 
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 141 tys. km, 1600 ccm, EFI, 
czerwony, relingi dachowe, szyberdach, centr. zamek, welu
rowa tapicerka, RO, alum. felgi, sprowadzony w całości, kpi. 
dokumentacja, -12.000 zł. Wschowa, tel.’ 065/540-29-15 
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, niebieski, 5-drzwiowy, 
na białych tablicach - 2.000 DEM. Zgorzelec, tel. 
0606/50-63-46
FORD ESCORT, 1991 r., 1400 ccm, CLX, szary metalic,
2-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, el. reg. reflektory, skła
dane tylne siedzenie, welurowa tapicerka, książka serwiso
wa, w kraju od 01.2001 r. (nie eksploatowany), - 12.000 zł. 
Ziębice, tel. 0604/06-24-89
FORD ESCORT, 1991 r., czerwony, 3-drzwiowy, spoiler, 
wspomaganie, bezwypadkowy, stan b. dobry, -11.000 zł. Żary, 
tel. 0604/50-59-32,0604/50-85-58 
FORD ESCORT, 1991 r., 1300 ccm, bordowy, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, nowy model, na zachodnich.toblicach -1.150 DEM. 
Żary, tel. 0602/11-40-63
FORD ESCORT KOMBI, 1991/92 r., 1600 ccm, 16V, biały, 
wspomaganie kier., centralny zamek, 5-biegowy, relingi da
chowe, szyberdach, aluminiowe felgi, welurowa tapicerka, 
zadbany, atrakcyjny wygląd, - 9.700 zł lub zamienię na inny 
samochód. Paczków, tel. 077/431-71-33,0604/22-02-69 
FORD ESCORT, 1991/92 r., 91 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, centralny zamek ♦ pilot, obniżony, szyberdach, 5-drzwio
wy, alarm, obrotomierz, hak, nowe amortyzatory, stan b. do
bry, • 13.200 zł lub zamienię na tańszy. Świebodzice, tel. 
074/854-43-58
FORD ESCORT KOMBI, 1991/96 r., 1800 ccm, diesel skła
dak, • 10.800 zł. Grodków, tel. 077/415-90-17 
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 140 tys: km, 1400<xm, gra
natowy, w kraju pół roku, instalacja gazowa,-ekonomiczny, -
13.000 zł. Bielawa, tel. 0603/40-00-53..
FORD ESCORT, 1992'r.,-81 tys. km, 1400 ccm, niebieski, 
5-drzwiowy, -11.000 zł. Góra; tel. 065/543-33-02 
FORD ESCORT, 1992 r., 155 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
udokum. przebieg, bez wypadku, w kraju od 3 miesięcy, kpi. 
dokumentacja, centr. zamek, szyberdach, • 12.100 zł lub za
mienię na nowszego diesla. Jelenia Góra, tel. 0607/34-30-13 
FORD ESCORT SEDAN, 1992 r.. 1400 ccm, wtrysk, czarny 
metalic, 4-drzwiowy, bez wypadku, centr. zamek, szyberdach, 
welurowa tapicerka, RM i inne, - 12.400 zł. Legnica, tel. 
0601/84-47-45
FORD ESCORT, 1992 r„ 140 tys. km, 1300 ccm, czerwony, -
9.200 zł. Legnica, teł. 076/858-55-14,0601/57-34-03 
FORD ESCORT, 1992 r., 110 tys. km, 1800 ccm, 16V. kolor 
grafitowy, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, spoiler, -
12.000 zł. Leszno, teł. 0502/16-00-17
FORD ESCORT CLX, 1992 r., 113 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, niebieski metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, 
immobilizer, Mul-T-Lock, stan b. dobry, -13.200 zł. Lubin, tel. 
076/847-55-16
FORD ESCORT, 1992 r., 126 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
bez wypadku, I właściciel. 5-drzwiowy, 5-biegowy, reg. kie
rownica, el. reg. reflektory, reguł. wys. mocowania pasów, 
welurowa tapicerka, immobilizer, RO, kpi. dokumentacja, za
dbany, stan idealny, - 11.900 zł. Lwówek śląski, tel. 
075/782-35-07,0606/51-60-46 
FORD ESCORT, 1992 r., 72 tys. km, 1400 ccm, granatowy, 
5-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, welurowa tapicerka, 
reg. kierownica, radio, I właściciel, bez wypadku, w kraju od 3 
dni. Poniec, tel. 065/573-12-67,0605/37-22-48 
O  FORD ESCORT, 1992 r., 1400 ccm , benzyna, gra

natowy metalic, szyberdach, el. reg. lusterka -
3.000 DEM + cło  lub „na gotow o" • 10.000 zł. Z ie
lona Góra, tel. 068/327-62-25 87021511 

FORD ESCORT, 1992 r., 110 tys. km, 1300 ccm. benzyna, 
zielony metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, welu
rowa tapicerka • 2.800 DEM ♦ cło. Bolesław iec, tel. 
0601/97-64-77
FORD ESCORT CLX, 1992 r., 80 tys. km, 1600 ccm. 16V, 
kolor morski metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, 
ABS, wspomaganie, immobilizer, radio, książka serwisowa,
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centr. zamek, wspomaganie, bez wypadku, • 10.000 zł. Miej
ska Górka, tel. 065/547-44-94,0604/73-93-30 
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel, demny metalic, 
stan idealny, aluminiowe felgi, centralny zamek, pełna doku
mentacja, RM Ford, • 12.800 zł większy lub zamienię na tań
szy, chętnie diesel. Nysa, tel. 077/433-67-24,0604/08-58-29 
FORD ESCORT, 1991 r., 139 tys. km, 1600 ccm, EFI, biały, 
instal. gazowa, alarm, immobilizer, centr. zamek, alum. felgi, 
regulacja świateł, szyberdach, lotka, dzielona kanapa, welur, 
akumulator (gwarancja), RO Sony, przegląd do 2002 r., gara
żowany, • 12.100 zł lub raty, komis. Nysa, tel. 077/431-83-63, 
0602/71-89-33
FORD ESCORT, 1991 r., 125 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
ospoilerowany w kolorze nadwozia, obniżony fabrycznie, stan 
dobry, -10.700 zł. Opole, tel. 0501/35-91-25 
FORD ESCORT, 1991 r., 130 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, centr. zamek, alarm, przód od modelu z  1996 r., radio
odtwarzacz, welur, pełna dokumentacja, • 13.200 zł. Ostrze
szów, tel. 0603/74-60-29
FORD ESCORT, 1991 r., 112 tys. km, 1600 ccm, EFI, czerwo
ny, 3-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, welur, hak, RO, -
10.000 zł. Rawicz, woj. a, tel. 065/545-28-86 
FORD ESCORT, 1991 r., 1400 ccm, czerwony, szyberdach, 
centralny zamek, sprowadzooy w całości, w kraju od 3 tygo
dni, • 10.000 zł. Szczytna, tel. 074/868-38-19 
FORD ESCORT, 1991 r„ 120 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, bez wypadku, 
książka serwisowa, zadbany, oryg. lakier, stan b. dobry, nowy 
model. - 9.500 zł. Śrem, te|. 061/283-81-28,0502/81-76-07 
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 1600 ccm, EFI, czarny, 
3-drzwiowy, alarm + pilot, centr. zamek, szyberdach, alum. 
felgi, el. otw. szyby, reflektory, podgrzewane i el. reg. luster
ka, RO 1 6 głośników, 3 światło .stop', lotka na klapie, welu
rowa tapicerka, pokrowce, zadbany, -11.900 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/841-47-81,0604/36-60-84 
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 150 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, czerwony, katalizator, kpi. dokumentacja, RO Pioneer, 
welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, el. reg. reflektory, 
nowe tarcze ham., aktualny przegląd, garażowany, atrakc. 
wygląd, -11.500 zł. Wilków, tel. 076/833-17-18 po godz. 16 
FORD ESCORT, 1991 r., 1300 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 
welurowa tapicerka, sprowadzony w całości, stan b. dobry, -
11.500 zł. Wrooław, tel. 071/392-04-31,0609/63-06-13 
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r.. 1400 ccm, benzyna, biały, 
nowe amortyzatory, nowy akumulator, wydech, garażowany, 
stan b. dobry, - 11.500 zł. Wrodaw, tel. 071/346-51-33 wie
czorem
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel, granatowy, 
3-drzwiowy, szyberdach, welurowa tapicerka, sprowadzony 
w całości, oclony, w kraju od 2 tygodni, bez wypadku, pełna 
dokumentacja, • 12.300 zł. Wrocław, teł. 071/338-30-81, 
0607/09-61-42
FORD ESCORT, 1991 r., 113 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
ciemnoniebieski, sprowadzony w całości, el. reg. reflektory, 
bez wypadku, nie eksploatowany w kraju, oclony, stan b. do
bry, pełna dokumentacja, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 
071/321-39-49
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 99 tys. km. 1400 ccm, czarny,
3-drzwiowy, szyberdach, welurowa tapicerka, el. reg. reflek
tory, RM, zderzaki w kolorze nadwozia, I właśdciel, bez wy

stan b. dobry, • 11.500 zł. Legnica, tel. 076/862-32-03, 
0603/91-07-42
FORD ESCORT, 1992 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony,
4-drzwiowy • 3.200 DEM. Leśna, tel. 075/721-17-73 
FORD ESCORT, 1992 r., 1300 ccm RM Ford, el. reg. reflekto
ry, dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, regulowana 
kierownica, reguł. wys. mocowania pasów, • 11.800 zł. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-58-14
FORD ESCORT, 1992 r., 1800 ccm, 16V, szary metalic. el. 
reg. lusterka, alum. felgi, welurowa tapicerka, szyberdach, 
centr. zamek, sprowadzony z  Niemiec, atrakcyjny wygląd, -
12.800 zł. Sieniawa Żarska, tel. 068/375-98-29 po godz. 21 
FORD ESCORT, 1992 r., 120 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wień meksykańska, sprowadzony w całości, bez wypadku, 
centralny zamek, w kraju od 2 tygodni, wspomaganie kier., 
stan b. dobry, -11.800 zł. Sobótka, tel. 071/316-22-14 
FORD ESCORT CL, 1992 r., 87 tys. km. 1800 ccm, diesel, 
czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centralny zamek, szyber
dach, RM, dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, stan 
b. dobry, sprowadzony z Niemiec, oclony, -13.500 zł. Sobót
ka, tel. 071/316-27-43,0608/87-22-81 
FORD ESCORT, 1992 r., 120 tys. km. 1400 ccm, niebieski 
metalic, szyberdach, centr. zamek, bez wypadku, -10.500 zł. 
Sulechów, tel. 0604/59-98-75, woj. zielonogórskie 
FORD ESCORT, 1992 r., 132 tys. km, 1400 ccm, 16V, niebie
ski metalic, obniżony, szyberdach, RM. Świeradów Zdrój, tel. 
075/781-70-11
FORD ESCORT, 1992 r.. 120 tys. km. 1800 ccm. diesel, sza
ry metalic, - 12.500 zł. Wąsosz, tel. 065/543-83-51. 
0605/22-48-17
FORD ESCORT SKŁADAK, 1992 r., 130 tys. km, 1400 ccm, 
El, czerwony, 3-drzwiowy, nowe sprzęgło, welur, hak, prze
gląd do 2002 r., stan dobry, w ciągłej eksploatacji, • 11.000 zł. 
Wrodaw, tel. 0606/95-24-48
FORD ESCORT, 1992 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski me
talic, centralny zamek, alarm, szyberdach, radioodtwarzacz, 
welurowa tapicerka, zadbany, garażowany, stan silnika i bla
charki b. dobry, • 11.300 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0600/55-05-84
FORD ESCORT KOMBI, 1992/98 r., 90 tys. km, 1600 ccm, 
16V, ZETEC, bordowy metalic, serwo, 2 pod. powietrzne, centr. 
zamek, relingi dachowe, po remonde silnika, immobilizer, 
szyberdach, relingi dachowe, halogeny, białe zegary, 4 za
główki, welurowa tapicerka, sportowe fotele, w kraju od 2 mies, 
-15.000 zł. Oława. tel. 071/303-81-18 
FORD ESCORT, 1993 r., 86 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, nie
bieski, 5-drzwiowy, wspomaganie, blokada skrzyni biegów, 
alarm, welurowa tapicerka, - 14.800 zł. Długołęka, tel. 
071/315-27-57,0608/42-93-46 
FORD ESCORT CL, 1993 r., 136 tys. km, 1300 ccm, biały.
3-drzwiowy, nowy model, sprowadzony w całości, zadbany, 
właścicielka niepaląca, • 13.500 zł. Leszno, tel. 065/529-98-55, 
w godz. 9-17
FORD ESCORT, 1993 r., 129 tys. km, 1600 ccm, srebrny 
metalik, elektr. otw. szyby, szyberdach, alarm, centr. zamek, 
ospoilerowany jak RS, sportowy ukł. wydechowy, obniżony, 
domykanie szyb z pilota, niebieskie zegary, skórzana kierow
nica, alum. felgi, felgi stalowe z oponami zimowymi, garażo
wany, atrakcyjny wygląd, • 20.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0603/92-81-70
FORD ESCORT CLX, 1993 r., 55 tys. km, 1600 ccm, bordowy

lan d lM i spalin

GOSIA A U TO  SERW IS  
tel. 354-50-40

metalic, nowe sprzęgło, amortyzatory, klocki hamulcowe, białe 
zegary, Mul-T-Lock, kupiony w salonie w kraju, bezwypadko
wy, -15.500 zł. Złotoryja, tel. 0605/07-59-39 
FORD ESCORT CLX, 1993 r., 110 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
czarny metalic, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, 
welurowa tapicerka • 3.300 DEM + cło. Bolesławiec, tel. 
0601/97-64-77
FORD ESCORT, 1993 r., 80 tys. km, 1400 ccm, 16V, perłowo
czamy, ABS, wspomaganie, radio, opony zimowe, 3-drzwio- 
wy, książka serwisowa, na białych tablicach -11.500 zł- Le
gnica, tel. 076/862-32-03,0603/91 -07-42 
FORD ESCORT, 1993 r„ 114 tys. km. 1800 ccm, 16V. zielony 
metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. za
mek, szyberdach, książka serwisowa, w kraju od tygodnia, -
13.500 zł. Legnica, teł. 076/862-03-91,0605/63-27-78 
FORD ESCORT, 1993 r., 75 tys. km; 1400 ccnC czćrwony, 
radio, welurowa tapicerka, przegląd do 2005 r, - 12.500 zł. 
Lubin, tel. 076/842-83-43 . ^
FORD ESCORT, 1993 r.^ O lys . km, 1600 ccm, 16V, czer
wony, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, welurowa tapi
cerka, dzieloną tylna kanapa, reg. kierownica, wspomaganie, 
el. reg. reflektory, garażowany, stan b. dobry, -12.000 zł. Na- 

. mysłów. tel. 0608/44-29-78
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r.. 120 tys. km, 1800 ccm, die
sel, kolor grafitowy metalic, wspomaganie, relingi dachowe, 
-foleta bagażnika, ef. otw. szyby, centr. zamek, szyberdach, 
stan idealny, - 15.500 zł. Rawicz, tel. 065/545-45-51 
FORD ESCORT, 1993 r., 97 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, perło- 
wowiśniowy metalic, wspomaganie kier., szyberdach, central
ny zamek, zderzaki i lotka w kolorze nadwozia, RO, weluro
wa tapicerka, obrotomierz, reguł, fotele, pasy pirotechniczne,
I właściciel, pełna dokumentacja, nowy model, stan b. dobry, 
-13.400 zł. Sobótka, tel. 0604/44-05-90 
FORD ESCORT, 1993 r., 69 tys. km, 1400 ccm, niebieski, 
5-drzwiowy, wspomaganie kier., radioodtwarzacz, nowy mo
del, bez wypadku, w kraju od tygodnia, pełna dokumentacja, 
-13.000 zł. Syców, tel. 0502/59-51-68 
FORD ESCORT, 1993 r.. 129 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebr
ny metalic, centralny zamek, el. otw. szyby, el. otw. szyber
dach, alarm, ospoilerowany, obniżony, sportowy układ wyde
chowy, aluminiowe felgi, niebieskie zegary, aluminiowe pe
dały, gałka, skórzana kierownica, 3-drzwiowy, garażowany, 
atrakcyjny wygląd, - 20.000 zł. Szczawno Zdrój, tel. 
0603/92-81-70
FORD ESCORT, 1993 r., niebieski metalic, wersja amerykań
ska, -16.500 zł. Trzebnica, tel. 0601/77-55-84 
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r., 122 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
biały, relingi dachowe, I właściciel, kupiony w salonie, roleta 
bagażnika, radio Sony, serwisowany, • 13.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/73-83-52,0601/73-83-54 ?
FORD ESCORT CLX, 1993 r., 1600 ccm, 16V Mul-T-Lock, II 
właśddel, z salonu, nowe hamulce, amortyzatory, sprzęgło, 
białe zegary, RM Sony + 8 głośników, centralny zamek, •
15.200 zł. Złotoryja, tel. 0605/07-59-39 
FORD ESCORT, 1993 r., 1300 ccm, czerwony, RM, alarm, 
centr. zamek, welurowa tapicerka, garażowany, kpi. dokumen
tacja, zadbany, atrakc. wygląd, • 14.200 zł lub zamienię na 
Fiata 126p, Cinąuecento. Złotoryja, tel. 076/878-57-49 po 
godz. 15,0608/45-65-73
FORD ESCORT CL, 1993/94 r., 78 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
czerwony, stan b. dobry, z salonu w Polsce, -13.500 zł. Opo
le, tel. 0600/61-03-53
FORD ESCORT, 1993/94 r., 90 tys. km, 1600 ccm, 16V, DOHC, 
perłowogranatowy metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, wspo
maganie, centr. zamek, szyberdach, lusterka i zderzaki w 
kolorze nadwozia, RM, stan idealny, w kraju od 2 dni, spro
wadzony na kołach, -14.900 zł (zwolnienie z  opłaty skarb.). 
Rawicz, tel. 065/545-52-76,0605/40-95-94 
FORD ESCORT, 1993/94 r., 123 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, udokum. pochodzenie, I właściciel, obniżony, demne 
szyby, mała kierownica niebieska, niebieskie wnętrze, welur, 
wspomaganie, centr. zamek, sportowy tłumik, zderzaki i lu
sterka lakierowane, 1 wycieraczka, bez wypadku, -12.700 zł. 
Zgorzelec, tel. 0606/98-52-60
FORD ESCORT CABRIO, 1994 r., 119 tys. km. fioletowy me
talic, dwie poduszki pow., centralny, serwo, welur, • 16.000 
zł., tel. 0601/83-51-03
FORD ESCORT CL SEDAN, 1994 r.. 58 tys. km. 1300 ccm, 
wtrysk, kolor grafitowy metalic, kupiony w salonie, 4-drzwio
wy, szyberdach, alarm, katalizator, RO Philips, zadbany, stan 
b. dobry, -17.900 zł. Bystrzyca Kłodzka, teł. 071/303-09-33 
FORD ESCORT, 1994 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony,
3-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, alarm, RO, • 15.500 zł. Lu
bań, tel. 075/721-21-31
FORD ESCORT, 1994 r., 88 tys. km, 1400 ccm, morski meta
lic, 3-drzwiowy, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, lusterka i 
zderzaki w kolorze nadwozia, welurowa tapicerka, szyber
dach, zadbany, • 14.700 zł. Oleśnica, tel. 071/314-24-47, 
0609/24-50-71
FORD ESCORT, 1994 r.. 114 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, centr. zamek, poduszka pow., szyberdach, hak, 
el. reg. reflektory, dzielona tylna kanapa, nie eksploatowany 
w kraju, - 18.700 zł. Strzegomiany, gm. Sobótka, tel. 
071/390-35-96
FORD ESCORT KOMBI. 1994 r., 91 tys. km, 1900 ccm. 16V. 
malinowy metalic, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, 
el. reg. lusterka, automatic, automat, zapinane pasy, RO, alum. 
felgi, roleta bagażnika, relingi dachowe, w kraju od 97 r., kpi. 
dokumentacja, przegląd do 10.2001 r., zadbany, garażowa
ny, stan techn. b. dobry, - 17.000 zł. Wrocław, tel. 
071/786-72-22 po godz. 18, 0605/07-26-85 (zdjęda do tej 
oferty można zobaczyć w intemede pod numerem - A00449 
www.autogielda.com.pl)
O  FORD  ESCO RT, 1994 r., 2000 ccm , czerwony, 

A B S , wspomaganie kier., centr. zamek, podusz
ka pow., szyberdach, - 15.900 z ł lub zamienię. 
Ż a ry , u l. O k rze i 9, te l. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87021151 

FORD ESCORT, 1994 r., 71 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, perło- 
woczarny metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, c. 
zamek, alum. felgi, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, -
15.900 zł. Kalisz, tel. 062/502-32-25,0603/69-19-06 
FORD ESCORT CABRIO, 1994 r., 138 tys. km. 1600 ccm. 
16V, niebieski metalic, atrakc. wygląd, -18.000 zł. Kożuchów, 
tel. 068/355-26-53,0603/83-70-86 
FORD ESCORT KOMBI. 1994 r., 150 tys. km. 1800 ccm, die
sel, biały, wspomaganie kier., RO, poduszka pow., el. reg. 
reflektory, zderzaki w kolorze nadwozia, garażowany, • 18.500 
zł. Krotoszyn, tel. 062/722-65-36 
FORD ESCORT, 1994 r., 50 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwo- 
ny.wspomaganie, kodowany zapłon, 3-drzwiowy, -13.500 zł. 
Nowa Sól, tel. 068/387-53-10
FORD ESCORT, 1994 r., 112 tys. km. 1600 ccm, 16V, srebrny 
metalic, bez wypadku, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie 
kier., centralny zamek, welurowa tapicerka, relingi dachowe, 
radioodtwarzacz, książka serwisowa, - 14.200 zł. Paczków, 
tel. 0604/97-38-95
FORD ESCORT. 1994 r., 1800 ccm. 16V, srebrny metalic. 
centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, 2 pod. powietrzne, 
wspomaganie, alum. felgi, RM, I właściciel, kpi. dokumenta
cja, -15.500 zł. Paczków, tel. 0608/47-33-10 
FORD ESCORT, 1994 r., 1600 ccm, benzyna, szary metalic, 
centralny zamek, szyberdach, RM + głośniki, stan b. dobry, -
13.000 zł pilne. Szymonków, gm. Wołczyn, tel. 0503/80-73-53, 
woj. opolskie
FORD ESCORT KOMBI, 1994 r., 123 tys. km, 1300 ccm ku
piony w salonie, radioodtwarzacz, blokada skrzyni biegów,
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alarm *  pilot, centralny zamek, szyberdach, stan b. dobry, * 
13.700 zł: Wołów, te l.071/389-48-06 
FORD ESCORT, 1994 r., 70 tys. km. 1600 ccm, 16V, niebie
ski, stan b. dobry, bez wypadku (100%), reflektory i spoilery 
RS~2009-,-£4Qd. powietrzne, RM Blaupunkt, skórzana kie
rownica, szyberdaćh.^lumjtratownice, halogeny, welurowa 
tapicerka -16.500 zł. Wrocławi‘ tel;«606/25r32-26,361-55-32 
FORD ESCORT KOMBI, 1994 r., 118 tys. km, i 40lTccm.ben
zyna, biały, poduszka pow., ABS, wspomaganie, alarm, centr. 
zamek, RM z  kodem, el. reg. reflektory, roleta, szyberdach, w 
kraju od 1999 r., zderzaki w kolorze nadwozia, stan tech. b. 
dobry, -17.000 zł. Wrocław, tel. 0608/46-92-32 
FORD ESCORT CL, 1994 r., 110 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
granatowy, 3-drzwiowy, RO, garażowany, • 13.500 zł. Wro
cław, tel. 373-73-42,0501/10-22-19 
FORD ESCORT KOMBI, 1994 r., 123 tys. km, 1300 ccm, bia
ły; szyberdach, lakierowane zderzaki i lusterka, sprowadzo
ny w całości, stan b.. dobry, - 14.500 zł. Wrocław, jtel. 
071/357-24-52,0605/62-33-21 
FORD ESCORT, 1994 r., 140 tys. km. 1800 ccm, TDi. czer
wony, 5-drzwiowy, ABS, wspomaganie, centr. zamek, szyber
dach, zderzaki w kolorze nadwozia, welurowa tapicerka, kpi. 
kół zimowych, garażowany, stan b. dobry, -19.000 zł. Żagań, 
tel. 0604/48-56-14
FORD ESCORT Ghia, 1994/95 r., 138 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
niebieski metalic, w kraju ocH dnia, bez wypadkg, \  pod, po
wietrzne, ABS, wsporrtagąnie, centr. zamek, welurowa- tapi* - 
cerka, 5-drzwiowy, RM, staTNdęalny, - 16.500 zł lub zamie
nię, (możliwe raty). Legnica, teł. 0602/36-07-03 
FORD ESCORT CLX, 1994/95 r., 158 tys. km, 1800 ccm, tur
bo D, grafitowy metalic, 2 poduszki powietrzne, serwo, napi- 
nacze pasów, szyberdach, centralny zamek, węlurowa tapi-.. 
cerka, 5-drzwiowy, dzielona tylna kanapa, bez w^pagku, peł
na dokumentacja, w kraju od tygodnia^-19.000 zł. NowaTRuda, 
te l.0604/46-38-42 ' ■ '  V
FORD ESCORT,*1994/95 r., 70 tys. km, 1800 ccmHte&el^ 
czerwony, sprowadzony w całości, poduszka pow., radio, 
welurowa tapicerka, - 17.000 zł. Przemków, tel. 
076/831-91-91,0604/55-62-37 
FORD ESCORT SEDAN, 1994/95 r., 80 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, srebrny metalic, w kraju od tygodnia, wspomaganie,
2 pod- powietrzne, centr. zamek, welurowa tapicerka, I reje
stracja 1995 r., 4-drzwiowy, stan b. dobry, -13.900 zł (zwol
nienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 0602/58-37-06 
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 79 tys. km, 1300 ccm. Pb\, 
granatowy metalic, szyberdach, relingi dachowe, ciemne szy
by, 2 pod. powietrzne, el. reg. reflektory, RO, dzielone tylne 
siedzenia, nowy akumulator, - 16.900 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/755-46-48,090/23-06-65
FORD ESCORT LX, 1995 r., 73 tys. km, 1900 ccm, kolor wi
śniowy metalic, elektr. otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatyza
cja, 2x poduszka pow., radio, centr. zamek, immobilizer, au
tomatyczna skrzynia biegów, komplet opon zimowych, zestaw 
głośno mówiący z  telefonem, - 19.500 zł. Warszawa, tel. 
0609/46-47-90
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r.. 120 tys. km. 1600 ccm, czer
wony, 2 poduszki pow., elektr. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
podgrzewane lusterka, konsola w drewnie, el. otw. szyber
dach, atrakcyjny wygląd (zderzaki, lusterka i klamki w kolo
rze nadwozia), II właściciel, pełna dokumentacja, - 20.400 zł. 
Wrocław, tel. 0604/53-29-97,0502/85-37-45 
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r.. 130 tys. km. 1800 ccm, die
sel, biały, szyberdach, relingi, wspomaganie, blokada skrzy
ni. alarm, RO, centralny zamek, serwisowany, pełna doku
mentacja, • 22.500 zł. Wrocław, tel. 0606/95-63-60 
FORD ESCORT Ghia, 1995 r., 25 tys. km, 1600 ccm, niebie
ski metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, szyberdach, alum. felgi, serwo, radio,-  19.500 zł. 
Żary. tal. 068/374-97-42
FORD ESCORT, 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwo
ny, klimatyzacja, wspomaganie kier., 2 pod. powietrzne, centr. 
zamek, RO, el. otw. szyby, serwisowany, kompletna dokumen
tacja. -18.400 zł. Babimost, tel. 0606/41-10-64, woj. zielono
górskie
FORD ESCORT KOMBI. 1995 r., 1800 ccm, diesel, czerwo
ny, wspomaganie, immobilizer, centr. zamek, 2 pod. powietrz
ne, alarm, relingi, zadbany, kpi. dokumentacja, - 17.900 zł. 
Bolesławiec, tel. 0608/79-15-20 
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 51 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
biały, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, czarna welurowa tapi
cerka, serwisowany w Niemczech, • 16.000 zł + cło. Gdynia, 
tel. 0502/57-17-54
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 80 tys. km, 1400 ccm, gra
natowy, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaganie, RM, 
welurowa tapicerka, szyberdach, immobilizer, relingi dacho
we, roleta, I właściciel w kraju, sprow. w całości, zadbany, - 
19.900 zł (możliwe raty). Gostyń, teł. 0603/35-11-37 
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 90 tys. km, 1600 ccm, bor
dowy, ABS, wspomaganie, radioodtwarzacz, relingi, podusz
ka powietrzna, - 19.000 zł. Kalisz, tel. 062/763-11-01, 
0606/26-00-46
FORD ESCORT, 1995 r., 86 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. zamek, 2 pod. powietrz
ne, RO, -15.900 zł. Leszno, tel. 065/520-24-04,0605/30-26-42 
FORD ESCORT, 1995 r, 1400 ccm, wtrysk, czerwony, inst. 
gazowa, szyberdach, alarm, centralny zamek, • 18.100 zł. 
Milikowice, tel. 074/858-81-55,0604/18-59-36 
FORD ESCORT, 1995 r., 122 tys. km, 1800 ccm. diesel, biały, 
stan b. dobry, • 21.500 zł lub zamienię na busa, diesla. Siero- 
szowice 55, gm. Radwanice, tel. 076/831-10-39 
FORD ESCORT, 1995 r., 67 tys. km, zielony, centr. zamek, el. 
reg. lusterka i szyby, poduszka pow., wspomaganie, szyber
dach, welurowa tapicerka, stan b. dobry, - 17.500 zł. Wał
brzych, tel. 0604/28-54-36,074/848-59-51 
FORD ESCORT, 1995 r.. 78 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny 
metalic, garażowany, 5-drzwiowy, pełna dokumentacja, I wła
ściciel w kraju, bogate wyposażenie, - 16.900 zł. Wrocław, 
tel. 345-72-10,0503/86-39-55
FORD ESCORT LX, 1995 r., 107 tys. km, 1900 ccm, biały, 
bez \gypadku, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, nowy 
akumulator, klimatyzacja, wspomaganie, poduszka pow., za
dbany, - 17.900 zł. Wrocław, tel. 071/355-31-12, 
0605/07-77-88
FORD ESCORT ZETEC, 1995/96 r., 50 tys. km, 1600 ccm, 
16V, granatowy, 5-drzwiowy, wspomaganie, poduszka po
wietrzna, el. otw. szyby, c. zamek, klimatyzacja, welur, halo
geny, alarm, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 20.500 
zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0603/60-78-74 
FORD ESCORT, 1995/96 r., 91 tys. km, 1300 ccm, biały, I 
właściciel, kupiony w salonie, serwisowany, poduszka pow., 
immobilizer, alarm, RO, dzielone tylne siedzenia, -18.000 zł. 
Wrocław, tel. 0603/66-35-84,071/788-90-10 
FORD ESCORT, 1996 r., 115 tys. km, 1600 ccm, 16V, ciem- 
noperłowozielony, serwo, ABS, RM, welurowa tapicerka, im
mobilizer, relingi, hak, centr. zamek + pilot, - 22.500 zł. Prze
mków, tel. 076/831-92-18
FORD ESCORT KOMBI, 1996 r., 120 tys. km, 1800 ccm. die
sel, biały, wspomaganie, immobilizer, relingi dachowe, roleta 
bagażnika, książka serwisowa, I właściciel, welurowa tapi
cerka, - 20.800 zł. Ścinawa, tel. 0607/45-51-17 
FORD ESCORT XR3i, 1996 r., 96 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
Zetec, czerwony, ABS, białe zegary, alum. felgi, eh otw. szy
by, airbag, welurowa tapicerka, 3-drzwiowy, reguł, fotel kie
rowcy, wspomaganie, reg. kierownica, immobilizer, alarm z 
domykaniem szyb i zamknięciem centralnego zamka, atrakc. 
wygląd, - 21.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-23-36 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • 
AN0076 www.autogielda.com.pl)
FORD ESCORT KOMBI. 1996 r., 90 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, c. zamek, ABS, 2 poduszki powietrzne, moż
liwość sprzedaży na raty, - 18.400 zł. Jarocin, tel. 
062/747-48-39
FORD ESCORT, 1996 r., 75 tys. km, 1600 ccm, 16V, granato
wy metalic, 2 poduszki powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. 
zamek, szyberdach, alum. felgi, welur, -19.500 zł. Kuczków, 
tel. 062/741-86-77,0603/64-75-58 
FORD ESCORT, 1996 r., 120 tys. km, 1800 ccm, turbo D, czer
wony, centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, szy

berdach, klimatyzacja, - 2.500 zł lub zamienię na Forda Trans
ita albo Innego busa. Lubin, tel. 076/749-31-15 
FORD ESCORT GHIA, SEDAN, 1996 r., 121 tys. km, 1800 
ccm, turbo D, kolor morski metalic, 4-drzwiowy, 2 pod. po
wietrzne, klimatyzacja, szyberdach, centr. zamek, el. reg. lu
sterka i szyby, wspomaganie, reg. kierownica, drewniane do- 
datki, immobilizer, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, - 22.800 
zł. Mikstat, tel. 062/731-92-03
FORD ESCORT, 1996 r., 51 tys. km, 1400 ccm, zielony meta-. 

' lic, centralny zamek, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, 
el. reg. siedzenia, radioodtwarzacz, szyberdach, stan b. do
bry, - 20.500 zł. Nysa, tel. 077/433-64-88,0605/31-80-90 
FORD ESCORT KOMBI, 1996 r„ 1800 ccm, diesel, perłowo- 
biały, bez wypadku, RM, 2 poduszki pow., centralny zamek, 
wspomaganie kier., immobilizer, relingi dachowe, atermiczne 
szyby, nie eksploatowany w kraju, - 21.000 zł lub zamienię na 
inny. Sobótka, tel. 0604/29-95-43 
FORD ESCORT, 1996 r., 77 tys/km, 1400 ccm, zielony meta-1 
lic, 3-drzwiowy, centralny zamek + pilot, 2 poduszki pow, -
18.000 zł. Wrocław, tel. 0605/43-31-94
FORD ESCORT Ghia, 1996 r., 66 tys. km, 1600 ccm, 16V 
Zetec, srebrny metalic, 2 poduszki powietrzne, 2 napinacze 
pasów, dodatki drewniane, el. otwierane szyby, el. reguł, lu
sterka, el. szyberdach, radio z RDS, regulowana kierownica, 
obrotomierz, centralny zamek, tylne zagłówki, książka serwi
sowa, pełna dokumentacja, 5-drzwiowy, • 20.800 zł. Wrocław, 

^ Je l. 071/367-22-06,0502/91-63-37
FOftlTESCORT*4996 r., 100 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, bez wypadku, kupiśtiy w salonie, I właściciel, książka 
serwisowa, alarm, immobilizer, centr. zamek, ważny przegląd, 
poduszka pow, - .17.900 zł. Wrocław, tel. 071/364-55-72, 
0602/78-22-88
FORD ESCORT, 1996 r., 120 tys. km, 1600 ccm, 16V, grana
towy metalic, wspomaganie, ABS, klimatyzacja, el. reg. re
flektory, halogeny, RM, immobilizer, centr. zamek, welurowa 
-tapicerka, I właściciel, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 
18^00 zł. Żary, tel. 068/375-07-25.0605/83-18-33 
FORD ESCORT, 1996 r., 90 tys. km, 1600 ccm, 16V, ZETEC, 
czerwień meksykańska, białe zegary, kubełkowe fotele, zde
rzaki w kolorze nadwbzią^poRer, alum. felgi, koła zimowe, w 
kraju od 2 lat, II właścidel;'haipgeny. skórzana kier., RO, -
20.000 zł. Żary, tel. 0606/87-85-17 v
FORD ESCORT KOMBI. 1996/97 r.rSa-łysriftn, 1600 ccm, 
16V, biały, poduszka powietrzna, alarm, blokada skrzyni bie
gów, RO Kenwood, roleta bagażnika, - 20.000 zł. Brzeg Dol
ny, tel. 071/319-75-61
FORD ESCORT, 1996/97 r., 40 tys. km, 1600 ccm, 16V Ze
tec, srebrny metalic, 2 poduszki powietrzne, ABS, alarm, ra
dioodtwarzacz, immobilizer, wspomaganie kier., szyberdach, 
welurowa tapicerka, zderzaki w kolorze nadwozia, sprowa
dzony na mienie z  Niemiec, - 23.500 zł. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 074/644-20-61
FORD ESCORT KOMBI, 1996/97 r., 1600 ccm, 16V, czerwo
ny, w kraju od tygodnia. 2 pod. powietrzne, ABS, centr. za
mek, wspomaganie, welurowa tapicerka, bez wypadku, RM 
stereo, halogeny, stan techn. b. dobry, - 22.000 zł lub zamie
nię, (możliwe raty). Legnica, tel. 076/866-33-33, 
0602/71-07-00

FORD ESCORT, 1997 r., 59 tys. km, 1300 ccm, ESi, Enduro, 
bordowy metalic, kupiony w salonie, serwisowany, bez wy
padku, 5-drzwiowy, oryg. radio, poduszka pow., stan idealny,
- 24.000 zł. Leszno, tel. 065/526-26-87,0605/69-32-23 
FORD ESCORT KOMBI, 1997 r., 65 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
fioletowy, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, wspomaganie, 
centr. zamek, roleta, sprowadzony z  Niemiec, • 23.500 z ł , 
kup. zwoln. z  opł. skarbowej. Syców, tel. 0563/61-56-88, 
062/785-23-05
FORD ESCORT, 1997 r., 78 tys. km. 1800 ccm, turbo D, zie
lony, 2 poduszki powietrzne, radioodtwarzacz, aluminiowe 
felgi, wspomaganie kier., atrakcyjny wygląd, pełna dokumen
tacja, stan b. dobry, - 23.900 zł. Duszniki Zdrój, tel. 
0600/82-37-46
FORD ESCORT, 1997 r., 113 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 16V„ 
Zetec, granatowy, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, alum. felgi, ABS, 
halogeny, centr. zamek, szyberdach, pod. .powietrzna, 
wspomaganie kier., garażowany, - 25.000 zł. Legnica, tel. 
076/721-60-17,0602/82-63-87 
FORD ESCORT, 1997 r., 1300 ccm, biały, I właściciel, kupio
ny w salonie, serwisowany, poduszka pow., RO, alarm, stan 
idealny, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 0501/58-81-40 
FORD ESCORT SEDAN, 1997/98 r., 59 tys. km, 2000 ccm,* 
16V, zielony metalic, klimatyzacja, 2 poduszki pow., wspo
maganie, centr. zamek, el. reg. reflektory, elekr. bagażnik, tern- 
pomat, RM + 6 głośników, alum. felgi 16", węlurowa tapicer
ka, kpi. zimowych kół, bez wypadku, alarm, immobilizer, za
dbany, wersja USA, - 22.900 zł. Świdnica, tel. 0605/55-78-78 
FORD ESCORT KOMBI, 1997/98 r., 70 tys. km. 1600 ccm, 
Zetec, granatowy, relingi, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, welur, RO, 
garażowany, - 27.100 zł. Wambierzyce, tel. 074/866-31-77, 
0607/07-42-89
FORD ESCORT KOMBI, 1998 r., 30 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
brązowy metalic, klimatyzacja, welurowa tapicerka, el. otw. 
szyby, centr. zamek, udokumentowany przebieg, 2 pod. po
wietrzne, immobilizer, radio, ABS, - 27.500 zł. Bolesławiec, 
tel. 0602/84-22-10,0604/97-06-97 
FORD ESCORT KOMBI, 1998 r., 180 tys. km, 1600 ccm, ko
lor wiśniowy metalic, w kraju, relingi, stan bardzo dobry, I wła
ściciel. - 27.000 zł. Kępno. tel. 0502/26-47-05 
FORD ESCORT KOMBI. 1998 r., 1600 ccm, zielony metalic, 
zielone szyby, poduszka pow., el. otw. szyby, centr. zamek, 
kupiony w salonie, ciężarowy z homologacją, - 18.000 zł ♦ 
VAT od faktury, (zwolnienie z opłaty skarb.). Ostrów WIkp., 
tel. 062/782-92-72,0601/56-10-47,0603/94-07-67 
FORD ESCORT, 1998 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, - 24.500 
zł. Wrocław, tel. 366-21-06
FORD ESCORT Ghia, 1998 r., 49 tys. km, 1800 ccm, Zetec, 
16V, granatowy metalic, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, centr. zamek, podgrzewane i reguł, siedzenia, 
alum. felgi, halogeny, immobilizer, welurowa tapicerka, wy
kończenia w drewnie, spoiler tylny, 5-drzwiowy, garażowany,
- 28.000 zł. Kępno, tel. 062/782-07-76,0503/75-98-59 
FORD ESCORT Ghia, KOMBI, 1998 r., 63 tys. km,1800 ccm, 
TD, czarny metalic, 90 PS, klimatyzacja, wspomaganie kie
rownicy, poduszka powietrzna kierowcy, el. otw. szyby, im
mobilizer, centralny zamek, drewno, welurowa tapicerka, re
lingi dachowe, skórzana kierownica, RM Ford 5000, regulo
wana kierownica, el. reg. reflektory, - 30.900 zł. Kudowa Zdrój, 
tel. 074/866-31-20
FORD ESCORT KOMBI, 1998 r., 47 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
granatowy metalic, Ghia, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrz
ne, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, pełna 
wersja, centr. zamek, drewniane dod., skórzana kierownica, 
relingi dachowe, • 30.500 zł lub zamienię na busa VW T-4, 
Transita lub tańszy osobowy. Legnica, tel. 076/854-08-75 
FORD ESCORT, 1998 r., 70 tys. km, 1300 ccm, srebrny me
talic, poduszka pow., el. reg. reflektory, zderzaki w kolorze 
nadwozia, kupiony w salonie, bez wypadku, I właściciel, •

24.500 zł. Ostrów WIkp., tel. 062/738-51-64 wewn. 18, 
0605/73-44-27
FORD ESCORT Ghia, 1998 r., 53 tyś. km, 1800 ccm, turbo D, 
perłowogranatowy metalic, klimatyzacja, el. otwierane szyby, 
wspomaganie kier., radioodtwarzacz, RDS, • 27.000 zł. Strze
lin, tel. 0604/75-99-81
FORD ESCORT BOLERO, 1998/99 r., 50 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, grafitowy metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., 
centralny zamek, poduszka pow., el. reguł, lusterka, el. otwie
rane szyby, welurowa tapicerka, kupiony w salonie, garażo
wany, zadbany; -  25.000 zł. Ząbkowice Ś ląskie, tel. 
0602/88-89-68
FORD ESCORT KOMBI, 1999 r., 57 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, biały, wersja Bolero 2, fabryczna homologacja na sa
mochód ciężarowy, poduszka powietrzna kierowcy, alarm, 
radio, wspomaganie kier., relingi dachowe, halogeny, 5-bie
gowy, 5 miejsc, opony 185 R14, - 25.000 zł + VAT. Gdynia, tel. 
058/561-40-74
FORD RESTA, 1978 r„ 1100 ccm inst. gazowa, - 3.000 zł. 
Międzylesie, tel. 074/812-60-50 
FORD FIESTA, 1979 r., 1000 ccm, benzyna, kolor grafitowy, 
stan dobry, po remoncie blacharki, ekonomiczny, atrakc. wy
gląd, - 2.500 zł. Legnica, tel. 076/722-70-26,0606/98-01-09 
FORD FIESTA, 1979 r., 1100 ccm, benzyna, biały, spoiler na 
tylnej klapie, plastikowe nakładki na błotniki, RM, do popra
wek blacharki, ważny przegląd do 11.2001 r, ważne OC, w 
ciągłej eksploatacji, stan silnika b. dobry, -1.250 zł. Lubin, tel. 
0604/70-92-56,076/749-61-99 
FORD FIESTA, 1979 r.. 1100 ccm, wtrysk, czerwony, stan 
dobry, -1.900 zł. Wrocław, tel. 353-44-70 
FORD FIESTA, 1981 r„ „1300 ccm, kolor czekoladowy, za
dbany, alum. felgi, przegląd do OtŚOOft, • 2.200 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/849-17-03
FORD FIESTA S, 1981/84 r., 170 tys. km, 900 ccm, benzyna', 
czarny, składak, stan dobry, I właściciel w kraju od 91 r.,;śzy- 
berdach, OC do 06.2001 r., przegląd do 02.2002 r., w ciągłej 
eksploatacji, • 2.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-65^)
FORD RESTA, 1982 r., 1100 ccm, czerwony, szyberdach. - 
3.000 zł. Trzebnica, tel. 071/387-16-57 
FORD RESTA, 1982 r., 1100 ccm, benzynajtielony metalic, 
silnik i skrzynia biegów (5) z  1988 r, - 2.800 zł. Głogów, tel. 
0502/33-48-19 . ^
FORD RESTA, 1982 r., 240 tys. krrylfOO ccm, benzyna, czer
wony, hak, po przeglądzie, I właściciel, blacharka do remon
tu. - 2.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-75-73 po 
godz. 16,0601/15-54-73 U
FORD RESTA 1,1982 x j\100 ccm, 1.300 ccm, czerwony, 
szyberdach, alum. felgi, 3-drzwiowy, po konserwacji podwo
zia, składana tylna kanapa, nowe zamki, • 2.200 zł. Wrocław, 
tel. 071/341-42-44
FORD FIESTA, 1985 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, • 4.500 
zł lub zamienię na Fiata 126p, w tej cenie. Wojcieszów, tel. 
075/751-29-35,0607/34-30-55 
FORD RESTA X2R, 1985 r.. 1600 ccm, benzyna, czarny, stan 
b. dobry, 5-biegowy, szyberdach, • 5.000 zł. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 074/813-00-91
FORD FIESTA, 1986 r., 200 tys. km, 1600 ccm, diesel, nie
bieski, 5-biegowy, ekonomiczny, po wymianie kilku istotnych

elementów (akumulator, amortyzatory, sprzęgło i inne), moż
liwa zamiana na nowszy diesel lub mały benzynowy, - 4.500 
zł. Wrocław, tel. 0603/81-06-95 (od 10 do 21)
FORD RESTA, 1986 r., 1000 ccm, biały, sprowadzony w ca
łości, pełna dokumentacja, szyberdach, nowe opony, kołpaki, 
pokrowce, RO, zadbany, stan b. dobry, - 4.300 zł lub zamie
nię. Kłodzko, tel. 074/817-57-93,0608/49-74-01 
FORD FIESTA, 1986 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, techn. sprawny, 
RO, przegląd do 2002 r, - 4.900 zł. Lądek Zdrój, tel. 
0608/48-69-99
FORD FIESTA, 1986 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, stan do
bry, na białych tablicach - 600 DEM. Zgorzelec, tel. 
0501/05-37-23
FORD RESTA, 1986 r., 1000 ccm, biały, z urzędu celnego, 
bez wypadku, zarejestrowany, pokrowce, radioodtwarzacz, 
szyberdach, nowe opony, zadbany, stan b. dobry, - 4.300 zł. 
Złoty Stok, tel. 074/817-57-93,074/817-50-81 
FORD RESTA, 1987 r., 1100 ccm, benzyna, biały, szyber
dach. stan b. dobry, - 4.800 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-70-51, 
0602/10-21-80
FORD FIESTA, 1988 r., 1600 ccm, diesel, srebrny metalic, 
stan techn. i blacharki b. dobry, garażowany, - 5.800 zł lub 
zamienię. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
FORD RESTA, 1988 r., 105 tys. km. 1000 ccm, czerwony, 
sprow. w 1993 r. w całości z  Hiszpanii, kpi. dokumentacja, 
RM, przegląd do 02.2002 r., garażowany, stan-b. dobry, atrakc. 
wygląd, - 5.900 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/338-02-78, 
0601/67-73-07
FORD FIESTA, 1988 r., 1800 ccmjjiesel, metalic, cena 800 
DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-24-36 
FORD FIESTA. 1988/92 r., 100 tys. km, 1100 ccm przegląd 
do 03.2002 r, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 321-22-65 
FORD FIESTA, 1989 r., 96 tys. km. 1100 ccm, zielony, szy
berdach, zadbany, - 9.000 zł. Oława, tel. 071/313-20-56 
FORD FIESTA, 1989 r., 95 tys. km, 1400 ccm, czerwony, nowy 
model, inst. gazowa, ekonomiczny, szyberdach, welurowa 
tapicerka, zderzaki w kolorze nadwozia, dzielona tylna kana
pa, RO Blaupunkt z  RDS, kompletna dokumentacja, - 8.500 
zł lub zamienię na Fiata 126p. Wrocław, tel. 333-87-67, 
0602/49-53-18
FORD FIESTA, 1989 r„ 96 tys. km, 1800 ccm, diesel, grafito
wy metalic, sprowadzony w całości, stan dobry, - 9.500 zł. 
Milicz, tel. 0605/23-94-84
FORD FIESTA CLX, 1989 r., 1100 ccm, granatowy, zadbany, 
sprowadzony w całości, w kraju od 2,5 roku, - 8.500 zł. Wro
cław, tel. 313-81-27 po godz. 19,0502/41-11-17 
FORD FIESTA, 1989 r., 1100 ccm, czerwony, stan dobry, - 
8.500 zł. Ząbkowice Śląskie, teł. 074/641 -10-05 
FORD FIESTA XR2i, 1989/90 r., 84 tys. km, 1600 ccm, czar
ny, model sportowy, ABS, szyberdach, alum. felgi, RO, welu
rowa tapicerka, sprowadzony w całości w 1999 r., z pełną 
dokumentacją, - 8.800 zł. Lubin, tel. 076/846-89-61 po 
godz. 15
FORD FIESTA, 1989/90 r., 90 tys. km, 1600 ccm, diesel, bia
ły, 3-drzwiowy, sprowadzony w całości, nowe opony, stan b. 
dobry, - 7.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-31-59 
FORD FIESTA, 1989/90 r., 150 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
biały, nowy model, 3-drzwiowy, RO, odcięcie zapłonu + alarm, 
dużo nowych części, b. oszczędny, zadbane wnętrze, doku
mentacja, stan idealny, - 6.700 zł. Wałbrzych, tel. 
0602/71-40-79
FORD RESTA, 1989/97 r., 97 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
nowy model, instalacja gazowa, welurowa tapicerka, szyber
dach, pełna dokumentacja, zadbany, dzielona tylna kanapa, 
stan b. dobry, obrotomierz, radioodtwarzacz Blaupunkt z RDS, 
• 7.900 zł lub zamienię na Fiata 126p, 1992-95 r.. Wrocław, 
teł. 071/333-87-67,0602/49-53-18 
FORD FIESTA, 1990 r., 120 tys. km, biały, stan b. dobry, RO, 
po remoncie zawieszenia, pełna dokumentacja, b. ekonomicz
ny. -10.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-18-29

FORD FIESTA XR21,1990 r., 120 M  km, 1600 ccm, biały. 
105 KM, welur, sportowe zawieszenie, instalacja radiowa - 
8.000 zł. Kłodzko, tel. 074/647-08^97 
O  FORD RESTA, 1990 r., 1f>00 ccm, granatowy, ABS, 

5-biegowy, - 8.700 z ł luk'zam ienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0/602/79-49-88 87021421

FORD RESTA XR21,1990 J - 160 tys. km. 1600 ccm, EFi, 
czarny, centr. zamek, el. otjw. szyby, szyberdach, ospoilero-* 
wany, atrakc. wygląd, - S^OO zł. Przyłęk, tel. 074/817-0^44 
FORD RESTA, 1990 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, stan b. do^ry, el. otw. szyby, centr. zamek, szy
berdach, alum. felgi, osgfojlerowany, 5-biegowy, RO, blokada 
skrzyni biegów, oznakowany, sportowa kierownica, pokrow
ce, halogeny, atrakp/wygląd, przegląd do 02.2002 r, - 9.000 
zł. Złotoryja, tel. (#6/878-18-58 
FORD FIESTA, $ 9 0  r., 110 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, ben
zyna, czerwonyjszyberdach, 5-biegowy, - 9.400 zł. Złotoryja, 
tel. 076/878-^27
FORD FIESTA 1990 r., 123 tys. km, 1100 ccm, biały, 3-drzwio
wy, na zachodnich tablicach - 2.250 DEM. Żary, tel. 
068/374-88-94,0604/98-65-56 
FORD FIE§,Ta, 1990/92 r., 1800 ccm, diesel, czerwony, skła
dak, szyberdach, 3-drzwiowy, - 10.500 zł. Świerzawa, tel. 
075/713T54-70
FORD FIESTA, 1991 r., 67 tys. km, 1800 ccm, diesel, czarny 
metalic,Szyberdach, -11.000 zł. Góra, tel. 065/543-32-41 
FORCy^lESTA, 1991 r., 80 tys. km, 1800 ccm, diesel, niebie
ski i^etalic, w kraju od tygodnia, bez wypadku, centr. zamek, 
RM^el. reg. reflektory, stan b. dobry, przegląd, - 10.900 z ł , 
kup. zwoln. z opł. skarbowej. Rawicz, tel. 0602/58-37-06 
F-ORD FIESTA CLX, 1991 r., 130 tys. km, 1118 ccm, biały, 
3-drzwiowy, welurowa tapicerka, tylne uchylne szyby, pod
grzewana szyba tylna, dzielona kanapa tylna, - 9.Ó00 zł. Świd
nica, tel. 0605/24-80-35
FORD FIESTA, 1991 r., 65 tys. km, 1100 ccm, benzyna, wtrysk, 
srebrny metalic, 3-drżwiowy, 5-biegowy, el. reg! reflektory, RO 
♦ 4 głośniki, b. ekonomiczny, garażowany, stan b. dobry, - 
9.500 zł lub zamienię na Fiata Punto, 94/97 r., z dopłatą. Bob
ków. tel. 075/741-31-69,0600/54-11-98 
FORD RESTA, 1991 r., 87 tys. km, 1100 ccm, czarny, mo- 
nowtrysk, 5-drzwiowy, 5-biegowy, w kraju od 2 tygodni, spro
wadzony w całości z Niemiec, I właściciel, stan b. dobry, -
10.200 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-15-03,0502/39-80-41 
FORD FESTA  C U .  1991 r.. 95 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
granatowy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, RO, 
aluminiowe felgi, 2 komplety opon, - 10.500 zł. Kamienna 
Góra, tel. 075/746-13-10,0603/43-32-45
FORD FIESTA, 1991 r„ 1100 ccm, benzyna, biały, 3-drzwio- 
wy, pełna dokumentacja, zadbany, - 8.500 zł. Krotoszyn, tel. 
0602/80-65-32
FORD RESTA, 1991 r., 1100 ccm, czerwony, automatic, prze
gląd do 2002 r, • 8.900 zł. Lubin, tel. 076/842-83-43 
FORD RESTA, 1991 r., 79 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, czer
wony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, el. reg. reflektory, - 9.500 zł. 
Miejska Górka, tel. 065/547-47-30 
FORD RESTA, 1991 r., 82 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, • 8.000 zł. Piechowice, tel. 075/761-13-00 
FORD RESTA CIX, 1991 r., 120 tyś. km, 1118 ccm, biały, 
3-drzwiowy, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, tyl
ne szyby uchylane, zadbany, - 9.000 zł. Świdnica, tel. 
0605/24-80-35
FORD FIESTA, 1991 r., 1200 ccm, wiśniowy, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, nowe opony, nowy akumulator, radioodtwarzacz, 
sprowadzony w całości, • 9.800 zł. Wrocław, tel. 
071/315-13-47
FORD FIESTA, 1991 r., 1100 ccm, benzyna, czarny, 5-biego- 
wy, nowy układ wydechowy i akumulator, oznakowany, 
Mul-T-Lock, zegar, rozkł. tylne siedzenia, zadbany, oszczęd
ny, mały przebieg, kpi. dokumentacja, nie składak, -10.400 
zł. Wrocław, tel. 349-40-39
FORD RESTA, 1991 r., 136 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, RM, szyberdach, obrotomierz, el. reguł, reflekto
ry, -10.500 zł. Złotoryja, tel. 076/878-60-48,0605/07-59-11 
FORD FIESTA, 1991 r., 1400,ccm, benzyna, szary metalic, 
szyberdach, 5-biegowy, stan b. dobry, - 9.200 zł. Żary, tel. 
0605/59-03-89
FORD RESTA, 1991/92 r., 120 tys. km, 1800 ccm. diesel, 
bordowy metalic, w kraju od miesiąca, bez wypadku, 5-drzwio
wy, szyberdach, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, 
zielone szyby, zadbany, stan idealny, -1.500 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-32-82,0603/46-03-86 
FORD RESTA, 1991/92 r., 80 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, gra
natowy, bez wypadku, RM, zielone atermiczne szyby, dzielo
na tylna kanapa, 3-drzwiowy, w kraju od 2 dni, stan idealny, 
sprowadzony na kołach, stan idealny, po przeglądzie, - 9.400 
zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/545-52-76, 
0605/40-95-94
O  FO R D  FIE STA , 1991/93 r., z ie lo n y  m e ta lic , 

2-drzwiowy, stan idealny, na białych tab licach - 
2.500 DEM + cło  iub „na gotowo”  - 9.000 zł. Z ie
lona Góra, tel. 068/327-62-25 87021531

FORD FIESTA, 1992 r., 1100 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, bez 
wypadku, RO, po przeglądzie techn., stan b. dobry, • 9.500 zł 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Bujnów, tel. 043/820-27-71 
FORD RESTA, 1992 r., 108 tys. km, 1100 ccm, biały, sprowa
dzony w całości, centr. zamek, alarm + pilot, szyberdach, tyl
ne szyby uchylane, 5-drzwiowy, alum. felgi 5-ramienne, 5-bie
gowy, ekonomiczny, zadbany, stan dobry, - 10.500 zł. Lubin, 
tel. 076/844-49-84
FORD RESTA, 1992 r., 133 tys. km, 1800 ccm, diesel, bordo
wy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, nowe opony, welurowa tapicer
ka, garażowany, przegląd do 05.2002 r., RO, + 2 koła zimo
we, -12.000 zł. Tomaszów Bolesławiecki, gm. Warta Bolesła
wiecka, tel. 076/818-91-68
O  FORD FIESTA, 1992 r., 1100 ccm, czerwony, ka

talizator, 5-biegowy, centr. zamek, ospoilerowa- 
ny, zderzaki w  kolorze nadwozia, - 11.400 z ł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87021191

FORD RESTA Ghia, 1992 r., 1100 ccm, benzyna, grafitowy 
metalic, pełna dokumentacja, el. otwierane szyby, centralny 
zamek, alarm + pilot, szyberdach, stan b, dobry, -11.000 zł 
lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/732-67-68,0606/74-86-04 
FORD FIESTA CDX, 1992 r., 1400 ccm, Pb/, czerwony meta
lic, bez wypadku, w kraju od tygodnia, 5-drzwiowy, el. otwie
rane szyby, el. reg. reflektory, szyberdach, I właściciel, cen
tralny zamek, zadbany, welurowa tapicerka, stan b. dobry, •
12.200 zł. Bolesławiec, tel. 0602/49-57-11,0605/14-83-78 
FORD FIESTA, 1992 r., 980 ccm, zielony metalic, sprowa
dzony w całości, RO, nowe opony, szyberdach, stan b. dobry,
- 9.800 zł. Chojnów, tel. 0600/83-52-18
FORD FIESTA, 1992 r., 120 tys. km, 1800 ccm, diesel, czar
ny metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, bez wypadku, radioodtwa
rzacz, el. reg. reflektory, dzielona tylna kanapa, stan dobry, w 
kraju od 3 tygodni, -12.500 zł. Dalborowice, woj. kaliskie, tel. 
0601/19-09-61
FORD RESTA, 1992 r„ 141 tys. km, 1100 ccm, biały, sprowa
dzony w całości, 3-drzwiowy, bez wypadku, I właściciel, szy
berdach, el. reguł, reflektory, książka serwisowa, stan b. do
bry, - 9.900 zł. Legnica, tel. 0603/07-30-67 
FORD FIESTA CLX, 1992 r., 110 tys. km, 1100 ccm. benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, dzie
lone tylne siedzenia, bez wypadku, w kraju 10 dni, stan ideal
ny, - 10.500 zł. Lwówek Ś ląski, tel. 075/784-30-52, 
0607/77-98-26
FORD FIESTA, 1992 r., 68 tys. km, 1300 ccm, niebieski, 
3-drzwiowy, bez wypadku, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/76-14-56
FORD RESTA, 1992 r., 1100 ccm, benzyna, czarny, 3-drzwlo- 
wy, 5-biegowy, nowy przegląd, sprowadzony w całości, pełna 
dokumentacja, - 8.300 zł. Ząbkowice .Ś ląsk ie, tel. 
074/815-44-10 wieczorem, 0608/50-06-93 
FORD FIESTA, 1992 r., 105 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, 5-drzwiowy, hak, w Polsce od 96 r., w całości, I właści
cie l, udokuto. pochodzenie, - 10.500 zł. Żagań, tel. 
068/477-63-76

FORD RESTA, 1992/93 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 
3-drzwiowy, alum. felgi, RM, oclony w całości, • 12.500 zł lub 
zamienię. Bolesławiec, tel. 075/734-72-65,0608/01-21-44 
FORD RESTA, 1992/93 r., 110 tys. km, 1100 ccm, bordowy, I 
właściciel, sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
obrotomierz, RO, szyberdach, welurowa tapicerka, książka 
serwisowa, zadbany, stan b. dobry, - 11.400 zł. Lubin, tel. 
076/842-51-25,0601/55-71-65 
FORD FIESTA, 1992/93 r., 1400 ccm, bordowy metalic, spro
wadzony w całości, bez wypadku, w kraju od 1 dnia, weluro
wa tapicerka, RM, el. reg. reflektory, atermiczne szyby, stan 
idealny, - 9.700 zł. Rawicz, tel. 0605/22-90-19 
FORD RESTA, 1992/97 r., 138 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, el. reg. reflektory, kpi. opon zimowych, -10.000 
zł. Pawłowiczki, tel. 077/487-44-66,0602/59-01-70 
FORD FIESTA, 1993 r., 80 tys. km, 1100 ccm, bordowy, 
5-drzwiowy, -13.200 zł. Kłodzko, tel. 074/865-84-45 
FORD FIESTA, 1993 r., 126 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, bez wypadku, sprowadzony w całości, • 12.400 
zł. Legnica, tel. 0601/84-47-45 
FORD FIESTA CLX, 1993 r., 130 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, granatowy metalic, na białych tablicach - 2.500 DEM. 
Niemcy, tel. 0049/17-16-56-69-40 od. godz. 17 
FORD FIESTA, 1993 r., 80 tys. km, 1300 ccm, siwy metalic, 
RM, 3-drzwiowy, 5-biegowy, (właściciel, kpi. dokumentaqa, -
12.500 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 0602/2440-42 
FORD FIESTA, 1993 r., 125 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czar
ny, sprowadzony w całości, bez wypadku, pełna dokumenta
cja, el. reg. reflektory, stan b. dobry, -12.500 zł. Kłodzko, tel. 
0502/04-39-54
FORD FIESTA, 1993 r., 57 tys. km, 1100 ccm, czarny, 
3-drzwiowy, niebieska tapicerka, kpi. dokumentacja, stan b. 
dobry, -12.300 zł lub zamienię. Legnica, tel. 0604/78-91-81 
FORD FIESTA, 1993 r., 89 tys. km, 1100 ccm' granatowy 
metalic, 2 elementy do malowania, w kraju od tygodnia, • 8.900 
zł. Polkowice, tel. 0603/21 -53-19 
FORD FIESTA, 1993/94 r., 1100 ccm, czerwony, katalizator, I 
rejestracja w 94 r., immobilizer, odcięcie zapłonu, kpi. doku
mentacja, stan b. dobry,: 10.900 zł lub zamienię, (możliwe 
raty). Legnica, tel. 0605/28-37-83 
FORD FIESTA, 1994 r., 120 tys. km, 1800 ccm, diesel, grana
towy, bez wypadku, 2 pod. powietrzne, 5-drzwiowy, do spro
wadzenia z  Niemiec, stan idealny, -14.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0604/05-62-40
FORD FIESTA, 1994 r., 69 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, poduszka pow., wspomaganie, książka serwisowa, 
bez wypadku, w kraju od tygodnia, - 12.700 zł. Legnica, tel. 
076/862-03-91,0605/63-27-78 
FORD RESTA, 1994 r., 70 tys. km, 1300 ccm, granatowy 
metalic, 5-biegowy, pełna dokumentacja, zadbany, białe kie
runkowskazy, garażowany, bez wypadku, stan techn. b. do
bry, -12.900 zł. Opole, tel. 077/431-64-44,0608/50-06-93 
FORD FIESTA, 1994/95 r„ 1300 ccm, perłowobordowy, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, RO, garażowany, kpi. kół 
zimowych, zadbany, • 13.500 zł. Legnica, tel. 076/887-87-15, 
0604/16-98-80
FORD FIESTA. 1994/95 r.. 105 tys. km, 1100 ccm. czarny, 
poduszka pow., radio, serwisowany, stan b. dobry, -13.900 zł 
lub zamienię. Opole, teł. 0601/55-07-32 
FORD FIESTA, 1994/95 r., 21 tys. km, 1400 ccm, ciemnozie
lony, 5-drzwiowy, centr. zamek, siedzenia welurowe, RO, 
książka serwisowa, stan b. dobry, - 13.900 zł. Żary, tel. 
0604/50-59-32,0604/50-85-58 
FORD FIESTA, 1995 r., 43 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, perło
wogranatowy, 2 poduszki pow., wspomaganie, szyberdach, 
centr. zamek, alarm + pilot, blokada skrzyni biegów, immobi
lizer, ciemne szyby, kubełkowe fotele, halogeny, RO + 4 gło
śniki, sportowe zawieszenie, progi i spoilery Zender, alum. 
felgi O.Z. 14*, kpi. kół zimowych stan idealny, cena do uzgod
nienia - 17.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752*34-38, 
0606/87-73-80 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - AE0055 www.autogieida.com.pl)
FORD RESTA, 1995 r., 60 tys. km, 1300 ccm, czerwony, po
duszka pow., RM, stan b. dobry, do sprowadzenia, samochód 
stoi 100 km od granicy - 4.500 DEM + cło lub na gotowo •
13.900 zł. Lwówek Śląski, tel. 0604/46-36-26
O  FORD FIESTA MAGIC, 1995 r., 43 tys. km, 1300 

ccm , wtrysk, perłowogranatowy metalic, 2 pod. 
powietrzne, wspomaganie, alarm + pilot, b loka
da skrzyn i biegów, im m obilizer, centr. zamek, 
szyberdach, przyciemniane szyby, halogeny, RM 
+ 4 g łośnik i, sportowe zaw ieszenie, progi i spo
ilery „Zender” , alum. fe lg i „OZ”  14", komplet kół 
zim owych stan b. dobry • 17.250 zł. Je len ia  Góra, 
tel. 075/752-34-38, 0606/87-73-80 01024271

FORD FIESTA Ghia, 1995/96 r., 52 tys. km, 1250 ccm, ZE- 
TEC-S 16V, ciemnoperfowośliwkowy, centr. zamek, el. otw. 
szyby, szyberdach, wspomaganie, alum. felgi, jasny welur, -
17.900 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/735-92-72
FORD FIESTA, 1996 r., 65 tys. km, 1800 ccm, diesel, kolor 
grafitowy, centr. zamek, 5-drzwiowy, RO, wspomaganie, -
21.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-05-57
FORD FIESTA, 1996 r., 60 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
wtrysk, biały, kupiony w salonie, serwisowany, zadbany, stan 
idealny, oryg. lakier, kpi. dokumentacja, katalizator, immobili
zer, bez wypadku, I właściciel, • 17.900 zł. Lubin, tel. 
0605/07-77-69
FORD FIESTA Ghia, 1996 r., srebrny metalic, 2-drzwiowy, 
centralny zamek, elektr. otw. szyby, reg. lusterka, poduszki 
powietrzne, ABS, szyberdach, system antypoślizgowy, •
20.000 zł. Opole, tel. 077/466-22-98
FORD FIESTA, 1996 r., 29 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, RO, alarm, wspomaganie, -
17.500 zł. Wrocław, tel. 071/351-00-44,0608/82-04-43 
FORD FIESTA, 1996 r., 130 tys. km, 1200 ccm, 16V, kolor 
wiśniowy, wspomaganie, RO, poduszka pow., zadbany, - 
16.100 zł. Zielona Góra. tel. 0602/68-05-66
FORD FIESTA, 1996 r., 35 tys. km, 1200 ccm, benzyna,2E- 
TEC, srebrny, 5-drzwiowy, automatic, el. otw. szyby, 2 podusz
ki pow., atrakc. wygląd, wspomaganie, - 17.000 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/734-54-87
FORD RESTA, 1996 r., 48 tys. km, 1300 ccm, ENDURO, nie
bieski metalic, radioodtwarzacz oryginalny, poduszka po
wietrzna, wspomaganie, • 17.700 zł lub zamiana. Ostrzeszów, 
tel. 0605/31-08-94
FORD FIESTA, 1996 r., 42 tys. km, 1100 ccm, granatowy 
metalic, poduszka pow., RO, szyberdach, el. reg. reflektory, •
15.500 zł. Pieńsk, tel. 075/778-71-80
FORD RESTA, 1996 r., 64 tys. km, 1300 ccm, benzyna, EFI, 
czerwony, 4-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, • 17.800 
zł. Syców, tel. 062/785-94-95,0604/27-78-61 
FORD FIESTA, 1997 r., 30 tys. km. 1300 ccm, ENDURO, fio
letowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RM + RDS, immobilizer, I 
właściciel, książka sewisowa, kpi. dokumentacja, stan b. 
dobry, - 17.800 zł. Bolesław iec, tel. 075/734-20-75. 
0608/10-08-32
FORD.FIESTA, 1997 r., 36 tys. km, 1300 ccm, Enduro, kolor 
wiśniowy metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, 
el. otw. szyby, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, - 20.000 
zł. Syców, tel. 062/785-29-98
FORD RESTA, 1997 r., 45 tys. km, 1300 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, 3-drzwiowy, ABS, klimatyzacja, wspomaga
nie, centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, el. otw. szyby, •
19.500 zł. Bralin, tel. 062/781-20-97,0607/35-01-35 
FORD FIESTA, 1997 r., 23 tys. km. 1300 ccm. granatowy, 
3-drzwiowy, tylne szyby uchylane, - 17.500 zł. Góra, tel. 
065/543-23-68,0603/70-95-52
FORD FIESTA, 1997 r., 1300 ccm w kraju od 2 tygodni, po 
przeglądzie, stan idealny, - 20.000 zł. Kłodzko, tel. 
0609/35-17-03,0502/10-67-78 
FORD FIESTA, 1997 r., 53 tys. km, zielony, 5-drzwiowy, wspo
maganie, immobilizer. RO, dzielona kanapa, I właściciel, •
20.500 zł. Nysa, tel. 077/435-36-84 wieczorem. 0604/09-53-62 
FORD FIESTA, 1998 r., 6 tys. km, 1300 ccm, 16V, niebieski, 
3-drzwiowy, wspomaganie, 2 poduszki pow., klimatyzacja, el. 
reg. reflektory, immobilizer, kpi. dokumentacja celna, stan ide
alny. - 22.900 zł. Lubin. tel. 0600/31-36-17.076/840-86-05
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FORD FIESTA, 1998 r., 66 tys. km, szary metalik, 5-drzwio
wy, szyberdach, centralny zamek, radio, elektr. otw. szyby i 
reg. lusterka, 2x poduszka pow., immobilizer w kluczyku, •
26.000 zł. Opole, tel. 0605/60-64-06,077/461-03-63
O  FORD RESTA , 1998 r., 1300 ccm, granatowy me

talic, klimatyzacja, 2 poduszki pow., wspom aga
nie, centr. zamek, - 24.500 z ł lub zam ienię. Żary, 
ul. Okrze i 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87021381

FORD RESTA, 1998 r., 35 tys. km, 1300 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, sprowadzony w całości, pełna dokumenta
cja, radioodtwarzacz, 5-drzwiowy, immobilizer, el. reg. reflek
tory, dzielone tylne siedzenia, stan b. dobry, - 23.500 zł. Kłodz
ko, tel. 0502/04-39-54
FORD FIESTA, 1998 r., 100 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bia
ły, I właściciel, serwisowany, stan b. dobry, • 20.000 zł. Wro
cław, tel. 326-91-07 pb godz. 18, fax 
FORD FIESTA, 1998/99 r., 30 tys. km. 1300 ccm, Enduro, 
granatowy metalic, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kier., 
centralny zamek, immobilizer, welurowa tapicerka, 5-drzwio
wy, pełna dokumentacja, stan idealny, - 23.500 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-17-16
FORD RESTA. 1999 r., 20 tys. km, 1250 ccm. 16V, ZETEC, 
ciemnoniebieski metalic, 2 poduszki pow., abs, wspomaga
nie, centr. zamek, alum. felgi, el. otw. szyby, szyberdach, ra
dio z  CD, • 26.000 zł lub zamienię na tańszy, do 16.000 zł. 
Miejska Górka, tel. 065/547-43-66 
FORD RESTA, 1999 r., 21 tys. km, 1800 ccm, diesel, srebrny 
metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, RO, centr. 
żamek, 3-drzwiowy, - 27.950 zł. Bojanowo, tel. 065/545-62-51 
FORD FIESTA, 1999 r., 16 tys. km, 1800 ccm, diesel, ciem

noniebieski metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, podgrzewana przednia szyba, immobilizer, 5-drzwio
wy, - 26.500 zł. Turek, tel. 063/278-02-06,063/289-33-Ś6 
FORD FIESTA, 2000 r., 5 tys. km, 1242 ccm, 16V, zielony 
metalic, klimatyzacja, ABS, el. otwierane szyby, centralny 
zamek, wspomaganie kier., CD, nowy model, - 32.500 zł. 
Świdnica, tel. 0604/09-25-86
FORD FOCUS, 1998 r., 40 tys. km, 1600 ccm, 16V, biały, 2 x 
airbag,, el. szyby, el. lusterka, wspomaganie, ABS, I właści
ciel, orginalne radio, niklowane alufelgi 17", kupujący zwol
niony z opłaty skarbowej, • 34.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/79-30-14
FORD FOCUS, 1998/99 r., 1600 ccm, 16V, czamy metalic, 
klimatyzacja, ABS, alum. felgi, pełne wyposażenie elektr., 
5-drzwiowy, - 38.500 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-79-65, 
0604/79-63-30
FORD FOCUS KOMBI, 1999 r., 23 tys. km. 1600 ccm. 16V 
pełne wyposażenie oprócz skóry, sprowadzony ze Szwajca
rii, nie rejestrowany w kraju, • 39.900 zł., tel. 074/852-46-28, 
0601/71-36-82 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - AC0213 www.autogielda.com.pl) 
FORD FOCUS KOMBI. 1999 r., 34 tys. km, 1800 ccm, Ghia 
TDi, seledynowy metalic, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, c. 
zamek + pilot, 2 poduszki powietrzne, - 39.900 zł lub zamia
na. Kalisz, tel. 062/766-47-64,0603/07-91-83 
FORD FOCUS, 1999 r., 34 tys. km, 1800 ccm, TDi, zielony 
metalic! klimatyzacja, ABS, centr. zamek + pilot, el. otw. szy
by, radioodtwarzacz, • 38.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/734-78-47
FORD FOCUS HATCHBACK, 1999 r., 39 tys. km, 1800 ccm, 
perłowoczamy metalic, pełne wyp. elektr., ABS, 2 poduszki 
powietrzne, 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, 
regulowana kierownica, el. reg. reflektory, ABS, kontrola trak
cji, RM, alarm, immobilizer, el. otwierane szyby, • 39.000 zł. 
Wrocław, tel. 336-81-73,0602/64-48-84 
FORD FOCUS KOMBI, 2000 r., 24 tys. km, 1800 ccm, TDi, 
perłowoczamy, 90 KM, ABS, 4 pod. powietrzne, wspomaga
nie, centr. zamek, klimatyzacja, cena - 15.000 DEM + cło i 
transport Góra, tel. 065/543-33-02 .
FORD FOCUS, 2000 r., 21 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, serwisowany, 
bez wypadku, klimatyzacja, poduszka pow., RM Ford, el. otw. 
szyby, wspomaganie, centr. zamek, immobilizer, halogeny, 
welurowa tapicerka, reg. kierownica i fotel kierowcy, obroto
mierz, na gwarancji, - 44.000 zł. Wrocław, tel. 0501/93-94-25 
FORD FOCUS, 2001 r., 19 tys. km, 1800 ccm, TDi, granato
wy metalic, ABS, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, RO + pilot, 
immobilizer, el. otw. szyby, centr. zamek, skórzana kierowni
ca, alum. felgi, kpi. dokumentacja, stan idealny, • 59.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/339-96-67,0601/73-30-21 
FORD GALAXY, 1996 r., 1900 ccm, TDI, zielony, 7-osobowy, 
ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, wspoma
ganie, relingi dachowe, obrotowe fotele, klimatyzacja, • 49.500 
zł. Koźmin, tel. 062/721-08-61,0602/87-92-17 
FORD GALAXY, 1996 r., 85 tys. km, 2000 ccm, benzyna, zie
lony metalic, 7-osobowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, -
44.000 zł lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 
0604/77-39-30 .
FORD GALAXY Ghia, 1997 r., 111 tys. km. 1900 ccm, TDi. 
ciemnozielony, pełne wyposażenie oprócz poduszek powietrz
nych, - 56.500 zł. Sieradz, tel. 043/821-30-92,0501/22-28-34 
FORD GALAXY, 1997 r., 1900 ccm, TDi, biały, 110 KM, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, ajuminiowe felgi, 4 koła zimowe, 
zarejestrowany na 7 osób, hak, • 61.000 zł lub zamienię na 
tańszy. Stronie Śląskie, tel. 074/614-15-94.0602/85-67-84 
FORD GALAXY, 1998 r., 29 tys. km, 2000 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, 2 poduszki powietrzne, ABS, wspomaganie 
kier., klimatyzacja, el. reguł, lusterka, centralny zamek, RM, 
halogeny, stan b. dobry, - 58.300 zł. O leśn ica, tel. 
071/798-18-42,0601/93-44-53 
FORD GALAXY, 1998 r„ 41 tys. km. 2300 ccm, 16V, czerwo
ny, ABS, 2 pod. powietrzne, immobilizer, alarm z  pilotem, centr. 
zamek, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, fotele 
obrotowe, 7-osobowy, halogeny, reg. reflektory, tylna i przed
nia szyba ogrzewana, inst. gazowa, - 56.500 zł. Szprotawa, 
tel. 068/376-40-74,0604/65-92-19 
FORD GALAXY, 1998 r„ 35 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, pełne wyposażenie, pełna dokumentacja, 
stan b. dobry, - 45.000 zł. Wrocław, tel. 0607/19-33-83 
FORD GALAXY, 1998/99 r., 41 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
srebrny, b. bogate wyposażenie, atrakc. wygląd, książka ser
wisowa, - 53.000 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-75-74, 
0601/85-77-36
FORD GRANADA, 1981 r., 2000 ccm wspomaganie, szyber
dach, nowe sprzęgło, stan dobry, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 
0601/85-90-55
FORD GRANADA KOMBI, 1981 r., 2000 ccm, benzyna. 16V, 
niebieski, stan dobry, wspomaganie kier., dodatkowo kpi. kół, 
alum. felgi, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-75 
FORD KA, 1996 r., 1300 ccm, benzyna, zielony metalic, bo
gata wersja, klimatyzacja, CD, el. otwierane szyby, - 20.000 
zł lub zamienię na większy. Sieradz, tel. 043/829-76-95, 
0608/18-83-67
FORD KA, 1997 r., 46 tys. km, 1300 ccm, benzyna, granato
wy, centr. zamek, wspomaganie kier., elektr. otw. szyby, bocz
ne szyby uchylane, pod. powietrzna, niezarejestrowany, -
18.500 zł. Lubomierz, tel. 0603/07-42-45 
FORD KA, 1997/98 r., 56 tys. km, 1300 ccnf, granatowy, we
lurowa tapicerka, centr. zamek, wspomaganie, radio, zadba
ny. -15.800 zł. Góra. tel. 0607/19-26-00 
FORD KA, 1998 r.. 48 tys. km, 1300 ccm, czamy metalic, la
kierowane zderzaki, 2 poduszki, ABS, SRS, immobilizer, ra
dio, elektr. otw. szyby, centr. zamek, zadbany, I właściciel, 
pełna dokumentacja, • 21.000 zł. Wrocław, tel. 0601/09-76-22 
FORD KA, 1998 r., 27 tys. km, 1300 ccm, niebieski, RM, 2 
poduszki pow., książka serwisowa, I właściciel, bez wypad
ku, - 21.800 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 0602/24-40-42 
FORD KA, 1998/99 r., 26 tys. km, fioletowy, 2 pod. powietrz
ne, wspomaganie, ABS, el. otw. szyby, zderzaki w kolorze 
nadwozia, oryg. RO, - 21500 zł. Namysłów, tel. 077/410-20-13 
FORD KA, 1999 r., 16 tys. km, 13#0 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, 2 poduszki pow., el. otw. 
szyby, radio, zderzaki w kolorze nadwozia, - 21.500 zł. Ści
nawa, tel. 076/843-61-50,0601/59-78-45

FORD KA, 1999 r., 16 tys. km, 1300 ccm, biały, zderzaki oraz 
plastiki zewnętrzne czarne, radio, 2 poduszki powietrzne, 
wspomaganie kierownicy, sprowadzony do kraju 01.2001 r, -
21.500 zł. Świdnica, tel. 0606/64-76-81
FORD KA, 2000 r„ 6 tys. km, 1300 ccm, perłowoniebieski, 
klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, wspomaganie, ABS, zderza
ki w kolorze nadwozia, RO, el. otw. szyby, centr. zamek, -
27.000 zł. Lubin, tel. 076/843-68-60,0606/20-80-72
O  FORD MERCURY, 1996 r., 90 tys. km, 4700 ccm, 

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

FORD MONDEO SEDAN, 1993 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 
16V, wtrysk, beżowy metalic, pełne wyposażenie, klimatyza
cja, Ghia, ABS, wspomaganie, poduszka pow., el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, komputer, welurowa tapicerka, stan idealny, 
w kraju od tygodnia, oclony, po przeglądzie, zarejestrowany, 
- 20.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-58-41,0608/01 -77-13 
FORD MONDEO KOMBI, 1993 r., 170 tys. km, 1800 ccm, TDi, 
kolor morski, poduszka pow., centr. zamek, wspomaganie, reg. 
kierownica, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapicer
ka, szyberdach, relingi dachowe, el. reguł, fotel kierowcy, •
20.000 zł. Gostyń, tel. 065/572-63-79
FORD MONDEO KOMBI, 1993 r., 137 tys. km, 1800 ccm, tur
bo D, biały, ABS, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, radio, 
podgrzewane fotele, relingi, hak, I właściciel, bez wypadku, 
stan b. dobry, • 18.900 zł. Jasień, tel. 068/371-07-30 
FORD MONDEO KOMBI, 1993 r., 180 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, 16V, biały, relingi dachowe, el. reg. reflektory, alarm, 
2 pod. powietrzne, garażowany, nowe amortyzatory, nowa 
pompa wody, nowy rozrząd, I właściciel w kraju, • 17.800 zł. 
Kowary, tel. 075/718-28-96
FORD MONDEO SEDAN, 1993 r:,'1600 ccm, 16V, zielony 
metalic, serwo, poduszka pow., centr. zamek, szyberdach, RO, 
-15.500 zł. Leśna, tel. 075/721-18-05,0608/17-00-69 
FORD MONDEO. 1993 r., 110 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, inst. gazowa, ABS, poduszka pow., 
pełne wyposażenie el., regulowany fotel i kierownica, RO + 
zmieniacz, welurowa tapicerka, stan b. dobry, • 18.000 zł. 
Polkowice, tel. 076/845-18-74,0607/54-43-95 
O  FORD MONDEO, 1993 r., 1800 ccm , bordowy me

ta lic, wspomaganie kier., klimatyzacja, podusz
ka pow., centr. zamek, pełne wyposażenie elek
tryczne, -16.900 z ł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87021171

FORD MONDEO KOMBI, 1993 r., 146 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
benzyna, biały, pod. powietrzna, szyberdach, ciemne szyby, 
stan idealny, do sprowadzenia z Niemiec (przy granicy) - 5.500 
DEM + cło ok.-4.000 zł. Bogatynia, tel. 075/773-12-28 
FORD MONDEO, 1993 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielony 
metalic, szyberdach, el. otw. szyby, poduszka pow., weluro
wa tapicerka, radio, stan idealny - 5.400 DEM + cło. Jawor, 
tel. 0605/20-67-72
FORD MONDEO KOMBI. 1993 r.. 107 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, DOHC, 16V, bordowy, 115 PS, dużo dodatków, auto
matic, I właściciel w Polsce, bez wypadku, w kraju od 7 mies., 
kupiony w salonie w Niemczech, stan idealny, kpi. dokumen
tacja, karta pojazdu + książka serwisowa, • 20.900 zł lub za
mienię na inny osobowy, limuzyna lub sportowy. Kalisz, tel. 
0608/53-23-04
FORD MONDEO, 1993 r., 139 tys. km, 1800 ccm, 16V, nie
bieski metalic, bez wypadku, I właściciel. 2 poduszki pow., 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i 
szyberdach, immobilizer, oryg. RM, zadbany, kpi. kół zimo
wych, -18.500 zł. Lubin, tel. 076/846-57-06 
FORD MONDEO, 1993 r., 104 tys. km, 1800 ccm, turbo D. 
zielony metalic, sprowadzony w całości, klimatyzacja, serwo, 
centralny zamek, el. otwierane szyby, aluminiowe felgi 15”, 
radio JVC ze zmieniaczem CD, zabezpieczony przed kradzie
żą, - 20.500 zł. Lubin, tel. 076/846-32-11,0605/69-60-36 
FORD MONDEO Ghia, 1993 r., 140 tys. km, 2000 ccm, zielo
ny metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 17.600 zł lub 
zamienię na inny samochód. Nysa, tel. 0501/40-83-20 
FORD MONDEO ZETEC. 1993 r., 100 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
szary metalic, 5-drzwiowy, poduszka powietrzna, wspomaga
nie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ć. 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 SEDAN, 1993 r., 56 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
kolor grafitowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, reguł, fotel kierowcy, klimatyzacja, alarm, immobili
zer, poduszka pow., reg. kierownica, przegląd do 04.2002 r, •
18.500 zł. Studzieniec, tel. 068/459-98-45
FORD MONDEO GLX, 1993 r., 126 tys. km, 1988 ccm, 16V, 
bordowy, poduszka powietrzna, hak, centr. zamek, wspoma
ganie kier., el. otw szyby, el. otwierany szyberdach, el. reg.

lusterka, reflektory i fotel, reg. kierownica, welurowa tapicer
ka, immobilizer, RO, -19.000 zł. Szczytna, tel. 074/868-35-55 
FORD MONDEO, 1993 r., 125 tys. km, 1800 ccm, DOHC, 
morski metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan ideal
ny, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 0607/32-97-88 
FORD MONDEO SEDAN, 1993 r., 78 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
srebrny metalic, centralny zamek, poduszka pow., wspoma
ganie kier., szyberdach, radioodtwarzacz, aluminiowe felgi, 
stan b. dobry, -17.500 zł. Wrocław, tel. 363-31-21 
FORD MONDEO SEDAN, GLX, 1993 r., 84 tys. km, 1800 ccm, 
DOHC, 16V, 1T5 KM, kolor grafitowy metalic, centr. zamek, 
el. reg. lusterka i fotel, el. otw. szyby, klimatyzacja, reg. kie
rownica, wspomaganie, RO JVC, alarm + dodatkowe zabez
pieczenie, welurowa tapicerka, garażowany, stan b. dobry, -
18.400 zł. Zgorzelec, tel. 075/778-56-53 
FORD MONDEO, 1993/0 r., 150 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
DOHC, bordowy, 5-drzwiowy, ABS, centr. zamek, wspoma
ganie, poduszka pow., RO, w kraju kilka dni, bez wypadku, •
15.200 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-71-96 
FORD MONDEO GLX, 1993/94 r.. 140 tys. km, 1600 ccm, 
16 V, fioletowy metalic, w kraju od miesiąca, bez wypadku, stan 
b. dobry, szyberdach, ABS, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, poduszka pow., wspomaganie, -16.900 zł. Bole
sławiec, tel. 075/734-83-44,0607/74-57-44 
FORD MONDEO. 1993/94 r., 1600 ccm, DOHC, 16V, zielony 
metaliCi 2 poduszki pow., centr. zamek, wspomaganie, nowe 
opony, el. reg. reflektory, bez wypadku, hatchback, radio, szy
berdach, w kraju od 4 mies., reg. kierownica, -17.500 zł. Po
lkowice, tel. 076/845-48-45,0606/12-91-24 
FORD MONDEO SEDAN, 1993/94 r., 150 tys. km, 1800 ccm, 
16V, ZETEC, kolor grafitowy metalic, I właściciel, kupiony w 
salonie,garażowany, RO, 2 pod. powietrzne, katalizator, stan 
b. dobry, -18.900 zł. Wrocław, tel. 0602/78-81-71 
O  FORD MONDEO, 1994 r., 2000 ccm, bordowy, peł

ne wyposażenie, bez wypadku, - 21.500 z ł lub za
m ienię. Żary, ul. O krze i 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87021431

FORD MONDEO GHIA SEDAN, 1994 r., 100 tys. km, 1800 
ccm, 16V, niebiesko-grafitowy, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, el. reg. fotel, halogeny, welurowa tapicerka, ABS, pod. 
powietrzna, klimatyzacja, komputer, wspomaganie, centr. za
mek, immobilizer, alarm, Mul-T-Lock, RO + tuba, 2 komplety 
opon, zadbany, - 21.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 0608/62-15-80 
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 90 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
zielony metalic, 2 pod. powietrzner ABS, szyberdach, wspo
maganie, el. otw. szyby,'relingi dachowe, relingi, radio, stan 
idealny, immobilizer, -18.400 zł. Syców, tel. 062/785-35-30, 
0606/37-88-48

FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 140 tys. km, 1800 ccm, TDI 
ABS, relingi dachowe, szyberdach, alarm, centr. zamek, role-- 
ta, 2 poduszki pow, - 21.900 zł. Bolesławiec, tel. 0503/89-23-65 
FORD MONDEO, 1994 r., 1800 ccm, turbo D, kolor morski 
metalic, pełne wyposażenie, alum. felgi, - 23.000 zł lub za
mienię na Mercedesa 200 124D. Krotoszyn, teł. 0502/11-88-84 
FORD MONDEO, 1994 r., 180 tys. km, 1800 ccm, turbo D, 
morski metalic, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka i podgrzewane, wspomaganie kier.,,*!-, 
reguł, fotel kierowcy, alum. felgi, welurowa tapięerka, spro
wadzony w całości, - 23.500 zł. Leszno,,tel. 065/529-27-94 
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 99 tys. km, 1800 ccm, TDI, 
biały, el. reg. lusterka.i.podgrzewane, el. otw. szyby, reguł, 
fotel kierowcy,./eg. kierownica ze wspomaganiem, ABS, kli
matyzacja, poduszka pow., immobilizer, centr. zamek, alarm 
+ pilot, dzielona tylna kanapa, RO Philips ♦ 4 głośniki, - 23.500 
zł. Lubań, tel. 0503/56-11-86
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 1800 ccm, turbo D, perło- 
wogranatowy metalic, bez wypadku, stan idealny, pełne wy
posażenie el. (lusterka, szyby, szyberdach, fotel kierowcy), 
welurowa tapicerka, sportowe fotele, ABS, RM, reg. kierowni
ca, serwisowany, kpi. dokumentacja, relingi dachowe, wspo
maganie, - 22.450 zł. Lubin, tel. 076/844-32-97 
FORD MONDEO, 1994/95 r., 90 tys. km, 1800 ccm, 16V, ko
lor morski metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, weluro
wa tapicerka, szyberdach, bez wypadku, książka serwisowa, 
stan idealny, • 19.000 zł. Bolesławiec, tel. 0605/31 -28-00 
FORD MONDEO KOMBI, 1994/95 r., 1800 ccm, TD 2 pod. 
powietrzne, klimatyzacja, pełne wyposażenie, • 21.500 zł. 
Milicz, tel. 071/384-28-97
FORD MONDEO, 1994/95 r., 84 tys. km, 1600 ccm, 16V. bor
dowy, wspomaganie, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, 
szyberdach', reg. kierownica, el. reg. reflektory, bez wypadku, 
serwisowany, atrakc. wygląd, zadbany, -19.200 zł (zwolnie
nie z  opłaty skarb.). Żary, tel. 068/374-05-46.0604/90-78-44 
FORD MONDEO, 1995 r., 120 tys. km, 1800 ccm. 16V. wi
śniowy, w kraju od 3 tygodni, bez wypadku, ABS, poduszki, 
centr. zamek, welurowa tapicerka, wspomaganie, -17.900 zł 
(zwolnienie z  opłaty skarb.). Chojnów, tel. 0606/78-08-04 
FORD MONDEO, 1995 r., granatowy metalik, bogato wypo
sażony, - 25.000 zł. Miastko, tel. 0502/52-63-28, woj. pomor
skie
FORD MONDEO, 1995 r., 43 tys. km, 2500 ccm, V6, niebie
ski metalic, wersja amerykańska, 24 V, 170 KM, automatic, 
klimatyzacja, ABS, ASR, alum. felgi, 2 pod. powietrzne, el. reg. 
lusterka, RM, el. wysuwana antena, - 27.900 zł. Bielawa, tel. 
074/833-86-04,0607/27-41-15 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 1800 ccm, TDi pełne wypo
sażenie, immobilizer, • 26.000 zł. Gryfów Ś l.,' teł. 
075/781-28-98,0606/28-36-10 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 140 tys. km, 1800 ccm, 16V 
Zetec, grafitowy metalic, el. otwierane szyby, el. reguł, luster
ka, welurowa tapicerka, szyberdach, centralny zamek, radio
odtwarzacz, 2 poduszki powietrzne, serwo, ABS, roleta, re
lingi dachowe, stan b. dobry, w kraju od 2 tygodni, bez wy
padku, książka serwisowa, - 23.500 zł. Kłodzko, tel. 
0601/57-54-44
FORD MONDEO GLX, 1995 r., 76 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
benzyna, bordowy metalic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
szyberdach, halogeny, radio + 4 głośniki, ABS, 2 pod. powietrz
ne, alum. felgi, stan b. dobry, • 22.900 zł lub zamienię na Re
nault ciągnik siodłowy. Lubin, teł. 0602/81-68-38 
FORD MONDEO, 1995 r., 67 tys. km, 1800 ccm, 16V, kolor 
śliwkowy, ABS, klimatyzacja, alum. felgi, immobilizer, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, - 20.000 zł. Miejska Gór
ka, fel. 0601/82-94-29
FORD MONDEO SEDAN, 1995 r., 63 tys. km, 1600 ccm, 16V 
Zetec, ciemnośliwkowy, ABS, wspomaganie kier., szyberdach, 
aluminiowe felgi, welurowa tapicerka, el. reg. lusterka,- 21.500 
zł lub zamienię na tańszy, w cenie do 10.000 zł. Sulechów, 
tel. 068/385-70-59
FORD MONDEO, 1995 r., 80 tys. km, 1800 ccm, perłowogra- 
natowy, welurowa tapicerka, szyberdach, el. reg. lusterka i 
podgrzewane, 2 pod. powietrzne, stan idealny. Wrocław, tel. 
071/784-83-08,0607/49-60-90 
FORD MONDEO, 1995 r., 75 tys. km, 1600 ccm, 16V, grana
towy, pełne wyposażenie elektr., reg. kierownica, ABS, 2 pod. 
powietrzne, welurowa tapicerka, - 24.000 zł. Wrocław, tel. 
071/781-36-16,0501/48-25-70 dó godz. 14 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 130 tys. km, 1600 ccm. 16V, 
90 KM, kolor ciemnowiśniowy, ABS, RM, wspomaganie, stan 
b. dobry, garażowany, kpi. dokumentacja, - 21.000 zł. Wro
cław. tel. 071/789-34-12,0601/79-85-46 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 98 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
granatowy, 2 poduszki powietrzne, ABS, podgrzewane fotele 
i przednia szyba, el. reguł, lusterka, radio, alarm, sprowadzo
ny w całości w 1998 r., I właściciel w kraju, pełna dokumenta
cja, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 351-88-41,0601/79-39-05

FORD MONDEO, 1995/96 r., 105 tys. km, 1800 ccm, TDI, 
ciemnozielony metalic, centr. zamek + pilot, klimatyzacja, ABS, 
el. otw. szyby, welurowa tapicerka, stan idealny, • 28.000 zł. 
Rawicz, tel. 065/545-58-45
FORD MONDEO COMBI, 1995/96 r., 122 tys. km, 1800 ccm, 
TDI, biały, 90 KM, ABS, klimatyzacja, centralny zamek, 2 po
duszki powietrzne, wspomaganie kierownicy, katalizator, bez 
wypadku, od miesiąca w kraju, • 28.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/43-67-90,0502/22-95-09 
FORD MONDEO, 1996 r., 51 tys. km, 1600 ccm, 16V, fioleto
wy, nowy model, I właściciel, stan b. dobry, sprow. w całości 
w 1998 r, - 26.000 zł możliwość kupna przez komis. Lubin, 
tel. 0606/27-63-74
FORD MONDEO, 1996 r., 150 tys. km, 2000 ccm, bordowy 
metalic, - 26.000 zł lub zamienię. Opole, tel. 0604/33-75-22 
O  FORD MONDEO KOMBI, 1996 r., 1600 ccm , 16V, 

srebrny metalic, 2 pod. powietrzne, pełne wypo
sażenie e lektryczne, wspom aganie kier., centr. 
zamek, re lingi dachowe, roleta, bez wypadku, -
26.700 z ł lub zam ienię. Żary, u l. O krze i 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87021131

FORD MONDEO KOMBI, 1996 r., 87 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
ciemnoturkusowy. oryg. lakier, bez wypadku, centr. zamek, 
klimatyzacja, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
RO, immobilizer, kpi. dokumentacja, relingi dachowe, stan b. 
dobry, - 24.800 zł. Kłodzko, tel. 074/867-12-62,0601/79-98-15 
FORD MONDEO, 1996 r., 86 tys. km, 1800 ccm, turbo D, bor
dowy, wspomaganie kier., immobilizer, ABS, el. reguł, luster
ka, el. otwierane szyby, el. reg. reflektory, siedzenia, 2 po
duszki powietrzne, podgrz. fotele, centralny zamek, weluro
wa tapicerka, szyberdach, RM z CD Blaupunkt + 4 głośniki, 
zadbany, - 26.000 zł. Lubiąż, tel. 071/389-73-36 
FORD MONDEO KOMBI, 1996 r., 130 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
czerwony, klimatyzacja, ABS, 2 x SRS, el. reguł, lusterka, el. 
reguł, reflektory, centralny zamek, RM, roleta, relingi dacho
we, - 24.000 zł. Oleśnica, tel. 0603/69-32-66 
FORD MONDEO KOMBI, 1996 r., 56 tys. km, 2500 ccm, V6, 
czamografitowy, pełne wyposażenie, ABS, klimatyzacja, cen
tralny zamek, podgrz. siedzenia, eł. reg. reflektory, el. reguł, 
lusterka, poduszki powietrzne, wspomaganie kier., welurowa 
tapicerka, spoiler, aluminiowe felgi, stan idealny, - 34.000 zł. 
Wrocław, teł. 0605/43-31-66
FORD MONDEO KOMBI. 1996/97 r.. 84 tys. km, 1600 ccm, 
16V, fioletowy, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. po
wietrzne, wszystkie el. dodatki, RM, relingi dachowe, I wła
ściciel, stan b. dobry, • 25.500 zł lub zamienię na tańszy. Choj
nów, tel. 0608/20-91-86
FORD MONDEO KOMBI, 1996/97 r., 105 tys. km, 1600 ccm.

16V, biały, nowy model, Ą0S, wspomaganie kier., centralny 
zamek, 2 poduszki powietrzne, relingi, halogeny, alarm, stan 
b. dobry, - 26.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-91-95 w 
godz. 15-18,0601/72-40-10
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r., 115 tys! km, 1800 ccm, TDr, 
granatowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan b. 
dobry, • 31.900 zł lub zamienię na Opia Omegę B, 2.5 diesel 
kombi. Legnica, tel. 0603/91-07-61 ,
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r., 70 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna klimatyzaqa Clatronic, pełne wyposażenie, faktura VAT, 
- 32.000 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Zdzieszowice, tel. 
077/484-45-82,0601/63-72-04 
FORD MONDEO KOMBI. 1997 r., 88 tys. km, 1800 ccm, tur
bo D 2 poduszki pow., klimatyzacja, ABS, centr. zamek, wspo
maganie kier., radio, - 35.800 zł. Głubczyce, tel. 0604/24-04-56 
FORD MONDEO, 1997 r., 30 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, wspomaganie, klimatyzacja, szyberdach, 
ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i foteli, - 32.000 zł; Kono- 
top, tel. 068/352-42-60
FORD MONDEO, 1997 r., 1800 ccm, TDi, ENDURO, ciemno
zielony, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspo
maganie, centr. zamek, do malowania 4 elementy, - 28.000 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 0603/93-45-72 
FORD MONDEO SEDAN Ghia, 1997 r., 55 tys. km. 2000 ccm, 
16V Zetec, biały, 130 KM, ABS, układ antypoślizgowy, alarm, 
centralny zamek, immobilizer, tempomat, 2 poduszki powietrz
ne, pełne wyposażenie elektr., klimatyzacja, radioodtwarzacz 
stereo, halogeny, hak, el. reg. reflektory, fotele, 5 zagłówków, 
atrakcyjny wygląd, - 33.900 zł. Wałbrzych, tel. 0602/60-58-98 
FORD MONDEO, 1997 r., 81 tys. km. 1800 ccm, TDI, kolor 
grafitowy metalic, centralny zamek, ABS, klimatyzacja, 2 po
duszki powietrzne, napinacze pasów, I właściciel w kraju, •
34.000 zł lub zamienię na Daewoo Lanosa. Wrocław, tel. 
071/789-15-58,0608/21-67-77 
FORD MONDEO, 1997/98 r., 66 tys. km, 1800 ccm, turbo D, 
grafitowy metalic, kombi, bez wypadku, w kraju od 3 dni, ABS, 
2 poduszki powietrzne, centralny zamek, wspomaganie kier., 
klimatyzacja, relingi dachowe, żaluzja, el. reguł, lusterka, el. 
otwierane szyby, stan idealny, • 35.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-15-10
FORD MONDEO SEDAN, 1997/98 r., 67 tys. km, 2000 ccm, 
Zetec, biały, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. 
zamek, el. otw. szyby, RO Ford + głośniki, alum. felgi, serwi

sowany • 29.000 zł. Wrocław, tel. 0607/27-41-50, 
071/349-22-57
FORD MONDEO KOMBI. 1997/98 r., 77 tys. km. 2000 ccm, 
16V, granatowy metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., 
system antypoślizgowy, 4 poduszki pow., ABS, hak, relingi 
dachowe, bez wypadku, - 34.500 zł lub zamienię na tańszy, 
10.000-15.000 zł, dopłata. Wrocław, tel. 071/373-67-71, 
0604/24-68-41
FORD MONDEO, 1997/98 r., 1800 ccm, benzyna, zielony 
metalic, stan b. dobry, garażowany, pełne wyposażenie, kli
matyzacja, ABS, dodatki drewniane, - 35.000 zł lub zamienię. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-46-78,0600/19-76-82 
FORD MONDEO, 1998 r., 1800 ccm, 16V, śliwkowy metalic. I 
właściciel, bogate wyposażenie, stan idealny, • 35.000 zł. 
Góra, tel. 065/543-38-10
FORD MONDEO. 1998 r., 72 tys. km, 1800 ccm, TDi, perło
wobordowy, fabrycznie ospoilerowany, 2 pod. powietrzne, kli
matyzacja, centr. zamek, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, welurowa tapiceika, radio + CD, halogeny, 
kpi. dokumentacja, - 35.500 zł. Leszno, tel. 065/520-89-03, 
0502/34-73-30
FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., 70 tys. km, 1800 ccm, gra
natowy metalic, ABS, 2x poduszka pow., klimatyzacja, wspo
maganie, relingi, roleta, alum. felgi, koła zimowe, elektr. otw. 
szyby, szyberdach, - 37.000 zł. Lubin, tel. 076/846-76-71 
FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., 90 tys. km, 2500 ccm, V6, 
granatowy metalic, 175 PS,.4 poduszki pow., klimatyzacja, el. 
otw. szyby, ABS, ARS, TC, hak, roleta, relingi, instalacja ga
zowa, - 35.000 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-36-36, 
0602/53-17-02
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, 
pełna dokumentacja, • 32.000 zł. Kalisz, tel. 062/769-23-49, 
0502/04-47-68
FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., 74 tys. km, 1800 ccm, TDi, 
perłowociemnozielony, el. otw. szyby, przednia szyba ogrze
wana, wspomaganie kier., reg. kierownica, el. reg. reflektory, 
Oryg. RO z CD, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, relingi, re
guł. fotel kierowcy, • 38.500 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-60-66, 
0502/52-76-28
FORD MONDEO KOMBI. 1998 r.. 70 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, granatowy metalic, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki pow., 
szyberdach, alum. felgi, zimowe kola, relingi, roleta, el. otw. 
szyby, • 37.000 zł. Szklary Górne, Obora 80C, gm. Lubin, tel. 
076/846-76-71
FORD MONDEO, 1998 r., 62 tys. km. 1600 ccm, 16V, Zetec, 
czerwony, stan b. dobry, sedan, 2 pod. powietrzne, ABS, ho
mologacja na ciężarowy, uniwersalny, kupiony w salonie w

Polsce, - 31.000 zł. Trzebnica, tel. 071/312-06-51, 
0601/87-43-67
FORD MONDEO. 1998 r., 51 tys. km, 1800 ccm, 16V, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja,ABS, pod. powietrzna, alum. 
felgi, wspomaganie, halogeny, el. otw. szyby przednie, welu
rowa tapicerka, Mul-T-Lock, immobilizer, centr. zamek + pi
lot, opony zimowe, bagażnik dachowy, stan idealny, pilne, •
34.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-09-50,0607/22-18-65 
FORD MONDEO KOMBI. 1998/99 r., 75 tys. km. 1800 ccm, 
CDi, zielony metalic, centralny zamek, wspomaganie kierow
nicy, alarm, immobilizer, pełne wyposażenie elektryczne, re
gulowana kierownica, ABS, klimatyzacja, pełna dokumenta
cja, I właściciel, - 37.000 zł. Grabów nad Prosną, tel. 
0606/46-32-29, woj. kaliskie
FORD MONDEO, 1999 r., 64 tys. km, 1800 ccm, TDi, srebr
ny, 5-drzwiowy, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaga
nie, radio, el. otw. szyby, el. reg. fotel, alum. felgi, • 41.000 zł. 
Głogów, tel. 076/833-41-46
FORD MONDEO, 1999 r., 34 tys. km, 1800 ccm, turbo D, pla
tynowy metalic, el. otw. szyby, kłimatronic, 2 pod. powietrzne 
OK, wspomaganie, ABS, centr. zamek, sprawny, kupujący 
zwolniony z opł. skarbowej, - 32.500 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/730-30-78,0601/25-95-69 
FORD MUSTANG, 1999 r., 40 tys. km, 3800 cćm. benzyna, 
czerwony, pełne wyposażenie, skórzana tapicerka, radio z CD, 
automatic, katalizator, ABS, wspomaganie kier., reg. kierow
nica, centr. zamek + pilot, alum. felgi, el. reg. lusterka, tempo
mat, poduszki pow., ei. otw. szyby, eł. reg. siedzenia, klimaty* 
zapja, -113.000 zł. Modrzyca, gm. Otyń, tel. 0602/19-69-18, 
woj. lubuskie
FORD ORION, 1985 r., 1600 ccm, niebieski, instalacja gazo
wa, hak, ogrzewana tylna szyba, dodatkowe światło .stop*, 
przegląd do 11.2001 r., dużo części zapasowych, stan b. do
bry. - 4.700 zł. Chojnów, tel. 0602/46-27-15 
FORD ORION, 1985 r., 1600 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, centr. zamek, kołpaki, hak, RO, nowy akumulator 
(gwarancja), dzielone tylne siedzenia, szyberdach, sprowa
dzony w całości, • 5.000 zł. Lubin, tel. 076/846-45-96, 
0603/79-07-04
FORD ORION, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, szary metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, - 5.000 zł. Gromadka, tel. 
076/817-25-77
FORD ORION, 1986 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebie
ski metalic, stan silnika, skrzyni biegów (5) i podzespołów b.

dobry, blacharka bez korozji, garażowany, oryginalny lakier, 
zadbany, alarm, centr., zamek, RM + głośniki, dzielona tylna 
kanapa, nowy model, - 7.000 zł. Opole, tel. 077/464-52-52 
FORD ORION, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, biały, inst. gazo
wa, 5-biegowy, aluminiowe felgi, po remoncie przedniego 
zawieszenia, nowe sprzęgło, - 5.400 zł. Wrocław, tel. 
349-44-62
FORD ORION, 1987 r., 1600 ccm, diesel lakier do drobnych 
poprawek, - 4.900 zł. Wrocław, tel. 0607/83-23-02 
FORD ORION, 1987 r., 1400 ccm, niebieski metalic, na bia
łych tablicach, szyberdach, RO, stan dobry -1.800 zł. Olkusz, 
tel. 0603/10-91-46
FORD ORION, 1987 r., 125 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, stan b. dobry, nowy układ hamulcowy, nowe amortyza
tory, łożyska, pompa wodna, układ kier., 4-drzwiowy, 5-bie
gowy, nowe opony, - 6.550 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-61-32
FORD ORION Ghia, 1988/89 r„ 1800 ccm, diesel, niebieski 
metalic, - 8.900 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-81-12 
FORD ORION, 1990 r., 157 tys. km, 1600 ccm. bordowy me
talic, centralny zamek, alarm + pilot, elektr. otw. szyby, szy
berdach, RO + 4 głośniki, nowe opony, zadbany, atrakcyjny 
wygląd, - 9.900 zł. Opole, tel. 0601/09-68-48 
FORD ORION SEDAN, 1990 r., 160 tys. km, 1800 ccm, die
sel, szary metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, •
10.000 zł lub zamienię na mniejszy. Radomsko, tel. 
044/682-25-38
FORD ORION, 1990 r., 111 tys. km, 1400 ccm, benzyna, ko
lor wiśniowy, 4-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, el. 
otw. szyby, dzielona tylna kanapa, centr. zamek, alarm + pi
lot, RO Blaupunkt, tylna szyba ogrzewana, kpi. dokumenta
cja, -10.800 zł. Wrocław, tel. 071/786-84-94 po godz. 20 
FORD ORION, 1990 r., 135 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bor
dowy, szyberdach, wspomaganie kier., katalizator, RM + gło
śniki, zadbany, garażowany, stan b. dobry, • 10.700 zł. Wro
cław, tel. 354-02-30
FORD ORION, 1990 r., 1800 ccm, diesel, bordowy, centralny 
zamek, szyberdach, stan b. dobry, • 11.000 zł. Ząbkowice ślą
skie. tel. 0604/48-30-12
FORD ORION, 1991 r., 130 tys. km, 1400 ccm, niebieski me
talic, szyberdach, wspomaganie, bez wypadku, welurowa ta
picerka. w kraju od 2 dni, przegląd techn., centr. zamek, -
11.600 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
065/545-45-81,546-20-56 po godz. 20,0606/71-03-52 
FORD ORION, 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, 105 KM, serwisowany, bez wypadku, • 9.800 zł. Biela
ny, tel. 076/857-45-15,0603/78-63-67 
FORD ORION, 1991 r., 130 tys. km, 1400 ccm, perłowobor
dowy, RO, CD, RDS, nowy, 4-drzwiowy, centr.zamek, el. reg.
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reflektory, bez rdzy, szyberdach, kpi. dokumentacja, zadba
ny, właściciel niepalący, bez wypadku, w-krajuod roku, zdję
cia. -11.800 zł. Legnica, (el. 076/862-55-68,721-74-69 
FORD ORION, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk, niebieski metalic, 
ef*feg. lusterka; el. reg. reflektory, centr. zamek, wspomaga
nie, szyberdach, CD, głośniki, blokada Ikrzyni biegów, zar 
dbany, - 10.500 zr^ Trocław , tel. 071/342-36-03, 
0603/66-16-49
FORD ORION, 1991/92 r., 1400 ccm, wtrysk, srebrny meta
lic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, centralny zamek, 
sprowadzony w całości, bez wypadku, pełna dokumentacja, 
stan b. dobry, - 11.900 zł. Prusice, tel. 071/312-63-31, 
0604/36-35-85
FORD ORION Ghia, 1991/92 r., 156 tys. km. 1800 ccm, die
sel, kolor wiśniowy metalic, 4-drzwiowy, szyberdach, wspo
maganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, obro
tomierz, welurowa tapicerka, radio + głośniki, el. reg. reflek
tory, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, hak, w kraju od 
2 mies.y, sprowadzony, bez wypadku, - 13.800 zł. Rawicz, 
tel. 065/545-67-88,0604/32-81-57 
FORD ORION SEDAN, 1992 r., 160 tys. km. 1800 ccm, die
sel, biały, wersja Ghia, kupiony w salonie, centr. zamek, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, szyberdach, blokada skrzyni 
biegów, alarm, stan silnika b. dobry, -13.600 zł lub zamienię. 
Brzeg, t©L 077/416-53-70.0501/36-37-18 
FORD ORION, 1992 r., 143 tys. km, 1800 ccm, diesel, niebie
ski metalic. centralny zamek, RM Grundig, welurowa tapicer? 
ka, regulowana kierownica, el. reguł, reflektory, w kraju od 2 
tygodni, bez wypadku, oclony w całości, pełna dokumenta
cja, -13.200 zł. Sobótka, tel. 0605/63-18-27,0604/77-17-57 
FORD ORION, 1992 r., 120 tys. km, 1400 ccm, niebieski me
talic, szyberdach, welurowa tapicerka, bez wypadku, • 10.500 
zł. Wrocław, tel. 0601/76-14-56 
FORD ORION, 1992 r., 140 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bor
dowy, nowe opony, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, we
lurowa tapicerka, zadbany, stan b. dobry, na zachodnich ta
blicach - 2.000 DEM. Zgorzelec, tel. 0604/89-53-53 
FORD ORION Ghia, 1992 r., 125 tys. km. 1800 ccm. 16V, 
Zetec, ciemnozielony metalic, wspomaganie kier., szyberdach, 
elektr. dodatki, nie eksploatowany w kraju, stan b. dobry, •
13.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-15-07 po godz. 16 
FORD PROBE GT, 1988/89 r., 160 tys. km, 2200 ccm. turbo 
wnętrze nowego typu. 170 KM, ABS, klimatyzacja, pirotech
niczne napinacze pasów, komputer pokładowy, fotele pneu
matyczne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspom. kierowni
cy, stan b. dobry, - 11.500 zł lub zamienię. Namysłów, tel. 
077/410-09-28,077/410-10-57
FORD PROBE, 1990 r., 2200 ccm, turbo, czarny, klimatyza
cja, ABS, centr. zamek, • 13.000 zł. Opole, tel. 0602/34-57-86, 
0602/18-27-48
FORD PROBE, 1991 r., 180 tys. km, 2200 ccm, turbo, czer
wony, klimatyzacja, el. reg. lusterka, centr. zamek, RO. wspo
maganie, wersja GT, • 12.000 zł. Polkow ice, tel. 
076/845-69-72,0601/32-09-79 
FORD PROBE, 1992 r., 105 tys. km, 2200 ccm, antracytowy, 
wspomaganie kierownicy, regulowana kierownica, aluminio
we felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatyzacja, central
ny zamek, zawieszenie 3-stopniowe, bez wypadku, -19.700 
zł. Strzelin, tel. 0604/23-81-68.0600/32-69-05 
FORD PROBE, 1993 r., 140 tys. km, 2000 ccm, 16V, czerwo
ny, nowy model, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
tempomat, nowe opony, alum. felgi, stan dobry, -17.500 zł. 
Wrocław, tel. 0606/16-75-61
FORD PROBE, 1996 r.,‘2000 ccm, benzyna wersja europej
ska, czarna skóra, klimatyzacja, pełna elektryka,. aluminio
we felgi, stan b. dobry, • 24.900 zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05 
FORD PUMA, 1997 r., 31 tys. km, 1700 ccm, 16V, czerwony, 
wspomaganie, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
RO z  CD, przednia szyba ogrzewana, reguł, fotel kierowcy, 
el. reg. reflektory, 2 pod. powietrzne, ABS, ASR, zadbany, •
37.000 zł lub zamienię na Nissana Vanette. Wrocław, teł. 
071/314-29-19,0608/55-87-84
FORD PUMA. 1999 r.. 22 tys. km, 1700 ccm, 125 KM, srebr
ny metalic, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, wspomaganie, •
35.500 zł. Sieradz, tel. 043/821-30-92,0501/22-28-34 
FORD PUMA, 1999 r.. 12 tys. km, 1700 ccm. 16V, srebrny 
metalic, klimatyzacja, ABS, alum. felgi, radio, centr. zamek, 
wspomaganie, - 33.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-04-08, 
0602/50-33-20
FORD SCORPIO, 1985 r., 200 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
szary metalic, nowy wydech, el. otwierane szyby, pompowa
ne fotele, ABS, zadbany, stan dobry, właściciel niepalący, rocz
ny akumulator, nowe klocki, - 4.500 zł. Tadeusz Koziński, 
59-912 Gronów 26, gm. Zgorzelec, woj. jeleniogórskie 
FORD SCORPIO, 1985 r., 2000 ccm, biały, bogate wyposa
żenie, - 9.000 zł. Rębiszów, tel. 0603/25-03-28, woj. jelenio
górskie
FORD SCORPIO, 1985 r., V6, niebieski, ABS, centr. zamek, 
szyberdach, hak, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 0501/66-77-66 
FORD SCORPIO, 1986 r., 2000 ccm, benzyna, brązowy me
talic, stan b. dobry, na białych tablicach • 1.000 DEM. Zielona 
Góra, tel. 0601/76-65-97
FORD SCORPIO, 1986 r., 270 tys. km, 2500 ccm, benzyna, 
niebieski, el. otw. szyby, centr. zamek, RO, stan dobry, kpi. 
dokumentacja, - 9.000 zł. Grodków, tel. 077/457-82-10 
FORD SCORPIO, 1986 r., 2500 ccm. diesel, czerwony, wspo
maganie, ABS, hak, alum. felgi, zadbane wnętrze, atrakcyjny 
wygląd, stan b. dobry, - 8.500 zł. Legnica, tel. 076/854-18-01, 
0607/04-08-22
FORD SCORPIO, 1986 r., 190 tys. km, 2000 ccm. wtrysk, EFi, 
bordowy metalic, komputer, ABS, wspomaganie, skórzana 
tapicerka, el. reg. fotele, pompowane fotele, drewniane do
datki, szyberdach, RM + głośniki, 4 zagłówki, 2 podłokietniki. 
zadbany, - 6.900 zł lub zamienię na uszkodzony. Wrocław, 
tel. 071/349-35-81
FORD SCORPIO, 1986 r., 2800 ccm, benzyna, wtrysk, szary 
metalic, centr. zamek, szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, • 5.000 zł. Zielona Góra, tel. 0603/04-26-49 
FORD SCORPIO, 1986/87 r., 2000 ccm, benzyna, szary me
talic, oryg. lakier, garażowany, stan b. dobry, - 8.950 zł. Świd
nica, tel. 0601/57-86-65
FORD SCORPIO, 1987 r., 200 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, biały. 
5-drzwiowy, 5-biegowy, pełne wyposażenie elektr., ABS, wspo
maganie, szyberdach, centr. zamek, RM, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, komputer, śtan idealny, - 7.700 zł. Chojnów, tel. 
076/818-58-41.0608/01-77-13 
FORD SCORPIO, 1987 r., kolor grafitowy, ABS, wspomaga
nie, hak, stan b. dobry, - 6.200 zł. Lubin, tel. 0605/43-43-79 
FORD SCORPIO, 1987 r., 27 tys. km, 2500 ccm, diesel, gra
natowy metalic, ospoilerowany. hak, reg. kierownica, szyber
dach, wspomaganie, nowe opony, centr. zamek ♦ alarm na 
pilota, immobilizer, welurowa tapicerka, RO Kenwood, winda, 
el. reg. antena, ABS, nowe tarcze i klocki, * 12.000 zł lub za
mienię. Polkowice, tel. 0502/14-49-07 
FORD SCORPIO, 1987 r., 200 tys. km, 2000 ccm, biały, alarm, 
centr. zamek + pilot, • 4.500 zł. Z ielona Góra, tel. 
0604/10-31-12
FORD SCORPIO, 1987 r., 240 tys. km, 2800 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, 
klimatyzacja, ABS, hak, sprowadzony w całości, bez wypad
ku, kpi. dokumentacja, automatic, - 6.800 zł lub zamienię na 
tańszy. Nowa Sól, tel. 068/387-89-33 
FORD SCORPIO CL. 1987 r., 80 tys. km, 2000 ccm, EFi, ja- 
snobrązowy metalic, serwisowany, udokum. przebieg, oryg. 
lakier, bez wypadku, 5-biegowy, 5-drzwiowy, centr. zamek, 
ABS, wspomaganie, RO + głośniki, szyberdach, zadbany, na 
białych tablicach • 1.850 DEM. Ostrów Wlkp., tel. 
062/733-89-19,0603/51-59-47 
FORD SCÓRPIO, 1988 r., 130 tys. km, 2000 ccm, granatowy 
metalic, szyberdach, ABS, silnik stan bardzo dobry, • 8.000 
zł. Głuszyca, tel. 0503/01-03-77 
FORD SCORPIO, 1988 r., 2400 ccm, wtrysk, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, el. otw. 
szyby, alarm, komputer, stan dobiy, - 7.000 zł. Opole, tel. 
077/457-27-91,0603/19-31 -96 
FORD SCORPIO, 1988 r., 2000 ccm. EFI, złoty metalic, stan 
idealny, zadbane wnętrze, hak, RO, ABS, centr. zamek, • 7.200 
zł lub zamienię. Prudnik, tel. 077/437*61-30

FORD SCORPIO, 1988 r., 2800 ccm,>V6-5-biegowy, pełne, 
wyposażenie elektryczne, skóra, klimatyzacja, instalacja gar. 
zowa, - 9.500 zł. Świebodzin, tel. 0604/21-35-12 
FORD SCORPIO, 1988/89 r., 2400 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, ABS, alarm, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, szyberdach, reg. kierownica, fotele i 
pasy, hak, świadectwo legalności z PZM, welurowa tapicer
ka, garażowany, zadbany, stan idealny, możliwa faktura A/AT,
- 6.600 z ł lub zamienię. Nysa, le i. 077/448-62-58, 
0502/55*70-25
FORD SCORPIO, 1988/89 r., 190 tys. km, 2000 ccm, szary 
metalic, inst. gazowa, ABS, centr. zamek, alarm, szyberdach, 
tylna szyba ogrzewana, reg. kierownica, dzielona tylna kana
pa, welurowa tapicerka, spoiler, udokum. pochodzenie, stan
b. dobry, - 7.000 zł. Żary, tel. 0604/85-96-20 
FORD SCORPIO, 1988/95 r., 250 tys. km. 2400 ccm, V6, nie
bieski metalic, ABS, centr. zamek, el. reg. lusterka, szyber
dach, welurowa tapicerka, hak, RM, pilne, - 6.500 zł. Kąty 
Wrocławskie, tel. Q603/67-23-37 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2500 ccm, srebrny metalic, szy
berdach, elektr. otw. szyby, hak, 5-drzwiowy, wspomaganie, -
12.900 zł. Chojnów, tel. 076/817-73-59 
FORD SCORPIO, 1989/90 r., • 10.300 zł lub zamienię na inny 
z dopłatą. Tymowa, tel. 0607/54-82-75, woj. legnickie 
FORD SCORPIO Ghia SEDAN, 1990 r., 130 tys. km. 2000 
ccm, 16V, bordowy metalic, pełne wyposażenie, klimatyza
cja, szyberdach, -12.900 zł lub zamienię na coupe. Wrocław, 
tel. 329-27-03 wieczorem
FORD SCORPIO SEDAN, 1990 r., 140 tys. km, 2000 ccm, 
DOHC wtrysk, wiśniowy, zadbany, ABS, centralny zamek, 
wspomaganie kier., zderzaki w kolorze nadwozia, el. otwie
rane szyby, szyberdach, dzielona tylna kanapa, podłokietnik, 
nowe hamulce, zawieszenie, pasek klinowy, - 9.000 zł. Wro
cław, tel. 071/330-08-08 po godz. 22 
FORD SCORPIO, 1990 r., 130 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
granatowy, stan idealny, • 10.500 zł. Zielona Góra, tel. 
0602/44-22-51
FORD SCORPIO, 1991 r., 169 tys. km. 2000 ccm. DOHC, 
złoty metalic, el; otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, 
szyberdach, alarm + pilot, komputer pokładowy, • 9.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/359-31-00
FORD SCORPIO, 1991 r., 2000 ccm, DOHC, zielony metalic, 
ABS, centralny zamek, wspomaganie kier., hak; aluminiowe 
felgi RS 15", klimatyzacja, otwierany dach, radio, bez Wypad
ku. stan idealny. -11.900 zł. Kłodzko, tel. 074/647-37-17 
FORD SCORPIO Ghia, 1991 r., 2900 ccm, granatowy, pełne 
wyposażenie, na białych tablicach - 2.000 DEM. Szczecin, 
tel. 0609/49-52-10
FORD SCORPIO Ghia. 1991 r., 130 tys/km, 2000 ccm. DOHC. 
granatowy, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, bez 
wypadku, w kraju 4 miesiące, - 13.500 zł. Świdnica, tel. 
0605/85-47-47
FORD SCORPIO Ghia SEDAN, 1991 r., 194 tys. km, 2900 
ccm, V6, srebrny metalic, pełne wyposażenie elektr., alumi
niowe felgi, hak, • 13.000 zł. Wrocław, tel. 071/337-07-78 
FORD SCORPIO SEDAN, 1991/92 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, niebieski, szyberdach, centr. zamek, ABS, białe kie
runkowskazy, stan idealny, • 12.900 zł lub zamienię na inny, 
może być uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78, 
0603/61-59-50
FORD SCORPIO COSWORTH, 1992 r., 172 tys. km, 2900 
ccm, V6,24V. grafitowy metalic, automatic, klimatyzacja, ABS, 
komputer, tempomat, pełne wyposażenie elektr., alum. felgi, 
podgrzewane fotele, skórzana kierownica, atrakcyjny wygląd,
- 19.000 zł. Wieruszów, tel. 062/784-26-76, 784-23-31, 
0601/77-95-41
FORD SCORPIO SEDAN, 1992/93 r., 2000 ccm. DOHC, zie
lony metalic, nowy model, komputer, ABS, wspomaganie, 
centr. zamek, el. reg. lusterka i szyby, szyberdach, reg. kie
rownica, pasy I fotel, dzielona kanapa, pompowane fotele, 
welurowa tapicerka, drewno, hak, zderzaki w kolorze nadwo
zia, kpi. dokumentacja, • 18.500 zł. Lubin, tel. 076/749-56-11, 
0605/46-65-86
FORD SCORPIO KOMBI, 1992/93 r., 190 tys. km, 2500 ccm. 
turbo D, grafitowy metalic, ABS, serwo, szyberdach, relingi, 
radio Nissan z  RDS, welurowa tapicerka, centr. zamek, za
główki, nowe opony, kpi. dokumentacja, w kraju od 6 mies, •
16.700 zł. Prochowice, tel. 0604/79-36-63,0606/64-70-54 

1 FORD SCORPIO, 1992/93 r., 2000 ccm, DOHC. wtrysk, srebr
ny metalic, sedan, bez wypadku, sprowadzony z  Niemiec w 
maju 2001 r., ABS, radio, drewno, el. reguł, lusterka, szyber
dach, centralny zamek, serwo, welurowa tapicerka, dodatko
we koto zimowe, • 12.800 zł lub zamienię na tańszy samo
chód. Wrocław, tel. 387-87-62,0602/73-21-73 
FORD SCORPIO SEDAN. 1993 r., 130 tys. km. 2000 ccm, 
DOHC, bordowy metalic, szyberdach, klimatyzacja, alum. fel
gi, koła zimowe, el. reg. reflektory, wspomaganie, reg. kie
rownica, oznakowany, alarm, ABS, centr. zamek, • 20.000 zł. 
Kobierzyce, tel. 0602/47-32-82 
FORD SCORPIO SEDAN. 1993 r.. 180 tys. km, 2000 ccm, 
DOHC, bordowy, I właściciel w kraju, w ciągłej eksploatacji, 
stan techn. b. dobry, sprowadzony w całości, kpi. dokumen
towa, automatic, -11.500 zł. Polkowice, tel. 076/845-11-58 
FORD SCORPIO KOMBI, 1993 r., 154 tys. km, 2000 ccm, 
DOHC, biały, instol. gazowa,, centr. zamek, reg. kierownica, 
szyberdach, wspomaganie, hak, drewno, - 18.900 zł lub za
miana na nowy, z dopłatą. Zgorzelec, tel. 075/771-91-67 wie
czorem
FORD SCORPIO, 1995 r., 150 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
16V, ciemnoczerwony, pełne wyposażenie oprócz skóry, kli
matyzacja, alum. felgi 16', bez wypadku, stan idealny, - 31.000 
zł. Lubin, tel. 076/844-59-10,0606/30-23-63 
FORD SCORPIO KOMBI, 1995 r., 156 tys. km, 2500 ccm, 
TDi, kolor jasnobeżowy, I właściciel, nowy model, oclony w 
całości, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, książka ser
wisowa, stan b. dobry, - 24.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). 
Kłodzko, tel. 0607/07-43-16
FORD SCORPIO KOMBI, 1995 r„ 110 tys. km, 2500 ccm, tur
bo D klimatyzacja, drewno, welurowa tapicerka, el. otw. szy
by, el. reg. siedzenia, ABS, 2 pod. powietrzne, roleto, przy
ciemniane szyby, komputer, radio, • 30.000 zł lub zamienię. 
Wschowa, tel. 065/540-59-89,0603/60-49-51 
FORD SCORPIO, 1995/96 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, DOHC, szary metalic, nowy model, pełne wyposażenie 
el., klimatyzacja, wspomaganie, ABS, centr. zamek, drewno, 
stan b. dobry, - 25.900 zł. Jawor, tel. 076/870-48-57, 
0603/22-44-13
FORD SCORPIO KOMBI, 1996 r., 2500 ccm, TDI, srebrny 
metalic, RO, 5-biegowy, el. otw. szyberdach, wspomaganie, 
reg. kierownica, centr. zamek, alum. felgi, el. reg. lusterka, 
klimatyzacja, alarm, poduszka pow., sprowadzony w całości, 
I właściciel, kpi. dokumentacja, - 35.000 zł. Lubin, tel. 
0601/75-57-80 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter- 
necie pod numerem -AG0200 www.autogielda.com.pl) 
FORD SCORPIO, 1996 r., 120 tys. km, srebrny metalic, peł
ne wyposażenie, - 32.000 zł. Opole, tel. 077/454-78-13 
FORD SCORPIO, 1996 r., 120 tys. km, 2000 ccm, srebrny 
metalic, pełne wyposażenie, czujniki cofania, el. lusterko 
wsteczne, • 32.000 zł. Wrocław, tel. 0604/54-28-03 
FORD SIERRA, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, seledynowy, 
5-drzwiowy, hak, - 2.600 zł. Świebodzin, tel. 0606/71-42-92 
FORD SIERRA, 1982 r., 190 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
seledynowy metalic, 4-drzwiowy, szyberdach, -1.650 zł. Kę- 
dzierzyn-Koźle, tel. 077/482-24-70 
FORD SIERRA, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, stan 
dobry, - 2.500 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-42-74 po godz. 21 
FORD SIERRA, 1982 r., 1 tys. km, diesel, biały, po remoncie 
kapitalnym, nowe amortyzatory, kpi. dokumentacja, - 5.500 
zł. Milicz, tel. 0603/07-08-96
FORD SIERRA, 1983 r., 2000 ccm, szary metalic, - 2.800 zł. 
Lubin, tel. 076/847-66-27
FORD SIERRA KOMBI, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 
5-biegowy, alum. felgi, dzielona tylna kanapa, szyberdach, 
hak, relingi, stan b. dobry, - 3.200 zl. Bolesławiec, tel. 
0607/47-46-13
FORD SIERRA, 1983 r., 120 tys. km, 1600 ccm, ceglasty 
metalic, RM, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 339-09-63, 
0607/25-51-63

FORD SIERRA, 1983 r., 2300 ccm, V6, srebrny metalic, nowa 
inst. gazowa, 5-drzwiowy, - 4.300 zł. Wrocław, tel. 
0503/89-71-44 -
FORD SIERRA, 1983 r., 2000 ccm, benzyna instalacja gazo
wa, alarm, tapicerka z  modelu '92, RO-CD, układ wydechowy 
REMUS, stan b. dobry, - 5.100 zł. Wrocław, tel. 0607/40-09-56,
321-54-11
FORD SIERRA, 1984 r., 2000 ccm, benzyna, niebieski meto- 
lio, kombi, zarejestrowany, ubezpieczony, - 2.200 zł. Kępno, 
tel. 062/781*02-60,0601/89-10-61 .
FORD SIERRA GL, 1984 r., kolor grafitowy metalic, alum. fel
gi, spoiler, centr. zamek, obrotomierz, komputer, webasto, stan 
techn. i blacharki b. dobry, nie wymaga napraw, - 5.100 zł. 
Olszyna Lubańska, tel. 0606/26-58-82 sekretarka.
FORD SIERRA, 1984 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony la-, 
ser, przyciemniane szyby, - 3.500 zł. Oława, tel. 071/313-83-88 
FORD SIERRA KOMBI, 1984 r., 162 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, granatowy metalic, stan dobry, po przeglądzie, RO Pio
neer, 2 nowe opony, nowy układ hamulcowy, • 3.750 zł. Opo
le, tel. 0602/48-38-51
FORD SIERRA, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, - 3.500 zł. Pru
sice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
FORD SIERRA, 1984 r., 140 tys. km, 1800 ccm, szary meta
lic, alum. felgi, szyberdach, spoiler w kolorze nadwozia, nowy 
gażnik, silnik i skrzynia biegów, • 4.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/92-59-03
FORD SIERRA, 1984 r., 1600 ccm, bordowy metalic, • 2.500 
zł. Wrocław, tel. 0503/85-83-47 
FORD SIERRA, 1984 r„ 1600 ccm, niebieski metalic, instol. 
gazowa, 5-drzwiowy, szyberdach, silnik z 87 r., nowe opony, -
3.600 zł lub zamiana na inny, w tej cenie, może być uszko
dzony. Zgorzelec, tel. 075/775-81-18,0603/81 -55-80 
FORD SIERRA, 1984/85 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, stan techn. dobry, 5-drzwiowy, welurowa 
tapicerka, dzielona tylna kanapa, po wymianie ukł. wydecho
wego, nowy akumulator, stan ORpn dobry, w kraju od 1994 r, •
6.200 zł. Kamienna Góra, tel. 075/746-21-75 
FORD SIERRA KOMBI, 1985 r., 2300 ccm, diesel, bordowy, 
hak, - 6.200 zł. Konin, tel. 063/279-01-15,0603/19-01-10 
FORD SIERRA, 1985 r.^2000 ccm, benzyna, grafitowy meta
lic, instalacja gazowa, 5-oPZwiowy, hak, dzielone tylne siedze
nia z podłokietnikiem, 2-letnia instalacja gazowa, zbiornik 60 
I, oszczędny, kpi. dokumentacja celna, nie składak, zadbany, 
• 5.100 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-57-15,0608/13-10-75 
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, benzyna, gaz, biały, wer
sja wzbogacona, nowa instalacja gazowa, oszczędny, nie 
wyamaga napraw, - 3.900 zł. Lwówek ś lą sk i, tel. 
0608/34-51-30
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel, czerwony metalic, 
po remoncie blacharki i silnika, nowe opony, hak, • 5.500 zł. 
Pisarzowice, tel. 0605/43-79-41,075/742-86-62 
FORD SIERRA KOMBI, 1985 r., 2000 ccm, biały, roczna inst. 
gazowa, butla 3 0 1, relingi dachowe, wspomaganie, serwo. 
nowe opony 4 szt., nowe sprzęgło I układ wydechowy, - 4.400 
zł. Nysa, tel. 077/448-62-58,0502/55-70-25 
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, is, srebrny metalic, za
niedbany, .na chodzie', fotele kubełkowe, sportowa kierowni
ca, obrotomierz, zarejestrowany, • 2.350 zł. Wrocław, tel. 
071/348-26-11,0601/21-75-42 
FORD SIERRA KOMBI, 1985/86 r., 139 tys. km. 1800 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, po remoncie silnika, szyberdach, 
centr. zamek, alarm, radio, 5-biegowy, relingi dachowe, stan 
techn. dobry, • 4.600 zł. Świebodzice, tel. 0607/45-22-24 
FORD SIERRA, 1986 r., 187 tys. km, 2300 ccm, diesel, czer
wony, silnik po remoncie, w dobrym stanie, garażowany, prze
gląd do 04.2002 r, - 4.500 zł. Legnica, tel. 0604/65-31 -75 _ 
FORD SIERRA KOMBI, 1986 r., 2000 ccm. benzyna, bordo
wy, na zachodnich tablicach • 750 DEM. Zgorzelec, tel. 
0606/53-74-95
FORD SIERRA KOMBI, 1986 r., 150 tys. km. 2300 ccm, die
sel, biały, po remoncie kapitalnym silnika, blacharka do ma
łych poprawek, • 4.100 zł. Gromadka, tel. 076/817-22-07, 
0607/38-56-67
FORD SIERRA KOMBI, 1986 r., 190 tys. km, 2300 ccm, die
sel relingi dachowe, szyberdach, hak, • 5.300 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-03-64,0602/18-39-76 
FORD SIERRA, 1986 r., 2300 ccm, diesel, czerwony, stan 
dobry, po remoncie silnika, garażowany, • 4.500 zł. Legnica, 
tel. 0604/65-31-75
FORD SIERRA, 1986 r., 1600 ccm, szary metalic, eLszyby,
c.z., szyberdach, wersja Ghia, - 4.900 zł. Legnica, tel. 
0604/05-94-52
FORD SIERRA KOMBI, 1986 r., 61 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
niebieski metalic, zadbane wnętrze, centr. zamek, relingi da
chowe, oryginalny szyberdach, sportowy tłumik, atrakcyjny 
wygląd, RO, • 6.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-37-23, 
0603/11-06-59
FORD SIERRA, 1986 r., 2000 ccm, brązowy metalic, centr. 
zamek, hak, stan techn. b. dobry, 5-drzwiowy, • 5.800 zł. Świd
nica, tel. 074/851-43-60,0606/21-97-55 
FORD SIERRA LASER, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, ciem- 
nobeżowy, katalizator, stan dobry, stan silnika b. dobry (po 
remoncie 37 tys. km), nowe ópony tylne - 4.500 zł. Ziębice, 
tel. 074/819-08-87,0603/45-51-74 
FORD SIERRA, 1987 r., 2000 ccm, granatowy metalic, za
dbany, stan b. dobry, • 4.900 zł tub zamienię. Legnica, tel. 
0605/28-37-83
FORD SIERRA SEDAN. 1987 r.. 100 tys. km, 2000 ccm, nie
bieski metalic, centralny zamek, zielone szyby, pierwszy wła
ściciel w kraju, 5-biegowy, RO, stan dobry, • 6.200 zł. Między
lesie, tel. 0603/78-27-10
FORD SIERRA, 1987 r., 1600 ccm, granatowy metalic, 
5-drzwiowy, RM, garażowany, • 4.400 zł. .Legnica, tel. 
0604/05-94-52
FORD SIERRA SEDAN, 1987 r„ 140 tys. km, 2000 ccm, gra
natowy, szyberdach, spoiler, 5-biegowy, zarejestrowany do
04.2002 r, - 5.500 zł. Opole, tel. 0603/11-20-66 
FORD SIERRA 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*65-23
FORD SIERRA SEDAN, 1987 r., 196 tys. km, 2300 ccm, die
sel, kolor groszkowy metalic, zadbany, atrakcyjny wygląd, stan 
techn. b. dobry, do lakierowania prawe drzwi (po wymianie), 
nie składak, - 7.500 zł. Trzebień, tel. 075/736-54-75 
FORD SIERRA, 1987 r., 2000 ccm, benzyna, OHC, niebieski, 
5-drzwiowy, ospoilerowany, alum. felgi, ABS, centr. zamek + 
pilot, ciemne szyby, stan b. dobry, RO na CD, kpi. opon zimo
wych, - 6.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-53-17, 
0601/41-83-86
FORD SIERRA SEDAN, 1987/88 r., 67 tys. km, 2000 ccm. 
benzyna, ciemnobeżowy metalic, nowy model, wspomaga
nie, przednia szyba ogrzewana, CD Pioneer, nowe amorty
zatory i tarcze, nowe klocki i katalizator, stan b. dobry, - 7.900 
zł lub zamienię. Świdnica, tei. 0602/76-87-49 
FORD SIERRA SEDAN, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, czer
wony, ospoilerowany RS Motorsport, szyberdach, alum. felgi, 
centr. zamek, na zachodnich tablicach - 2.000 zł., tel, 
0503/37-20-37
FORD SIERRA, 1988 r., 160 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, EFI, 
biały, alum. felgi, 3-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, centr. 
zamek, spoilery, stan techn. b. dobry, bez korozji. * 4.500 zł. 
Chojnów, tel. 0604/89-53-53
FORD SIERRA, 1988 r., 2300 ccm, diesel, niebieski, szyber
dach, hak, nowy ukł. wydechowy, • 7.000 zł. Głuchołazy, tel. 
077/439-63-77 po godz. 19
FORD SIERRA SEDAN, 1988 r., 2000 ccm, wtrysk, biały, spro
wadzony w całości, centralny zamek + pilot, alarm, szyber
dach, odcięcie zapłonu, zadbany, stan b. dobry, • 8.000 zł. 
Rawicz, tel. 0602/47-85-80
FORD SIERRA, 1988 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna,
szary metalic, szyberdach, RM, ważny przegląd techniczny,
dużo nowych części, kpi. dokumentacja, stan dobry, • 6.700
zł. Wałbrzych, tel. 074/848-58-38
FORD SIERRA, 1988 r., 106 tys. km, 2000 ccm, gażnik stan
b. dobry, na zachodnich tablicach • 2.600 zł. Wrocław, tel.
0605/40-30-03
FORD SIERRA KOMBI, 1988 r., 2000 ccm, srebrny metalic,

wspomaganie, autoalarm, centr. zamek, relingi dachowe, szy
berdach, inst. gazowa, - 5.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
0608/85-56-89
FORD SIERRA, 1988 r., 184 tys. km, 2300 ccm, diesel, kolor 
stołowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, centr. zamek, 
RO Blaupunkt, zimowe opony, garażowany, przegląd do
11.2001 r, - 5.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-13-36
FORD SIERRA, 1988 r., 2300 ccm, diesel, biały, bez rdzy, 
centr. zamek, alarm + piloty, wspomaganie, odcięcie zapłę-y 
nu, tylna szyba ogrzewana, 5-drzwiowy, 5-biegowy, garażo
wany, lotka, - 7.800 zł. Zgorzelec, tel. 075/778-70-33, 
0604/96-44-25
FORD SIERRA SEDAN, 1988/94 r., 2000 ccm, benzyna, czar
ny, insL gazowa, centr. zamek, szyberdach, • 5.7.00 zł. Stor- 
czów, tel. 074/817-42-64
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r., 1800 ccm, czarny, zadbany, 
stan dobry, szyberdach, centr. zamek, hak, udokum. pocho
dzenie, dzielone tylne siedzenia, welurowa tapicerka, RO, -
6.500 zł (możliwe raty). Brzeg Opolski, tel. 0501/58-14-70, 
077/411-30-69
FORD SIERRA LX, 1989 r., 93 tys. km, 2000 ccm, OHC, srebr
ny metalic, inst. gazowa (501), 5-drzwiowy, 5-biegowy, alum. 
felgi, centr. zamek + pilot, b. dużo nowych części, garażowa
ny, zadbany, ekonomiczny, stan idealny, - 8.250 zł. Gręboci
ce, tel. 076/831-53-61,0600/14-60-58 
FORD SIERRA, 1989 r., 200 tys. km, 2300 ccm, diesel, szary 
metalic, 5-drzwiowy, rozkł. tylne siedzenia, wspomaganie, 
centr. zamek, szyberdach, radio Sony, teleskopowa antena, 
koła zimowe i letnie, • 9.000 zł. Lubin, tel. 076/844-43-63, 
0603/13-92-11
FORD SIERRA Ghia SEDAN, 1989 r., szary metalic, inst. ga
zowa, centralny zamek, alarm ♦ pilot, szyberdach, el. otwie
rane szyby, el. reguł, łusterka, • 8.200 zł lub zamienię na Fia
ta 125p, z  instalacją gazową. Miłkowice, woj. legnickie, tel. 
0603/17-86-00
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 18 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czarny metalic, ospoilerowany, aluminiowe felgi, szyberdach, 
pokrowce, sprowadzony w całości, - 7.500 zł lub zamienię na 
nowszy, do 3.000 zł. Oława, tel. 0603/91-83-29 
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r.. 87 tys. km. 2300 ccm. diesel, 
biały, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, - 7.000 zł. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-02-37,0609/63-47-81 
FORD SIERRA, 1989 r., 135 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
niebieski, stan b. dobry, na białych tablicach • 1.000 DEM. 
Paszowice, tel. 0604/07-98-31 
FORD SIERRA, 1989 r., 150 tys. km, 2000 ccm, brązowy 
metalic, centralny zamek, welurowa tapicerka,' podłokietnik, 
stan b. dobry, przód nowego typu, - 7.700 zł. Wałbrzych, tel. 
0502/57-16-65
FORD SIERRA SEDAN. 1989 r., 170 tys. km. 1600 ccm, ben
zyna, czerwony, alarm, radio, szyberdach, - 6.500 zł. Wro
cław, tel. 071/354-22-03,0605/65-80-69 
FORD SIERRA, 1989 r., 108 tys. km, 2300 ccm, diesel, czer
wony, 5-drzwiowy, nowe opony, wspomaganie, centr. zamek, 
obrotomierz, zegarek, kierowca niepalący, przegląd do
10.2001 r. - 8.500 zł lub zamienię na diesla, mniejszej poj., 
lub inne propozycje. Żary, tel. 068/374-06-60 po godz.20 
FORD SIERRA GHIA SEDAN, 1989/90 r., 80 tys. km, 2000 
ccm, benzyna, niebieski, stan idealny, bez wypadku, RM + 
głośniki, dzielona tylna kanapa, tylna i przednia szyba ogrze
wana, 5-biegowy, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, -
6.900 zł lub zamienię na inny, może być uszkodzony. Jelenia 
Góra, tel. 0609/26-96-78,0603/61-59-50
FORD SIERRA SEDAN, 1989/90 r., 1800 ccm, czerwony, szy
berdach, hak, stan idealny, na białych tablicach -1.150 DEM. 
Żary, tel. 0602/67-33-28
FORD SIERRA SEDAN, 1989/96 r., 1800 ccm, benzyna, bia
ły, 4-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby, hak, 
lotka, poobijany, udokum. pochodzenie, techn. sprawny, -
6.500 zł lub zamiana na Poloneza Caro, do 3.000 zł. Kłodzko, 
tel. 074/647-04-67
FORD SIERRA, 1990 r., 145 tys. km, 2000 ccm, DOHC, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, el. otw. 
szyby, inst. gazowa, hak, • 10.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/04-12-94
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 2000 ccm, granatowy, ABS, 
centr. zamek, wspomaganie, reg. kierownica, relingi dacho
we, szyberdach, dzielona tylna kanapa, reguł, fotel kierowcy, 
kpi. dokumentacja, atrakcyjny wygląd, • 8.500 zł. Polkowice, 
tel. 076/845-96-74,0606/48-20-26 
FORD SIERRA SEDAN, 1990 r., 2000 ccm. DOHC, czarny, 
wspomaganie kier., centr. zamek, -10.500 zł. Przyborów, tel. 
068/388-68-64,068/387-91-55*
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 11 tys. km, 2000 ccm, DOHC. 
wtrysk, zielony metalic, centralny zamek, relingi dachowe, 
przyciemniane szyby, szyberdach, garażowany, I właściciel, 
- 9.000 zł. Św. Katarzyna, tel. 071/789-18-93 '
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 140 tys. km, 2000 ccm, EFI, 
GLI, wtrysk, bordowy, RO Ford, ABS, alarm, relingi dachowe, 
roleta bagażnika, reg. kierownica i reflektory, centr. zamek, 
oryginalny szyberdach, garażowany, stan b. dobry, - 8.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/841-92-85 
FORD SIERRA CLX, 1990 r., 130 tysykm, 1600 ccm, wtrysk, 
szary metalic, 5-drzwiowy, stan b. dobry, centr. zamek, szy
berdach, radio, serwo, na białych tablicach - 2.800 zł. Wro
cław, tel. 0601/71-51-51
FORD SIERRA SEDAN, 1990 r., 95 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, radio, kubełkowe 
fotele, stan idealny, na białych tablicach • 1.500 DEM. Zgo
rzelec, tel. 0603/11-16-91
FORD SIERRA CLX SEDAN, 1990 r., 2000 ccm, bordowy 
metalic, el. otw. szyby, alum. felgi, • 9.500 zł. Żary, tel. 
0606/32-09-12 -
FORD SIERRA SEDAN, 1990/91 r„ 119 tys. km, 1600 ccm, 
bordowy, centralny zamek, regulowana kierownica, zderzaki 
w kolorze nadwozia, hak, stan dobry, - 8.500 zł. Opole, tel. 
077/458-12-17
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, TD, biały, szyber
dach. alarm, -11.000 zł. Stownik 30, tel.. 090/55-18-79, woj. 
kieleckie
FORD SIERRA, 1991 r., 105 tys. km, 1600 ccm, wiśniowy, 
alum. felgi, stan b. dobry, - 9.500 zł. Strzegom, tel. 
0605/74-65-60
FORD SIERRA, 1991 r., 1996 ccm, DOHC, czerwony, sprow. 
w całości, dokum., centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, 
po przeglądzie, 5-drzwiowy - 8.400 zł lub zamienię na tańszy, 
lub do 14.000 zł. Wrocław, tel. 071/315-13-47 
FORD SIERRA SEDAN; 1991 r , 140 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, OHC, kolor grafitowy metalic, CLX, centr. zamek, ory
ginalny szyberdach i radio Ford, reg. kierownica i fotela kie
rowcy, el. reg. reflektory, atermiczne szyby i ciemne lampy, 
lotka, hak, komplet opon zimowych, zadbany, garażowany, 
stan idealny, -10.000 zł. Głogówek, tel. 077/437-36-89 
FORD SIERRA CLX, 1991 r„ 150 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
CVH, srebrny metalic, sedan, centr. zamek, alarm + pilot, hak, 
oryginalny szyberdach, reg. kierownica, dzielona tylna kana
pa, RO Ford ♦ 4 głośniki, kompletna dokumentacja, w kraju 
od 4 lat, I właściciel, welurowa tapicerka, - 8.500 zł. Polkowi
ce, tel. 076/847-46-67,0608/48-06-56 
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r., 150 tys. km, 2000 ccm. biały, 
inst. gazowa, centr. zamek, wspomaganie, hak, • 11.500 zł 
lub zamienię na tańszy. Radmosko, tel. 0604/08-06-05 
FORD SIERRA, 1991 r., 1800 ccm, turbo D, -13.000 zł. Zie
lona Góra, tel. 0601/56-90-65
FORD SIERRA KOMBI. 1991/96 r., 1800 ccm. turbo D, srebr
ny metalic, nowy akumulator, po kapit. remoncie silnika, nowe 
opony, 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, wiśniowy metalic, katalizator, centr. zamek, alarm + pilot, 
immobilizer, szyberdach, lakierowane zderzaki, reg. kierow
nica, fotel i pasy, RO, regulacja świateł, el. antena, welur, dzie
lona kanapa, alum. felgi, 3 .stop”, konserwacja, nadkola, bez 
rdzy, • 10.800 zł. Legnica, tel. 076/855-21-00 
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 1800 ccm. TDI, biały, relingi 
dachowe, czarne dodatki, w kraju od j? mies., pilne, stan ide
alny, • 9.600 zł. Lwówek śląski, tel. 0608/34-51-30 
FORD SIERRA SEDAN RS, 1992 r., 142 tys. km, 2000 ccm,

DOHC, perłowografitowy, centr. zamek, alarm, obniżony, alum. 
felgi/ciemne szyby, welurowa tapicerka, szyberdach, silnik i 
osprzęt dwukolorowy, - 13.500 zl lub zamienię. Wrocław, tel. 
0601/74-47-00
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 136 tys. km, 1800 ccm, turbo 
D, biały, centr. zamek, szyberdach, welurowa tapicerka, stan 
b. dobry,s - 12.500 zł. Głogów, tel. 076/834-68-74, 
0606/13-48-99
FORD SIERRA, 1992 r., 87 tys. km, 1800 ccm, turbo D, perło- 
wobiały, welurowa tapicerka, do sprowadzenia z Niemiec, na 
gotowo - 12.000 zł + cło i transport. Świdnica, tel. 
074/640-28-98,0501/31-49-91 
FORD SIERRA CLX SEDAN, 1992 r., 101 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk DOHC, biały, wspomaganie kier., centralny zamek, 
szyberdach, welurowa tapicerka, radioodtwarzacz, zadbany, 
- 10.800 zł lub zamienię na inny albo dostawczy. Trzebnica, 
tel. 071/312-43-10
FORD SIERRA, 1992 r., 120 tys. km, 1800 ccm, turbo D, bia
ły, centr. zamek, szyberdach, 4 zagłówki, podłokietniki, ciem
ne lampy, zadbany, stan b. dobry, • 12.900 zł. Żagań, tel. 
0601/05-38-95
FORD SIERRA SEDAN LASER, 1992/93 r., 126 tys. km. 1600 
ccm, bordowy metalic, alarm, oznakowany, radioodtwarzacz 
Blaupunkt ♦ 4 głośniki, dzielone tylne siedzenia, kupiony w 
salonie, zarejestrowany do 03.2002 r, • 12.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/322-23-92,0602/47-71-73 
FORD SIERRA KOMBI, 1993 r., 85 tys. km, 1800 ccm, wtrysk 
hak, relingi dachowe, reg. kierownica, in s i gazowa, -14.000 
zł lub zamienię na młodszy, z dopłatą. Wrocław, tel. 
071/342-59-58
FORD TAUNUS CORTINA, 1971 r., 1600 ccm, benzyna, czer
wony, różne części, - 3.500 zł lub zamienię na mniejszy, z 
dopłatą lub bez. Wrocław, tel. 0503/94-80-94 
FORD TAUNUSC 1978 r.. 1600 ccm, benzyna, niebieski,
4-drzwiowy, welur, hak, stan dobry, • 1.400 zł lub zamiana na 
Granadę bez prawa rejestr. Tarpana z  nadbudowa. Wrocław, 
tel. 071/351-82-08 w godz. 17-21,0501/77-96-90 
FORD TAUNUS KOMBI, 1979 r.. 150 tys. km, 1593 ccm, ben
zyna po remoncie kapitalnym blacharki i lakierowaniu, stan 
techniczny dobry, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-42-44 po 
godz. 20,0502/99-49-37
FORD TAUNUS, 1979 r., 2000 ccm, V6, czerwony, 4-drzwio
wy, zarejestrowany, sprawny, - 1.500 zł. Wrocław, tel.
341-36-70 w godz. 9-17
FORD TAUNUS, 1980 r., 1300 ccm, szary metalic, stan do
bry, w ciągłej eksploatacji, szyberdach, 4-drzwiowy, -1.500 
zł lub zamienię na Poloneza, albo inne propozycje. Nysa, tel. 
077/433-94-26
FORD TAUNUS, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, złoty, inst. ga
zowa. hak, • 2.500 zł. Wrocław, tel. 0503/64-57-16 
FORD TAUNUS, 1981 r.f 2000 ccm, V6, kolor .rdzawy”, -1.000 
zl. Wrocław, tel. 071/372-58-34 
FORD TAUNUS J  981 r., 7 tys. km, 1600 ccm, E + gaz, kawo
wy, po remoncie'silnika, 4-biegowy, nowe opony, hak, inst. 
gazowa, nowy gażnik, 4-drzwiowy, po remoncie skrzyni bie
gów, po remoncie hamulców, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/37-22-74 po godz. 17 '
FORD TAUNUS, 1982 r., 75 tys. km. 2000 ccm, V6, metalic, 
zadbany, garażowany, orygin. lakier i przebieg, na białych 
tablicach, stan idealny, - 3.700 zł. Lubin, tel. 0607/04-07-51 
FORD TAUNUS, 1982 r., 1600 ccm. benzyna, brązowy meta
lic, inst. gazowa, blacharka do małych poprawek. 2-drzwio- 
wy. - 2.300 zł lub zamienię. Legnica, tel. 0604/15-73-68 
FORD TAUNUS, 1982 r.. 1600 ccm, benzyna instalacja ga
zowa, hak, 4-drzwiowy, - 2.700 zł. Wrocław, tel. 
071/362-75-50,0600/30-21-07 
FORD TAUNUS, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, żółty, po re
moncie silnika, nowe zawieszenie, po lakierowaniu, obniżo
ny, atrakcyjny wygląd, • 4.500 zł lub zamienię na inny. Wro
cław, tel. 071/788-65-23 po południu 
FORD TAURUS, 1988 r. do remontu silnika, • 6.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/841-81-31,074/842-36-41 
FORD TAURUS KOMBI, 1988 i., 190 tys. km. 3000 ccm, V6, 
czarny, 7 miejsc, automatic, klimatyzacja, centr. zamek, bez 
wypadku, techn. sprawny, - 9.000 zł. Opole, tel. 0601/57-38-78 
FORD WINDSTAR, 1995 r., 99 tys. km, 3800 ccm, szary me
talic, 7-osobowy, pełne wyposażenie, stan b. dobry - 34.500 
zł brutto. Opole, tel. 077/456-25-70,0602/30-76-12 
FORD WINDSTAR GL, 1996 r., 99 tys. km. 3800 ccm, V6, 
jasnozielony metalic, silnik 200 KM, 7-osobowy, • 41.500 zł. 
Wrocław, tel. 0502/39-86-46

HONDA
HONDA ACCORD, 1980 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny me
talic, wspomaganie kier., szyberdach, radio, komputer, alu
miniowe felgi, wersja sportowa,'3-drzwiowy, - 900 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/326-79-77,0602/84-79-66 
HONDA ACCORD EX, 1981 r., 1600 ccm, inst. gaz., niebie
ski, 3-drzwiowy, alum. felgi, stan dobry, ważny przegląd, -
4.000 zł. Opole. tel. 077/454-65-72 
HONDA ACCORD, 1986 r., 1900 ccm, bordowy metalic, el. 
reg. reflektory i szyberdach, wspomaganie, reg. kierownica, -
7.800 zł lub zamienię na tańszy. Szczytna, tel. 074/868-43-41 
HONDA ACCORD. 1987/88 r.. 1998 ccm, 12V, srebrny meta
lic, el. wysuwana antena, el. reg. lusterka, kpi. dokumentacja, 
serwisowany, - 7.900 zł lub zamienię na Audi 80, Hondę Ci- 
vic, uszkodzony. Oleśnica, tel. 071/798-15-67,0504/90-31-44 
HONDA ACCORD, 1989 r., 227 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czarny metalic, stan dobry, el. oitw. szyby, el. reg. lusterka, 
wspomaganie, szyberdach, welurowa tapicerka, nowe opo
ny, centr. zamek, • 10.700 zł. Wrocław, tel. 071/322-85-00 
HONDA ACCORD, 1991 r., 2000 ccm. 16V. czarny, pełne 
wyposażenie oprócz klimatyzacji, alum. felgi, szerokie opo
ny, sportowy ukł. wydechowy, przyciemnione światła, 2 alar
my + pilot, nie składak, atrakc. wygląd, • 13.200 zł lub zamie
nię na inny, może być uszkodzony. Opole, tel. 0607/44-48-16 
HONDA ACCORD, 1991 r.. 15 tys. km, 2000 ccm. turbo E 
klimatyzacja, - 11.500 zł. Wolsztyn, tel. 068/384-52-07, 
0603/08-72.-77
HONDA ACCORD, 1991 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 16V, kolor 
grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. feyby. 
el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, reg. kierownica, RM, -
14.900 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-26-40 
HONDA ACCORD, 1991 r., 2000 ccm, bordowy, I właściciel, 
kpi. dokumentacja, wspomaganie, centr. zamek, katalizator, 
szyberdach, el. otw. szyby, RM, welurowa tapicerka, reg. kie
rownica, Mul-T-Lock, el. reg. lusterka, - 14.900 zł (możliwe 
raty przez komis). Lubin, tel. 076/846-45-96,0603/79-07-04 
HONDA ACCORD, 1992 r., 160 tys. km. 2000 ccm. 16V, srebr
ny metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., ABS, pełne 
wyposażenie elektryczne, - 17.900 zł. Wrocław, tel. 
071/354-22-03.0605/65-80-69 
HONDA ACCORD, 1993/94 r., 111 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, perłowoczamy, wszystkie el. dodatki, wspomaganie, ABS, 
szyberdach, sportowa kierownica, sprowadzony w całości, kpi. 
dokumentacja, garażowany, zadbany, • 25.500 zł. Zgorzelec, 
tel. 075/775-81-02,775-48-02 
HONDAACCORD, 1994 r., 2000 ccm. 16V, bordowy metalic, 
welurowa tapicerka, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, 
alum. felgi, - 23.900 zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, 
tel. 0605/28-37-83
HONDAACCORD, 1994 r., 2000 ccm, benzyna, czarny me
talic, I właściciel, kupiony w salonie, el. reguł, lusterka, szy
berdach, ABS, centralny zamek, alarm + pilot, immobilizer, 
spoilet, - 25.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-19-39, 
0601/87-08-35
HONDAACCORD, 1994 r., 148 tys. km, 2000 ccm, grafitowy 
metalic, sprowadzony w całości, alarm, centralny zamek, 
wspomaganie kier., el. otwierane szyby i szyberdach, el. reg. 
reflektory. RO, nowe opony, - 21.400 zł. Paczków, tel. 
077/431-73-47.0604/94-51-32 
HONDAACCORD, 1994 r.. 80 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, wspomaganie, reg. kierownica, ABŚ, centr.
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zamek, el. otw. szyby, szyberdach, alum. felgi, - 22.000 zi. 
Pieńsk, tel. 075/778-5541,0608/46-56-69 
HONDA ACCORO, 1994 r.. 148 tys. km. 2000 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, pełne wyposażenie elektr., wspomaganie 
kier., ABS, radio z  kompaktem Blaupunkt. - 25.000 zł lub za
mienię na inny, z  homologacją na ciężarowy, tektura. Ratowi- 
ce. tel. 071/318-91-45,0502/50-38-23 
HONDA ACCORO, 1994 r.. 2000 ccm, benzyna, zielony me
talic. pełne wyposażenie oprócz skóry, stan b. dobry, - 29.900 
zł. Twardogóra, tel. 071/315-83-76 
HONDA ACCORD AERODECK, 1994 r.. 2200 ccm. benzyna 
pełne wyposażenie elektr., welurowa tapicerka, szyberdach, 
RO. - 23.000 zł. Wrocław, tel. 0605/33-094)0 
HONDA ACCORD. 1994/95 r.. 85 tys. km. 2000 ccm. benzy
na, bordowy metalic, wspomaganie kier., ABS, centralny za
mek, el. otwierane szyby, el. otwierany szyberdach, el. reguł, 
lusterka. RM, el. reguł, reflektory, stan b. dobry, zadbany, - 
23.800 zł. Legnica, tel. 076/854-79-87,0504/99-06-42 
HONDA ACCORD LS, 1995 r.. 86 tys. km, 2000 ccm. 16V, 
pertowografitowy, ABS, SRS, szyberdach, eł. otwierane szy
by, el. reguł, lusterka, centralny zamek, immobilizer, alumi
niowe felgi, drewno, skórzana kierownica, spoiler na klapie, 
pełna dokumentacja, I właściciel w Polsce, - 29.000 zł. Ole
śnica. tel. 071/398-3608,060-1/72-70-73 
HONDA ACCORD, 1996 r.. 2000 ccm, TDi pełne wyposaże
nie, drewno, - 41.000 zł. Ostrów WIkp., tel. 062/733-32-20, 
0603/93-60-35
HONDA ACCORD. 1997/98 r.. 73 tys. km. 2000 ccm, srebr
ny, ABS, centr. zamek, wspomaganie, 2 poduszki, 4 x el.szy- 
by. system antykradzieżowy. welur, - 38.000 zł. Ostrów WIkp.. 
tel. 0600/3349-91,062/733-70-05 
HONDA ACCORD, 1997/98 r.. 90 tys. km. 1800 ccm, 16V. 
zielony metalic. kupiony i serwisowany w salonie w Polsce, 
bez wypadku, I właściciel, stan idealny, - 40.000 zł lub zamie
nię. Trzebnica, tel. 071/398-31-35,0603/49-99-92 
HONDA ACCORD, 1998 r., 90 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, 
czarny metalic, wspomaganie, reg. kierownica, ABS, centr. 
zamek, el. otw. szyby, I właściciel, kupiony w salonie, - 39.900 
zł. Kalisz, tel. 062/753-24-05.0602/17-45-56 
HONDA ACCORD. 1998 r.. czerwony metalic, - 25.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/311-45-07
HONDA ACCORD. 1999 r.. 46 tys. km. 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, kupiony w salonie, 1. właściciel, na gwaran- 
ęji, radio + zmieniacz CD, pełna dokumentacja, garażowany, 
dodatkowe opony zimowe. - 56.000 zł. Wrocław, tel. 366-11-99 
HONDA ACCORD, 1999/00 r., 30 tys. km. 2000 ccm, TDI, 
śliwkowy, pełne wyposażenie, atrakc. wygląd, udokum. po
chodzenie. serwisowany, - 68.000 zł. Nowa Sól, tel. 
068/387-75-74,0601/85-77-36.
HONDA ACCORD. 1999/00 r., 33 tys. km. 1800 ccm. V-tec, 
zielony metalic, kupiony w kraju w salonie, książka serwiso
wa, ABS, klimatyzacja. 2 poduszki pow., alarm, stan b. dobry, 
- 53.000 zł łub zamienię na Peugeota 206 D. Świdnica, tel. 
0601/87-11-68
HONDA C M C . 1980 r., 170 tys. km, 1300 ccm. żółty, alum. 
felgi, 3-drzwiowy, opony zimowe 4 szt., R O +głośniki, zadba
ny, dużo części, stan dobry, • 2.800 zł. Radostów, tel. 
0603/40-28-25
HONDA C M C , 1985 r., 1300 ccm, 12V, srebrny, stan silnika 
b. dobry, stan blacharki. dobry (do małych poprawek), RO, 
alarm, ekonomiczny. - 3.900 zł. Wałbrzych, tel. 0502/34-65-89 
lub 074/842-22-09
HONDA C M C . 1986 r., 1500 ccm. E stan b. dobry. - 5.500 zł. 
Dębnica k. Trzebnicy, woj. wrocławskie, tel. 0605/52-93-85 
HONDA C M C , 1987 r.. 1300 ccm. 12V, czerwony. RO. stan 
dobry, - 7.500 zł lub zamienię na Forda Sierrę (Sedan) bez 
dopłaty, lub inny. Legnica, tel. 076/854-36-79 
HONDA C M C  SEDAN. 1988 r., 103 tys. km, 1400 ccm. srebr
ny metalic. automatic, alarm, hak, kompl. opon, I właściciel, w 
kraju od 5 lat, - 9.000 zł. Kłodzko, tel. 0601/86-01-15 
HONDA C M C , 1988 r.. 155 tys. km. 1600 ccm. 16V, DOHC. 
VTEC, czerwony, 150 KM, wszystkie dodatki, zużycie paliwa 
6-71/100 km, -12.000 zł lub zamienię na inny 5-drzwiowy, 
może być uszkodzony.., tel. 0602/12-05-73 
HONDA CIYIC, 1988 r., 1400 ccm, 16V, szary metalic, 
3-drzwiowy, instalacja gazowa (zbiornik w kole zapasowym), 
kubełkowe fotele, garażowany, stan b. dobry, -10.500 zł. Je
lenia Góra, tel. 0502/43-51-00
HONDA C M C , 1988 r.. 1400 ccm, 16V, kolor grafitowy, szy
berdach, wspomaganie, reg. kierowraca, tylne szyby uchyla
ne, stan dobry, - 7.400 zł. Zielona Góra, te l 0502/27-36-65 
HONDA C M C . 1990 r.. 130 tys. km. 1500 ccm, 16V. czerwo
ny, automatic, wspomaganie. RO, - 9.500 zł. Legnica, tel. 
076/854-09-49 po godz. 20
HONDA C M C . 1990 r.. 150 tys. km. 1600 ccm, 16V, czerwo
ny, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, el. otw. szyberdach, 
radio. - 9.000 zł. Wrocław, teł. 071/372-72-85,96-09-80 
HONDA C M C  SEDAN. 1991 r.. 148 tys. km. 1400 ccm. 16V, 
szary metalic, centralny zamek, alarm, reg. kierownica, - 
13.000 zł. Wrocław, tel. 333-74-89.0501/52-05-95 
HONDA C M C . 1992 r.. 83 tys. km, 1500 ccm, 16V, niebieski 
metalic, 3-drzwiowy, dodatkowe światło .stop*, wszystkie el. 
dodatki, wspomaganie, reg. kierownica, obrotomierz, zega
rek, welurowa tapicerka, alum. felgi, sprowadzony w całości, 
-13.000 zl lub zamienię na Daewoo Tico albo Renault Clio,. 
Lubin. tel. 076/847-68-58
HONDA C M C , 1992 r.. 140 tys. km. 1500 ccm, wtrysk, biały, 
nie składany, alarm, immobilizer, blokada biegów, alum. felgi, 
opony zimowe z  felgami, - 12.500 zł. Wrocław, tel. 
0605/06-83-80
HONDA C M C . 1993 r.. 140 tys. km. 1400 ccm. 16V, niebie
ski metalic, szyberdach, el. reg. reflektory, hak. kpi. dokumen
tacja. -14.900 zł lub zamienię. Lubin, tel. 0608/12-17-35 
HONDA C M C . 1993 r., 150 tys. km, 1500 ccm, VTec, srebr
ny. -14.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-65-79.0601/31-71-95 
HONDA C M C , 1993 r., 1300 ccm, czerwony, RO, immobili
zer, stan b. dobry, - 15.000 zł. Opole, tel. 077/455-05-71, 
0606/29-10-86
HONDA C M C . 1993/97 r., 110 tys. km, 1500 ccm, 16V, czar
ny metalic, centralny zamek, szyberdach, sportowy układ 
wydechowy, obniżony, aluminiowe felgi, el. reguł, reflektory,

wspom. kierownicy, - 19.000 zł. Wrocław, tel. 360-13-55, 
0601/53-33-21
HONDA C M C  SEDAN. 1994 r.. 114 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, centr. zamek, wspomaganie, alarm, immobi
lizer, -19.900 zł lub zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
HONDA C M C . 1994 r.. 78 tys. km. 1400 ccm, 16 V. biały. 90 
KM, katalizator, 2-drzwiowy, lakierowane zderzaki, regulacja 
świateł, RO Kenwood, stan b. dobry, nie składany, garażowa
ny, udokum. pochodzenie, - 19.500 zł. Kalisz, tel. 
062/503-06-92
HONDA C M C  SEDAN. 1994 r.. 166 tys. km. 1500 ccm, 16V, 
szary metalic, pełne wyposażenie elektr., regulowana kierow
nica, wspomaganie kier., klimatyzacja, alarm + pilot, central
ny zamek. el. szyberdach, welurowa tapicerka, • 19.000 Zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-13-73 
HONDA C M C  SEDAN. 1994 r., 1500 ccm. 16V, biały, gara
żowany, RO, 2 pod. powietrzne, alarm, wspomaganie, stan b. 
dobry, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-45-83 
HONDA C M C , 1995 r., 56 tys. km, 1345 ccm, 16V, turkuso
wy, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, szyberdach, reg. kierownica, 
wspomaganie, centr. zamek, alarm, immobilizer, - 22.600 zł. 
Wrocław, tel. 071/342-87-34
HONDA C M C . 1995 r.. 120 tys. km, 1300 ccm, 16V, czerwo
ny, sprowadzony w całości, 2 pod. powietrzne, wspomaga
nie, alum. felgi, centr. zamek, 3-drzwiowy, w kraju od 1999 r., 
garażowany, zadbany, -18.500 zł. Legnica, tel. 0604/43-14-74 
HONDA C M C , 1995 r.. 44 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, 
reg. kierownica ze wspomaganiem, el. reg. lusterka, el. otw.

szyby, centr. zamek, immobilizer, RO, oryg. spoiler ze świa
tłem .stop', możliwe raty, - 27.600 zł lub zamienię na tańszy. 
Lubin, tel. 076/846-57-34,0601/53-62-18 
HONDA C M C  V-TEC, 1995 r., 82 tys. km. 1600 ccm.,125 
KM, popielaty metalic, pełne wyp. elektr., centr. zamek, alarm, 
immobilizer, radioodtwarzacz, alum. felgi, 4-drzwiowy, wspo
maganie, • 19.800 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/59102-03 
po godz. 16,0602/38-57-25
HONDA C M C . 1995 r., 56 tys. km. 1345 ccm, 16V, turkuso
wy, 3-drzwiowy, ei. otw. szyby, szyberdach, wspomaganie i 
reg. kierownicy, centr. zamek, alarm, immobilizer, - 22.600 zł. 
Wrocław, tel. 071/342-87-34
HONDA C M C . 1996 r.. 97 tys. km, 1400 ccm, 16V, czerwo
ny, kupiony w salonie, faktura zakupu, książka serwisowa, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
immobilizer, welurowa tapicerka, dodatkowe światło .stop”, 
reg. kierownica, obrotomierz, stan b. dobry, - 27.500 zł. Lesz
no, tel. 065/526-13-36.0605/22-53-90 .
HONDA C M C  COUPE. 1996 r.. 87 tys. km. 1600 ccm. VTEC, 
czarny, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 28.500 zł. Wro
cław, tel. 0608/84-36-64
HONDA C M C . 1996 r., 1400 ccm, 16V, zielony metalic. ABS. 
centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
klimatyzacja, - 24.000 zł. Góra, tel. 065/543-32-41 
HONDA C M C . 1996 r., 108 tys. km. 1400 ccm, 16V. bordowy 
metalic. 90 KM, wspomaganie kier., regulowana kierownica, 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, immobilizer, centralny 
zamek, kupiony w salonie. - 24.800 zł. Rawicz, tel. 
065/545-41-45
HONDA C M C , 1996 r.. 39 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, czarny 
metalic, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, alum. felgi 14", fa
bryczny immobilizer, nowy model nadwozia, 3-drzwiowy, - 
23.500 zł. Wrocław, tel. 0608/84-46-03. 071/35501-19 wie
czorem
HONDA C M C , 1996/97 r., 77 tys. km, 1500 ccm, czamy, kli
matyzacja, ABS, centr. zamek, immobilizer, hak. RO, wspo
maganie, sportowy tłumik, dzielona tylna kanapa, - 28.700 zł 
lub zamienię na Forda Focusa. Oława, tel. 071/301-52-59 po 
godz. 19
HONDA C M C , 1997 r., 48 tys. km, 1400 ccm, srebrny meta
lic, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, garażowany, I właściciel, 
bez wypadku, - 30.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-41-92, 
0607/28-44-64
HONDA C M C , 1997 r.. 65 tys. km, 1500 ccm, V-Tec. perło- 
wobrązowy. ABS, klimatyzacja, wspomaganie kier., el. otwie
rane szyby, el. reguł, lusterka, immobilizer, aluminiowe felgi, 
szyberdach. SRS. - 33.000 zł. Poznań, tel. 061/292-18-76 
HONDA C M C , 1997 r.. 49 tys. km, 1400 ccm, 16V, zielony 
metalic. 5-drzwiowy, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, 
aluminiowe felgi, opony zimowe, centralny zamek + pilot, 
alarm, immobilizer, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, 
regulowana kierownica, RM, welurowa tapicerka, drewno, z 
salonu, serwisowany, - 31.500 zł. Wrocław, tel. 355-89-22, 
0602/71-50-71
HONDA C M C  COUPE, 1997 r.> 42 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
130 kM, czarny, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, wspomaga
nie, pełne wyp. elektryczne, alarm, immobilizer, centr. zamek, 
szyberdach, - 33.000 zł. Wrocław, tel. 0604/56-97-54 
HONDA C M C , 1997/98 r., 60 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, kupiony w salonie, I właściciel, bez wypad
ku, serwisowany, ABS, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie 
kier., centralny zamek, alarm, Mul-T-Lock, el. otwierane szy
by. halogeny, radio, książka serwisowa, - 31.000 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-12-06,0601/55-26-06 
HONDA C M C . 1998 r., 1400 ccm. 16V. zielony metalic. kata
lizator, RO. wspomaganie kier., reg. kierownica, centr. zamek 
♦ pilot, alum. felgi, el. reg. reflektory, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, kompletna dokumentacja, - 30.000 zl. Lubin, tel. 
076/842-76-70,0601/15-73-99 
HONDA C M C , 1999 r.. 1400 ccm, 16V, zielony metalic, 
3-drzwiowy, katalizator, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. reg. 
reflektory, wspomaganie kier., reg. kierownica, centr. zamek, 
alarm + pilot, immobilizer, alum. felgi, RM, - 29.000 zł. Lubin, 
tel. 0603/48-33-62
HONDA CONCERTO, 1992 r.. 89 tys. km. 1548 ccm. benzy
na, ciemnoniebieski metalic, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka. wspomaganie, blokada skrzyni biegów, silnik DOHC,

spoiler tylny, alum. felgi, 5 szt, -16.900 zł. Kamieniec Wr., tel. 
071/318-50-91
HONDA CONCERTÓ, 1993 r., 77 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
zielony, centr. zamek, wspomaganie, dzielona kanapa, stan 
b. dobry, -14.500 zł. Wrocław, tel. 0503/64-83-35 
HONDA CONCERTO, 1994 r., 70 tys. km. 1400 ccm, benzy
na, granatowy, 5-drzwiowy, na białych tablicach • 3.600 DEM. 
Sulików, tel. 075/775-58-22
HONDA CRX, 1985 r„ 1500 ccm, benzyna, czerwonyt  5-bie
gowy, el. szyberdach, - 9.500 zł lub zamienię. Prusice k. Trzeb
nicy, tel. 071/312-53-41,071/312-63-44 • '
HONDA CRX, 1988/89 r., 140 tys: km, 1600 ccm, 16V, czarny 
metalic, 128 KM, el. otw szyberdach, alum. felgi, RM, - 14.000 
zł. Bolesławiec, tel. 075/732-86-11,0604/91-44-76 
HONDA CRX, 1990 r., 140 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 16V, 
czarny, el. reg. szyberdach, alum. felgi, spoiler, ciemne szy
by, alarm + pilot, CD-Radio Blaupunkt, głośniki, kpi. kół zimo
wych, atrakc. wygląd, stan b. dobry, • 14.500 zł. Lubin, tel. 
076/844-25-60,0502/65-70-44 
HONDA LEGEND COUPE, 1989 r., 2700 ccm. srebrny meta
lic, el. otw. szyby, szyberdach, klimatyzacja, -11.000 zł. Zie
lona Góra, tel. 0607/28-35-28
HONDA PRELUDE EX, 1983 r., 200 tys. km, 1700 ccm, ben
zyna, biało-żółty, nowa tapicerka, szyberdach, alarm, stan 
dobry, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 071/312-83-14 
HONDA PRELUDE. 1984 r., 203 tys. km, 1800 ccm, 12V. ko
lor wiśniowy metalic, wspomaganie kier., reg. kierownica, el. 
otw. szyby, el. otwierany szyberdach, alum. felgi, welurowa 
tapicerka, RO, sprowadzony w całości, właściciel niepalący, 
stan b. dobry, lusterka I zderzaki w kolorze nadwozia, *5000
zł. Rzepin, tel. 0606/74-88*34 ..........
HONDA PRELUDE, 1988 r., 145 tys. km, 2000 ccm, 16V. bia- 
ło-niebieski metalic, alum. felgi, pełne wyposażenie elektrycz
ne, 150 KM, radio ze zmieniaczem, aktualny przegląd, nie 
składak, stan b. dobry, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/317-7903, 
0605/35-91-47
HONDA PRELUDE, 1989 r., 150 tys. km, 2000 ccm, żółty, 
stan dobry, szyberdach, alum. felgi z szerokim rantem, radio 
Panasonic z  RDS-em, - 10.800 zł lub zamienię na tańszy. 
Leszno, tel. 065/520-20-48.0502/61-39-54 
HONDA PRELUDE, 1990 r.. 2000 ccm, srebrny metalic, stan 
dobry, -11.500 zł. Legnica, tel. 076/852-3907,0603/9107-22 
HONDA PRELUDE, 1991 r., 190 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, srebrny metalic, klimatyzacja, RM, wspomaganie kier., el. 
otwierane szyby, szyberdach, centralny zamek, alarm, • 
14.000 zł. Szczawno Zdrój, tel. 074/843-27-83 
HONDA PRELUDE. 1991 r., 2000 ccm, 16V, turkusowy.me
talic, pełne wyposażenie elektryczne, szyberdach, ABS, wspo
maganie kierownicy, welurowa tapicerka, aluminiowe felgi 15". 
koła zimowe, książka serwisowa, kierowca niepalący, zadba
ny, -17.000 zł. Wrocław, tel. 0502/3103-89 
HONDA PRELUDE, 1992 r., 141 tys. km, 2000 ccm, 16V. per- 
łowozielony, alarm, centr. zamek, wszystkie el. dodatki, alum. 
felgi, RM, kpi. dokumentacja, - 20.000 zł lub zamienię na prod. 
japońskiej, 4=drzwiowy. Legnica, tel. 076/862-62-11, 
0608/04-59-29
HONDA PRELUDE, 1992 r., 2300 ccm. wtrysk, 16V, perłowo- 
czerwony, centr. zamek, wspomaganie, ABS, szyberdach; 
pełne wyposażenie elektr., kubełkowe fotele, welurowa tapi
cerka, alum. felgi, tempomat, skrętne tylne osie, - 25.500 zł 
lub zamienię. Wołów. tel. 071/38948-06 
HONDA PRELUDE, 1993 r„ 100 tys. km, 2300 ccm, srebrny 
metalic, klimatyzacja, szyberdach, centr. zamek, immobilizer, 
4WS, ABS, pełne wyposażenie elr, RO + CD, alum. felgi, ser
wisowany w ASO Honda, - 28.000 zł. Lubin, teł. 076/844-73-29

HONDA PRELUDE, 1993 r., 2000 ccm, 16V składak, alumi
niowe felgi 16", sportowy wydech, centralny zamek, pełne 
wyposażenie elektryczne, kompakt, - 21.500 zł. Wrocław, tel. 
071/352-8202 wieczorem, 0607/76-88-06 
HONDA OUINTET, 1982 r., 1600 ccm, czerwony, 5-drzwio
wy, po remoncie blacharki, po lakierowaniu, ważny przegląd, 
- 2.500 zł. Opole. tel. 077/45405-72 
HONDA OUINTET, 1984 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebrny metalic. nowe opony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RM, el. 
otw. szyberdach, wspomaganie, bez korozji, stan b. dobry, 
na zachodnich tablicach - 850 DEM. Chojnów, tel. 
0604/89-53-53
HONDA OUINTET. 1985 r.. 140 tys: km, 1600 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, nowe opony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspo
maganie kier., el. otw. szyberdach, obrotomierz, RO + 4 gło
śniki, zadbany, stan b. dobry, na zachodnich tablicach • 920 
DEM. Zgorzelec, tel. 0604/89-53-53

HYUNDAI
HYUNDAI ACCENT, 1995 r., 93 tys. km. 1500 ccm, 12V, bia
ły, 5-drzwiowy, ABS, poduszka pow., klimatyzacja, wspoma
ganie kier., el. otwierane szyby, centralny zamek, alarm, RO, 
zadbany, zimowe opony, - 18.600 zł. Lądek Zdrój, tel. 
074/814-61-14,0602/53-61-61 
HYUNDAI ACCENT GLS, 1995 r., 1500 ccm, różowy metalic, 
garażowany, kupiony w kraju, centr. zamek, immobilizer, kpi. 
dokumentacja, reg. kierownica, RO, kpi. opon zimowych, 
alarm, -15.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-21-07 
HYUNDAI ACCENT GLS, 1995/96 r., 1500 ccm kupiony W 
salonie w kraju, ćentr. zamek, immobilizer, bez wypadku, za
dbany, stan b. dobry, - 15.000 zł. Gorzów WIkp., tel. 
095/722-38-34,0604/45-06-78 
HYUNDAI ACCENT, 1997 r., 60 tys. km, 1300 ccm,żółty, alum. 
felgi, spoiler, immobilizer, - 189.000 zł. Świdnica, tel. 
0601/94-85-48
HYUNDAI ACCENT GLS. 1998 r.. 38 tys. km. 1300 ccm. 
wtrysk, kolor perłowomorski meta, klimatyzacja, ABS, wspo
maganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, reg. kierownica, 
reguł, fotel kierowcy, RO, spoiler, alarm, dzielone tylne sie
dzenia, garażowany, zadbany, niepalący kierowca, - 27.500 
zł. Bolesławiec. teL 075/73208-29.0607/20-72-95 
HYUNDAI ACCENT, 1999 r.. 19 tys. km. 1300 ccm, 12V, gra
natowy metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, poduszka, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, spoiler, hak, kpi. do
kumentacja, • 23.800 zł. Rawicz, tel. 065/546-12-08, 
0503/71-00-33
HYUNDAI ATOS, 1999 r., 1000 ćcm, 12V, czarny metalic, 
kupiony w salonie, gwarancja, 5-drzwiowy, zarejestrowany 
jako ciężarowy, • 18.900 zł. Gostyń, tel. 065/572-32-47, 
0607/04-56-75
HYUNDAI ATOS, 1999 i,  50 tys. km, 1000 ccm, srebrny me
talic, katalizator, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, 
relingi dachowe, alarm, atrakc. wygląd, • 22.500 zł. Legnica, 
tel. 076/854-42-54
HYUNDAI COUPE, 1999 r., 46 tys. km, 1600 ccm, 16V, DOHC. 
żółty, el. otw. szyby, RO + CD. szyberdach. el. reg. reflektory, 
wspomaganie, reg. kierownica, 2 pod. powietrzne, alum. fel
gi. alarm, centr. zamek, kupiony w salonie, koła zimowe, • 
49.000 zł. Lubin, tel. 076/84708-58 
HYUNDAI LANTRA, 1992 r., 1500 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szyby, wspomaga
nie, RM, • 10.900 zł lub zamienię. Bolesław iec, tel. 
075/734-7205.0606/74-86-04 
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 GLS. 1992 r.. 91 tys. km. 1600 ccm. 16V, 
bordowy metalic, stan b. dobry, nowe sprzęgło, opony i amor
tyzatory, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, dzielona 
kanapa, - 13.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-44-06, 
0602/27-33-02
HYUNDAI LANTRA GT, 1993 r., 1800 ccm. 16V, DOHC, czar
ny. el. otw. szyby, el. reg. reflektory, immobilizer, alarm, centr.

zamek ♦ pilot, alum. felgi, wspomaganie, - 16.000 zł. Nowa 
Sól. teh 068/356-42-26
HYUNDAI LANTRA, 1993 r., 150 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
grafitowy metalic, el. otwierane szyby, centralny zamek + pi
lot, Mul-T-Lock, wspomaganie kier., hak, kupiony w salonie, - 
16.000 zł lub zamienię na Mazdę 626, Renault Lagunę. Wro
cław, teł. 327-85-81
HYUNDAI LANTRA, 1996 r., 69 tys. km. 1600 ccm. biały, I 
właściciel, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, • 23.000 zł. Bole
sławiec, tel. 075/735-20-03
HYUNDAI LANTRA KOMBI, 1996 r., 1800 ccm. 16V, zielony 
metalic, klimatyzacja, ABS, SRS, RM, wspomaganie kier., 
alarm, immobilizer, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, z 
salonu, garażowany, 128 KM, centralny zamek, • 25.000 zł 
lub zamienię na inny. Wrocław, tel. 0501/77-87-40 
HYUNDAI PONY, 1991 r., 159 tys. km, 1500 ccm, czerwony,
3-drzwiowy, pełna dokumentacja, kupiony w Polsce w salo
nie, Mul-T-Lock, oznakowany, bagażnik dachowy, pokrowce, 
po wymianie wszystkich filtrów, oleju i świec, stan dobry, - 
6.400 zł. Wrocław, tel. 0501/9606-09
HYUNDAI PONY SEDAN. 1991 r., 106 tys. km. 1500 ccm, 
szary metalic, lusterka i zderzaki w kotorze-nadwozia',welur, 
hak, dzielona tylna kanapa, z^alonu, oznakowany. - 8.000 zł 
lub zamienię na Fiata. Wrocław, tel. 071/783-89-94 
HYUNDAI PONY LS. 1991 r.. 150 tys: km, 1500 ccm, czarny, 
kupiony w salonie, 5-biegowy. 5-drzwiowy, bez wypadku, prze
gląd do 03.2002 r., stan b. dobry, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 
071/357-60-73,0600/25-53-29 
HYUNDAI PONY GLS, 1991/92 r., 128 tys. km, 1500 ccm, 
srebrny metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, RO. garażowa
ny, serwisowany, I właściciel, - 9.400 zł. Paszowice! tel. 
076/870-17-11
O  HYUNDAI PONY SEDAN, 1992 r., 1500 ccm. srebr

ny metalic, wspomaganie, centr. zamek, stan b. 
dobry, • 9.800 z ł lub zam ienię. Żary, ul. Okrzei 9, 
tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87021061

HYUNDAI PONY, 1992 r., 1500 ccm. błękitny metalic, kupio
ny w salonie. serwisowany, immobilizer. 4 nowe opony letnie, 
RM Sony, - 8.900 zł (możliwe raty). Legnica, tel. 0605/28-3703 
HYUNDAI PONY SEDAN, 1994 r.. 134 tys. km, czerwony,
4-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, 
RO, stan b. dobry. -11.200 zł. Lubin, tel. 0605/2309-35 
HYUNDAI PONY SEDAN, 1994 r., 102 tys. km. 1500 ccm, 
wtrysk, zielony metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. 
zamek, nowe amortyzatory, sprzęgło, RM Hyundai, -10.900 
z ł lub zamienię, w cenie do 23.000 zL Wrocław, tel. 
071/336-55-31.0601/5600-52
HYUNDAI S-COUPE, 1992 r., 123 tys. km. 1500 ccm, benzy
na, biały, nowe opony, 3-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, 
wspomaganie, eł. otw. szyby, stan idealny, • 2.950 zł. Żary, 
tel. 068/374-88-94,0604/9805-56 
HYUNDAI S-COUPE, 1993 r., 1500 ccm, turbo, czerwony, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, spoilery w kolorze 
nadwozia, reguł, kierownica, - 10.000 zł. Poniec, tel. 
065/573-33-98,0607/37-13-83 
HYUNDAI SONATA, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk, kolor grafito
wy, ABS, wspomaganie, • 5.900 zl. Zgorzelec, tel. 
075/6490502 po godz. 20

HYUNDAI SONATA 1993 r., 140 tys. km, 2000 ccm. 16V. 
ciemnogranatowy, stan b. dobry, automatic, el. otw. szyby, ęl. 
reg. lusterka, el. otw. szyberdach, centralny zamek, weluro
wa tapicerka, garażowany, ABS. 2 lata nie używany, -15.000 
zł. Wrocław, tel. 071/346-43-34 
HYUNDAI SONATA, 1993 r.. 208 tys. km, 3000 ccm, grana
towy metalic, pełne wyposażenie, ABS, klimatyzacja ręczna, 
wspomaganie kier., automatic, centralny zamek, -10.000 żł. 
Wrocław, tel. 0607/62-79-49
HYUNDAI SONATA, 1997/98 r.. 42 tys. km, 3000 ccm, V6, 
granatowy metalic, automatic, pełna opcja. I właściciel w kra
ju, książka serwisowa, • 38.500 zł lub zamienię na tańszy, 
może być uszkodzony, możliwe raty. Gostyń, tel. 
0603/35-11-37

ISUZU
ISUZU STYLUS. 1991 r.. 90 tys. km. 1600 ccm. czarny meta
lic, radio, stan b. dobry, garażowany, mało eksploatowany, - 
8.000 zł. Wrocław, tel. 353-51-71

JAGUAR
JAGUAR SOVEREIGN, 1990 r., 4000 ccm, zielony, pełne 
wyposażenie, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 0608/25-02-11 
JAGUAR SOVEREIGN DAIMLER, 1992 r., 4000 ccm. benzy
na, perłowobordowy. pełne wyposażenie, skórzana tapicer
ka (kremowa), - 41.000 Zł lub zamienię. Gubin, tel. 
0606/96-76-04
JAGUARXJ6,1988 r., 2900 ccm, granatowy, manualna skrzy
nia biegów, skóra, - 26.200 zł. Kalisz, tel. 062/761-45-14, 
0604/80-70-60
JAGUAR X J 6 ,1991 r., 260 tys. km, 3600 ccm, czerwony, 
pełne wyposażenie, alum. felgi, skóra, klimatyzacja, ABS, 
automatic, pełne wyposażenie elektr, - 27.000 zł. Racibórz, 
tel. 0600/25-66-25

KIA
KIA CARNIVAL, 1999 r., 45 tys. km, 2800 ccm, TDI, złoty 
metalic, 6-osobowy, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, el. fotel kier., obrotowe fotele, - 50.000 zł faktura VAT. 
Świdnica, tel. 0601/55-20-07
KIA CLARUS, 1998 r., 90 tys. km, 2QOO ccm, złoty, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, • 28.000 zł. Góra, tel. 
0601/05-81-91
KIA SEPHIA, 1994 r., 130 tys. km, 1600 ccm, czarny, el. otw. 
szyby, centr. zamek, wspomaganie, na zachodnich tablicach 
- 2.200 DEM. Bolków, tel. 0605/20-67-71 
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 01023521

KIA SHUMA, 1999 r., 10 tys. km, 1500 ccm, benzyna, grana
towy metalic, kupiony w salonie, stan idealny, - 29.900 zł. 
Legnica, tel. 076/852-39-07,0603/9107-22 
KIA SHUMA, 1999 r., 55 tys. km, 1500 ccm, kolor śliwkowy 
metalic, I właściciel, kupiony w salonie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, RM, - 29.000 zł. Wrocław, tel. 
071/363-30-73 do godz. T5.0601/73-4509 
O  KIA SHUMA, 2000 rM 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 2106,1979 r., 180 tys. km, 1500 ccm, benzyna, żółty, 
stan dobry, hak, nowa pompa hamulcowa, pokrowce, -1.300 
zł. Wrocław, tel. 0605/32-70-58 
LADA 2106,1981 r., 1500 ccm, SL, błękitny, nadkola, pokrow
ce, do poprawek blacharskich, - 900 zł. Paczków, tel. 
077/431-6609
LADA 2105 WAZ, 1981 r., 1300 ccm stan blacharki dobry, 
silnik do remontu, • 250 zł. Wrocław, teł. 0608/15-45-38 
LADA 2105,1982 r., 1300 ccm, czerwony, po remoncie w 1999 
r., opony i kołpaki w dobrym stanie, nowe tarcze, bębny ha
mulcowe i pokrowce, hak, przegląd do 02.2002 r., zadbany, 
garażowany, stan dobry, • 2.500 zł. Lutomia, woj. wałbrzy
skie, tel. 0607/20-08-33 &
LADA 2105.1982 r.. 1300 ccm, pomarańczowy, stan silnika 
dobry, po wymianie głowicy,-stan blacharki dobry, pokrowce 
.miś*, zarejestrowany, opłacony, w ciągłej eksploatacji, • 1.150 
zł. Wrocław, tel. 071/353-76-34,-0609/16-96-85 
LADA 2105,1983 r.. 140 tys. km, 1200 ccm, biały, po remon
cie lewego błotnika i progu, -1.200 zł. Michałowice, gm. So
bótka, tel. 071/316-35-43
LADA 2107,4984 r„ 223 tys. km, 1500 ccm, benzyna, biały, 
stan dobry, - 2.000 zł. Wrocław, teł. 34101-65 
LADA 2107,1985 r., 1300 ccm, czerwony, radio, po remon
cie silnika, zadbany, - 2.200 zł. Leszno, tel. 065/52007-67, 
0607/80-55-82
LADA 2105,1985 r., 19 tys. km, 1300 ccm, beżowy, zadbany, 
po wymianie pompy, tłumików, tylna szyba ogrzewana, prze
gląd do 05.2002 r. - 2,300 zł. Wrocław, tel. 362-28-77 
LADA 2106,1986 r., 1451 ccm, czerwony, inst. gazowa, stan 
dobry - 2.700 zł. Wnurów, gm. Kostomłoty, tel. 0605/39-17-92, 
woj. wrocławskie
LADA 2107,1987 r., 98 tys. km, 1300 ccm, niebieski, w cią
głej eksploatacji, nie wymaga napraw, wersja belgijska, pod- 
łokietnik, szyba ogrzewana, wycieraczki reflektorów, lotnicze 
fotele, - 3.050 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-19-15 
LADA 2107,1988 r., 90 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czerwo
ny, lotnicze fotele, nowe opony, garażowany, zadbany, w cią
głej eksploatacji, hak, • 3.300 zł lub zamienię na Opla Kadet- 
ta, z 87/90 r., z  dopłatą. Wrocław, tel. 0502/17-57-44 
LADA 2107,1988 r.. 1300 ccm, benzyna, czerwony, wersja 
fińska, lotnicze fotele, hak, wersja eksportowa, przegląd do 
08.2001 r., tylna szyba ogrzewana, II właściciel, stan dobry, - 
3.200 zł. Wrocław, tel. 071/349-22-10 
LADA 2105, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, granatowy, inst. 
gazowa 1,5-roczna. nowe opony, welurowa tapicerka, obro
tomierz, dodatkowe światło .stop", atrakc. wygląd, przegląd 
do 04.2002 r. - 2.700 zł. Karpniki, tel. 075/713-80-11 pó 
godz. 17.30,7670702 do godz. 17 
LADA 2107,1989 r., 1500 ccm, benzyna, kolor Wiśniowy, hak 
hol., rolety, zadbany, welurowa tapicerka, lotnicze fotele, insL 
gazowa, RO, konserwacja, stan dobry, - 3.000 zł. Syców, tel. 
0503/71-02-34
LADA 2106.1990 r., 72 tys. km, 1300 ćcm, benzyna, kawo

wy, stan b. dobry, dużo nowych części, hak • 2.000 zł. Brzeg, 
tel. 077/416-63-21
LADA 2105,1992 r., 100 tys. km, 1500 ccm, biała, stan b. 
dobry, po wymianie gażnika, aparatu zapłonu, ukł. wydecho
wego, oleju i filtrów, RO, pokrowce, opony zimowe, nadkola, 
kołpaki, ważny przegląd, garażowana, zadbana, w ciągłej 
eksploataqi, - 4.300 żł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-29-88 
LADA OKA, 1991 r., 650 ccm, niebieski, stan b. dobry, 
oszczędny 3,51/100 km-4.900 zł. Wrocław, tel. 071/35303-78 
LADA SAMARA, 1987 r., 1300 ccm. biały, 3-drzwiowy. 5-bie
gowy, po remoncie silnika, nowe części, • 2.420 zł. Legnica, 
tel. 076/862-34-17 w godz. 7-15 
LADA SAMARA, 1989 r., 1500 ccm, niebieski, instalacja ga
zowa, 5-drzwiowy, • 3.900 zł. Wrocław, tel. 329-79-46, 
0601/96-43-94
LADA SAM ARA  1990 r., 135 tys. km, 1500 ccm, benzyna 
5-drzwiowy, stan dobry. -4.400 zł. Wrocław, tel. 071/347-68-90 
LADA SAMARA, 1990 r., 103 tys. km, 1300 ccm, biały, bar
dzo dobry silnik, nowy akumulator, zawieszenie i hamulce, - 
4.100 zł. Wrocław, tel. 0603/3104-73 
LADA SAMARA, 1990 r., 1500 ccm, biały, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, stan dobry, - 4.400 zł lub zamienię. Żary, tel. 
.068/374-40-13
LADA SAMARA. 1991/92 r., 43 tys. km, 1300 ccm. bordowy, 
na białych tablicach - 2.300 DEM. Legnica, tel. 0602/46-79-84, 
0049/17-34-23-82-54 Niemcy
LADA SAMARA, 1992 r., 120 tys. km, 1500 ccm, biały. II wła
ściciel, RO, 2 kompl. opon, stan b. dobry, - 5.200 zł. Wałbrzych, 
tel: 074/841-04-88

LANCIA
LANCIA DEDRA SEDAN, 1990 r.. 153 tys. km, 1995 ccm. 
benzyna, czarny metalic, stan b. dobry, 5-biegowy, el. otw. 
szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, centr. zamek, alarm, 
wspomaganie i reg. kierownicy, halogeny, drewniane dodat
ki. welurowa tapicerka, klimatronlc, oryg. tylne rolety, -10.700 
zł. Goślinów, tel. 076/887-17-08 
LANCIA DEDRA, 1990 r., 150 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, czar
ny, el. otwierane szyby, skóra, centralny zamek, el. reguL.lu- 
sterka, • 9.000 zl. 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, re
gulowana kierownica, halogeny, rolety, podłokietniki, alumi
niowe felgi, stan b. dobry, - 14.200 zł. Głogów, tel. 
076/833-59-88.0602/64-91-68 
LANCIA DEDRA. 1991 r., 127 tys. km. 2000 ccm, wtrysk, 
morski metalic, centralny zamek, el. otwierane szyby przed
nie i tylne, el. reg. lusterka z  podgrzewaniem, immobilizer, 
drewniane wykończenia, aluminiowe felgi, przegląd do 
10.2001 r, -13.500 zł. Wrocław, tel. 365-77-36 
LANCIA DEDRA, 1991 r.. 127 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, 
srebrny, sprowadzony z  Niemiec, wspomaganie kier., el. otwie
rane szyby, bez uszkodzeń, stan idealny, - 9.500 zł. Wrocław, 
tel. 0608/17-96-55
LANCIA DEDRA, 1992 r., 145 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
granatowy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby i szy
berdach, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, bez wypad
ku. -11.500 zł. Syców. tel. 062/785-29-14,0601/79-75-12 
LANCIA DEDRA, 1993 r., 1600 ccm, czerwony metalic, ser
wo, centr. zamek, szyberdach, 4-drzwiowy, ABS, radio, bez 
wypadku, • 17.000 zł. Lubin, tel. 076/84203-43.
LANCIA DELTA, 1993 r., 70 tys. km, 1600 Ccm, czerwony, 
wspomaganie, ABS, el. otw. szyby, radio, obrotomierz, 
5-drzwiowy, centr. zamek, bez opłaty, -13.500 zł. Krobia, tel. 
065/571-12-33.0601/07-14-82 
LANCIA KAPPA, 1995 r., 110 tys. km, 2400 ccm, wtrysk, 20 
V, granatowy, klimatyzacja. ABS, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, welurowa tapicerka, > 35.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-0409
LANCIA K A PPA  1996/97 r„ 38 tys. km,2000 ccm automatic, 
bieg sportowy i poślizgowy, - 45.000 zł lub zamienię na tere
nowy, lub vana. Prudnik, tel. 077/436-26-65.0502/6406-81
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LANCIA LYBRA, 2000 r., 8 tys. km, 1600 ccm, srebrny meta
lic, pełne wyposażenie, nawigacja satelitarna, - 59.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 0502/20-59-53 
LANCIA PRISMA, 1985 r., 1600 ccm, DOHC, granatowy, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, hak, centr. zamek, szyberdach, 
sportóWa kierownica, • 4.700 zł. Wrodaw, tel. 0601/73-20-98 
LANCIA PRISMA, 1986 r., 180 tys. km. 2000 ccm, turbo D, 
jasnobłękitny, centr. zamek, szyberdach, tylna szyba ogrze
wana, dodatkowe światło .stop'', ciemne tylne lampy, reg: kie
rownica, wspomaganie, serwo. - 8.700 zł. Legnica, tel. 
076/854-42-54
LANCIA THEMA. 1985 r., 190 tys. km, 2000 ccm, Tl, niebie
ski metalic, karoseria z  89 r.. wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyby, szyberdach, alum. felgi, reg. kierownica, techn. 
sprawny, - 7.500 zł. Kondradowa, gm. Nysa, tel. 077/433-54-63 
LANCIA THEMA, 1986 r., 180 tys. km, 2800 ccm, niebieski 
metalic, dużo elektr. dodatków, skórzana tapicerka, kpi. do
kumentacja, - 4.900 zł. Rawicz, tel. 0606/46-05-48 
LANCIA THEMA, 1989 r.. 2000 ccm, benzyna, wtrysk, nie
bieski metalic, pełne wyposażenie, aluminiowe felgi, na bia
łych tablicach • 1.450 DEM. Świebodzin, tel. 068/381-10-28 
LANCIA THEMA KOMBI, 1992 r., 219 tys. km. 2000 ccm, 16V, 
granatowy metalic, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. i 
podgrz. lusterka, komputer, welurowa tapicerka, 5-biegowy, 
termometr, dodatkowe sportowe zawieszenie, alum. felgi, •
14.500 zł. Sulechów, tel. 068/385*44-49

LEXUS
LEXUS LS 400,1991/92 r., 190 tys. km, 4000 ccm, 32V, czar
ny, klimatyzacja, tempomat, aluminiowe felgi, szyberdach, 
radio CD, automatic, pełne wyposażenie elektryczne, pełna 
dokumentacja, - 39.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-22-03, 
0605/65-80-69

MAZDA
MAZDA 121,1992 r.r 120 tys. km, 1400 ccm, 16V, grafitowy 
metalic, 4-drzwiowy, el. otwierany dach, alum. felgi, dzielone 
tylne siedzenia, RO, stan b. dobry, - 13.900 zł lub zamienię. 
Polkowice, tel. 0604/89-03-20
MAZDA 121,1996 r., 115 tys. km, 1800 ccm, TD, bordowy, 
wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 5-drzwiowy, 
hak, - 23.500 zł. Legnica, tel. 076/854-56-12,0501/53-14-99 
MAZDA 121,1998/99 r., 75 tys. km, 1300 ccm, zielony meta
lic. 5-drzwioWy, immobilizer, poduszka pow., kupiony w salo
nie, - 23.000 zł. Opole. tel. 0602/70-26-34 
MAZDA 323,1983/84 r., 130 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, RO, zadbany, bez rdzy, stan b. 
dobry, • 4.500 zł. Bolesław iec, tel. 0604/91-93-17, 
075/644-11-66
MAZDA 323,1985 r., 1300 ccm stan dobry, - 2.800 zł. Lubin, 
tel. 0603/04-03-80
MAZDA 323,1986 r., 165 tys. km, niebieski metalic. nowe 
opony, serwisowany, 1. właściciel, na białych tablicach - 800 
DEM. Międzyrzecz, woj. gorzowskie, tel. 0503/56-55-72 
MAZDA 323, 1986 r., 1700 ccm, diesel, niebieski metalic, 
3-drzwiowy, białe tablice - 1.000 DEM. Zielona Góra, tel. 
0609/15-17-07
MAZDA 323,1987 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, nowe opony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. do
bry, na zachodnich tablicach • 700 DEM. Zgorzelec, tel. 
0604/89-53-53
MAZDA 323,1987 r., 200 tys. km, 1500 ccm, brązowy meta
lic, RO, garażowany, - 6.500 zł. Leszno, tel. 065/518-94-04, 
0608/24-82-84
MAZDA 323,1987 r., 1300 ccm, E, czerwony, 3-drzwiowy, 
szyberdach, stan b. dobry, na białych tablicach, - 1.400 zł. 
Zgorzelec, tel. 0605/37-60-35
MAZDA 323,1987 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, 5-drzwio
wy, na białych tablicach • 750 DEM. Żary, tel. 0604/20-02-48 
MAZDA 323 SEDAN, 1988 r., 1600 ccm, beżowy metalic, na 
białych tablicach - 800 DEM. Gubin, tel. 068/359-67-58 
MAZDA 323, 1988 r., 1300 ccm, szary metalic, - 7.500 zł. 
Kłodzko, tel. 074/647-64-29,0604/89-09-24 
MAZDA 323,1988 r., 1100 ccm, benzyna, niebieski metalic,
3-drzwiowy, na białych tablicach • 450 DEM. Zgorzelec, tel. 
0501/05-37-23
MAZDA 323.1990/91 r., 115 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
welurowa tapicerka, centr. zamek, 3-drzwiowy, reg. kierowni
ca, stanb. dobry, - 10.900 zł. Lubin, tel. 076/847-22-92, 
0607/67-01-37
MAZDA 323,1991 r., 180 tys. km, 1700 ccm, diesel, granato
wy, 4-drzwiowy, alarm, regulowana kierownica, 5-biegowy, bez 
wypadku, nowe amortyzatory, dzielone siedzenia, kupiony w 
salonie w Polsce, stan b. dobry, - 13.900 zł lub zamienię. 
Kłodzko, tel. 074/647-16-51,0605/38-05-67 
MAZDA 323,1991 r., 17 tys. km, 1700 ccm, diesel, granato
wy metalic, kupiony w salonie, oznakowany, II właściciel od 
1992 r., hak, pełna dokumentacja, • 14.200 zł. Nysa, tel. 
077/433-96-44,0604/81-39-36 
MAZDA 323 F, 1991 r.. 130 tys. km., 1600 ccm, 16V, biały, 
sprowadzony w całości, centr. zamek, nowe amortyzatory, 
hamulce, RO, stan b. dobry, -10.700 zł lub zamienię na inny, 
do 17.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-20-43,0607/42-41-96 
MAZDA 323 D, 1991 r., 1700 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwio
wy, bez korozji, kupiony w Polsce, książka serwisowa, stan 
idealny, -14.300 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 0603/64-69-25 
MAZDA 323 F, 1991 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony,
4-drzwiowy, wspomaganie kier., centralny zamek, ABS, ra
dioodtwarzacz, el. otwierane szyby, szyberdach, stan silnika 
i blacharki b. dobry, pełna dokumentacja, -15.300 zł lub za
mienię. Ziębice, tel. 0602/37-79-98
MAZDA 323 SEDAN,-4 991/92 r., 117 tys. km, 1700 ccm, die
sel, perłowobiały, kupiony w salonie, model 1992 r., bez wy
padku, oryginalny lakier i przebieg, I właściciel, udokumento
wany przebieg, faktura zakupu, książka gwarancyjna, ozna
kowany, 4 zagłówki, welurowa tapicerka, regulowana kierow
nica, radioodtwarzacz, głośniki Sony, • 14.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-18-20,0609/35-52-83 
MAZDA 323 HB, 1992 r., 138 tys. km. 1300 ccm, benzyna, 
16V, kolor groszkowy metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie kier., 
el. reg. reflektory, sprowadzony w całości, • 12.000 zł. Lubań, 
tel. 075/724-13-04
MAZDA 323 F.. 1992 r.. 1600 ccm, benzyna, kolor morski 
metalic. 4-drzwiowy, centr. zamek, el. ot*, szyby, szyberdach, 
plastiki, na progach, stan b. dobry, - 12.300 zł. Opole, tel. 
077/415-00-59
MAZDA 323,1993 r., 128 tys. km. 1300 ccm, 16V, czerwony, 
wspomaganie, el. szyberdach i reflektory, nowe alum. felgi 
AEES, sprowadzony w całości jako mienie przesiedleńcze, •
13.000 zł. Kożuchów, tel. 068/355-45-52 
MAZDA 323 F, 1995 r„ 120 tys. km. 1500 ccm, 16V, DOHC, 
morski metalic, immobilizer, centr. zamek, el. otw. szyby, kli
matyzacja, wspomaganie, RO, dużo dodatków, 2 kpi. opon, •
21.500 zł. Jugów, tel. 074/873-31-85,0604/87-56-60 
MAZDA 323 F, 1995 r., 135 tys. km, 1500 ccm, benzyna, zie
lony metalic, do sprowadzenia, dużo dodatków, 2 pod. po
wietrzne, wszystkie el. dodatki, na białych tablicach • 7.500 
DEM. Jawor. tel. 0604/07-98-31 
MAZDA 323 C, 1996 r., 42 tys. km, 1300 ccm, 16V, niebieski, 
wspomaganie kier., podświetlany zamek, • 23.000 zł. Wro
cław, tel. 349-43-33,0603/43-79-41 
MAZDA 323 P, 1997 r., 41 tys. km, 1300 ccm, bordowy meta
lic, stan b. dobry, ABS, el. reg. reflektory, wspomaganie kier., 
dzielona tylna kanapa, RM, centralny zamek, regulowana kie
rownica, I właściciel, w kraju od 1.5 roku, - 25.000 zł. Oleśni
ca, tel. 071/314-72-74,071/314-20-91 
MAZDA 323 P, 1997 r., 34 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, wspomaganie kier., 2 poduszki powietrzne, cen
tralny zamek, alarm, radio, aluminiowe felgi, stan idealny, 
garażowany, • 24.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-19-83

MAZDA 626 COUPE, 1979 r., 2000 ccm, niebieski metalic, 
„na chodzie*, brak przeglądu. - 1.600 zł. Raszowa, tel. 
0603/28-65-92
MAZDA 626,1980/94 r., 67 tys. km, 1600 ccm, OHC, wiśnio
wy metalic, stan silnika i blacharki b. dobry, 5-biegowy,
4-drzwiowy, wersja amerykańska, zadbany, garażowany, •
2.000 zł lub zamienię na diesla albo z  instalacją gazową. Słup, 
tel. 076/870-83-43
MAZDA 626, 1983/87 r., 2000 ccm, GLX, srebrny metalic, 
techn. sprawny, blacharka do poprawek, nowe opony, RO i 
głośniki, welur i skóra, el. otw. szyby, centr. zamek, hak, w 
Polsce od bm.,.l właściciel, z urzędu pełnego, • 5.400 zł. Wą
sosz. tel. 0608/69-25-60
MAZDA 626,1986 r., 2000 ccm, biały, 2-drzwiowy, 5-biego
wy, el. otw. szyby, centr. zamek, welurowa tapicerka, szyber
dach, wspomaganie, stan techn. b. dobry, na zachodnich ta
blicach • 700 DEM. Chojnów, tel. 0602/86-10-30 
MAZDA 626 SEDAN, 1986 r., 260 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
niebieski, 4-drzwiowy, szyberdach, hak, RO, pokrowce, tylne 
zagłówki, welur, bez rdzy, zadbany, - 6.500 zł lub zamiana na 
Golfa, Jettę, Kadetta 5-drzwiowe, do 1.6 I. Czarnylas, gm. 
Przygodzice, tel. 062/733-52-31 
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 
kanapa, nowe klocki ham., szczęki, przegląd do 04.2002 r, -
4.500 zł lub zamienię na Forda Probe z dopłatą. Jasień Żar
ski, tel. 0603/44-04-58 po godz.15
MAZDA 626,1986 r.. 1600 ccm, benzyna, brązowy metalic,
5-drzwiowy, RM, el. otw. szyby, centr. zamek, dużo nowych 
części, - 4.200 zł. Lubin, tel. 0604/48-08-01
MAZDA 626 GUC, 1986 r., 185 tys. km, 2000 ccm. benzyna, 
biały, instalacja gazowa, sedan, automatic,, wspomaganie, 
klimatyzacja, el. szyby, centralny zamek, aluminiowe felgi 15", 
welurowa tapicerka, bez wypadku, stan dobry, - 6.800 zł. Wro
cław, tel. 0502/17-77-30
MAZDA 626 SEDAN, 1986/87 r., 2000 ccm wszystkie el. do
datki • 1.000 DEM. Żary, tel. 0604/69-35-91 
MAZDA 626,1987 r., 2000 ccm, diesel, granatowy, stan b. 
dobry, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 0603/76-87-90 
MAZDA 626,1987 r., 2000 ccm, benzyna, błękitny metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szyby, wspomaganie, stan b. 
dobry, dokumentacja, • 6.700 zł. Bolesław iec, tel. 
075/734-74-36
MAZDA 626 COUPE, 1987 r.. 2000 ccm, benzyna, szary 
metalic, stan b. dobry, bogate wyposażenie, - 6.500 zł lub 
zamienię. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 
071/312-63-41
MAZDA 626 GUC, 1987 r., 234 tys. km, 2000 ccm, diesel, nie
bieski metalic, regulowana kierownica, dzielone tylne siedze
nia, zadbane wnętrze, radio, stan b. dobry, - 6.800 zł. Wro
cław, tel. 071/361-48-47,0605/32-00-05 
MAZDA 626,1987 r., 2000 ccm, diesel stan b. dobry, komplet 
opon zimowych z felgami, - 5.500 zł. Wyszków ś l., teł. 
077/435-44-39
MAZDA 626,1988 r., 170 tys. km, 2000 ccm, szary metalic, 
stan dobry, - 6.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-40-96 
MAZDA 626,1988 r., 147 tys. km, 2000 ccm, diesel, biały, 
stan b. dobry, wspomaganie kier., pełne wyposażenie elek
tryczne, hak. -11.500 zł. Wrocław, tel. 787-96-52 
MAZDA 626 GLX, 1988 r., 190 tys. km, 2200 ccm el.szyby, 
szyberdach, el.lusterka, automatyczna skrżynia biegów, •
9.500 zł. Wrocław, tel. 0607/53-74-62
MAZDA 626 KOMBI. 1988/89 r., 220 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna + gaz, czerwony, pełne wyposażenie elektr., wspoma
ganie kier, - 9.300 zł. Rawicz, tel. 0600/34-45-25 
MAZDA 626 KOMBI, 1989 r„ 210 tys, km, 2000 ccm. benzy
na, wtrysk, czerwony, centralny zamek, wspomaganie kierow
nicy, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, reg. wys. mocowa
nia pasów, - 9.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-88-36 po 
godz. 20
MAZDA 626,1989 r., metalic, cena 1.500 DEM. Zgorzelec, 
tel. 075/775-24-36
MAZDA 626,1989 r., srebrny metalic, stan b. dobry • 2.600 
DEM. Zielona Góra, teł. 0604/33-57-31 
MAZDA 626,1990 r., 135 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, biały, 
wspomaganie, el. reg. reflektory, stan dobry, -10.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/841-27-45
MAZDA 626,1990 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie, 
alarm z pilotem, RO, 4 głośniki, - 9.800 zł. Wrocław, tel. 
071/352-75-45,0605/69-75-83 
MAZDA 626 SEDAN, 1990/91 r., 160 tys. km, 2000 ccm. 
wtrysk, czerwony, sprowadzony w całości, zderzaki i lusterka 
w kolorze nadwozia, wspomaganie, el. reguł, szyby i światła, 
obrotomierz, 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., 13 tys. km, 1600 ccm, metalic, 4-drzwio
wy, garażowany, pilne, - 10.500 zł. Kudowa Zdrój, tel. 
0601/88-20-46
MAZDA 626,1991/96 r., 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
biały, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm, wspomaganie, 
welurowa tapicerka, centr. zamek, opony zimowe, RM -11.000 
żł. Wieluń, tel. 0603/22-15-97
MAZDA 626,1992 r„ 225 tys. km, 2000 ccm, diesel, niebieski 
metalic, kupiony w salonie, garażowany, immobilizer, hak, -
14.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-36-85 po godz. 17, 
075/734-55-98 po godz. 18
MAZDA 626,1992 r., 2000 ccm, czerwony, książka serwiso
wa, nowe opony, pełne wyposażenie el, alarm, - 16.500 zł.' 
Złotoryja, tel. 076/878-26-23
MAZDA 626,1992 r., 169 tys. km, 2000 ccm, 16V, DOHC, 
szary metalic, ABS, alarm, wspomaganie kier., pełne wypo
sażenie elektr., RO, stan b. dobry, - 19.800 zł lub zamienię. 
Jelenia Góra, tel. 0602/50-19-55 
MAZDA 626,1992 r., 250 tys. km, 2000 ccm pełne wyp. elek
tryczne, stan b. dobry, - 19.000 zł. Kobierzyce, tel. 
0603/05-69-54.071/311-11-54 po godz. 20 
MAZDA 626 COMPREX, 1992 r., 120 tys. km, 2200 ccm, tur
bo D, srebrny, wspomaganie kier., klimatyzacja, centr. zamek, 
radio, kompletna dokumentacja,-stan idealny, * 22.000 zł lub 
zamienię. Wschowa, tel. 065/540-59-89,0601/84-82-93 
MAZDA 626,1993 r., 2000 ccm, turbo D, zielony metalic, nowy 
model, pełne el. wyposażenie, szyberdach, stan dobry -
26.000 zł lub zamienię na tańszy. Kluczbork, tel. 
077/413-16-04
MAZDA 626,1993 r., 97 tys. km, 1800 ccm, 16V. DOHC. bia
ły, wspomaganie, szyberdach, centralny zamek, alarm, RO, 
alum. felgi, -15.900 zł lub zamienię na mniejszy. Krotoszyn, 
tel. 0606/25-54-34
MAZDA 626,1993 r., 164 tys. km, 2000 ccm, turbo D, szary 
metalic. wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, 
szyberdach, • 21.800 zł (możliwe raty przez komis) lub za
mienię na inny. Legnica, tel. 0604/41-80-47 
MAZDA 626,1993 r., 2000 ccm, 16V, morski metalic, wszyst
kie el. dodatki, klimatyzacja, inst. gazowa, poduszka pow., 
alum. felgi, ABS, sprowadzony w całości, stan b. dobry, -
20.000 zł. Głogów, tel. 076/832-10-87,0604/43-55-20 
MAZDA 626,1993 r., 164 tys. km, 2000 ccm,TDi, szary me
talic, wspomaganie, alarm, centr. zamek, el. szyberdach i szy
by, Multi-Lock, al.felgi, el.lusterka, raty, • 21.800 zł. Legnica, 
tel. 0604/41-80-47
MAZDA 626, 1993 r., 131 tys. km. 2500 ccm, V6, srebrny 
metalic, bez wypadku, ABS, klimatyzacja, alum. felgi, alarm, 
serwisowany, stan b. dobry, - 24.000 zł lub zamienię na tań
szy. Lwówek Śląski, tel. 075/782-58-28 
MAZDA 626,1993 r.. 140 tys. km, 1800 ccm, i, benzyna, bor
dowy metalic, alarm + pilot, el. otw. szyby, el. otwierany szy
berdach, el. reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie kier, -
24.500 zł. Rychtal, tel. 062/781-61-62 po godz. 20 
MAZDA 626,1994 r., 1600 ccm, bordowy metalic, 5-drzwio- 
wy, wspomaganie, immobilizer • 25.500 zł. Leszno, tel. 
0601/75-56-60
MAZDA 626,1994 r., 85 tys. km, 1800 ccm, srebrny metalic, 
stan idealny, el. otwierane szyby, szyberdach, el. reg. luster
ka, ABS. centralny zamek, immobilizer, 1. właściciel w kraju

(od 1996 r.), - 27.000 zł lub zamienię na diesla. Opole, tel. 
0601/59-52-46
MAZOA 626 SEDAN, 1994/95 r„ 160 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
czarny, centr. zamek, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby x 4, 
el. reg. lusterka, alum. felgi, reg. kierownica i reflektory, RM, 
spoiler, atrakc. wygląd, kpi. dokumentacjaa, I właściciel, -
25.200 zł lub zamienię., tel. 0601/09-55-38,076/871-05-14 
MAZDA 626,1995 r., 92 tys. km, 1890 ccm pełne wyposaże
nie oprócz skóry, komplet nowych opon zimowych, RO, •
28.000 zł, Zielona Góra, tel. 068/321-15-33,0601/76-16-23 
MAZDA 626,1995 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy meta
lic, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, - 24.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 0502/34-67-38
MAZDA 626,1995 r., 110 tys. km, 2500 ccm, V6, złoty, 2 pod. 
powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatyzacja, tem
pomat, automatic, alum. felgi, centr. zamek, alarm, immobili
zer, - 39.300 zł. Wrocław, tel. 071/789-10-39 
MAZDA 626,1995 r., 84 tys. km, 1848 ccm, benzyna, wtrysk, 
bordowy metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm, 
immobilizer, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. otw. szyber
dach, RO + głośniki, welurowa tapicerka, stan idealny, gara
żowany, właściciel niepalący, - 27.000 zł. Złotogłowice, gm. 
Nysa, tel. 077/435-55-38 po godz. 18 
MAZDA 626 TDI, 1997 r., 58 tys. km, 2000 ccm, turbo bogate 
wyposażenie, - 44.000 zł lub zamienię. Grębocice, tel. 
076/831-51-32
O  MAZDA 626,1997 r., 62 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 

srebrny metalic, nowy model, 5-biegowy, katali
zator, ABS , wspomaganie i reg. kierownicy, centr. 
zamek z  pilotem, alum. felgi, el. reg. lusterka i 
szyby, alarm, k limatyzacja, 4  pod. powietrzne, 
sprowadzony w  ca łośc i, I w łaścic ie l, kpi. doku
mentacja, - 39.000 zł. Legnica, tel. 076/856-14-94, 
0607/25-96-61 01026151

MAZDA 626,1999 r„ 40 tys. km, 2000 ccm, TDi, srebrny 
metalic, 4 pod. powietrzne, ABS, pełne wyposażenie el., wspo
maganie + opony zimowe, • 55.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0604/41-15-39
MAZDA 929 COUPE, 1986 r., 2000 ccm, benzyna, biały, stan 
dobry, model sportowy, 2-drzwiowy, opuszczane lampy, tem
pomat, digital, - 4.300 zł lub zamienię na inny. Ząbkowice Ślą* 
skie. tel. 074/641-12-67,0604/65-70-78 
MAZDA 929,1989 r., 177 tys. km, 2200 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby (4) i 
szyberdach, el. reg. lusterka, tempomat, RM, • 12.500 zł. Kro
bia, tel. 065/571-22-88,0607/38-00-40 
MAZDA 929,1989 r., 177 tys. km, 2200 ccm, srebrny, pełne 
wyposażenie, - 12.500 zł. Leszno, teł. 0607/38-00-40, 
065/571-22-88
MAZDA MPV, 1990 r., 2900 ccm, benzyna inst. gazowa, przy
ciemniane szyby (el. otwierane), garażowany, • 18.000 zł. 
Trzebnica, tel. 071/312-08-03
MAZDA MPV, 1995 r., 130 tys. km, 3000 ccm, V6, bordowy 
metalic, inst. gazowa, el. reg. lusterka i szyby, ABS, podwój 
na klimatyzacja, hak, tempomat, 7 miejsc, homologazja na 
ciężarowy, sprowadzony w całości, I właściciel, faktura VAT, •
33.000 zł. Nysa, lei. 077/431-07-85
MAZDA MX-3,1991/97 r., 84 tys. km. 1800 ccm, V6 24V, czar
ny, 140 KM, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, 
alum. felgi 15”, nowe opony 205/55/15, alarm + pilot, central
ny zamek, el. otw. szyberdach, RO JVC + 4 głośniki, przegląd 
do 11.2001 r.. atrakcyjny wygląd, • 18.500 zł. Brzeg, tel. 
077/444-51-84 lub 0607/31-63-75 
MAZDA MX-3,1992 r.. 130 tys. km, 1800 ccm, V6 klimatyza
cja, ABS, el. otw. szyby, centr. zamek, RO/CD, alum. felgi, 
stan b. dobry, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 0601/15-66-62 
MAZDA MX-3,1993 r., 1800 ccm, V6, turkusowy metalic, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, serwisowany, RO, •
19.500 zł. Wrocław, tel. 0501/47-46-71 
MAZDA XEDOS 6,1993 r., 2000 ccm, 24 V  pełne wyposaże
nie, - 23.500 zł lub zamienię na tańszy. Małachowo, tel. 
0607/04-56-67, woj. poznańskie 
MAZDA XEDOS 6,1993 r.. 121 tys. km, 2000 ccm. V6, kolor 
grafitowy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, alarm, 
alum. felgi, klimatyzacja, el. otw. szyby i szyberdach, radio + 
CD wysokiej jakości, stan idealny, - 28.000 zł. Leszno, tel. 
065/546-08-60 w godz. 9-16,0607/44-35-67 
MAZDA XEDOS 6,1995 r.. 102 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
ciemnowiśniowy metalic, sprowadzony w całości, aluminio
we felgi, immobilizer, radioodtwarzacz, centralny zamek, stan 
idealny, serwisowany, atrakcyjny wygląd, - 20.000 zł. Sobót
ka, tel. 0608/47-69-21
MAZDA XEDOS 6,1999 r., 42 tys. km, 2000 ccm. V6, 24V, 
perłowozielony, pełne wyposażenie, z pełną dokumentacją I 
właściciel w Polsce, serwisowany, - 52.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 0601/82-14-72,068/324-20-12 
O  M AZDA XEDO S 9,1995 r., 170 tys. km, 2500 ccm, 

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

MAZDA XEDOS 9,1995 r., 97 tys. km, 2500 ccm, V6 pełne 
wyposażenie oprócz skóry, • 30.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/34-95-26

MERCEDES
MERCEDES 140 S, 1992 r., 170 tys. km, 4200 ccm, biały, 
pełna opcja oprócz skóry, pełna dokumentacja, stan b. dobry, 
- 55.000 zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05 
MERCEDES 140 S, 1992/93 r., 170 tys. km, 3200 ccm, ben
zyna, antracytowy metalic, pełne wyposażenie, el. roleta, kli
matyzacja, skóra, el. otw. szyby, fotele, szyberdach, • 57.500 
zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 0605/22-20-40 
MERCEDES 140 W S-KLASSE, 1993 rij 263 tys. km, 3500 
ccm, turbo D, czarny metalic, RO, automatic, el. otw. szyber
dach, wspomaganie kier., alum. felgi, el. reg. lusterka, kom
puter pokł., alarm, poduszka pow., sprowadzony w całości,
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kpi. dokumentacja, 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 inter- 
necie pod numerem -AG0201 www.autogielda.com.pl) 
MERCEDES 140 S, 1993 r., 197 tys. km, 3500 ccm, turbo D, 
brązowy, pełne wyposażenie, • 76.000 zł lub zamienię na tań
szy. Lubin, tel. 0602/47-84-99
MERCEDES 140 S, 1993 r., 206 tys. km, 3500 ccm, turbo D, 
srebrny metalic, wszystkie dodatki, - 68.000 zł lub zamienię 
na tańszy. Wrocław, tel. 311-80-44,0501/34-42-12 
MERCEDES 140 S CLASSE, 1995 r., 150 tys. km, 3200 ccm, 
czarny, pierwszy właściciel w kraju, - 90.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/74-08-94
MERCEDES 160 A, 1998 r., 60 tys. km, niebieski metalic, ku
piony w kraju. el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, ESP, ASR, 
4 poduszki pow., klimatyzacja, stan idealny, książka serwiso
wa, I właściciel, alum. felgi, • 50.000 zł lub zamienię na tań
szy. Kędzierzyn-Koźle. tel. 077/483-20-08.0605/25-59-60

MERCEDES 160 A, 1998/99 r.. 5 tys. km, 1600 ccm, 16V, zie
lony metalic, ciężarowo-osobowy, pełne wyposażenie, klima
tyzacja, 2 pod. powietrzne, I właściciel, kupiony w salonie, 
serwisowany, stan idealny, ESP, ABS, BAS, - 55.000 zł + VAT 
(możl. wyst. fakt. VAT). Dąbrowa Górnicza, tel. 0604/43-72-44, 
0602/29-82-92
MERCEDES 180 C 201,1991 r., 150 tys. km, 1800 ccm, bia
ły, szyberdach, el. reguł, lusterka, ABS, ASD, wspomaganie 
kier., radioodtwarzacz, zadbany, - 19.000 zł. Szczytna, tel. 
074/868-32-89,074/868-44-54 
MERCEDES 180 C, 1994 r., 137 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
biały, pełne wyposaiżenie oprócz klimatyzacji i skóry, I właści
ciel, automatic, pełna dokumentacja, - 41.000 zł lub zamienię 
na mniejszy samochód. Konin, tel. 0502/23-68-03 
MERCEDES 180 C, 1995 r., 90 tys. km, 2200 ccm, diesel, zie
lony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, alarm, immobk 
lizer, - 53.000 zł. Syców, tel. 062/785-32-96,0601/79-75-12 
MERCEDES 180 C, 1995 r., 54 tys. km, perłowozielony, Ele
gant, bez wypadku, pełne wyposażenie elektr., szyberdach, 2 
pod. powietrzne, drewno, jasne wnętrze, skórzana kierownica, 
stan idealny, • 43.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/850-90-52, 
0603/87-72-97
MERCEDES 180 C, 1996/97 r., 85 tys. km, 1800 ccm, zielony 
metalic, wspomaganie, el. reg. lusterka i szyby, ABS, SRS, kli
matyzacja, tempomat, automatic, alum. felgi, RO, centr. zamek 
z pilotem, drewno, I właściciel w Polsce, • 49.500 zł. Wrocław, 
tel. 0501/77-82-11
MERCEDES 190 E, 1983 r., 250 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, centr. zamek, wspomaganje, szyberdach, alum. felgi, lot
ka, 5-biegowy, bez wypadku, sprowadzony w całości, - 7.500 
zł. Odolanów, tel. 062/733-24-21,0608/71-99-10 
MERCEDES 190 E, 1983 r., 220 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
granatowy, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 071/311-91-91, 
0501/34-42-12
MERCEDES 190,1983 r.. 2000 ccm, benzyna, czerwony, sil
nik do remontu (dymi), oryginalny lakier, bez wypadku, 5-bie
gowy, drewniana kierownica, el. reguł światła, wspomaganie, 
RO Blaupunkt, hak, kpi. dokumentacja, sprowadzony w cało
ści, - 6.900 z ł , do uzgod.. Wrocław, tel. 071/348-34-78, 
0601/70-76-45
MERCEDES 190 E, 1984 r„ 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
zielony metalic, szyberdach, aluminiowe felgi, wspomaganie 
kierownicy, stan techniczny b. dobry, - 11.500 zł. ., tel. 
0502/65-86-47
MERCEDES 190 D, 1984 r., 2000 ccm, diesel, srebrny metalic, 
centralny zamek, wspomaganie kier:, szyberdach, - 12.800 zł 
lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-68-35,0601/69-64-29 
MERCEDES 190 D. 1984 r., 2000 ccm, diesel, grafitowy meta
lic, centralny zamek, wspomaganie kier., stan b. dobry, -12.500 
zł. Wrocław, tel. 0502/07-91-31
MERCEDES 190 (201), 1984/85 r., 270 tys. km. 1983 ccm, ciem
nozielony, stan dobry, szyberdach, hak, el. reg. lusterka, -14.000 
zł. Legnica, tel. 075/722-44-81
MERCEDES 190,1984/85 r., 2000 ccm, benzyna, biały, oryg. 
lakier, garażowany, stan b. dobry, - 12.890 zł. Świdnica, tel. 
0605/35-26-21
MERCEDES 190,1984/85 r., 2000 ccm, benzyna, złoty meta
lic, stan idealny, na białych tablicach - 1.800 DEM. Żary, tel. 
0602/67-33-28
MERCEDES 190 D, 1985 r., 2000 ccm, diesel, czerwony, el. 
otw. szyby, szyberdach, wspomaganie, stan b. dobry, -13.700 
zł. Głubczyce, tel. 077/485-26-88 do godz. 17 
MERCEDES 190,1985 r., 170 tys. km, 2000 ccm. bordowy, 
szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, -11.600 zł. Strze
gom, tel. 0603/10-86-36
MERCEDES 190,1985 r., 250 tys. km, 2000 ccm, diesel, beżo
wy, -14.000 zł lub zamienię na VW LT, skrzyniowy. Wrocław, 
teł: 071/327-60-03,0601/73-72-66 
MERCEDES 190 D, 1985 r., 190 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
bordowy, wspomaganie kierownicy, RM, aluminiowe felgi, drew
niana kierownica, welurowa tapicerka, opony zimowe, sprowa
dzony w całości, • 13.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-28-21, 
0609/40-42-66
MERCEDES 190,1985/86 r., 198 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, ospoilerowany, zderzaki Zender, maska Bra- 
bus, spoilery progowe, białe zegary, alum. felgi, obniżony, ra
dio ♦  4 głośniki, podłokietniki, ekonomizer, alarm, spdrtowa kie
rownica, zadbany, stan b. dobry, -13.900 zł. Jelenia Góra, tel. 
0501/55-67-20
MERCEDES 190 D, 1985/86 r., 167 tys. km, 2200 ccm, diesel, 
czarny metalic, wersja amerykańska, pełne wyposażenie • rów
nież elektryczne, czarna skóra, automatic, po remoncie kapi
talnym silnika. - 16.600 zł. Wrocław, teł. 071/311-74-56. 
0600/39-76-23
MERCEDES 190 D, 1986 r., 180 tys. km, 2500 ccm, biały, wspo
maganie, centr. zamek, alum. felgi, szyberdach, 4 zagłówki, RM, 
hak, obniżony, kpi. dokumentacja, atrakc. wygląd,oszczędny, •
16.500 zł. Legnica, tel. 076/854-78-45
MERCEDES 190.1986 r., 220 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie kier., aluminiowe felgi, hak, radioodtwarzacz, 
5-biegowy, el. światła, eł. reguł, lusterka, - 14.300 zł. Strzelin, 
tel. 071/392-38-47,0602/86-94-12 
MERCEDES 190 E, 1986 r., 2000 ccm, benzyna, biały, spro
wadzony w całości, - 12.500 zł łub zamienię. Wilkowice, tel. 
0603/10-60-12
MERCEDES 190 E, 1987 r., 17 tys. km, 2300 ccm. benzyna, 
grafitowy metalic, bez wypadku, ASD, centr. zamek, ciemne 
szyby, fabrycznie obniżony, układ wydechowy Remus, atrak
cyjny wygląd, - 15.900 zł lub zamienię. Bolesławiec, tei. 
0602/85-30-98
MERCEDES 190 (201), 1987 r., 1900 ccm, -12.000 zł. Koźmin 
Wlkp., tel. 062/721-66-97,0609/17-18-11 
MERCEDES 190 D, 1987 r. wspomaganie, centr. zamek, szy
berdach el., po remoncie silnika • 12.900 zl. Krotoszyn, tel. 
062/722-65-79,0601/31-71-95
MERCEDES 190 SfOADAK, 1987 r., 300 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, beżowy metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., szy
berdach, autoalarm, hak holowniczy, II właściciel, garażowany, 
stan b. dobry, -15.000 zł. Lubań, tel. 075/722-35-83 
MERCEDES 190,1987 r., 240 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy, • 14.000 zł lub zamienię na BMW 5, powyżej 
1990 r.. Lubin, tel. 076/844-67-53,0603/86-31-55 
MERCEDES 190,1987 r., 2600 ccm, wtrysk, kolor grafitowy, 
ABS, ASD, alum. felgi, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, szyberdach, kpi. dokumentacja, do poprawek lakierni
czych,- 12.500 zł lub zamienię. Wąsosz, tel. 0601/76-96-78 
MERCEDES 190 E, 1987 r., 2000 ccm, benzyna, granatowy 
metalic, wspomaganie kier., szyberdach, centralny zamek, 
alarm + pilot, -13.000 zł. Wrocław, tel. 0605/68-30-07 
MERCEDES 190,1987 r., 210 tyś. km, 2000 ccm, diesel, kolor 
wiśniowy, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, -15.300 
zł lub zamienię. Wschowa, tel. 065/540-24-76,0601/75-14-17 
MERCEDES 190,1987/95 r„ 160 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
złoty metalic, II właściciel, pełna dokumentacja, - 17.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/336-37-23
MERCEDES 190201,1988 r., 2300 ccm, benzyna, wtrysk, szary 
metalic, wspomaganie, alum. felgi Borbet, 5-ramienne gwiazdy 
♦ kpi. zimowy, centr. zamek, pager, RO Philips, 5-biegowy, szy
berdach, podłokietnik, hak, sport, kierownica, • 14.000 zł. 6ry~ 
fówśl., tel. 0609/44-34-07
MERCEDES 190,1988 r., 264 tys. km, 2000 ccm, diesel, kolor 
grafitowy metalic, kpi. dokumentacja, 5-biegowy, zadbany, -
18.500 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-61-64,0604/30-54-82 
MERCEDES 190 E, 1988 r., 230 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
szary metalic, ABS, centr. zamek, el. otw. szyberdach, wspo
maganie, radioodtwarzacz, • 15.600 zł lub zamiana. Ostrze
szów, tel. 062/730-82-37
MERCEDES 190 D, 1988 r., 2000 ccm, diesel, bordowy, stan 
b. dobry, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, szyber
dach, obrotomierz, automatic, hak, nowe opony, atrakcyjny 
wygląd, sprowadzony w całości, Właściciel, radio, serwisowa
ny, garażowany, pełna dokumentacja, • 17.500 zł lub zamienię. 
Paczków, tel. 077/431-73-19,0602/22-73-24 
MERCEDES 190 D, 1989/90 r., 202 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
biały, el. otwierany szyberdach, el. reguł, reflektory, el. reguł, 
lusterka, centralny zamek, wspomaganie kier., RM, hak, pełna 
dokumentacja, stan b. dobry, - 17.900 zł. Wrocław, tel. 
398-85-56,0603/27-81-47

MERCEDES 190 D. 1990 r., 200 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kolor - kość słoniowa, wspomaganie, centr. zamek, RO +4 gło
śniki, szyberdach, stan b. dobry, garażowany, -19.000 zł. Bo
lesławiec, tel. 0501/76-65-01
MERCEDES 190 E. 1990 r., 195 tys. km, 2000 ccm, beazyna, 
czarny, ABS, szyberdach, szeroka listwa, alum. felgi, obniżony, 
drewniana kier., sportowy wydech, automatic, RO, alarm, pilot 
-16.500 zł lub zamienię na Mercedesa 200,124 D lub 190 D. 
180 E/wtrysk. Kłodzko, tel. 074/867-21-16 
MERCEDES 190,1990 r., 450 tys. km, 2000 ccm. diesel, kość 
słoniowa, szeroka listwa, ,taxi", stan b. dobry - 4.500 DEM. 
Kostomłoty, tel. 071/317-02-91
MERCEDES 190 E, 1990 r., 120 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, ABS, el. reg. lusterka, centr. zamek, alum. felgi, stan b. 
dobry, -17.000 zł. Lubin, teł. 0606/85-27-70 
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. - 
Namysłów, tel. 0602/47-21-89,077/410-24-04 _
MERCEDES 190,1990 r., 150 tys. km, 1800 ccm, czerwony, 
szyberdach, wspomaganie, el. reg. lusterka, centr. zamek, RO, 
stan b. dobry, - 17.500 zł. Złotoryja, teł. 076/878-71-41, 
0603/10-31-23
MERCEDES 190 D, 1991 r., 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 SKŁADAK, 1991 r., 230 tys. km, 2000 ccm,. 
diesel, biały, w kraju od 2 lat, pełna dokumentacja, stan dobry, 
centralny zamek, ABS, szyberdach, hak, RM, - 30.000 zł. Wro
cław, tel. 0608/10-20-67,0603/26-60-22 
MERCEDES 190,1991 r., wrzosowy metalic, ABS, ASD, szy
berdach, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, obniżony, 
sprowadzony w całości, atrakcyjny wygląd, I właściciel, -18.900 
zł. Wrocław, tel. 0603/95-35-65 
MERCEDES 190,1991/92 r., 125 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
złoty metalic, I właściciel, stan idealny, zadbany, garażowany, 
pełna dokumentacja, ABS, centralny zamek + pilot, wspoma
ganie kier., RM, - 28.200 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-70-81,0608/15-08-68
MERCEDES 190,1991/92 r„ 150 tys. km, 2500 ccm, bordowy 
metalic, kpi. dokumentacja, książka serwisowa, w kraju od 1994 
r., wersja sportowa, automatic, alum. felgi, szyberdach, RM, 
centr. zamek, alarm, Mul-T-Lock, atrakcyjny wygląd, -15.850 
zł lub zamienię. Zielona Góra, tel. 0602/11-52-37,0502/61-32-36 
MERCEDES 190,1992 r., 1800 ccm, benzyna, kolor wiśniowy 
/netalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, 
immobilizer, ABS, - 23.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-67-68, 
0606/74-86-04
MERCEDES 190 E, 1992 r., 195 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
granatowy, benzyna bezołowiowa, wspomaganie kier., ABS, 
centr. zamek + pilot, 2 alarmy, el. reg. reflektory, el. otwierany 
szyberdach, RO z  książką, I właściciel (niepalący), w kraju od 
roku, kompletna dokumentacja, stan b. dobry, • 23.500 zł lub 
zamienię na tańszy, do 12.000 zł. M iędzyrzecz, tel. 
095/742-08-40
MERCEDES 190,1992/93 r., 102 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, szyberdach, atrakc. wygląd, RM, • 23.300 zł. Jawor, tei. 
0607/52-42-26
MERCEDES 190,1992/93 r., 220 tys. km. 2000 ccm, diesel, 
srebrny metalic, el. otw. szyberdach, centr. zamek, el. reg. lu
sterka, ABS, SRS, szeroka listwa, el. reg. reflektory, - 25.000 
zł. Pogwizdów, tel. 076/870-16-57 
MERCEDES 190 E, 1992/93 r., 141 tys. km, 2000 ccm, fioleto
wy metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, szeroka listwa, 
stan b. dobry, - 23.500 zł. Trzebnica, tel. 0601/89-27-22 
MERCEDES 190,1993 r., 140 tys. km, 2000 ccm, diesel, czar
ny, wspomaganie kier., centralny zamek, alarm, szeroka listwa, 
stan b. dobry, - 23.800 zł. Bralin, tel. 062/781-25-19, 
0602/26-90-03
MERCEDES 190 D, 1993 r., 2500 ccm, diesel ABS, szeroka 
listwa, - 26.000 zł. Wołów. tel. 071/389-02-18 
MERCEDES 190 D, 1996 r., 2000 ccm, diesel, bordowy, stan
b. dobry, pełna dokumentacja, alarm, centralny zamek, wspo
maganie kier., zadbany, nowy akumulator, -13.900 zł lub za
mienię. Paczków, tel. 077/431-61-91,0606/39-29-31 
MERCEDES 190 A, 2000 r., 35 tys. km, 1900 ccm, benzyna, 
niebieski, bez wypadku, 4 pod. powietrzne, ESP, ABS, BAS, 
centr. zamek, alum. felgi, skórzana kierownica, serwisowany, 
el. otw. szyby, klimatyzacja, centr. zamekT alarm, - 66.900 zł. 
Wrocław, tel. 0501/60-38-50
MERCEDES 200 115 D, 1971 r., 60 tys. km, czerwony, bla
charka do poprawek, -1.800 zł. Lubań, tel. 0608/36-93-85 
MERCEDES 200115,1972 r., 2000 ccm, brązowy metalic, in
stalacja gazowa, stan dobry. - 2.200 zł. Głogówek, woj. opol
skie, tel. 0605/69-21-88
MERCEDES 200115 D, 1973 r., 2000 ccm, diesel, czerwony, 
po remoncie kapitalnym blacharki, po lakierowaniu, stan silni
ka b. dobry, nowy akumulator, stan opon b. dobry, • 4.000 zł. 
Dryżyna, gm. Szlichtyngowa, tel. 065/549-25-06 
MERCEDES 200115 D, 1973 r., 2000 ccm, diesel.'biały, szy
berdach, - 2.000 zł lub zamienię na Fiata 126p. Świerzawa, tel. 
075/713-52-31
MERCEDES200123D, 1974 r.. 238 tys. km, 2000 ccm. diesel, 
biały, wyrejestrowany, wspomaganie, szyberdach, alum. felgi, 
bez akumulatora, • 1.200 zł. Głubczyce, tel. 0604/85-69-18 po 
15.
MERCEDES 200115 D, 1974 r., 2000 ccm, diesel, żółty, wspo
maganie kier., garażowany, - 4.700 zł. Wrocław, tel.354-52-01 
MERCEDES 200 123 D, 1976 r., 2000 ccm, biały, wspomaga
nie, nadkola, nowe opony, stan b. dobry + części, - 2.900 zł. 
Oleśnica, tel. 0503/51-94-88
MERCEDES 200123 D, 1977 r., 2000 ccm, biały, w ciągłej eks
ploatacji, hak, szyberdach, cena • 2.700 zł, łub zamienię na 
mniejszy, diesel, np. VW Golf, VW Passat, Opel Kadett do 4.000 
zł. Głogów, tel. 076/835-60-37
MERCEDES 200123 D, 1977 r., 2000 ccm, bordowy, wspoma
ganie, zadbane wnętrze, po remoncie blacharki i lakierownaiu, 
konserwacja, stan b. dobry, - 4.000 zł. Lubin, tei. 076/749-05-61 
MERCEDES 200 123 D, 1977 r., 2000 ccm. diesel, zielony, 
techn. sprawny, zarejestrowany, skorodowany, -1.700 zł. Lu
bin, tel. 0607/64-43-92
MERCEDES 200 123D, 1977 r., 2000 ccm, diesel, piaskowy, 
drewno, hak, tylna szyba ogrzewana, techn. sprawny, - 3.200 
zł. Zgorzelec, tel. 075/771-67-00 
MERCEDES 200123 D, 1977/78 r., 60 tys. km, 2000 ccm. die
sel, jasnozielony, po remoncie silnika i karoserii, wspomaganie 
kier., zadbany, nowe opony, zarejestrowany,zapłon w stacyj
ce, -4.900 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-61-83,0601/18-39-27 
MERCEDES 200 123D, 1978 r.. 96 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
zielony metalic, rozruch w stacyjce, wspomaganie, szyberdach, 
alum. felgi, blacharka do remontu, przegląd do 2002 r., spraw
ny, • 2.300 zł. Legnica, tel. 076/721-80-05 
MERCEDES 200 123 D, 1978 r„ biały, do remontu blacharki, 
po remoncie silnika, - 2.100 zł. Pisarzowice, tel. 0605/43-79-41, 
075/742-86-62 .
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 
MERCEDES 200 D. 1978 r., 400 tys. km. 1997 ccm, diesel, 
czerwony, wspomaganie, stan b. dobry + części, - 5.500 zł. 
Szklary Górne, tel. 076/844-96-49 
MERCEDES 200123 E, 1978 r., 2000 ccm, benzyna, jasnozie
lony, inst. gazowa, po remoncie blacharki i po lakierowaniu, 
instalacja gazowa 601, bez korozji, zadbane wnętrze, RM, nowe 
opony i amortyzator, - 5.200 zł. Wrocław, (el. 789-63-26, 
0602/28-87-56
MERCEDES 200123,1979 r., 400 tys. km. 2000 ccm, diesel, 
biały, szyberdach, alum. felgi, pspoilerowany, wspomaganie, •
6.500 zł. Chocianów, tel. 076/818-54-93 
MERCEDES 200123 D, 1979 r„ 2000 ccm, zielony metalic. •
3.700 zł. Opole, tel. 077/441-91-14,0607/12-95-39 
MERCEDES 200123 D, 1979 r. do remontu nadwozia, techn. 
sprawny, - 2.200 zł. Żagań, tel. 0609/15-15-81
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MERCEDES 200123 D, 1980 r., 279 tyś. km, 2000 ran/diesel, 
kość słoniowa, wspomaganie kier., szyberdach, jasna tapicer
ka, nowy akumulator, bez wypadku, stan b. dobry, • 8.500 zł. 
Kamieniec Ząbk., tel. 074/817-45-73 
MERCEDES 200123 D, 1980 r., 2000 ccm, zielony, wspoma
ganie, jasna tapicerka, drewniane dodatki, zadbany, po remon
cie blacharki i lakierowaniu, konserwacja, stan b. dobry, • 5.500 
zł. Lubin, tel. 076/749-05-61
MERCEDES 200123.1980 r.. 2000 cćm stan dobry, - 6.700 zł. 
Malczyce, tel. 071/317-96-68,0606/49-48-62 
MERCEDES 200123 D, 1980 r., 190 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
biały, stan idealny, hak, szyberdach, centr. zamek, wspomaga
nie, pokrowce .miś*, RO Sony, po remoncie i lakierowaniu 
(03.2001 r.), przegląd do 04.2002 r., w ciągłej eksploatacji, ga
rażowany, • 4.500 zł. Nysa, tel. 0501/08-81-99 
MERCEDES 200123D, 1980 r., 2000 ccm, diesel, biały, techn. 
sprawny, blacha do remontu, - 2.700 zł. Strzelin, tel. 
071/392-00-49
MERCEDES 200 E, 1980 r., 150 tys. km, 1988 ccm, benzyna, 
żółty, stan b. dobry, inst. gazowa, zapasowy silnik, nowy aku* 
mulator, ogumienie - 6.500 zł. Wrocław, tel. 0604/77^03-57 
MERCEDES 200123 D, 1981 r., 2000 ccm, diesel, granatowy, 
centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, garażowany, zadba
ny. stan b. dobry, '  7.200 zł lub zamiepię. Wołów, tel. 
071/389-48-06
MERCEDES 200 123,1981 r., diesel, biały, blacharka do re
montu, zarejestrowany, udokumentowane pochodzenie, .na 
chodzie*, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 
MERCEDES 200 D. 1981 r., 230 tys. km, 2000 ccm. diesel, 
groszkowy, wspomaganie kier., 4 zagłówki, radio, podłokietnik, 
nie składak, • 5.500 zł. Ziębice, tel. 074/819-17-43 
MERCEDES 200123 D, 1982 r., kość słoniowa, nadwozie po 
remoncie kapitalnym, po malowaniu, centr. zamek, szyberdach, 
hak + skrzynia biegów, zawieszenie kplM silnik na części, po 
remoncie kapitalnym, - 3.700 zł. Oława, tel. 071/313-89-69 po 
godz. 16
MERCEDES 200 E, 1982 r., 2000 ccm, benzyna, biały, inst. 
gazowa, szyberdach, zadbany, stan techn. b. dobry, - 6.500 zł. 
Opole, tel. 077/442-01-11,0501/05-99-38,0503/85-93-87 
MERCEDES 200123.1982 r.. diesel, zielony, stan b. dobry, na 
białych tablicach - 1.800 DEM. Słubice, tel. 0609/26-50-96, 
0049/17-85-31-95-06 Niemcy
MERCEDES 200123 E, KOMBI, 1982/83 r., 2000 ccm, czeko
ladowy, z  urzędu celnego, zadbane wnętrze, relingi, hak, RM, 
bez wypadku, centrr zamek, - 8.400 zł lub zamienię. Bolesła
wiec, tel. 075/734-57-52
MERCEDES 200 123 D, 1982/83 r., 2000 ccm, kolor - kość 
słoniowa, wspomaganie, elektr. antena, RM, alum. felgi, po re
moncie kapitalnym silnika, blacharki, nowy lakier, ukł. wyde
chowy, nowe klocki, zadbany, szyberdach, kpi. dokumentacja, 
stan b. dobry, - 7.600 zł. Świdnica, tel. 0607/43-34-62 
MERCEDES 200123 D, 1983 r., 200 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
biały, wykończenia w drewnie, centr. zamek, nowe amortyza
tory, hak, atrakcyjny wygląd, - 6.600 zł lub zamienię. Lubnów, 
tel. 074/819-91-32,0604/62-32-03 
MERCEDES 200123 D, 1984 r., 2000 ccm, diesel, biały, stan 
dobry, hak, szyberdach, wspomaganie, stan silnika b. dobry, •
7.500 zł. Trzebnica, tel. 071/387-10-07 
MERCEDES 200 124 D. 1985 r.. 400 tys. km. biały, zadbany, 
szyberdach, -16.500 zł. Złotoryja, tel. 0602/53-97-82 
MERCEDES 200124 E, 1985 r., beżowy, stan b. dobry, • 10.000 
zł. Gwożdziany, tel. 034/353-48-86 
MERCEDES 200124 D, 1985 r., 300 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
szary, stan b. dobry, hak, centralny zamek, -15.500 zł lub za
mienię na Mercedesa 123. Kłodzko, tel. 074/867-51-00, 
0603/30-36-49
MERCEDES 200 124 D. 1986 r., 260 tys. km. biały, klimatyza
cja, centr. zamek, alarm + pilot, hak, stan b. dobry, -16.900 zł. 
Żary, tel. 068/374-02-43,0607/78-34-02 
MERCEDES 200124 D, 1986 r., 320 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
czerwony, bez wypadku, aluminiowe felgi, centralny zamek, 
alarm + 2 piloty, RM, garażowany, w kraju od 5 lat, -17.800 zł. 
Wrocław, tel. 351-61-53 po godz. 19,0502/33-77-17 
MERCEDES 200124 D, 1986 r., 200 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
zielony, stan dobry, • 16.000 zł. Wrocław, tel. 0609/39-74-55 
O  M ER C ED ES  200 124 D, 1987 r. w spom aganie, 

centr. zamek, alarm, szyberdach, alum. fe lg i, -
18.900 z ł  lub  zam ien ię . Żary, u l. O krze i 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87021041

MERCEDES 200124 E, 1987 r., 2000 ccm, benzyna, granato- 
9 wy, centr. zamek, alum. felgi, wspomaganie, • 16.000 zł. Bą- 
’ ków. tel. 077/414-94-02.0608/82-30-38

MERCEDES 200 124 E. 1987 r.. 2000 ccm, benzyna el. otw. 
szyberdach, alarm, RO, -13.800 zł. Wrocław, tel. 071/325-54-26 
MERCEDES 200124 D, 1988 r., 268 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kolor grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. 
reflektory, el. reg. lusterka, szyberdach, wykończenia w drew
nie, welurowa tapicerka, RO, alarm, Mul-T-Lock, przegląd do
12.2001 r., garażowany, sprowadzony w całości, kpi. dokumen
tacja, zadbany, - 18.500 zł. Gubin, tel. 068/359-82-02, 
0606/68-53-43
MERCEDES 200124 D. 1988 r., 155 tys. km. 2000 ccm, diesel, 
kolor grafitowy metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, eł. 
reg. lusterka, el. szyberdach, podłokietnik, drewno, welurowa 
tapicerka, RO, alarm, Mul-T-Lock, przegląd do 2002 r., zadba
ny, garażowany, sprowadzony w całości, - 21.500 zł lub zamie
nię. Lubin. tel. 076/842-56-94.0609/40-21-22 
MERCEDES 200 D. 1989 r., 189 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
szary, centralny zamek, el. reguł, lusterka, wspomaganie kier., 
z urzędu celnego, stan idealny, -  15.900 zł. Wrocław, tel. 
315-22-04,0602/58-10-47
MERCEDES 200124 D, 1989 r.. 329 tys. km. 2000 ccm, diesel, 
beżowy, szeroka listwa, szyberdach, alarm, centralny zamek, 
ABS. - 21.000 zł. Wrocław, tel. 0605/07-09-33 
MERCEDES 200 124 D. 1989 r., 190 tys. km, zielony metalic, 
el. szyberdach, ABS, centralny zamek + pilot, garażowany, hak, 
aluminiowe felgi, alarm, zadbany, • 20.500 zł. Zgorzelec, tel. 
0601/39-67-38
MERCEDES 200124 D, 1989 r„ 2000 ccm. diesel, biały, centr. 
zamek, szyberdach, wspomaganie, alum. felgi, hak, alarm, 
atrakc. wygląd, kpi. dokumentaqa, stan b. dobry, - 20.000 zł. 
Zgorzelec, tel. 075/771-85-53,0603/53-56-84 
MERCEDES 200 124,1990 r., 201 tys. km, 2000 ccm, czamy 
metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek + pilot, alarm+pilot, 

. el. otw. szyberdach, alum. felgi, • 20.000 zł. Kalisz, tel. 
I ’ 062/760-14-55,0601/30-85-48 
k MERCEDES 200124 E, 1991 r., 145 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 

szary, wspomaganie, centr. zamek, 5-biegowy, ABS, el. reg. 
szyberdach, 4 zagłówki, obrotomierz, webasto, el. reg. reflek
tory. drewniane dodatki, szeroka listwa, hak, RM, SRS, reguł, 
wys. mocowania pasów i foteli, bez wypadku, sprowadzony w 
całości, stan idealny, • 24.800 zł. Chojnów, tel. 076/818-75-32 
po godz 20,0602/29-71-47
MERCEDES 200124 D. 1991/92 r„ 2000 ccm, diesel, granato
wy, oclony w całości, przerobiony na E-klasse, ABS. stan ideal
ny, - 32.000 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/732-67-69, 
0606/74-86-04
MERCEDES 200 124,1991/92 r.. 170 tys. km, 2000 ccm, bor
dowy metalic, bez wypadku, kupiony w salonie w Polsce w 1994 
r., centralny zamek, ABS, wspomaganie kier., eł. szyberdach, 
el. reguł, lusterka, serwisowany, • 28.000 zł lub zamienię na 
inny, do 20.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-15-10 
MERCEDES 200 124 D. 1992 r. automatic, sprowadzony do 
kraju 05.2001 r., bez wypadku, - 28.000 zł. Zdzieszowice, tel. 
077/484-45-82,0601/63-72-04
MERCEDES 200 D, 1992/97 r., 170 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
żółty, (ex taxi), atrakc. wygląd, serwo, centr. zamek, alarm + 
pilot, alum. felgi, ABS. RM. el. otw. szyberdach, - 23.500 zł lub 
zamienię na VW Transportera T4, inny, diesel, dopłacę. Jele
nia Góra, tel. 075/641-62-97,0608/84-90-36 
MERCEDES 200124,1992/99 r., 80 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
biały, centr. zamek, poduszka pow., 5-biegowy. szeroka listwa, 
RO + głośniki, ABS, alarm, ekonomiczny, szyberdach, RO + 
głośniki, ABS, alarm, ekonomiczny, szyberdach, stan idealny, - 

k  26.900 zł lub zamienię na inny, może być uszkodzony. Jelenia 
Góra, tel. 0609/26-96-78
MERCEDES 200 D, C, 1993 r., 157 tys. km, 2000 ccm, diesel,

czerwony, poduszka pow., ABS, wspomaganie, centr. zamek, 
el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, I właściciel w kraju, stan 
idealny, - 39.300 zł. Udanin, tel. 076/870-92-10,0601/73-72-86 
MERCEDES 200 124,1993/94 r., 193 tys. km, 2000 ccm, die
sel, złoty metalic, stan b. dobry, ABS i RS, szyberdach, centr. 
zamek, tapicerka w kratę, barek w okleinie drewnianej, 5-bie- 
gowy, wspomaganie kier., stan idealny, - 37.000 zł lub zamie
nię, mało eksploatowany w kraju. Bolesławiec, tel. 
075/734-61-94 po godz.20,0603/50-48-27,0604/17-85-86 
O  M ERCEDES 200 C-KLASSE, 1994 r., 2000 ccm, die

sel, granatowy, ABS , ASD, wspomaganie, centr. 
zamek, skórzana tapicerka, - 39.500 z ł lub zamie
n ię . Żary , u l. O k rze i 9, te l. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87021461

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. 0601/70-13-46 
MERCEDES 200 124 E, 1994 r., 2000 ccm, wtrysk, szarobrą- 
zowy metalic, I właściciel, kpi. dokumentacja, stan idealny, w 
kraju od 1,5 roku, CD, centr. zamek na podczerwień, alum. fel
gi 17" Porsche + kpi. opon zimowych, • 43.200 zł lub zamienię 
na busa, Mercedesa Sprintera, możliwa dopłata. Kłodzko, tel. 
0606/15-61-36
MERCEDES 200 Ć, 1994 r., 152 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
żółty, el. reg. lusterka, zagłówki, ABS, klimatyzacja, bez wy
padku, sprowadzony w całości, z pełną dokumentacją mało 
eksploatowany, • 42.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-77-87 wie
czorem, 0501/53-85-01
MERCEDES 200124 D, 1994 r., 186 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
biały, kpi. dokumentacja, oryginalny bagażnik dachowy, wyso
kiej klasy audio, kpi. opon zimowych, - 38.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/87-73-08
MERCEDES 200 C. 1994/95 r.. 86 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, czamy metalic, ABS, el. otwierane szyby, szyberdach, cen
tralny zamek, wspomaganie kier., aluminiowe felgi, książka 
serwisowa, - 44.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/354-22-03,0605/65-80-69 
MERCEDES 200124D, 1995 r.. 219 tys. km, 2000 ccm. diesel, 
kremowy, bez wypadku, 5-biegowy, el. otwierane szyby, el. re
guł. lusterka, szyberdach, centralny zamek, ABS, poduszka 
pow., wspomaganie kier., stan b. dobry, - 31.000 zł lub zamie
nię. Kępno, tel. 062/581-04-18,0606/34-66-37 
MERCEDES 200 C-KLASSE, 1995 r., 76 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, kolor grafitowy metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
ABS, centralny zamek, opuszczane zagłówki, - 47.000 zł. Ra
wicz, tel. 0602/77-80-23
MERCEDES 220115 D, 1969 r., biały. - 2.000 zł. Lutomia Gór
na, tel. 074/850-29-70
MERCEDES 220 115D. 1970 r., 2197 ccm, diesel, beżowy, 
techn. sprawny, • 2.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-32-40 
MERCEDES 220115 D. 1970 r., 2200 ccm, diesel, biały, zare
jestrowany, sprawny, stan dobry, • 3.000 zł. Leszno, tel. 
065/529-19-55
MERCEDES 220115D, 1971 r., 2200 ccm, diesel, bordowy, w 
ciągłej esploatacji i drugi na części, - 2.500 zł łub zamiana na 
Rat 126p. Lubsko, tel. 068/372-11-76,0608/45-23-26 
MERCEDES 220 115,1972 r., 2200 ccm, diesel, biały, wspo
maganie kier., stan dobry, do małego remontu, zarejestrowany, 
.na chodzie’ , • 1500 zł. Świebodzice, tel. 0503/66-33-04 
MERCEDES 220115 D, 1973 r., biały, - 4.000 zł. Lutomia Gór
na. teł. 074/850-29-70
MERCEDES 220 115 D, 1976 r. po remoncie blacharki, nowe 
opony, nowy układ wydechowy, zarejestrowany, - 2.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/347-91-81
MERCEDES 220123 D, 1979 r., 280 tys. km. 2200 ccm. diesel, 
czerwony metalic. po remoncie blacharki, po regeneracji przed
niego zawieszenia, nowe sprężyny, po wymianie świec i koń
cówek wtryskiwaczy Bosch, szyberdach, hak, wspomaganie, -
5.800 zł. Korfantów, tel. 0602/65-27-63 
MERCEDES 220 124 KOMBI, 1990 r., 130 tys. km. 2200 ccm. 
benzyna, srebrny metalic, pełne wyposażenie oprócz klimaty
zacji, ABS, SRS, automatic, wersja ekonomiczna, - 28.000 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-85-31,819-64-32 
MERCEDES 220 E, 1993 r., 12 tys. km, 2199 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, l właściciel, bez wypadku, poduszka powietrz
na, el. otw. szyby, RO, wykończenia w skórze i drewnie, centr. 
zamek, wspomaganie, hak, klimatyzacja, el. reg. lusterka, •
43.000 zł. Jelenia Góra, teł. 075/755-63-76 
MERCEDES 220 E COUPE,'1993 r.. 2200 ccm, 16V, czamy 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, obniżony, - 37.000 
zł. Oleśnica, tel. 0606/48-28-64
MERCEDES 220 E. 1993 r., bordowy, nowy model, szeroka 
listwa, bez wypadku, kpi. dokumentacja, certyfikat legalności, 
stan idealny, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 0605/33-09-00 
MERCEDES 220 C, 1994 r., 150 tys. km, czerwony, automatic, 
radio, hak, wersja sportowa, el. otw. szyby, zadbany, szyber
dach, - 47.000 zł. Sobótka, tel. 071/316-27-25,0603/08-04-44 
MERCEDES 220 E W210,1996 r., 93 tys. km. 2200 ccm, die
sel. perłowoniebieski, ELEGANCE, klimatyzacja, ABS, ETS, 
EDC, 2 x SRS, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
alum. felgi, drewno, jasne wnętrze, stan idealny, udokum. po
chodzenie, - 75.000 zł. Kędzierzyn Koźłe, tel. 077/483-23-57 
MERCEDES 220 C  KOMBI, 1997/98 r., 55 tys. km. 2200 ccm. 
diesel klimatyzacja, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, przy
ciemniane szyby, hak, RM, 4 pod. powietrzne - 56.000 z ł+do. 
Opole, tel. 077/456-71-81,0605/57-15-35 
MERCEDES 220 E. 1998 r., 2200 ccm, CDi, zielony metalic, 
klimatyzacja, poduszka pow., aluminiowe felgi, centralny za
mek, wspomaganie kier, - 95.000 zł. Leszno, teł. 0603/86-08-22 
MERCEDES 220 210 E  CLASSIC, 1999 r., 70 tys. km. 2200 
ccm, CDi, ciemny metalic, .okularnik*, 4 el. otw. Szyby, ei. reg. i 

_ podgrzewane lusterka, automatic, podgrzewane siedzenia, tenv 
po mat, klimatyzacja, radioodtwarzacz oryginalny + zmieniar- 
ka, 4 poduszki powietrzne, webasto, zestaw głośno mówiący,
c. zamek, alarm, alum. felg i,-  122.000 zł. Kalisz, tel. 
0601/97-04-79 g
MERCEDES 230114,1974 r., 2292 ccm, benzyna + gaz, be
żowy, z  urzędu celnego, szyberdach, alum. felgi, hak, brak prze
glądu, - 3.300 zl. Zielona Góra, tel. 0608/60-07-58 
MERCEDES 230 COUPE, 1980 r., 2300 ccm, benzyna, srebr
ny, automatic, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, ciemne 
szyby, atrakc. wygląd, - 11.900 zł. Zielona Góra, tel. 
0601/75-66-02
MERCEDES 230123 E, 1982/91 r., 2300 ccm,srebrny metalic. 
automatic, inst. gazowa, centr. zamek, wspomaganie, el. Otw. 
szyberdach, ciemne szyby, alum. felgi, sportowa kierownica, 
podłokietnik, stan b. dobry, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 346-25-09 
MERCEDES 230 123 E. 1983 r., zielony, szyberdach, wspo
maganie kier., centr. zamek, stan idealny, na zachodnich tabli
cach -1.900 DEM. Żary, tel. 0604/69-35-91 
MERCEDES 230 124 E, 1986 r., 240 tys. km, 2300 ccm, Pb/, 
złoty metalic, ł właściciel, -17.500 zł. Wrocław, tel. 357-64-92, 
0601/70-67-58
MERCEDES 230 124 E, 1987 r., 145 tys. km, 2300 ccm, ben
zyna, platynowy metalic, stan idealny, serwisowany, książka 
serwisowa, tempomat, automatic, szeroka listwa, wspomaga
nie kier., hak, eł. reguł, lusterka, el. reg. reflektory, -18.500 zł 
łub zamienię. Wałbrzych, teł. 074/844-16-41,0606/33-85-06 
MERCEDES 230 124 E, 1987 r.. 160 tys. km, 2300 ccm, E, 
srebrny metalic. szeroka listwa. E-Klasse, centr. zamek, drew
niane dod., welurowa tapicerka, szyberdach, el. reg. lusterka, 
obniżony, zamykany na pilota, dach otwierany i zamykany z 
pilota, alarm, blokada, -18.900 zł. Wrocław, tel. 0501/85-40-16 
MERCEDES 230 124 E, 1987/88 r„ 170 tys. km. 2300 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, automatic, centr. zamek, serwo, ABS, 
eł. reg. szyberdach, zagłówki, podłokietniki, podgrzewane sie
dzenia, obniżony, białe zegary, ospoilerowany, alum. felgi, atrak
cyjny wygląd, - 16.500 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 
0601/70-18-61
MERCEDES 230 124 E, 1988 r., 210 tys. km, 2300 ccm. ben
zyna, szary metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, alum. 
felgi, immobilizer, podłokietniki, el. otw. szyberdach, el.-reg. lu
sterka i podgrzewane, el. otw. szyby przednie, el. zagłówki tyl
ne, nie składak, bez wypadku, w kraju od 12.88 r, - 20.500 zł. 
Opole. tel. 0605/08-03-29
MERCEDES 230 124 E, 1988 r., 230 tys. km, 2300 ccm. ben
zyna, biały, bez wypadku, nowe tarcze i klocki ham., nowy aku

mulator, silnik z  1993 r., kpi. dokumentacja, • 21.000 zł. Wał
brzych, tel. 0600/18-85-02.0603/87-72-97 
MERCEDES 230124 E, 1988 r., 177 tys. km, 2300 ccm, ben
zyna, kolor grafitowy metalic, zadbany, garażowany, II właści
ciel w kraju, ABS, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, 
szyberdach centralny, katalizator, immobilizer, ważny przegląd, 
stan b. dobry, - 19.800 zł. Wrzoski, tel. 077/457-56-38, 
0607/55-98-05
MERCEDES 230 124 E, 1988 r., 196 tys. km, 2300 ccm, ben
zyna, brązowy metalic, centralny zamek, szyberdach; el.' fegul. 
lusterka, hak, aluminiowe felgi, - 19.000 zf.~Zgorzelec, tel. 
075/771-66-36 m
MERCEDES 230,1989 r.. 2300 ccm, benzyna + gaz, srebrny 
metalic, szyberdach, el. reg. lusterka, el. wysuwana antena, 
ABS, szeroka listwa, aluminiowe felgi z rantem, - 20.500 zł. 
Wiązów, tel. 071/393-11-90,0603/50-83-55 
MERCEDES 230124,1989/90 r., 140 tys. km, 2300 ccm, ben
zyna, brązowy metalic, instalacja gazowa (nowa), ABS, szy
berdach, alum. felgi, alarm, centr. zamek, stan idealny, • 23.900 
zł lub zamienię na inny, może być uszkodzony. Jelenia Góra, 
tel. 0603/61-59-50
MERCEDES 230 124 KOMBI, 1990 r., 190 tys. km, 2300 ccni, 
benzyna, stalowy metalic, ABS, centr. zamek, pełna dokumen-
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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. ($01/73-25-09
MERCEDES 230 124 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 E. 1990 r., 2300 ccm, czamy, - 21.000 zł. 
Wrocław, teł. 071/341-17-16,0501/33-27-72 
MERCEDES 230,1992 r., 180 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, w drewnie, klimatyzaqa, ABS, alum. felgi, el. 
otw. szyby, alarm, automatic, inst. gazowa, sprowadzony z Bel
gii, E-kłassa, - 31.000 zł. Grodków, tel. 0601/18-89-28, woj. 
opolskie
MERCEDES 230 210W, 1995/96 r., 2300 ccm, benzyna, 16V, 
perfowogranatowy, 150 KM, pełne wyposażenie oprócz skóry,
• 57.000 zł lub zamienię na tańszy. Lubin, tel. 0604/31-96-53 
MERCEDES 240 123 D, 1976 r., 300 tys. km, czerwony^zare- 
jestrowany, opłacony, dużo części zapasowych, - 2.500 zł. Na
mysłów. tel. 077/410-33-32
MERCEDES 240 123 D. 1977 r., beżowy, techn. sprawny, za
rejestrowany, w ciągłej eksploatacji, wspomaganie kier., pro
stokątne reflektory, • 3.500 zł. Wrocław, tel. 0600/31-39-36 , 
MERCEDES 240123.1978 r.. 100 tys. km. 2400 ccm, zielony, 
stan dobry, • 3.500 zł. Opole, tel. 077/442-54-11. po 20 
MERCEDES 240 123.1978 r.. 320 tys. km. 2400 ccm, diesel, 
jasny, szyberdach, zaczep, radio, stan dobry, • 5.000 zł. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-54-29
MERCEDES 240 123 D, 1978 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, 
dużo nowych części, po remoncie kapitalnym rozrusznika i al
ternatora, centr. zamek, hak. wspomaganie, zapłon w stacyjce, 
rejestracja do 03.2002 r., stan b. dobry - 5.800 zł lub zamienię 
na Audi, VW Passata, Toyotę, Opla, Poloneza, z inst. gazową. 
Wrocław, tel. 071/787-28-38
MERCEDES 240123 D, 1979 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, 
stan b. dobry, do małych poprawek lakierniczych, szyberdach, 
alum. felgi, wspomaganie, zapłon w stacyjce, roczny akumula
tor, centr. zamek, alarm + pilot, hak, przegląd do końca 2001 r. 
+ dużo części zamiennych, - 6.900 zł lub zamienię na Merce
desa 124 D. Dzierżoniów, teł. 074/831-89-68 
MERCEDES 240123 D, 1979 r., 290 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie, szyberdach, zapłon w stacyjce, kwadra
towe lampy, garażowany, przegląd do 042002 r., stan idealny,
- 5.600 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-33-45,0600/18-17-59 
MERCEDES 240 123 D. 1979 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, 
wspomaganie, centr. zamek, zapłon w stacyjce, hak, - 3.500 zł 
lub zamienię na busa, z  karoserią do małego remontu. Między
rzecz, tel. 095/741-67-67
MERCEDES 240 123,1980 r., 2400 ccm po remoncie blachar
ki. - 4.300 zł. 2agań. tel. 0602/64-80-62 
MERCEDES 240 123 D. 1980 r., 230 tys. km. 2400 ccm, biały, 
zarejestrowany, skorodowana karoseria, .na chodzie*, stan 
tech. i silnika b. dobry, • 2.900 zł. Piława Górna, tel. 
0602/60-19-47, woj. wałbrzyskie 
MERCEDES 240123 D, 1980 r., 130 tys. km, 2400 ccm, diesel,

. niebieski, - 2.500 zł. Świebodzice, tel. 074/854-02-18 
MERCEDES 240 123 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel, ciemno
czerwony, .na chodzie*, zarejestrowany, zapłon w stacyjce, 
wspomaganie kier., silnik dobry, blacharka do małych popra
wek, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-24-72 
MERCEDES 240123 D, 1981 r., biały, po remoncie blącharki, 
alum. felgi + stalowe, - 4.800 zł. Bielawa, tel. 0502/34-73-97 
MERCEDES 240 123 D, 1981 r., 2400 ccm, diesel, granatowy 
metalic, ei. otw. szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, 4 
zagłówki, - 2.700 zł. Lubiń, tel. 0604/94-17-70,0604/94-17-71 
MERCEDES 240123 D, 1981 r., 180 tys. km, 2400 ccm, żółty, 
szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, spoiler, el. reg. refl., 
stan b. dobry lub zamienię na busa, lub sprzedam. Wolsztyn, 
tel. 0608/32-38-30
MERCEDES 240,1981 r., 2400 ccm, diesel, zielony, wspoma
ganie kier., pełna dokumentacja, sprowadzony na mienie prze
siedleńcze, aluminiowe felgi, el. reg. reflektory, tapicerka w ko
lorze nadwozia, stan b. dobry, - 4.900 zł lub zamienię ha inny 
samochód. Złoty Stok. tel. 074/817-57-93.0608/49-74-01 
MERCEDES 240123 D KOMBI. 1985 r. 300 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, zielony, dzielona tylna kanapa, szyberdach, RM, el. reg. 
lusterka, wspomaganie, I właściciel, stan techn. b. dobry, -
11.900 zł. Legnica, teł. 076/858-49-23 
MERCEDES 240124,1988/89 r., 210 tys. km, 2600 ccm, ben
zyna. srebrny, zadbany, pełne wyposaż, elektr., wspomaganie 
kier., ABS, ASD, klimatyzacja, kompletna dokumentacja, na bia
łych tablicach - 5.000 DEM. Wrocław, tel. 0609/28-01-58 
MERCEDES 240 E 210,1998 r., 2400 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, .okularnik*, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., 
automatic, - 75.000 zł. Wrocław, tel. 0605/33-09-00 
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 250,1987 r., 240 tys. km, diesel, złoty, elektr. ótw. 
szyby, reg. lusterka i szyberdach, automatic, centralny Zamek,
- 20.000 zł. Opole, teł. 0604/96-58-60,077/461-00-70 
MERCEDES 250124 D, 1989 r., 200 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
śliwkowy metalic, wspomaganie kier., ABS, szeroka listwa, alu
miniowe felgi, szyberdach, centralny zamek, 5-biegowy, spro
wadzony w całości, pełna dokumentacja, stan b. dobry, - 23.800 
zł. Bralin, tel. 062/781-25-19.0602/26-90-03 
MERCEDES 250124 D. 1989 r.. 212 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
kolor grafitowy, szeroka listwa, zabezpieczenia, RM, ABS, •
25.000 zł. łwiny, tel. 076/818-93-49
MERCEDES 250 124 TD, 1990 r., 290 tys. km. 2500 ccm. be
żowy metalic, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 31.900 z ł . ., tel. 
076/818-98-24
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 250 124 D, 1991 r.. kolor grafitowy, - 37.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/350-76-92
MERCEDES 250124 D. 1992 r.,151 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
bordowy metalic, przerobiony na E-Klasse, automatic, ABS,

wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, 5 za
główków, relingi dachowe, stan b. dobry, - 37.000 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-21-37,0605/20-79-29 
MERCEDES 250 124 D, 1992/93 r., 170 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, bordowy metalic, ABS, ASD, ASR, centralny zamek, 
wspomaganie kier., hydrauliczne wspomaganie amortyzatorów, 
w kraju od 2 tygodni, szyberdach, - 34.000 zł. Kłodzko, tel. 
0601/40-91-00
MERCEDES 250 124,1993 r., 174 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
kolor grafitowy metalic, ABS, hak, alarm, klimatyzacja, podło
kietnik, el. otw. szyby, lusterka, drewniane wykończenia, alum. 
felgi + stalowe, w kraju od 2 łat, stan b. dobry, garażowany, 
atrakcyjny wygląd, - 35.500 zł. Polkowice, tel. 076/845-96-30, 
0606/69-00-27
MERCEDES 250,1993/94 r., 240 tys. km, 2500 ćcm, diesel, 
20V, kolor kremowy, E-klasse, bez wypadku, silnik nowej ge
neracji, poduszka powietrzna, ABS, szyberdach, centralny za
mek, wspom. kierownicy, el, /eg. lusterka, czarna tapicerka, 
serwisowany, w kraju 2 tygodnie, stan idealny, • 34.500 zł (moż
liwe raty) lub zamiana na tańszy. Kartiienna Góra, tel. 
0605/55-48-22
MERCEDES 250124 E, 1994 r., 300 tys. km, 2500 ccm, 20V, 
kolor grafitowy metalic, ABS, klimatyzacja, bez wypadku, do 
sprowadzenia, cena - 30.000 zł ♦ cło łub na gotowo 43.000 zł. 
Nowa Wieś, tel. 076/817-12-23,0604/48-06-24 
MERCEDES 250 124D, 1994/95 r., 137 tys. km, 2500 ccm, die
sel, bordowy, E-KLASSE, ABS, ASR, 2 pod. powietrzne, centr. 
zamek, el. otw. szyby, klimatyzacja, telefon, hak odcxzepiańy, 
drewno, bez wypadku, udokum: pochodzenie, • 47.500 zł. Lub
sko, tel. 068/371-81-86
MERCEDES 250124 E KOMBI, 1995 r., 200 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, 20V, granatowy, 113 KM, skórzana tapicerka, pełne 
wyposażenie oprócz klimatyzacji, • 46.000 zł. Lubin, teł. 
0604/31-96-53
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.kśenonowe 
reflektory, relingi dachowe, niveau, - 129.000 zł.,.tel. 
0603/66-56-69, 0603/66-56-55 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem - AG0197 www.autogiel- 
da.com.pl)
MERCEDES 260124 E, 1986 r., 2600 ccm, srebrny, obniżony, 
hak, wspomaganie, wszystkie el. dodatki, kpi. dokumentacja, 
do poprawek lakieru, - 13.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/736-32-60,0502/26-20-73 
MERCEDES 260 124 E, 1987/88 r., 2600 ccm, benzyna inst. 
gazowa, ABS, ASD, centr. zamek, alarm, odcięcie zapłonu, ei. 
otw. szyberdach, stan dobry, • 18.000 zł. Zgorzelec, tel. 
075/775-18-70,0608/67-39-34
MERCEDES 260 124 E, 1993 r., 124 tys. km, 2600 ccm. ben
zyna, khaki metalic, oclony w całości, pełne wyposażenie, 3 
zabezpieczenia, stan b. dobry, 2 poduszki powietrzne, • 37.000 
zł lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, teł. 074/844-16-41, 
0606/33-85-06
MERCEDES 260 C (203), 2000 r., 20 tys. km, 2600 ccm. ben
zyna, niebieski metalic, 4 pod. powietrzne, ESP, ABS, RM, el. 
reg. lusterka i podgrzewane, klimatyzacja, automatic, bez wy
padku, nowy model, -120.000 zł. Wrocław, tel. 071/780-08-24, 
0501/60-38-50
MERCEDES 280 SE, 1971 r., 262 tys. km. 3500 ccm, V  8, czer
wony metalic, techn. sprawny, skóra, drewno, szyberdach el, •
21.500 zł. Opole, tel. 077/474-28-83 
MERCEDES 280116 E, 1977 r., 170 tys. km, 2800 ccm, benzy
na, biały, drewno, klimatyzacja, centr. zamek, szyberdach eł., 
alum. felgi, blacharka do małych poprawek, • 1.500 zł. Legnica, 
tel. 0605/85-58-00
MERCEDES 280124,1992 r., 2800 ccm, niebieski metalic, stan 
b. dobry, ABS, centralny zamek, el. reguł, lusterka, el. otwiera
ne szyby, aluminiowe felgi, wspomaganie kier., szyberdach, -
31.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 0601/05-51-28 
MERCEDES 280 124 E, 1995 r., 121 tys. km, 2800 ccm, V6, 
kolor stalowy metalic, skórzana tapicerka, klimatyzacja, ABS, 
2 pod. powietrzne, automatic, alum. felgi, centr. zamek, el. otw. 
szyby, - 44.000 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
MERCEDES 300 123 D, 1976 r., 3000 ccm, diesel, biały, zare
jestrowany do 12.2001 r., stan dobry, dużo nowych części: 
sprzęgło, amortyzatory, sprężyny, lampy, wspomaganie kier., 
szyberdach, - 3.000 zł lub zamienię na inny, osobowy lub do
stawczy. Bardo Śląskie, woj. wałbrzyskie, tel, 0605/37-73-41 
MERCEDES 300123 D, 1977 r., 3000 ccm. diesel przegląd do 
końca 2001 r, - 2.500 zł. Konary, tel. 065/547-77-79 
MERCEDES 300123 D, 1978 r., 172 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
bordowy metalic, oryg. hak, szyberdach, czarna skórzana tapi
cerka z  Mercedesa 124, podłokietniki, garażowany, po remon
cie blacharki i lakierowaniu, tylna szyba ogrzewana, wspoma
ganie, nowe wtryski i świece, stan b. dobry, sprawny, nowe ta
blice, • 8.000 zł lub zamienię na BMW E 30 (benz. + gaz) lub 
inne propozycje. Bolesławiec, tel. 0602/34-50-94 
MERCEDES 300 124 D, 1978/83 r., 320 tys. km, 3000 ccm, 
diesel, biały, szyberdach, wspomaganie kier., el. reg. lusterka, 
nowe sprężyny, amortyzatory, nowe opony, hak, stan b. dobry, 
- 5.700 zł. Łomnica, tel. 075/713-11-70 
MERCEDES 300 123 D, 1979 r., zielony, wspomaganie kie
rownicy, hak holowniczy, szyberdach, el. otw. szyby, stan do
bry, - 5.000 zł. Kiełczów, tel. 071/398-85-61 
MERCEDES 300 123 D, 1980 r., srebrny, hak, szyberdach, 
wspomaganie, kwadratowe lampy, zapłon w stacyjce, kpi. do
kumentacja, po remoncie zawieszenia, stan silnika dobry, RO, 
zadbane wnętrze, stan dobry, blacharka do remontu, • 6.000 zł 
(możl. Wyst. fakt. VAT). Jelenia Góra, tel 075/773-83-08, 
0607/10-65-49,0607/10-65-48
MERCEDES 300 123 D, 1980 r„ 3000 ccm, diesel, srebrny, 
hak, szyberdach, wspomaganie kier., kwadratowe lampy, za
płon w stacyjce, pełna dokumentacja, po remoncie zawiesze
nia, stan silnika dobry, RM, zadbane wnętrze, faktura VAI stan 
techn. dobry, blacharka do remontu, - 6.000 zł. Legnica, tel. 
075/773-83-08,0607/10-65-48,0607/10-65-49 
MERCEDES 300 D, 1980 r., 3000 ccm, diesel, srebrny metalic, 
szyberdach, wspomaganie kier., nowy akumulator, po remon
cie blacharki, stan b. dobry, - 6.800 zł. Paczków, tel. 
0602/84-93-16,0608/62-48-92
MERCEDES 300123 D, 1981 r., 254 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
żółty, zadbany, wspomaganie kierownicy, szyberdach, hak ho
lowniczy, tylne zagłówki, tylny i przedni podłokietnik, - 7.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/345-14-70
MERCEDES 300 123 D, 1981 r.. 3000 ccm, diesel, pertowo- 
srebmy metalic, garażowany, po remoncie kapitalnym, alumi
niowe felgi 15*, nowe opony, centralny zamek, roleta, podło
kietnik, hak, szyberdach, RM, atrakcyjny wygląd, niklowane 
dodatki, zadbany, 4 zagłówki, stan idealny, - 7.500 zł lub za
mienię na inny. Złoty Stok, tel. 0604/93-43-11 
MERCEDES 300 123 D, 1982 r., biały, zadbany, 5-biegowy, 
centr. zamek, szyberdach, - 9.000 zł. Chojnów, tel. 
076/817-21-15 po godz. 14,0609/28-33-17 
MERCEDES 300 123,1982 r., 150 tys. km, metalic, stan bar
dzo dobry, centralny zamek, wspomaganie, nowy lakier meta
lic, blacharka stan bardzo dobry, - 13.000 zł. Opole, tel. 
077/442-54-11, po 20
MERCEDES 300123 D, 1982 r., 280 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
groszkowy metalic, el. otw. szyberdach, hak, wspomaganie, 
alum. felgi, 2 komplety kół, RM, stan b. dobry, • 9.500 zł. Kroto
szyn, tel. 0606/79-01-17
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 300126 SD, 1983 r., 120 tys. km, 3000 ccm, po
pielaty, 5-biegowy, centralny zamek, el. reg. lusterka, el. otwie
rane szyby, el. otw. szyberdach, RM + pilot, reg. wys. mocowa
nia pasów, podwójny alarm, stan b. dobry, -14.500 zł. Opole, 
tel. 077/454-38-79
MERCEDES 300 123 D, 1984 r., 1 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
czerwony, zadbany, centr. zamek, wspomaganie, alarm, roz
suwany dach, automatic. po remoncie kapitalnym silnika (do
kumenty), ciśnienie 26 atmosfer na każdy cylinder, welurowa 
tapicerka, -10.500 zł. Bogatynia, tel. 0606/87-55-80 
MERCEDES 300 123 D, 1984 r . czerwony, aluminiowe felgi,

el. reguł, lusterka, el. szyberdach, stan b. dobry, * 7.000 zł. 
Wrocław, tel. 0501/31-29-96"'
0  M ERCEDES 300 124 D, 1986 r., ko lor m orski me

talic, ABS , ASD, klimatyzacja, wspomaganie, 5-bie
gowy, centr. zamek, szyberdach, - 22.900 zł lub za
m ienię. Żary, ul. O krze i 9, te l. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87021021

MERCEDES 300124,1986/96 r., 3000 ccm, benzyna, czerwo
ny, składak, automatic, ABS, szeroka listwa, -17.000 zł lub za
mienię na większy. Świebodzice, tel. 0605/35-99-80 
MERCEDES 300 124 D, 1987 r., 3000 ccm, diesel, kolor wi
śniowy metalic, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby i szyber
dach, alum. felgi, el, reg. lusterka, centr. zamek, 5-biegowy, •
23.000 zł lub zamienię na mniejszy. Kępno, teł. 062/782-81 -01 
MERCEDES 300124 D, 1987 r., 300 tys. km, kolor grafitowy 
metalic, centr. zamek, szyberdach, • 15.000 zł. Pokrzywnik; tel. 
0606/82-20-19, woj. jeleniogórskie
MERCEDES 300 124,1987 r., 240 tyś. km, 3000 ccm, biały, 
automatic, ABS, ASD, el. otw. szyby, wycieraczki reflektorów, 
alarm, centr. zamek pilot, zadbany, stan b. dobry, garażowany, 
- 24.000 zł. Wrocław, tel. 367-19-66,0602/57-15-12 
MERCEDES 300 126E, 1987 r., 3000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, automatic, el. lusterka, el. szyby, wspomaganie, cen
tralny zamek, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, ABS; kołą let
nie i zimowe, - 18.000zł; WfOCłaW; tel. 071/372-63-01 
MERCEDES 300 124 D, 1988 r  ÔOO ccm, granatowy, bez 
wypadku, zadbany, - 24.500 zł. GoraSląska, tel. 0605/60^62-62 
MERCEDES 300124 D, 19887., 3000 ccm, diesel automatic, 
szeroka listwa, *27.t)do zł. Lubin, tel. 0603/64-63-96 
MERCEDES 300 124 D, 1988 r., 3000 ccm, diesel, wrzosowy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, alum- folgi. ABS, auto
matic, el. reg. lusterka, RM, kpi. dokumentacja, zadbany, atrak
cyjny wygląd, - 18.900 zł. Paczków, tel. 077/431-61-91, 
0606/39-29-31
MERCEDES 300124,1989 r., 3000 ccm, benzyna, czamy, inst. 
gazowa, - 20.000 zł łub zamienię na inny albo na tarcicę. Lwó
wek Śląski, tel. 0604/93-82-49.
MERCEDES 300126 SEC. 1989 r., 3000 ccm, turbo D, srebr
ny metalic, tapicera skórzana cżama, pełne wyposażenie 
oprócz klimatyzacji, - 34.000 zł. Bielawa, tel: 074/833-43-83, 
060t/99-78-10
MERCEDES 300 124 D, 1989 r„ 3000 ccm, morski metalic, 
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, alum. felgi. 5-biego- 
wy, - 24.500 zł lub zamienię. Bolesławiec, teł. 075/734-72-65, 
0604/67-86-93
MERCEDES 300124 D. 1989 r.. 170 tys. km. 3000 ccm. diesel, 
biały, ABS, ASD, ASR, zawieszenie hydrauliczne, szyberdach, 
hak, RM, alarm,, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, 
zadbany, pełna dokumentacja, bez wypadku, - 28.000 zł. Le
gnica. tel. 076/851-26-56.0608/45-82-31 
MERCEDES 300124 D. 1989 r.. szary, stan b. dobry, - 25.000 
zł. Wrocław, tel. 315-71-03,0602/10-67-72 
MERCEDES 300 E, 1990 r., 150 tys. km, 24V, benzyna, czamy 
metalic, alum. felgi, klimatyzacja, skórzana tapicerka, ABS, ASD, 
4 el. otw. szyby, el. reg. lusterka, stan b. dobry, - 32.000 zł.., teł. 
0605/14-12-32
MERCEDES 300124 D, 1991 r., 3000 ccm, bordowy metalic, 
ABS, centr. zamek, alum. felgi, alarm, stan dobry, - 29.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 0601/56-01-48
MERCEDES 300, 1991 r., 168 tys. km, 3000 ccm, benzyna, 
platynowy metalic, aluminiowe felgi, ABS, ASC, automatic, el. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka, szyberdach, centralny za
mek, atrakcyjny wygląd, stan idealny, szerokie listwa, 
Mul-T-Lock, - 26.900 zł lub zamienię. Kępno, tel. 062/581-04-18, 
0606/34-66-37
MERCEDES 300124 E, 1991 r.. 215 tys. km. 3000 ccm. diesel, 
zloty metalic, alum. felgi, ABS, alarm, webasto, el. reg. lusterka.
1 szyberdach, drewno, termometr zewnętrzny, przerobiony na 
E-Klasse, garażowany, zadbany, stan idealny, - 36.000 zł. 
Szklarska Poręba, tel. 075/717-29-97,0604/25-71-95- 
MERCEDES 300124 E, 1991 r., 180 tys. km, 3000 ccm. bordo
wy metalic, Kombi, klimatyzacja, skóra, ABS, el. otw. szyby i 
szyberdach, RM Pioneer, wspomaganie, ASR, alum. felgi, spor
towy tłumik Brabus, stan b. dobry, - 34.000 zł lub zamienię. 
Zgorzelec, tel. 075/775-50-09
MERCEDES 300124,1992 r., 177 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
srebrny metalic, szerokie listwy, ABS, wspomaganie, hak, pod
łokietniki, alum. felgi, alarm, - 31.000 zł. Lubin, tel. 
0601/05-58-33
O  M ERCEDES 300,1992 r., 160 tys. km, 3000 ccm, 

czam y metalic, E-klasse, automatic, centr. zamek, 
ABS , podwójna klimatyzacja, el. otw. szyby i szy
berdach, skórzana tapicerka, podgrz. fotele, alum. 
felgi, RM  ze zm ieniaczem CD, bez wypadku, stan 
idealny, • 39.500 zł. Wrocław, tel. 071/343-94-00 
wewn. 253,0603/79-87-48 01024021 

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 300 KOMBI, 1992 r., 3000 ccm, diesel klimatyza
cja, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, sze
roka listwa, - 37.000 zł. Legnica, teł. 076/858-48-86, 
0603/06-64-71
MERCEDES 300 E, 1994 r., 120 tys. km, 3000 ccm, 24V die
sel, zielony metalic, pełna dokumentacja, pełne wyposażenie 
oprócz klimatyzacji i skóry, stan idealny, - 46.900 zł lub zamie
nię na tańszy. Kłodzko, tel. 074/868-73-73.0502/40-91-08 
MERCEDES 300 E 210,1996 r., 16 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
ciemnogranatowy, stan b. dobry, skórzana kierownica, lampy 
ksenonowe, RM Blaupunkt+zmieniacz, opony zimowe, klima
tyzacja, el. otw. szyby, - 85.000 zł. Bielany Wrocł., woj. wro
cławskie, teł. 0605/54-44-99
MERCEDES 300 TD, 1998 r., 38 tys. km, 2500 ccm, granatowy 
metalic, wspomaganie kier., ABS, centr. zamek, alum. felgi, et. 
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 in te mecie pod numerem • AG0196 www.au- 
togielda.com.pl)
MERCEDES 320124 E, 1993/94 r., 3200 ccm, 24V, kolor śliw
kowy metalic, ABS, ASD, alum. felgi, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby i dach, 2 pod. powietrzne, automatic (5 przełożeń) •
35.000 zł. Złotoryja, tel. 0608/71-15-75,076/878-41-56 
MERCEDES 320 E-210,1996 r., 95 tys. km. 3200 ccm, benzy
na, ciemnogranatowy, automatic, skóra, nawigacja, pneuma
tyczne fotele, pełne wyposażenie elektryczne, 2 kompletny alu
miniowych felg, roleta, stan idealny, najbogatsza wersja, -
115.000 zł. Opole, tel. 0601/59-52-46
MERCEDES 380126 SE. 1982 r.. 250 tys. km. 3800 ccm, V8, 
gaz, czamy metalic, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, szyber
dach, el. reg. reflektory, biała, pluszowa tapicerka, RO + 4 gło
śniki, 4 zagłówki, alum. felgi 16x245, drewno, automatic, atrakc. 
wygląd, stan b. dobry, -17.000 zł lub zamienię na Mercedesa 
124. Opole. tel. 0604/35-45-53
MERCEDES 420 126 SEC. 1991 r.. 165 tys. km, 4200 ccm, 
wtrysk, szary metalic, tapicerka skórzana (wiśniowy), pełne 
wyposażenie, nowe koła 235 x 60 x 16", - 45.000 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/831-90-00,0601/99-78-10 
MERCEDES 420124 E, 1994 r., 93 tys. km, 4200 ccm; benzy
na, wrzosowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, w kra
ju od 5 miesięcy, stan b. dobry, - 55.000 zł lub zamienię na 
tańszy. Wrocław, tel. 0607/19-33-83 
MERCEDES 420 124 E, 1995 r.. 145 tys. km, 4200 ccm, ben
zyna, perłowoczamy, pełne wyposażenie, alum. felgi, przód 
Lorinser, - 56.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-19-65, 
0607/56-92-76
MERCEDES 500 SEC, 1983 r., niebieski, coupe, automatic, 
klimatyzacja, skóra, tempomat, poduszka pow., el. siedzenia i 
szyby, alum. felgi, podgrzew. fotele, ogrzew. postojowe, stan b. 
dobry - 27.950 zł. Zielona Góra, tel. 0601/29-39-91 
MERCEDES 500,1984 r„ czamy, automatic. el. otw. szyby. eł. 
reguł, fotele, klimatyzacja, alum. felgi, • 22.950 zł. Zielona Góra, 

' tel. 0603/29-39-91 
MERCEDES 560 126 E, 1988 r.. 270 tys. km, 5600 ccm, + gaz. 
czamy, sprowadzony w całości, bez uszkodzeń, pełne wypo
sażenie, stan b. dobry, • 29.000 Zł.., tel. 0602/38-56-58
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MITSUBISHI
MITSUBISHI CARISMA, 1996 r.. 62 tys. l/m, 1600 ccm, 16V, 
czerwony, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, 2 pod. powietrzne, ABS, 
zadbany, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, - 28.500 zł: Dusz
niki Zdrój, tel. 0607/72-87-09
MITSUBISHI CARISMA, 1996 r., 86 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
zielony, sprowadzony w całości, pełna dokumentaqa, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, zadbany, • 28.300 zł. Wrocław, 
tel. 310-71-38
MITSUBISHI CARISMA GUC. 1997 r., 1600 ccm, 16V, czer
wony metalic, 5-drzwiowy, ABS, wspomaganie, reg. kierow
nica, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, RO, kpi. 
dokumentacja, 3 lata wHcraju, I właściciel, zadbany, - 31.000 
zł. Sulechów, tel. 068/385-41-86 
MITSUBISHI CARISMA, 1998 r., 150 tys. km, 1800 ccm, GDi, 
ciemnozielony metalic, ABS, klimatyzacja, centralny zamek, 
4 poduszki powietrzne, aluminiowe felgi, RO, el. otwierane 
szyby, 1. właściciel, kupiony w salonie w kraju, bez wypadku, 
stan b. dobry, - 40.000 zł. Brzeg, tel. 077/416-31-14, 
0602/66-27-23
MITSUBISHI CARISMA LS SEDAN, 1999 r., 60 tys. km, 1800 
ccm, granatowy metalic, pełne wyposażenie, - 48.000 zł. Nowa 
Sól. tel. 068/356-29-36,0603/50-89-77 
MITSUBISHI CARISMA, 1999 r., 35 tys. km, 1800 ccm, GDi. 
wiśniowy, pełne wyposażenie, najnowszy model, skóra, drew
no, klimatyzaqa, - 55.000 zł. Wrocław, tel. 071/313-36-82 
MITSUBISHI COLT, 1981 r., 1400 ccm, benzyna, złoty meta
lic, 5-drzwiowy, 8-biegowy, po remoncie podłogi, stan silnika 
dobry, po przeglądzie, • 1.300 zł lub zamienię na rower kolar
ski. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-12-68,0605/07-02-55 
MITSUBISHI COLT, 1989 r., 146 tys. km, 1800 ccm,.diesel, 
czerwony, wspomaganie kier., radio Alpine, ospoilerowany, 
atrakc. wygląd, sprowadzony w całości, stan b. dobry, głośna 
praca rozrządu, - 7.900 zł lub zamienię na samochod do 6.000 
zł. Lubin, tel. 076/846-99-15
MITSUBISHI COLT, 1990/96 r., 1300 ccm, biały, atrakc. wy
gląd, zadbany, oszczędny, dzielona kanapa, reg. kierownica, 
2 nowe opony, dod. drugi w pełni uzbrojony silnik, - 9.900 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-35-66 wieczorem 
MITSUBISHI COLT, 1992 r., 96 tys. km. 1600 ccm, GTXL, 
srebrny metalic, el. otw. szyby, lusterka, reflektory, składak 
96 r., bez wypadku. 115 KM, serwisowany, atrakcyjny wygląd, 
RO, • 16.000 zł. Jelenia Góra, teł. 075/752-48-02 
MITSUBISHI COLT, 1992/97 r., 117 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
czerwony, wspomaganie kier., centralny zamek, alarm, RO, 
zderzaki Husterka w kolorze nadwozia, nowy akumulator, ole
je, filtry, reguł, fotel kierowcy, stan b. dobry, -12.000 zł. Wro
cław, tel. 0603/64-34-71
MITSUBISHI COLT, 1994 r., 127 tys. km, 1300 ccm, 12V, czar
ny metalic, automatyczny wtrysk paliwa, wspomaganie, alum. 
felgi, katalizator, szerokie opony, alarm + pilot, immobilizer, 
po przeglądzie, -16.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/322-75-27 
MITSUBISHI COLT, 1995 r., 84 tys. km. 1300 ccm. 12V, 75PS, 
granatowy metalic, dzielona tylna kanapa i składana, obroto
mierz, serwo, el. otw. szyby, immobilizer, alarm + pilot, centr. 
zamek, oszczędny, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, -17.900 
zł. Mirsk, tel. 075/783-45-96 po godz.17, 781-27-60 w 
godz. 9.30 -16
MITSUBISHI COLT, 1996 r., 1000 ccm, zielony metalic. 
3-drzwiowy, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, centralny 
zamek, alarm, welurowa tapicerka, stan b. dobry, -13.600 zł. 
Wrocław, tel. 0605/57-78-93
MITSUBISHI COLT, 1998 r., 28 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
perłowoczarny, pełna elektryka, 4 pod. powietrzne, ABS, kli
matyzacja, nowe opony zimowe, alarm, RO z pilotem w kie
rownicy, mało eksploatowany, stan idealny, - 33.500 zł. Wro
cław, tel. 071/789-60-95,0602/13-17-68 
MITSUBISHI ECLIPSE, 1992 r., 1 tys. km, 2000 ccm. czer
wony, sprowadzony w całości, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, • 18.000 zł. Jawor, tel. 0605/65-80-26 
MITSUBISHI ECLIPSE, 1992 r., 150 tys. km, 1800 ccm. czer
wony, oryg. lakier, szprychowe koła, reguł. wys. mocowania 
pasów, oryg. radio, - 22.500 zł lub zamienię na tańszy. Zielo
na Góra, tel. 068/359-30-02
MITSUBISHI ECLIPSE, 1993 r., 118 tys. km. 2000 ccm, tur
bo, wtrysk, niebieski metalic, pełne wyposażenie, silnik w trak
cie remontu, wersja amerykańska, - 18.000 zł. Brzeg, woj. 
opolskie, tel. 0600/54-96-67
MITSUBISHI ECLIPSE, 1996 r., 105 tys. km, 1900 ccm, per
łowy metalic, RO, 5-biegowy, ABS, wspomaganie, reg. kie
rownica, alum. felgi, alarm, klimatyzacja, poduszka pow., spro
wadzony w całości, kubełkowe fotele, sportowy wygląd, -
42.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/57-20-02 (zdjęcia do tej ofer
ty można zobaczyć w internecie pod numerem - AG0183 
www.autogielda.com.pl)
MITSUBISHI GALANT, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, silnik do remontu, • 1.700 zł. Lubin, tel. 
076/847-63-30
MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 138 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, brązowy metalic, stan b. dobry, - 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 właści
ciel, garażowany, hak, intecooler, silnik 84 KM, b. dobre osią
gi, ekonomiczny, stan b. dobry, - 7.100 zł. Świebodzice, tel. 
074/850-88-76
MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 278 tys. km. 2000 ccm, ben
zyna inst. gazowa, centr. zamek, wspomaganie, hak, el. reg. 
lusterka, reg. kierownica, • 9.500 zł lub zamienię na droższy, 
do 40.000 zł. Świeradów Zdrój, tel. 075/781-74-01 
MITSUBISHI GALANT, 1987 r.. 200 tys. km, 1800 ccm, turbo 
O, srebrny metalic, welurowa tapicerka, wspomaganie kier., 
stan dobry, zarejestrowany, • 4.500 zł. Wrocław, tel. 
0602/83-18-16
MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 2351 ccm, złoty metalic, stan 
b. dobry, centralny zamek, ABS, wspomaganie kier., el. otwie
rane szyby, el. reguł, lusterka, I właściciel, - 6.100 zł. Ząbko
wice Śląskie, tel. 074/815-17-42,0601/05-51-28 
MITSUBISHI GALANT, 1989 r., 140 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, biały, 5-drzwiowy, elektryka, serwo, welurowa tapicer
ka, hak, centr. zamek + alarm, - 10.500 zł. Lubin, tel. 
076/844-81-84,0606/44-39-52 .
MITSUBISHI GALANT GTI, 1989 r., 220 tys. km, 2000 ccm, 
16V, srebrny metalic, 4x4, pełne wyposażenie elektryczne, 
bagażnik, bez klimatyzacji, skrętne tylne koła, - 12.000 zł. 
Lubin, tel. 076/844-25-45
MITSUBISHI GALANT, 1989 r„ 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. 071/361-91-73.05Q3/38-68-92 
MITSUBISHI GALANT, 1991 r., 35 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, bordowy, do sprowadzenia z Niemiec, pasy bezwł., wszyst
kie el. dodatki - 2.300 DEM. Jawor, tel. 0604/07-98-31 
MITSUBISHI GALANT, 1991 r., 1800 ccm, benzyna, szary 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. reg. lusterka, hak, 
el. otw. szyberdach, stan b. dobry, - 11.800 zł. Lubin, tel. 
0601/78-34-22
MITSUBISHI GALANT, 1994/95 r.. 98 tys. km, 1800 ccm, 16V, 

- granatowy metalic, ABS, centr. zamek + pilot, wspomaganie 
kier., reg. kierownica, 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 LANCER KOMBI, 1987 r., 165 tys. km, 1800ccm, 
diesel, ciemnoniebieski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy. ga
rażowany, stan dobry, • 5.400 zł. Piława Górna, tel. 
0602/53-50-17 po godz. 15
MITSUBISHI LANCER KOMBI, 1987 r., 1600 ccm, biały, stan 
dobry, na białych tablicach • 750 DEM. Żary, tel. 0604/28-83-88

MITSUBISHI LANCER KOMBI. 1988 r.. 1500 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, dużo nowych części, na zachodnich tabli
cach -1.300 DEM., tel. 0503/37-20-37 
MITSUBISHI LANCER GLI KOMBI. 1988 r . 160 tys. km. 1458 
ccm, wtrysk, granatowy metalic, katalizator, garażowany, za
dbany, • 5.000 zł. Legnica, tel. 076/862-56-28 
MITSUBISHI LANCER, 1990 r., 175 tys. km, 1500 ccm. wtrysk, 
brązowy metalic, pełna dokumentacja, bez wypadku, serwi
sowany, stan b. dobry, radioodtwarzacz, centralny zamek, szy
berdach. -10.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-22-33 
MITSUBISHI LANCER GUC, 1991 r.. 1460 ccm, niebieski, 
nowy model, 4-drzwiowy, cena - 1.550 DEM. Zielona Góra, 
tel. 0604/27-91-97
MITSUBISHI LANCER, 1992 r., 150 tys. km, 1600 ccm, 113 
KM, czerwony metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO, 
wspomaganie, - 14.000 zł. Lubań' tel. 075/721-36-11, 
722-40-06
MITSUBISHI LANCER, 1992 r.t 1300 ccm, benzyna, -13.000 
zł. Wrocław, tel. 0607/17-52-45,071/330-03-50 
MITSUBISHI LANCER SEDAN. 1993 r.. 75 tys. km. 1600 ccm, 
16V, biały, I właściciel, pełne wyposażenie, RM + 4 głośniki, 
nowe opony, welurowa tapicerka, zadbany, - 17.200 zł. Lu
bin, tel. 0502/60-37-00
MITSUBISHI LANCER GLXI, 1993/94 r., 143 tys. km, 1600 
ccm, 16V, biały, sedan, kpi. dokumentacja, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, szyberdach, welurowa tapicerka, wspomaga
nie, alum. felgi, stan techn. b. dobry, atrakc. wygląd, -13.900 
zł lub zamienię, (możliwe raty), Legnica, tel. 0602/36-07-03 
MITSUBISHI LANCER GLX, 1996 r., 54 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, czerwony, silnik 12V, 75 KM, kpi. dokumentacja, 
wszystkie el. dodatki, wspomaganie, hak, welurowa tapicer
ka, radio Kenwood z RDS + 4 głośniki, nowy model, stan b. 
dobry, - 23.800 zł. Przemków, tel. 076/831-98-78 
MITSUBISHI SPACE STAR, 1999 r., 9 tys. km, 1300 ccm, 
16V, czerwony, 4 pod. powietrzne, ABS; wspomaganie, centr. 
zamek, komputer, - 36.600 zł. Kiełczów, tel. 071/398-83-19, 
0502/38-67-59
MITSUBISHI SPACE STAR GL, 1999 r., 49 tys. km. 1300 ccm, 
wtrysk klimatyzacja, ABS, poduszka pow., el.otw. szyby, wspo
maganie, ceńtr. zamek, halogeny, • 38.000 zl (możl. wyst. fakt. 
VAT). Żary, tel. 0601/53-54-80
MITSUBISHI SPACE WAGON, 1990/91 r., 193 tys. km, 2000 
ccm, benzyna, granatowy, inst. gazowa, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, alum. felgi, tylna szyba ogrzewana, welurowa tapi
cerka, 7-osobowy, ważny przegląd, - 14.000 zł lub zamienię 
na większy, diesel. Legnica, tel. 0606/11-80-91

MOSKWICZ
MOSKWICZ, 1992 r., 84 tys. km, 1400 ccm, biały. -1.800 zł. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-18-83

NISSAN
NISSAN 100 NX, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, 16V, czerwo
ny, dach typu targa, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. za
mek, alarm, alum. felgi, wspomaganie, stan b. dobry, tylny 
spoiler. -11.500 zł. Brzeg. tel. 077/411-57-90.0602/66-59-74 
NISSAN 100 NX. 1991/95 r., 52 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
wspomaganie, el. reg. lusterka, dach typu targa (ściągany), 
spoiler ze światłem .stop", RO, reg. kierownica, reg. reflekto
ry, sportowa sylwetka, - 15.200 zł lub zamienię na diesla. 
Otmuchów, tel. 077/431-54-64,0604/33-68-46 
NISSAN 200 SX, 1990 r., 1800 ccm, 16V, czerwony metalic, 
turbo, alarm + pilot, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, centr. 
zamek, intercooler, 169 KM, • 14.000 zł. Prochowice, tel. 
076/858-40-91
NISSAN 200 SX, 1990 r., 140 tys. km, 1800 ccm, turbo 16V 
DOHC, perłowobordowy, pełne wyposażenie elektryczne, alu
miniowe felgi, obniżony, spoilery, radioodtwarzacz, ABS, 180 
KM, stan idealny, - 16.000 zł lub zamienię na tańszy. Wam
bierzyce, tel. 074/871 -90-86
NISSAN 200 SX, 1991 r., 125 tys. km. 1800 ccm, turbo, czer
wony, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm ♦ pilot, alum. fel
gi, spoilery, obniżony, I właściciel, w kraju od 3 lat -13.900 zł. 
Wrocław, tel. 0503/59-48-31
NISSAN 200 SX SEDAN, 1995 r., 105 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
turkusowy, 2-drzwiowy, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, im
mobilizer, dodatkowe światło .stop*, hak, opony Michelin 14*. 
zadbany, sprowadzony w całości, oryginalny RM, zabezp. 
przed kradzieżą, alarm, stan techn. b. dobry, - 28.000 zł lub 
zam ienię na kombi, vana, hatchback. Chojnów, tel. 
076/818-77-91 po godz. 20
NISSAN 200 SX, 1998/99 r., 10 tys. km. 2000 ccm, 16V, 200 
KM, zielony metalic, skórzana tapicerka (biała), alum. felgi, 
klimatyzacja, pełne wyposażenie, RO + CD, - 77.000 zł. Wro
cław, tel. 071/322-21-89,0602/85-77-07 
NISSAN ALMERA, 1997 r., 30 tys. km, 1400 ccm, 16V, czar
ny, 3^drzwiowy, wspomaganie/otwierany dach, el. reg. luster
ka, immobilizer, welurowa tapicerka, reg. kierownica, reguł, 
fotel kierowcy, obrotomierz, 2 głośniki, przyciemniane szyby,
- 27.900 zł (możliwe raty). Legnica, tel. 076/862-77-03 
NISSAN ALMERA SLX, 1997 r., 5 tys. km. 1400 ccm, 16V, 
DOHC, błękitny metalic, 3-drzwiowy, dzielone siedzenia, 3 
światło .stop', reg. kierownica, el. reg. reflektory, immobilizer, 
wspomaganie kier., bez nikotyny, nie eksploatowany w kraju, 
zarejestrowany, - 28.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-02-68 
NISSAN ALMERA SEDAN, 1997 r., 1400 ccm, 16V, zielony 
metalic, 4-drzwiowy, I właściciel, serwisowany, zadbany, ku
piony w salonie w Polsce, wspomaganie, alarm + pilot, RM 
Kenwood, kpi. kół zimowych, - 26.000 zł. Wrocław, tel. 
0602/13-97-79,071/373-04-11
NISSAN ALMERA, 1997 r., 55 tys. km, 1400 ccm, 16V, sele
dynowy metalic, wspomaganie kier., el. reguł, lusterka, el. reg. 
reflektory, centralny zamek, immobilizer, RM Sony, alarm, •
24.500 zł. Wrocław, tel. 0604/37-03-31 
NISSAN ALMERA HATCHBACK, 1998 r., 42 tys. km, 1400 
ccm, benzyna, kolor oliwkowy metalic, klimatyzacja, wspo
maganie, poduszka pow., I właściciel, kupiony w salonie, ser
wisowany, na gwarancji, stan b. dobry, RO z CD, alarm, im
mobilizer, el. reg. reflektory i lusterka, reg. kierownica i fotele,
- 32.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-07-87,0607/69-21-23 
NISSAN ALMERA, 1998/99 r., 23 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, bordowy metalic, kupiony w salonie, 3-drzwiowy, • 30.000 
zł. Prudnik, tel. 077/436-26-46
NISSAN ALMERA, 1999 r., 50 tys. km, 1400 ccm, 16V, nie
bieski metalic, poduszka pow. kierowcy, wspomaganie, el. reg. 
lusterka, immobilizer, welurowa tapicerka, reg. kierownica i 
fotele, obrotomierz, 2 głośniki, przyciemniane szyby, - 30.000 
zł (możliwe raty). Legnica, tel. 076/862-77-03 
NISSAN ALTIMA, 1993 r., 117 tys. km, 2400 ccm, benzyna, 
czarny, 156 KM, bez wypadku, pełne wyposażenie, szyber
dach, alum. felgi, serwisowany, stan dobry, • 23.200 zł. Mir
ków, tel. 071/315-10-82 *
NISSAN BLUEBIRD, 1986 r., 135 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
srebrny metalik, na białych tablicach, stan idealny, jeden wła
ściciel w Niemczech • 1200 DEM., tel. 0604/21-94-12 lub 
0601/74-10-10
NISSAN BLUEBIRD, 1986 r., 126 tys. km. 2000 ccm, bordo
wy, automatic, wszystkie el. dodatki, - 4.500 zł. Głogów, tel. 
076/833-50-19,0607/51-35-11 
NISSAN BLUEBIRD, 1989 r., 2000 ccm, srebrny metąlic, 
wszystkie el. dodatki, - 6.500 zł. Legnica, tel. 076/852-39-07, 
0603/91-07-22
NISSAN BLUEBIRD KOMBI, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk, be; 
żowy metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. reflekto
ry, relingi dachowe, welurowa tapicerka, wspomaganie, RO, 
stan dobry, atrakc. wygląd, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 
071/322-23-10
NISSAN BLUEBIRD, 1990 r„ 160 tys. km, 1997 ccm, benzy

na, czerwony metalic, I właściciel, dużo wyposażenia, stan b. 
dobry, - 8.000 zł. Włochów, gm. Przewóz, tel. 0604/07-16-43 
NISSAN CHERRY, 1982 r., 1200 ccm, kolor wiśniowy, stan 
dobry, -1.500 zł. Świdnica, tel. 074/327-31-55 
NISSAN CHERRY, 1983 r., 19 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, po lakierowaniu, po remoncie alternatora i rozrusznika, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, - 3.200 zł. Kłodzko, tel. 074/867-77-51 
NISSAN CHERRY, 1984 r., 1500 ccm, benzyna 5-biegowy, •
3.000 zł. Gostyń, tel. 0606/12-32-68 
NISSAN LAUREL, 1984 r., 2800 ccm, diesel, srebrny meta
lic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, stan dobry 
t s M k  i skrzynia biegów, - 3.800 zł lub zamienię najchętniej 
na diesla do 2000 ccm. Wrocław, tel. 071/346-40-43 
NISSAN MAXIMA, 1991 r., 166 tys. km, 3000 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, alum. 
felgi, szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, zadbany, -
14.500 zł lub zamienię. Legnica, tel. 076/854-97-60, 
0601/17-06-01
NISSAN MAXIMA, 1994 r., 3000 ccm, granatowy, pełne wy
posażenie, klimatyzacja, skóra, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka i fotele, tempomat, aluminiowe felgi, serwisowany, -
29.900 zł. Wrocław, tel. 071/339-89-94 do godz. 16, 
0605/35-71-99
NISSAN MAXIMA, 1995 r., 160 tys. km, benzyna, biały, pełne 
wyposażenie, - 32.000 zł. Wrocław, tel. 0601/55-22-30 
NISSAN MAXIMA QK, 1996 r., 88 tys. km, 2000 ccm, V6-, 24V. 
czarny, automatic, pełne wyposażenie oprócz skóry, I właści
ciel, bez wypadku, kpi. dokumentacja, - 48.000 zł lub zamie
nię. Złotoryja, tel. 0602/24-40-42 
NISSAN MICRA, 1988/94 r., 107 tys. km, 1000 ccm, benzy
na, niebieski metalic, po przeglądzie, stan b. dobry, • 5.200 
zł. Wrocław, tel. 071/363-15-54 
NISSAN MICRA, 1989 r., 171 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
biały, II właściciel, zadbany, nowe opony, nowy akumulator, 
welurowa tapicerka, nowe hamulce, alarm, 5-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, przegląd do 05.2002 r., z  pełną dokumentacją, stan b. 
dobry, - 7.500 zł. Bolesławiec, teł. 075/732-33-48 
NISSAN MICRA, 1992 r., 1200 ccm, czerwony, automatic, 
Mul-T-Lockf, katalizator, - 12.500 zł. Wrocław, tel. 
071/325-41-70 po godz. 15
NISSAN MICRA, 1994 r., 98 tys. km, 998 ccm, 16V, turkuso
wy metalic, wspomaganie, szyberdach, elektr. otw. szyby, cen
tralny zamek, immobilizer, RO Sony, - 12.900 zł. Krotoszyn, 
tel. 062/725-44-13,0608/76-87-06 
NISSAN MICRA, 1994/95 r., 53 tys. km, 1000 ccm, 16V, per- 
łowoturkusowy, atrakc. wygląd, alum. felgi, 5drzwiowy, zde
rzaki w kol. nadwozia, centr. zamek + pilot, immobilizer, alarm, 
RM, reg. kierów. -16.300 zł. Piaski, tel. 065/571 -93-33 
NISSAN MICRA, 1995 r., 75 tys. km, 1000 ccm, seledynowy, 
zarejestrowany, kpi. dokumentacja, aktualny przegląd, el. reg. 
reflektory, reg. kierownica, poduszka powietrzna, b. ekono
miczny, -15.900 zł lub zamienię na motocykl. Wałbrzych, tel. 
0604/72-64-82
NISSAN MICRA, 1996 r., 65 tys. km, 1000 ccm, 16V, czerwo
ny 5-drzwiowy, wspomaganie, lusterka i zderzaki w kolorze 
nadwozia, centr. zamek + pilot, stan idealny, -17.500 zł. Ka
lisz, tel. 062/765-34-38,0601/31-23-86 
NISSAN MICRA, 1996 r., 60 tys. km, 1000 ccm, biały, po
duszka pow., el. reg. reflektory, alarm, -15.900 zł. Syców, tel. 
062/785-32-96,0601/79-75-12 
NISSAN MICRA, 1996/97 r., 1000 ccm. 16V, czamy, 3-drzwio
wy. reg. kierownica, el. reg. reflektory, immobilizer, kupiony w 
salonie, serwisowany, stan b. dobry, RO z  panelem, -15.200 
zł. Wrocław, tel. 0501/74-05-37 
NISSAN MICRA, 1997 r., 49 tys. km, 1000 ccm, 16V, biały. 
3-drzwiowy, kupiony w Polsce w salonie, bez wypadku, alarm, 
ęentralny zamek, immobilizer, radioodtwarzacz Philips, 5-bie- 
gowy, stan b. dobry, -17.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-31-59 
NISSAN MICRA, 1999 r., 47 tys. km, żółty, klimatyzacja, wspo
maganie, centralny zamek z  pilotem, ABS, 4 poduszki po
wietrzne, immobilizer, stan idealny, - 23.600 zł. Bolesławiec, 
tel. 0502/45-13-00
NISSAN MICRA, 1999 r., 1000 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 
kupiony w salonie, • 21.900 zł. Wrocław, tel. 0606/05-33-05 
NISSAN PRAIRE, 1984 r., 270 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 
srebrny, reg. kierownica, rozsuwane drzwi, RM, minivan, za
dbany, - 5.300 zł. Wrocław, tel. 071/784-67-77,0606/41-53-87 
NISSAN PRAIRE, 1992 r., 135 tys. km. 2400 ccm, biały. inst. 
gazowa, alum. felgi, szyberdach, automatic, RM, eł. reg. lu
sterka itp, -19.000 zł (brutto, możl. wyst. fakt. VAT). Głuszy
ca, tel. 074/845-33-22
NISSAN PRAIRE, 1992 r., 160 tys. km, 2400 ccm, benzyna, 
czarny, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, szyberdach, wspomaganie, alum. felgi, reg. kierow
nica, garażowany, -15.000 zł. Wschowa, tel. 0605/76-32-80 
NISSAN PRIMERA SLX, 1991 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
srebrny metalic, ABS, RM, centr. zamek, alarm, wszystkie el. 
dodatki, 5-drzwiowy, serwisowany, stan techn. b. dobry, -
12.500 zł (możliwe raty). Lubin, tel. 0601/72-56-33 
NISSAN PRIMERA LSX, 1991 r., 2000 ccm. benzyna, biały, 
ABS, RM Pioneer, el. reg. lusterka i szyby, szyberdach, centr. 
zamek, alarm, komplet opon zimowych, -15.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/74-93-43,071/787-37-90
NISSAN PRIMERA SLX, 1991 r., 139 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, złoty metalicrwspomaganie kier., ABS, RO, el. otwiera
ne szyby, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, centralny zamek 
+ pilot, alarm, opony letnie, hak, - 12.200 zł. Wrocław, tel.
364-53-68
NISSAN PRIMERA, 1991/92 r., 170 tys, km, 1600 ccm, 16V, 
kolor grafitowy metalic, stan b. dobry, garażowany, welurowa 
tapicerka, pełne wyposażenie el., alum. felgi, -17.200 zł. Bu-' 
dziszów Wielki, tel. 076/857-46-01 
NISSAN PRIMERA, 1991/92 r., 123 tys. km. 2000 ccm, wtrysk, 
grafitowy metalic, instal. gazowa, 116 KM, centr. zamek, 
5-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reflektory, alum. 
felgi, wspomaganie, przegląd do 2002 r., welur, - 16.500 zł 
lub zamiana na kombi lub inny do 10.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/320-70-93,0606/43-02-47 
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1992 r., 1600 ccm, 16V, grana
towy metalic, w kraju od tygodnia, bez wypadku, -13.800 zł. 
Gostyń, tel. 0602/75-95-88
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 158 tys. km, 2000 ccm, diesel 
centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm, oryg. la- 

. kier, -15.500 zł. Jedlina Zdr., tel. 0501/28-42-31 
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, zielony, stan 
dobry, el. otw. szyby, wspomaganie, alum. felgi, el. reg. lu
sterka, centr. zamek, -12.000 zł. Lubin, tel. 0603/04-03-80 
NISSAN PRIMERA. 1992 r., 137 tys. km, 2000 ęcm, SLX, gra
fitowy metalic, centralny zamek, el. otwierane szyby, regulo

wana kierownica, ABS, RM, 4 zagłówki, • 16.000 zł. Syców, 
teł. 062/785-47-01
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1992/93 r.. 127 tys. km, 2000 ccm, 
perłowogranatowy, 115 KM, wspomaganie, welurowa tapicer
ka, alum. felgi, RM, pełne wyposażenie elektr., ABS, sprowa
dzony w całości, bez wypadku, w kraju od tygodnia, po prze
glądzie, stan idealny, -14.300 zł. Rawicz, tel. 0605/22-90-19 
NISSAN PRIMERA, 1993 r., 2000 ccm, diesel, grafitowy me
talic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, welurowa 
tapicerka, • 16.900 zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, 
tel. 0605/28-37-83
NISSAN PRIMERA, 1993 rv 150 tys. km, 2000 ccm, 16V, gra
natowy, ABS, klimatyzacja, pełne wyposażenie el., przegląd 
do 04.2002 r., inst. gazówa, - 18.000 Zł. Głogów, tel. 
076/833-30-25
NISSAN PRIMERA, 1993 r., 150 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, złoty metalic, sprowadzony w całości, pełna dokumenta
cja, ABS, el. szyberdach, pełne wyposażenie elektryczne, 
welurowa tapicerka, podłokietnik, radioodtwarzacz Nissan, 
centralny zamek, -16.700 zł. Kłodzko, tel. 0502/04-39-54 
NISSAN PRIMERA KOMBI, 1993 r., 2000 ccm, 16V el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, ABS, • 14.000 zł. Opo
le;1tel. 0608/72-44-12
NISSAN PRIMERA, 1993 r., 70 tys. km, 2000 ccm, 16V, gra
fitowy metalic, 150 KM, klimatyzacja, ABS, centralny zamek,

aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, w kraju od tygodnia, •
19.000 zl. Syców, tel. 0502/59-51-68 '
NISSAN PRIMERA SLX, 1993 r., 150 tys. km, 2000 ccm, die
sel, kolor grafitowy metalic, el. reg. i podg. lusterka, el. otw. 
szyby, alarm, centr. zamek, welurowa tapicerka, • 19.000 zł. 
Wrocław, tel. 352-46-08,0601/17-30-96 
NISSAN PRIMERA SLX, 1994 r., 100 tys. km, 1600 ccm. 16V, 
bordowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, wspomaganie, welurowa tapicerka, el. wysuwana ante
na, I właściciel od 2 lat, reg. kierownica i fotele, - 21.100 zł. 
Oleśnica, tel.071/399-54-50,0606/35-57-41 
NISSAN PRIMERA SLX SEDAN, 1994 r., 100 tys. km, 1600 
ccm, kolor grafitowy metalic, wspomaganie, regulacja kolum
ny kierownicy, centralny zamek, alarm, Mul-T-Lock, elektrycz
nie sterowane szyby i lusterka, podgrzewane lusterka, łama
na tylna kanapa, garażowany, I właściciel w Polsce, RO + 6 
głośników, -18.500 zł. Wrocław, tel. 349-43-95 
NISSAN PRIMERA, 1994 r., 180 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
biały, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. 
lusterka, welurowa tapicerka, dzielone tylne siedzenia, alum. 
felgi, atrakc. wygląd, - 22.500 zł. Legnica, tel. 076/722-34-90, 
0603/48-48-88
NISSAN PRIMERA LX, 1994 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
czarny, reg. kierownica, welurowa tapicerka, RO, kpi. doku
mentacja, zdjęcia do wglądu, nowe opony, stan b. dobry, -
18.200 zł. Legnica, tel. 076/856-47-66 
NISSAN PRIMERA, 1995 r., 92 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
niebieski, pełne wyposażenie elektr., wspomaganie, centr. za
mek, immobilizer, ABS, poduszka pow., welurowa tapicerka, 
hak, - 21.500 zł. Chociejów, tel. 068/359-25-24 
NISSAN PRIMERA SEDAN X, 1995 r., 60 tys. km, 1600 ccm, 
16V, czerwony metalic, wspomaganie, reg. kierownica, im
mobilizer, centr. zamek + pilot, pod. powietrzna, el. reg. re
flektory, spoiler, halogeny, welurowa tapicerka, garażowany, 
stan b. dobry, -19.800 zł. Ostrów WIkp., tel. 062/591-20-38, 
0606/88-07-25
NISSAN PRIMERA SLX, 1995 r., 160 tys. km, 2000 ccm, die
sel, srebrny, kombi, el. otw. szyby, szyberdach, podgrzewane 
i el. reg. lusterka, 61/100 km, relingi dachowe, - 19.000 zł. 
Wrocław, teł. 0503/32-92-72
NISSAN PRIMERA, 1996 r., 103 tys. km, 1600 ccm, 16V, gra
fitowy metalic, klimatyzacja, kompl. wyposażenie dodatk., 
drewniane dodatki, RM, dodatkowe światło .stop”, spoiler, 
kompl. dokumentacja, stan b. dobry, - 28.500 zl. Wrocław, tel. 
071/783-80-77,0608/37-05-75 
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1996 r., 65 tys. km. 1600 ccm, 
16V, granatowy metalic, pod. powietrzna, klimatyzacja, 
wszystkie el. dodatki, centn zamek, halogeny, 4 zagłówki, 
welurowa tapicerka, immobilizer, I właściciel, do sprowadze
nia z  Niemiec, - 21.500 zł. Lubin, tel. 076/847-30-39, 
0604/75-66-57
NISSAN PRIMERA, 1997 r., 40 tys. km, 1600 ccm, 16V, czer
wony metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. 
zamek, immobilizer, RO, el. reg. reflektory, alum. felgi, - 29.000 
zł. Dobroszyce, tel. 071/314-14-96 
NISSAN PRIMERA. 1997 r., 40 tys. km, 1600 ccm, 16V, sta
lowy metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, c. 
zamek, radioodtwarzacz, wspomaganie, 5-drzwiowy, pełna 
dokumentacja, ks. serwisowa, - 28.500 zł. Kalisz, tel. 
062/769-23-49,0502/04-47-68 .
NISSAN PRIMERA, 1999 r., 60 tys. km, 1800-ccm, niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, 4 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja au
tomatic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i podgrzewane, kom
puter pokładowy, podgrzewane fotele przednie, wspomaga
nie, radio + 6 głośników, I właściciel, kupiony w salonie, ser
wisowany, - 50.000 zł (możliwe raty). Legnica, tel. 
076/862-77-03
NISSAN SERENA, 1997 r., 50 tys. km, 2300 ccm, diesel, gra
natowy metalic, 7-osobowy van, I rejestracja 31.12.1997 r., 
bez Wypadku, sprowadzony w całości, klimatyzacja, wspo
maganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, automatyczna regu
lacja pasów, reg. kierownica, rozsuwane drzwi boczne, po
dwójna nagrzewnica, RO, - 40.000 zł lub zamienię na Forda 
Escorta kombi, diesla, do 23.000 zł. Ostrów WIkp., tel. 
062/736-55-34
NISSAN SILV!A, 1988 r., 141 tys. km, 1800 ccm, turbo E, per- 
lowoniebieski, 5-biegowy, szyberdach, pełne wyposażenie 
elektryczne, ospoilerowany, radioodtwarzacz, podnoszone 
lampy, immobilizer, stan b. dobry, - 9.800 zł lub zamienię na 
inny, w iej cenie lub tańszy. Wrocław, tel. 0601/19-18-47 
NISSAN SUNNY SEDAN, 1982 r., 180 tys. km, 1400 ccm, 
srebrny metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, 
okrągłe zegary, po uszczelnieniu silnika, dużo nowych czę
ści, stan b. dobry, atrakc. wygląd, kpi. dokumentacja polska i 
niemiecka, I właściciel w kraju, - 2.700 zł. Karpacz, tel. 
075/761-84-89 grzecznościowy 
NISSAN SUNNY, 1984 r., 1700 ccm, srebrny metalic, • 3.100 
zł. Szczytnica, tel. 076/818-96-75 
NISSAN SUNNY, 1985 r., 1700 ccm, diesel, szary metalic, 
stan nadwozia i silnika dobry, - 3.000 zł. Ścinawa, tel. 
076/843-67-03
NISSAN SUNNY, 1985 r., 1700 ccm, srebrny metalic, gara
żowany, stan b. dobry, • 5.000 zł lub zamienię na pianino. Bo
janowo, woj. leszczyńskie, tel. 0603/89-23-00 
NISSAN SUNNY DATSUN, 1985 r., 1700 ccm, diesel stan do
bry, • 3.000 zł. Ścinawa, tel. 076/843-67-03 
NISSAN SUNNY, 1985 r., 278 tys. km, 1700 ccm, diesel, zie
lony metalic, nowe progi, podłużnice, do lakierowania maska 
i drzwi, po remoncie blacharki, zużycie paliwa 61/100 km (w 
mieście) - 3.500 zł. Wrocław, tel. 357-59-71.0501/81-53-20 
NISSAN SUNNY. 1986 r.. 1700 ccm, diesel, biały, stan b. do
bry, 5-biegowy, sprowadzony w całości; • 4.900 zł lub zamie
nię na tańszy. Krotoszyn, teł. 0608/76-39-43 
NISSAN SUNNY SEDAN, 1986 r., 1700 ccm, diesel, srebrny 
metalic, - 2,500 zł. Wrocław, tel. 0608/21-87-39 
NISSAN SUNNY GTI, 1987 r., 163 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, seledynowy metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, reg. kie
rownica, dzielona tylna kanapa, sprowadzony w całości, kpi. 
dokumentacja, przegląd do 02.2002 r., blokada zapłonu, stan 
b. dobry, - 7.800 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-33-75 po 
godz. 17
NISSAN SUNNY GLX, 1988/89 r., 1300 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, bez wypadku, zadbany, ważny prze
gląd, stan idealny, - 2.100 zł. Zielona Góra, tel. 0601/76-56-97 
NISSAN SUNNY, 1989 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
grafitowy, 4-drzwiowy. 5-biegowy, oszczędny, zadbany, -7.200 
zł lub zamienię. Nowa Sól, tel. 0604/78-19-31,068/387-53-18 
NISSAN SUNNY, 1989 r. 125 PS, szyberdach, alum. felgi, stan 
dobry, • 4.500 zł. Wrocław, tel. 071/361-25-54 po godz. 20, 
0502/04-61^80
NISSAN SUNNY COUPE, 1989 r., 100 tys. km, 1300 ccm, 
16V, czerwony, GTI, wspomaganie, kubełkowe fotele, spoile
ry, - 8.500 zł lub zamienię na 4-drzwiowy, w tej cenie. Wro
cław, tel. 0501/35-98-74
NISSAN SUNNY. 1990 r., 120 tys. km, 1600 ccm, 12V, zielo
ny, 3-drzwiowy, hak, - 9.000 zł. Świdnica, tel. 0601/87-11-40 
NISSAN SUNNY, 1990 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony,
3-drzwiowy, na niemieckich tablicach • cena 1.450 DEM. Zie
lona Góra, tel. 0503/65-06-56
NISSAN SUNNY. 1991 r., 120 tys. km. 1600 ccm, 16V, czer
wony, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., el. reg. reflektory, bez 
wypadku, sprowadzony na mienie przesiedleńcze, -13.000 
zł. Kępno, tel. 062/782-83-69
NISSAN SUNNY SEDAN. 1991 r.. 95 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
czerwony, 5-drzwiowy, wspomaganie, ABS, stan b. dobry, -
10.900 zł. Rydzyna, tel. 065/538-88-37- 
NISSAN SUNNY, 1991 r„ 1600 ccm, 16V, biały, wspomaga
nie, centr. zamek, po wymianie amortyzatorów, -.12.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-58-28
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 zł. W ro c ław , te l. 
0603/39-55-24 01025211

NISSAN SUNNY KOMBI, 1991 r„ 160 tys. knv1600 ccm, 16V, 
granatowy metalic, aluminiowe felgi, wspomaganie kier., cen
tralny zamek; roleta, szyberdach, radio, pełna dokumentacja, 
- 9.500 zł. Wrocław, tel. 071/354-22-03,0605/65-80-69 
NISSAN SUNNY, 1991/92 r„.121 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
srebrny metalic, bez wypadku, nowy model, oryg. lakier, RM 
+ 4 głośniki, 4-drzwiowy, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, -
11.900 zł lub zamienię, możliwe raty, zwolnienie z opłaty 
skarb.. Legnica, tel. 0605/07-30-64 
NISSAN SUNNY N-14, 1991/92 r„ 137 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, diesel, granatowy metalic, wspomaganie, 5-drzwiowy, 
RÓ, el. reg. reflektory, kpi. dokumentacja, zadbany, -13.500 
zł. Lubin, tel. 076/847-24-75
NISSAN SUNNY, 1992 r., 330 tys. km, 2000 ccm, diesel, gra
natowy metalic, stan techn.' i optycznie b. dobry, alum. felgi, 
nowe opony i bateria, radio, centr. zamek, serwo, II właści
ciel, I właściciel w kraju, składak, oclony w 96 r, -15.000 zł. 
Bogatynia, tel. 0604/36-82-21
NISSAN SUNNY LX, SEDAN, 1992 r., 1400 ccm, 16V, szary 
metalic, I rej. w kraju w 95 r., zadbany, stan techn. b. dobry, •
12.000 zł (możliwe raty przez komis). Wrocław, tel. 
071/321-07-98 po godz. 16
NISSAN SUNNY, 1993 r., 130 tys. km. 2000 ccm, diesel, czer
wony, RM Sony, wspomaganie kier., Mul-T-Lock, -17.000 zł. 
Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-55-62 
NISSAN SUNNY, 1993 r., 119-tys. km, szary metalic, hetch- 
back, 5-drzwiowy, komplet opon zimowych, stan b. dobry, -
14.000 zł. Wrocław, tel. 0601/87-44-46
NISSAN SUNNY, 1994 r., 112 tys. km, 1400 ccm, 16V, srebr
ny metalic, 3-drzwiowy, reg. kierownica ze wspomaganiem, 
zimowe opony, zabezp. przed kradzieżą, I właściciel, w kraju 
od 97 r., kpi. dokumentacja + zdjęcia, stan b. dobry, -16.600 
zł. Ostrów WIkp., tel. 062/591-90-49,0602/63-30-41 
NISSAN SUNNY SEDAN, 1994 r., 110 tys! km, 1600 ccm. ben
zyna, kolor grafitowy, 4-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. za
mek, katalizator, wspomaganie, reguł, fotel kierowcy, immo
bilizer, RM Pioneer, alarm, welurowa tapicerka, serwisowa
ny, -18.500 zł. Wrocław, tel. 071/343-88-01,071/353-51-49 
NISSAN SUNNY, 1994 r/, 61 tys. km, 1400 ccm, 16V, zielony 
metalic, wspomaganie kier., regulowana kierownica, 3-drzwio
wy, szyberdach, el. reg. reflektory, dzielona tylna kanapa, stan 
b. dobry, -16.300 zł. Wrocław, tel. 071/785-94-70 
NISSAN SUNNY SEDAN, 1995 r., 127 tys. km. 1400 ccm, 
benzyna, 16V, niebieska perła metalic, centr. zamek, immobi
lizer, wspomaganie, reg. kierownica, kpi. kół zimowych, re
guł. wys. mocowania pasów, el. reg. szyberdach, spoiler, do
datkowe światło .stop*,. 4-drzwiowy, 5-biegowy,-17.900 zł. 
Polkowice, tel. 0502/29-15-90

OLDSMOBILE
OLDSMOBILE CUTLASS, 1997 r., 3100 ccm pełne wyposa
żenie, stan idealny, - 56.000 zł. Wrocław, tel. 0601/77-44-90

OLTCIT
OLTCIT CLUB 11 RL, 1991 r., benzyna, niebieski, stan do
bry, przegląd do 01.2002 r., el. otw. szyby, centr. zamek, •
1.650 zł. Strzelce Opolskie, tel. 077/461-44-30,461-22-17 
OLTCIT CLUB 11 RL, 1992 r., 48 tys. km. 1100 ccm, srebrny 
metalic, pokrowce .miś*, 2 nowe opony, nowy akumulator, ser
wisowany, zadbany, garażowany, stan b. dobry, • 2.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-22-13
OLTCIT CLUB. 1992 r. stan b. dobry, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
071/357-89-67

OPEL
0  O PEL • AUTON sprowadzamy całe i lekko uszko

dzone 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 obejrzenia. Facho
wa pom oc. INFO RM ACJA:, tel. 071/353-26-37, 
0601/70-67-46 01022991

OPEL ASCONA C, 1981 r., 2000 ccm, diesel, brązowy meta
lic, stan dobry, - 2.700 zł. Kłodzko, tel. 0601/88-20-62 
OPEL ASCONA SEDAN, 1981 r., 1600 ccm, diesel, złoty me
talic, alum. felgi, szyberdach, hak, 5-biegowy, 4-drzwiowy, kpi. 
dokumentacja, do częściowej wymiany blacharki, stan dobry, 
- 3.200 zł. Raciborowice Górne, tel. 076/818-97-37 
OPEL ASCONA, 1982 r., 200 tys. km, 1600 ccm, brązowy, w 
ciągłej eksploatacji, RO, hak, ospoilerowany, • 2.000 zł lub 
zamienię na Fiata 126p. Gostyń, tel. 065/572-54-55 
OPEL ASCONA, 1982 r., 1600 ccm automatic, stan b. dobry,
• 4.900 zł. Wrocław, tel. 0501/54-49-58 
OPEL ASCONA SEDAN, 1982 r., 130 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, koralowy, 4-drzwiowy, inst. gazowa, - 2.500 zł. Wro
cław, tel. 0605/20-69-30
OPEL ASCONA, 1982 r., 150 tys. km, 1600 ccm 5-biegowy, 
oryg. lakier, - 3.500 zł lub zamienię na VW Transporter, uszko
dzony. Lubań, tel. 075/722-33-79 
O PEL ASCONA, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, 
5-drzwiowy, 4-biegowy, stan dobry, na białych tablicach, - 600 
zł. Nowogród Bobrzański, tel. 068/327-62-54 
OPEL ASCONA, 1982 r., czerwony, hak, 5-drzwiowy, stan do
bry, ważny przegląd, -1.500 zł lub zamienię na Fiata. Oława, 
tel. 0608/47-10-04
O PEL ASCONA, 1982 r., czerwony, z  urzędu celnego, 
5-drzwiowy, hak, zadbany, • 3.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 
076/887-44-83
OPEL ASCONA, 1982 r., 1600 ccm, OHC, szary, stan silnika
1 blacharki dobry, 4-drzwiowy, pełna dokumentacja, w ciągłej 
eksploatacji, - 2.100 zł. Wrocław, tel. 071/353-76-34, 
0609/16-96-85
OPEL ASCONA, 1983 r., 1600 ccm, OHC, czerwony, auto
matic, wspomaganie kier., stan blacharki i silnika dobry, za
dbany, 4-drzwiowy, - 3.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-27-67 
OPEL ASCONA. 1983 r.. 69 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, nowy akumulator, pokrowce, radio, zadbany, ga
rażowany, halogeny, silnik OHC, pełna dokumentacja, stan b. 
dobry, 5-biegowy, • 3.200 zł. Strzelin, tel. 071/392-09-39, 
0606/27-97-38
OPEL ASCONA, 1983/84 r., 170 tys. km. 1600 ccm, benzy
na, zielony, oryg. lakier, bez wypadku, radio, koła zimowe, 
5-drzwiowy, zadbany, stan dobry, - 2.990 zł lub zamienię na 
większy, w tej cenie albo tańszy. Bolesław iec, tel. 
075/732-59-61,0502/37-84-36 
OPEL ASCONA SEDAN, 1983/84 r„ 1300 ccm. OHC. srebr
ny metalic, stan silnika b. dobry, po remoncie, techn. spraw
ny, oryginalny lakier, blacharka do drobnych poprawek, • 2.200 
z ł , do uzgod.. Wrocław, tel. 071/348-34-78.0601/77-61-54 
OPEL ASCONA, 1984 r., 1600 ccm inst. gazowa, po lakiero
waniu, nowy akumulator, hak, alum. felgi, 4-drzwiowy, - 3.500 
zł. Wałbrzych, tel. 074/849-57-77 
OPEL ASCONA SEDAN, 1984 r., 1800 ccm. benzyna + gaz, 
czerwony, hak, stan dobry, - 4.700 zł. Bolków, tel. 
0604/17-95-67
OPEL ASCONA GT SEDAN, 1985 r., 110 tys. km, 1600 ccm. 
90 KM, ciemnografitowy metalic, wersja sportowa, kubełko
we fotele, alum. felgi 7Jx15* (z rantem), 2-drzwiowy, RO Pio
neer z C D + 8 głośników (dobrej klasy), przyciemniane szy
by, stan b. dobry, - 6.800 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
0603/57-12-01
OPEL ASCONA, 1985 r., 1600 ccm zadbany, stan b, dobry. •
4.100 zł. Wrocław, tel. 071/348-21-36.0501/54-49-58
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OPEL ASCONA, 1985 r.. 20 tys. km, 1600 cćm, diesel, szary 
metalic, po remoncie kapitalnym silnika, nowy akumulator, ło
żyska, teleskopy, centr. zamek, el. otw. szyby, ciemne szyby, 
hak, el. podgrzewany fotel kierowcy, + części do silnika, - 5.500 
zł. Proszówka, tel. 075/781-28-70 
OPEL ASCONA SEDAN, 1985 r., 140 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, niebieski metalic, sprowadzony w całości, 4-drzwiowy, 
stan b. dobry, welurowa tapicerka, radioodtwarzacz, automa
tic, - 4.600 zł lub zamienię na Fiata 126p, Poloneza, inny. 
Wrocław, tel. 071/396-50-41,0603/14-13-93 
OPEL ASCONA, 1985/86 r., 1600 ccm, OHC, biały, z  urzędu 
celnego, w kraju od 96 r., po wymianie amortyzatorów, szczęk 
ham., cylinderków, klocków, nowy ukł. wydechowy, nowe opo
ny + zimowe, stan idealny blacharki i silnika, przegląd do
10.2001 r, • 6.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-16-88, 
0607/18-17-63
OPEL ASCONA, 1986 r., 1600 ccm, Ę, granatowy metalic, 
inst. gazowa, 5-drzwiowy, 5-biegowy, po remoncie silnika, 
nowe amortyzatory, alarm, szyberdach, - 6.100 zł. Kamienna 
Góra, tel. 0604/24-09-72
OPEL ASCONA, 1986 r.. 240 tys. km, 1600 ccm, benzyna 
stan dobry, - 4.500 zł. Świebodzice, tel. 074/854-05-20, 
0604/97-83-71
OPEL ASCONA, 1986 r., 14 tys. km, 1800 ccm, srebrny,
4-drzwiowy, 5-biegowy, hak, radio, sprowadzony w całości, -
3.500 zł. Wrocław, tel. 071/321-41-75
OPEL ASCONA SEDAN, 1986/87 r., 1600 ccm, wtrysk hatch- 
back, bez wypadku, zadbany, stan idealny, na zachodnich ta
blicach -1.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/385-57-73 
OPEL ASCONA, 1986/96 r., 190 tys. km, 1600 ccm, czerwo
ny, wer. sportowa, inst. gazowa, 5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, 
szyberdach, alum. felgi, + druga skrzynia b. (5) i felgi alumi
niowe, - 5.300 zł. Rząsiny, gm. Gryfów śl., tel. 075/784-40-83, 
0608/16-68-66
OPEL ASCONA C, 1987 r., 1800 ccm, srebrny, kpi. dokumen
tacja, zadbany, stan blacharki dobry, - 3.600 zł. Wrocław, tel. 
0501/43-03-23
OPEL ASCONA C, 1987 r., 2000 ccm, wtrysk spoilery, alumi
niowe felgi, 5-biegowy, obniżony, na zachodnich tablicach •
2.400 zł. Wrocław, tel. 0605/40-30-03 
OPEL ASCONA GTI, 1988 r., 1800 ccm, OHC, granatowy me
talic, inst. gazowa, w kraju od 1996 r., garażowany, 5-drzwio- 
wy, kubełkowe fotele, el. reg. lusterka, hak, stan dobry, • 7.500 
zł. Stara Góra, tel. 065/543-33-14 wieczorem. 0607/41-40-70 
OPEL ASCONA SEDAN, 1988 r., 1800 ccm, czerwony, alarm, 
stan dobry, - 5.700 zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05 
OPEL ASTRA, 1991 r., perłowogranatowy, centr. zamek, szy
berdach, relingi dachowe, alum. felgi, wspomaganie, napina- 
cze pasów, kubełkowe fotele, oryg. RO, inst. gazowa, atrak
cyjny wygląd, -13.000 zł. Gromadka, teł. 076/817-20-57 
OPEL ASTRA, 1991 r., 143 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie,, hak, RM,el. 
wysuwana antena, welurowa tapicerka, alum. felgi, tłumik Re
mus, obrotomierz, zderzaki w kolorze nadwozia, bez wypad
ku, garażowany, po tuningu, I właściciel, • 13.000 zł. Płóczki 
Dolne, gm. Lwówek śląski, tel. 075/784-60-87 
OPEL ASTRA CD, 1991 r., 1800 ccm, wtrysk, bordowy meta
lic, wspomaganie, ABS, centr. zamek, el. reg. i podgrzew. 
lusterka, el. reg. reflektory, el. wysuwana antena, dzielona 
tylne siedzenia, 4 zagłówki, stan b. dobry, I właściciel w kraju, 
kpi. dokumentacja, - 12.900 zł. Św iebodzice, tel. 
0605/74-74-41
OPEL ASTRA, 1991 r., 150 tys. km, 1400 ccm, biały, ABS, 
szyberdach, wspomaganie, relingi dachowe, • 13.000 zł (możl. 
wyst. fakt. VAT). Kostomłoty, teł; 071/317-02-91 
OPEL ASTRA GT, 1991 r., 98 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
katalizator, 3-drzwiówy, RM, wspomaganie, el. reguł, światła, 
halogeny, szyberdach, kubełkowe fotele, bez wypadku, spro
wadzony 03.2001 - 12.300 zł. Leszno, tel. 065/526-11-43, 
0600/35-13-43,0602/32-39-29 
OPEL ASTRA, 1991 r., 118 tys. km, 1600 ccm, benzyna, sza
ry metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., szyberdach, 
w kraju od 2 tygodni, jasna tapicerka, 5-drzwiowy, -12.500 zł. 
Miejska Górka, tel. 065/547-46-67 
OPEL ASTRA GLS, 1991 r., 1600 ccm, biały. 5-drzwiowy, szy
berdach, centr. zamek, wspomaganie kier., welurowa tapicer
ka, sprowadzony w całości, - 12.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/399-84-61,0607/44-01-17 
OPEL ASTRA KOMBI, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, granato
wy, 5-drzwiowy, -11.900 zł. Opole, tel. 0607/34-81-10 
OPEL ASTRA, 1991 r., 60 tys. km, 1400 ccm, niebieski,
5-drzwiowy, welurowa tapicerka, centr. zamek, szyberdach, 
alarm, RM, -12.000 zł. Wrocław, teł. 071/352-30-14 
OPEL ASTRA, 1991 r., bordowy metalic, 5-drzwiowy, -11.500 
zl. Żary, tel. 0608/35-00-89
OPEL ASTRA, 1991/92 r., 145 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
perłowogranatowy metalic, w kraju od 2 tygodni, na kolach, 
3-drzwiowy, serwo, RO + głośniki, alum. felgi, folia lustrzana 
na szyby z  atestem, sportowy układ wydechowy, atrakcyjny 
wygląd, stan idealny, • 11.800 zł. Bolesław iec, tel. 
075/732-36-91,0601/70-56-89 
OPEL ASTRA, 1991/92 r., 126 tys. km, 1400 ccm, ciemno
niebieski, RO, 5-drzwiowy, regulacja pasów, reg. świateł, 
5-biegowy, zadbany, garażowany, komplet opon zimowych, •
12.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-41-80,0608/47-72-16 
OPEL ASTRA KOMBI, 1991/92 r., 138 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, perłowografitowy metalic, centralny zamek, wspoma
ganie kier., roleta, relingi dachowe, radio, kubełkowe fotele, 
el. reg. reflektory, sprowadzony na kołach, po przeglądzie, 
atrakcyjny wygląd, bez wypadku, - 13.800 zł. Rawicz, tel. 
0608/03-76-19
OPEL ASTRA, 1991/92 r., 1400 ccm, czerwony, szyberdach, 
immobilizer, RO, oclony w całości, - 12.000 zł. Żary, tel. 
068/363-80-27
OPEL ASTRA KOMBI. 1992r., 160tys.km, 1600 ccm, wtrysk, 
biały, kubełkowe fotele, zielone szyby, RM + 6 głośników, re
lingi dachowe, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, stan 
b. dobry, wersja C lub, - 13.900 zł. Bojanowo, tel. 
065/545-68-77 w godz. 11-18,0606/48-25-32 
OPEL ASTRA, 1992 r.f 115 tys. km, 1400 ccm, kolor wiśnio
wy, centr. zamek, szyberdach, radio, immobilizer, • 12.400 zł. 
Jarocin, tel. 0601/57-35-88
OPEL ASTRA, 1992 r„ 145 tys. km, 1400 ccm, biały, 3-drzwio
wy, RO, alarm, el. reg. światła, pierwszy właściciel w kraju, 
pełna dokumentacja, garażowany, zadbany, • 13.800 zł. Ka
mienna Góra, tel. 075/744-42-07 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, 
wspomaganie, szyberdach, stan b. dobry, zadbany, -13.600 
zł lub zamienię, (możliwe raty). Legnica, tel. 0605/28-37-83 
OPEL ASTRA GSI, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, 
wspomaganie, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. re
flektory, kubełkowe fotele, alum. felgi, komputer, immobilizer, 
reg. fotel kierowcy, obniżony, RO, - 16.500 zł. Lubin, tel. 
076/846-80-97,0605/05-85-01 po godz. 16 
OPEL ASTRA SEDAN, 1992 r., 75 tys. km. 1400 ccm, bordo
wy, centr. zamek, ABS, alarm, szyberdach, RO, książka ser
wisowa, sprowadzony w całości, stan b. dobry, • 14.500 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-23-08,0607/79-39-76 
OPEL ASTRA, 1992 r., 110 tys. km, 1400 ccm, benzyna, wi
śniowy metalic. 5-drzwiowy, RO, oclony, przegląd, bez opłat 
skarbowych, stan idealny, - 13.200 zł. Raw icz, tel. 
065/545-24-99
OPEL ASTRA, 1992 r., 140 tys. km, 1600 ccm, biały, 3-drzwio
wy, wspomaganie, ABS, RM stereo, kubełkowe fotele, stan 
techn. b. dobry, • 12.500 zł (zwolnienie z  opłaty skarb.). Ra
wicz, tel. 065/546-29-15,0603/63-13-56 
OPEL ASTRA, 1992 r., 132 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czar
ny metalic, 5-drzwiowy, alum. felgi, centr. zamek, wspomaga
nie, szyberdach, welurowa tapicerka, RM, el. reg. reflektory, 
bez wypadku, * 13.200 zł. Syców, tel. 0605/38-05-59, 
062/785-30-70
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, biały, re
lingi dachowe, wspomaganie, el. reg. reflektory, • 12.500 zł. 
Wrocław, tel. 0601/72-37-47

OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 110 tys. km, 1700 ccm. turbo 
D. niebieski metalic, silnik Isuzu, intercooler, wspomaganie, 
centr. zamek, alarm + pilot, relingi dachowe, szyberdach, ro
leta, stan b. dobry, - 16.800 zł. Wrocław, tel. 330-00-45, 
0601/56-07-79
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 146 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
biały, serwo, centr. zamek, • 12.000 zł. Żary, tel. 
068/374-26-24,0603/57-38-56,0049/17-34-08-97-94 Niem
cy
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 zł (możliwe 
ra ty). Te l. 065/572-24-74 lub  0607/38-00-09 
01024751

OPEL ASTRA GLS, 1992 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy, szyberdach, centr. zamek, szyberdach, wspomaga
nie, welurowa tapicerka, - 13.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/97-64-77
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, śliwkowy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, relingi, 
alarm, RO, w kraju od 2000 r., zadbany, kpi. dokumentacja, -
13.700 zł. Bolesławiec, tel. 0608/79-15-20 
OPEL ASTRA, 1992 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ciem
nogranatowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, RO, re
guł. fotel kierowcy, 5-drzwiowy, dzielona tylna kanapa, tapi
cerka w idealnym stanie, garażowany, sprowadzony w cało
ści w 97 r., kpi. dokumentacja, - 15.500 zł. Bolków, tel. 
075/741-30-97
OPEL ASTRA GL, 1992 r., 118 tys. km, 1400,ccm, wtrysk, 
wiśniowy, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, bez wypadku,

kpi. dokumentacja, zadbany, stan b. dobry, -15.200 zł lub za
mienię. Góra, tel. 065/543-28-78,0606/44-28-11 
OPEL ASTRA, 1992 r., 1600 ccm, kolor wiśniowy metalic, 
hatchback, 5-drzwiowy, na białych tablicach - 3.500 DEM. 
Gubin, tel. 0503/98-81-94
OPEL ASTRA, 1992 r., 38 tys. km, 1400 ccm, biały, bez wy
padku, oryg. przebieg, książka serwisowa, centr. zamek, ra
dio, welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, w kraju od tygodnia, I 
właściciel, • 13.300 zł. Iłowa. woj. zielonogórskie, tel. 
0601/74-20-47
OPEL ASTRA, 1992 r., 157 tys. km, 1400 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, RM, alarm + pilot, 
centr. zamek, blokada skrzyni biegów, garażowany, zadbany 
- 13.500 zł lub zamienię na młodszy rocznik, do 30.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/755-37-36 
OPEL ASTRA, 1992 r., 81 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, niebie
ski, katalizator, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, we
lurowa tapicerka, nowy akumulator, przewody w/n i świece 
żarowe, aktualny przegląd, I właściciel w Polsce, 5-drzwio- 
wy, -15.600 zł. Kluczbork, tel. 077/418-63-22 
OPEL ASTRA GL, 1992 r., 1389 ccm, benzyna, srebrny me
talic, stan b. dobry, RO, alarm, centr. zamek, halogeny, za
dbane wnętrze, II właściciel, - 12.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-47-04
OPEL ASTRA GT, 1992 r.. 110 tys. km. 1800 ccm. wtrysk, 
kolor wiśniowy. 5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, RM, 
bez wypadku, - 11.900 zł. Legnica, teł. 076/862-03-91, 
0605/63-27-78
OPEL ASTRA, '1992 r., 1600 ccm, - 15.000 zł. Leszno, tel. 
0607/73-46-64,0601/57-14-87 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992r., 170 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
biały, składak, relingi dachowe, do wymiany amortyzatory i 
tarcze hamulcowe, w ciągłej eksploatacji, 13.500 zł. Lubin, 
tel. 0603/55-08-99
OPEL ASTRA, 1992 r., 115 tys. km, 1800 ccm, biały, 4-drzwio
wy, szyberdach, serwo, centr. zamek, radio, przegląd do 2002 
r, -12.300 zł. Lubin, tel. 076/842-83-43 
OPEL ASTRA, 1992 r„ 150 tys. km, 1600 ccm, bordowy me
talic, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie kier., relingi -
3.200 DEM. Lwówek Śląski, tel. 075/782-54-08 
OPEL ASTRA KOMBI. 1992 r.. 150 tys. km. 1700 ccm, diesel, 
biały, do sprowadzenia z Niemiec, stan idealny, centr. zamek, 
wspomaganie, szyberdach, relingi dachowe, ABS, roleta, -
14.000 zl. Lwówek Śląski, tel. 0607/06-07-44,0602/63-01-69 
OPEL ASTRA, 1992 r., 125 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, RO, wspomaganie, stan techn. b. dobry, - 14.000 zł. 
Milicz, tel. 071/383-00-78
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r.. 110 tys. km, 1600 ccm, wtrysk 
bez wypadku, wspomaganie kier., centralny zamek, relingi da
chowe, roleta, welurowa tapicerka, radioodtwarzacz, • 13.300 
zł. Paczków, tel. 0604/97-38-95 
OPEL ASTRA, 1992 r., 96 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, wspomaganie, oryg. RO, el. reg. reflektory, dzielona 
tylna kanapa, sprowadzony na nowych zasadach, bez wy
padku, na kołach, kpi. dokumentacja, stan idealny, -12.900 zł 
lub zam ienię na Fiata Cinquecento. Raw icz, tel. 
065/546-27-99,0502/68-02-14 
OPEL ASTRA, 1992 r., 105 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski, 3-drzwiowy, szyberdach, blokada skrzyni biegów, nowe 
opony, przegląd do 04.2002 r, -10.000 zł. Tadeusz Borysiuk, 
58-150 Strzegom, ul. Legnicka 58 
OPEL ASTRA, 1992 r., 129 tys. km, 1600 ccm, srebrny meta
lic, 3-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, alum. felgi, welu
rowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, sprowadzony w cało
ści, zadbany, kpi. dokumentacja, - 12.500 zł. Syców, tel. 
0609/63-51-12
OPEL ASTRA, 1992 r., 107 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, mor
ski metalic, w kraju od tygodnia, bez wypadku, szyberdach, 
RM, el. antena, serwisowany, stan b. dobry, 3-drzwiowy, 5-bie
gowy, oclony w całości, -11.800 zł. Syców, tel. 062/785-17?05 
OPEL ASTRA, 1992 r., 110 tys. km, 1700 ccm, turbo D, stalo
wy metalic, 3-drzwiowy, radioodtwarzacz, wspomaganie kier., 
centralny zamek, nie eksploatowany w kraju, • 15.200 zł. Sy
ców, tel. 0502/59-51-68
OPEL ASTRA, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, szary, bez wy
padku, zadbany, szyberdach, wspomaganie, -12.900 zł. Trze
bień, gm. Bolesławiec, tel. 0603/65-85-19 
OPEL ASTRA, 1992 r., 150 tys. km, 1700 ccm, diesel, bordo
wy, 5-drZwiowy, centralny zamek, wspomaganie kier., szyber
dach, welurowa tapicerka, RO, bez wypadku, do sprowadze
nia, stan techn. dobry, - 12.100 zł. Unikowlce, tel. 
077/431-63-78,0606/19-96-14 
OPEL ASTRA, 1992 r., 128 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, nie
bieski, oryg. lakier, centr. zamek z  pilotem, alarm, immobili
zer, el. reg. reflektory, zderzaki w kolorze nadwozia, I właści
ciel, kpi. dokumentacja, ekonomiczny, • 13.300 zł. Wałbrzych, 
tel. 0607/74-06-53
OPEL ASTRA, 1992 r., 100 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebr
ny, 4-drzwiowy, szyberdach, do sprowadzenia z Niemiec, -
11.000 zł. Wrocław, tel. 0502/25-80-49
OPEL ASTRA, 1992 r., 124 tys. km, 1700 ccm, diesel, bordo
wy metalic, w kraju od tygodnia, wspomaganie kier., RM, ku
pujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 13.500 zł. Wrocław, 
tel. 0600/37-40-75
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, biały, re
lingi dachowe, wspomaganie kier., centralny zamek, radiood
twarzacz, welurowa tapicerka, stan silnika i blacharki b. do
bry, pełna dokumentacja, garażowany, zadbany, • 13.300 zł. 
Ząbkowice śląskie, tel. 0600/55-05-84 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r.a 130 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, niebieski, centr. zamek, wspomaganie, 5-biegowy, spro
wadzony w całości z Niemiec, nie eksploatowany w kraju, stan 
b. dobry, -14.500 zl. Żary, tel. 0605/59-03-89 
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 92 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, bez wypadku, sprowadzony z  Niemiec, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, serwisowany, dzielona tyl

na kanapa, RM, dodatkowe światło .stop”, zarejestrowany, kpi. 
dokumentacja, • 14.300 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-22-80, 
0608/35-62-25
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 80 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, książka serwisowa, el. reg. reflektory, 5-drzwiowy, ra
dio + 6 głośników, sprowadzony w całości, hak, garażowany, 
zadbany, nie eksploatowany w kraju, stan idealny, -11.900 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/644-05-70,0501/57-32-58 
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 78 tys. km, 1400 ccm, srebrny me
talic, 3-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, zadbany, I 
właściciel w kraju; RO, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, -
12.500 zł. Góra, tel. 065/543-47-50 
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 110 tys. km, 1700 ccm, diesel, nie
bieski metalic, szyberdach, wspomaganie kier., el. reg. reflek
tory, welurowa tapicerka, radioodtwarzacz, napinacze pasów, 
garażowany, stan idealny, - 15.900 zł lub zamienię na inny, 
1995 r., diesel. Kłodzko, tel. 0604/87-53-33 
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 150 tys. km, 1600 ccm, grafitowy 
metalic, 5-drzwiowy, centralny zamek, wspomaganie kier., we
lurowa tapicerka, radioodtwarzacz, bez wypadku, -13.900 zł. 
Legnica, tel. 076/854-32-16,0602/38-55-22 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992/93 r., 155 tys. km, 1400 ccm, biały, 
centr. zamek, roleta bagażnika, alum. felgi, alarm, radio + 6 
głośników, -11.000 zł. Lubin, tel. 0601/72-34-13 
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 116 tys. km, 1600 ccm, perłowowi- 
śniowy metalic, wspomaganie kier., bez wypadku, szyberdach, 
radioodtwarzacz, welurowa tapicerka, halogeny, lusterka i zde
rzaki w kolorze nadwozia, sprowadzony w całości, -14.700 
zł. Rawicz, tel. 0605/61-79-12
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 125 tys. km, 1400 ćcm, wtrysk, 
bordowy metalic, centr. zamek, welurowa tapicerka, el. reg. 
reflektory, RM, • 13.700 zł. Rawicz, tel. 065/546-47-49, 
0606/51-38-01,

OPEL ASTRA, 1992/93 r., 98 tys. km. 1400 ccm, srebrny me
talic, 3-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, immobilizer, 
stan b. dobry, w kraju od mies., możliwe raty, -13.900 zł lub 
zamienię. Trzebnica, tel. 071/312-18-87,0607/40-20-17 
OPEL ASTRA GLX, 1992/93 r., 155 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
kolor stalowy metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, centr. za
mek, szyberdach, wspomaganie, RO, koła zapasowe 4 szt., -
7.000 zł (cło ok. 4.000 zł). Wschowa, tel. 065/540-66-43 
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 110 tys. km, 1700 ccm, diesel, bor
dowy metalic, bez wypadku, pełna dokumentacja, sprowadzo
ny w całości w 2000 r., RO, szyberdach el. otwierany, • 14.200 
zł. Ziębice, tel. 074/819-90-62,0600/81-45-48
OPEL ASTRA GSI, 1992/93 r., 150 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, bez wypadku, serwisowany, ABS, kom
puter, szyberdach, wspomaganie, RM, halogeny, kubełkowe 
fotele, immobilizer, kpi. dokumentacja, w kraju od 03.2001 r., 
kpi. dokumentacja, -16.500 zł. Żary, tel. 068/375-07-25 
OPEL ASTRA, 1992/97 r., 113 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, szary metalic, centr. zamek, RM, el. otw. szyby, el. 
otw. szyby, I właściciel w kraju, wspomaganie, - 14.200 zł. 
Lubin, tel. 076/749-49-19
OPEL ASTRA CARAVAN, 1993 r., 176 tys. km, 1700 ccm, 
turbo D, czerwony, zadbany, dodatki, -19.000 zł. Buczkowice 
k. Bielska-Białej, (el. 0501/26-40-40 
OPEL ASTRA, 1993 r., 2000 ccm, turkusowy metalic, 
5-drzwiowy, bez wypadku, dużo dodatków, alum. felgi, -15.500 
zł. Gostyń, tel. 0602/75-95-88
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 112 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, ABS, szyberdach, el. reg. lusterka, el. reg. 
reflektory, alarm, immobilizer, dodatkowe halogeny, wspoma
ganie, sprowadzony w całości, - 16.600 zł. Lubin, tel. 
076/749-76-97,0605/45-58-48 
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 130 tys. km. 1700 ccm, turbo 
D, czerwony, do sprowadzenia z Niemiec, bogate wyposaże
nie, stan idealny, cena - 5.200 DEM + cło. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-29-75,0607/30-64-13 
OPEL ASTRA, 1993 r., 98 tys. km, 1400 ccm. wtrysk, meksy
kańska czerwień, 3-drzwiowy, bez wypadku, książka serwi
sowa, zadbany, -12.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Ra
wicz, tel. 065/573-18-45,0601/77-37-17 
OPEL ASTRA SEDAN, 1993 r., 90 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, bordowy, 4-drzwiowy, szyberdach, radio, stan idealny, w 
kraju od tygodnia, - 15.300 zł. Syców, tel. 062/785-35-30, 
0606/37-88-48
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 100 tys. km, 1400 ccm, nie
bieski, wspomaganie, el. reg. lusterka, • 14.500 zł. Szlichtyn
gowa, tel. 065/549-21-11
OPEL ASTRA, 1993 r., 1600 ccm. benzyna, - 12.000 zł. 
Wschowa, tel. 0609/62-93-47
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 130 tys. km. 1600 ccm, ben
zyna, zielony metalic, serwo, centr. zamek, -11.000 zł. Żary, 
tel. 068/374-26-24, 0603/57-38-56, 0049/17-34-08-97-94 
Niemcy
O  O PEL  A STR A  CD  SEDAN, 1993 r., 1800 ccm, sza

ry metalic, wspomaganie, ABS , centr. zamek, szy
berdach, bez wypadku, -15.900 z ł lub zamienię. 
Ż a ry , u l. O k rze i 9, te l. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87021371

O  O PEL  A STR A  SEDAN, 1993 r., 75 tys. km, 1400 
ccm , srebrny m etalic, m odel z  czerwca, kupiony 
w  kraju, alarm + pilot, Mul-T-Lock, oznakowany, 
alum. felg i, radio, bez wypadku, dzielone s iedze
nia, stan idealny, -17.000 z ł (cena do uzgodnie
nia). Żary, ul. Spacerow a 2, tel. 068/375-94-15 
84014951

OPEL ASTRA SEDAN, 1993 r.. 80 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
welurowa tapicerka, immobilizer, -13.500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-58-52
OPEL ASTRA, 1993 r., 110 tys. km, 2000 ccm, 16V, czerwień 
meksykańska, komputer, ABS, szyberdach, kontrol-traktion, 
limitowana wersja, 180 KM, ukł. wydechowy Remus, alum. 
felgi, ospoilerowany, wzmocnione zawieszenie, homologacja 
rajdowa, - 24.000 zł. Głogów, tel. 076/834-77-58 
OPEL ASTRA, 1993 r., 137 tys. km, 1600 ccm, benzyna, nie
bieski, ABS, szyberdach, wspomaganie kier., pod. powietrz
na, hak, RO, stan techn. b. dobry, - 14.800 zł. Głogów, tel. 
076/834-74-74
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 150 tys. km, 1800 ccm, czer
wony, dużo dodatków, bez wypadku, stan idealny, • 14.200 zł. 
Głuszyca, tel. 074/845-90-86
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 134 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, biały, bez wypadku, zadbany, sprowadzony na nowych 
zasadach, stan b. dobry, tydzień w kraju, • 13.800 zł. Kostrzyn, 
tel. 0605/60-18-93
OPEL ASTRA SEDAN, 1993 r., 64 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, 
szyberdach, immobilizer, el. reg. lusterka, welurowa tapicer
ka, książka serwisowa, RM, • 17.700 zł. Kwilcz, tel. 
061/291-52-29,0605/21-26-08 
OPEL ASTRA, 1993 r., 132 tys. km, 1700 ccm. diesel, biały, 
3-drzwiowy, stan idealny; w kraju od 2 tygodni, - 15.900 zł. 
Legnica, tel. 0601/71-51-45
OPEL ASTRA GSI, 1993 r., 143 tys. km, 2000 ccm, niebieski 
metalic, komputer, ABS, centr. zamek, szyberdach, 3-drzwio- 
wy, alum. felgi, spoilery, obniżony, ciemne szyby tylne, wspo
maganie, el. reg. lusterka, fotele kubełkowe, el. otw. szyby, -
15.000 zł. Lubań. tel. 075/721-35-26
OPEL ASTRA SEDAN, 1993 r., 107 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
srebrny, bez wypadku, sprowadzony z Niemiec na nowych 
warunkach, 4-drzwiowy, 4 zagłówki, kpi. zimowych kół, el. reg. 
reflektory, kpi. dokumentacja, stan idealny, • 13.700 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-55-88, 0604/72-13-43, Niemcy, tel. 
0049/17-42-85-40-12

OPEL ASTRA CABRIO, 1993 r„ 114 tys. km, 2000 ccm, zie
lony metalic, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, alum. felgi, 
RO Pioneer+pilot, serwisowany, kpi. dokumentacja, • 21.000 
zl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-99.0606/78-50-23 
OPEL ASTRA, 1993 r„ 1600 ccm, wtrysk, niebieski metalic, 
centralny zamek, wspomaganie kier., immobilizer, radio, welu
rowa tapicerka, el. reg. reflektory, -15.300 zł. Miejska Górka, 
tel. 065/547-76-36
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r„ 160 tys. km, 1700 ccm, TDi, 
chabrowy, wspomaganie kier., roleta, RM, el. reguł, reflekto
ry, dzielona tylna kanapa, zadbany, garażowany, • 16.300 zł 
lub zamienię na tańszy. Paczków, tel. 0602/33-69-85, 
0604/63-73-60
OPEL ASTRA 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., 92 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, wspomaganie kier., szyberdach, aluminiowe felgi, ra
dio + głośniki, garażowany, serwisowany, stan b. dobry, -
14.900 zł. Pustków Żurawski, tel. 071/390-85-30, 
0605/85-47-09
OPEL ASTRA, 1993 r., 95 tys. km, 1400 ccm, srebrny, 
5-drzwiowy, wspomaganie kier., szyberdach, el. lampy, cen
tralny zamek, • 14.400 zł. Rawicz, tel. 0600/34-45-25 
OPEL ASTRA, 1993 r., 113 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie kier., szyberdach, immobilizer, RO Blaupunkt 
z  RDS, zadbany, stan techn. b. dobry/sprowadzony z Nie
miec, w kraju od 5 dni, -15.800 zł. Sobótka, tel. 071/316-26-51 
OPEL ASTRA, 1993 r., 127 tys. km, 1700 ccm, diesel, perło- 
wosrebrny metalic, bez wypadku, oryginalny lakier, I właści
ciel, pełna dokumentacja, w kraju od tygodnia, pasy pirotech
niczne, podgrzewane fotele, wspomaganie kier., zadbany, po 
przeglądzie techn., stan b. dobry, • 14.300 zł. Sobótka, tel. 
0604/44-05-90
OPEL ASTRA GT, 1993 r., 1800 ccm, wtrysk, benzyna, biały, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, ABS, szyber
dach, wspomaganie, RM, • 14.300 zł. Twardogóra, tel. 
0601/76-12-77
OPEL ASTRA SEDAN, 1993 r., 92 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, srebrny metalic, centralny zamek, radioodtwarzacz, halo
geny, welurowa tapicerka, zadbany, zderzaki w kolorze nad
wozia, wspomaganie kier, - 14.700 zł. Wrocław, tel. 
0503/78-82-02
OPEL ASTRA, 1993 r., 130 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 
zderzaki w kolorze nadwozia (z wersji GSi), welurowa tapi
cerka, 5-drzwiowy, pokrowce, 6 głośników, dzielona kanapa, 
stan b. dobry, zadbany, -17.000 zł. Wrocław, tel. 325-85-66, 
0609/47-10-70
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 140 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
bordowy, wersja CD, ABS, wspomaganie, centr. zamek + pi
lot, alarm ♦ pilot, RM Blaupunkt, el. reg. i podgrzew. lusterka, 
el. reg. reflektory, szyberdach, reg. pasy, roleta, relingi da
chowe, siatka, sprow. w całości 07.2000 r., bez wypadku, 
garażowany, - 16.900 zł. Zawidów, tel. 075/778-87-52, 
0600/50-30-41 %
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r.. 140 tys. km, 1400 ccm centr. 
zamek, RO, opony zimowe, - 12.500 zł. Żary, tel. 
068/374-43-13
OPEL ASTRA TDI, 1993/94 r., 170 tys. km, 1700 ccm, niebie
ski metalic, kombi, centr. zamek, RM, szyberdach, relingi da
chowe, obrotomierz, welurowa tapicerka, książka serwisowa, 
sprowadzony w całości, bez wypadku 05.2001 r., oznakowa
ny, stan b. dobry, -18.300 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-75, 
0608/10-08-32
OPEL ASTRA, 1993/94 r., 88 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, per- 
łowoburgundowy, wspomaganie, centr. zamek, ABS, weluro
wa tapicerka. RM, szyberdach, sprowadzony w całości, w 
kraju od 2 dni, po przeglądzie, 5-drzwiowy, stan idealny •
15.300 zł. Rawicz, tel. 0605/22-90-19
OPEL ASTRA KOMBI. 1994 r., 110 tys. km. 1400 ccm, ben
zyna, biały, relingi dachowe, wspomaganie, radio, stan do
bry, do sprowadzenia z Niemiec, • 13.500 zL Jasień, tel. 
068/371-08-70
OPEL ASTRA, 1994 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, centr. 
zamek, wspomaganie, stan b. dobry, - 13.900 zł lub zamie
nię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 2000 ccm, srebrny, el. reg. i 
podgrzewane lusterka, ABS, obrotomierz, II właściciel, alum. 
felgi, wspomaganie, rozkładana tylna kanapa, zarysowane 
drzwi bagażnika, -12.700 zł. Wrocław, tel. 0603/48-51-94 
OPEL ASTRA, 1994 r., 146 tys. km, 1700 ccm, TDi, 82 KM, 
granatowy metalic, turbo diesel intercooler, silnik Isuzu, centr. 
zamek, alarm + pilot, elektr. otw. szyby, kubełkowe fotele, na
pinacze pasów, RM Blaupunkt + zmieniacz CD, wspomaga
nie kier, -18.500 zł. Wrocław, tel. 0602/11-75-12 
OPEL ASTRA, 1994 r., 118 tys. km, 1600 ccm, Si 101 PS, 
fioletowy metalic, el. otw. szyby, poduszka pow., el. reg. lu
sterka; klimatyzacja, centr. zamek + pilot, wspomaganie, RM, 
kubełkowe fotele, ukł. wydechowy remus, I właściciel, spro
wadzony w całości, stan idealny, • 17.900 zł. Żary, tel. 
068/363-64-17,0602/75-27-17 
OPEL ASTRA GL, 1994 r., 1400 ccm, czerwony, kupiony w 
salonie, immobilizer, centr. zamek, alarm + pilot, stan idealny, 
zadbany, -19.500 zł. Żary, tel. 0608/59-65-31 
O  O P E L  A S T R A  GSI, 1994 r., n ieb ie sk i metalic, 

wspomaganie kier., centr. zamek, -16.700 z ł lub 
zam ienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/7949-88 87021231

OPEL ASTRA, 1994 r., 120 tys. km, 1600 ccm, zielony meta
lic, RO, bez wypadku, 5-drzwiowy, serwisowany, poduszka 
pow., el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, alarm + pilot, 
stan b. dobry, - 17.200 zł. Drezdenko, tel. 095/762-23-05, 
0600/65-00-83
OPEL ASTRA CABRIO. 1994 r., 70 tys. km. 2000 ccm. 120 
KM, turkusowy metalic, pełne wyp. elektr., wspomaganie, c. 
zamek, ABS, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, alum. 
felgi. -19.900 zł. Kalisz, tel. 062/502-32-25.0603/69-19-06 
OPEL ASTRA, 1994 r., 148 tys. km, 1700 ccm. diesel, czer
wony, 3-drzwiowy, wspomaganie, immobilizer, szyberdach, 
sprowadzony w 5.2001 r., książka serwisowa, RM Blaupunkt, 
po przeglądzie, - 15.900 zł (zwolnienie z  opłaty skarb.). Ko
żuchów, tel. 0602/10-20-03
OPEL ASTRA, 1994 r., 1.600 ccm, Si, granatowy metalic, bez 
wypadku, poduszka powietrzna, ABS, wspomaganie, c. za
mek, radioodtwarzacz, szyberdach, el. reg. lusterka, haloge
ny, zderzaki w kolorze nadwozia, bardzo zadbany, I właści
ciel w Niemczech, kupujący zwolniony z  opłaty skarbowej, -
17.300 zł. Krotoszyn, teł. 0606/16-77-67
OPEL ASTRA, 1994 r., 108 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, fiole
towy metalic, obniżony, sportowy ukł. wydechowy, alum. fel
gi, wspomaganie, szyberdach, poduszka pow., I właściciel w 
kraju, -18.500 zł lub zamienię na uszkodzony VW Golf III, w 
tej cenie. Legnica, tel. 0502/29-62-41 
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 108 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, zielony metalic, katalizator, serwo, relingi dachowe, 
centr. zamek, bez wypadku, do sprowadzenia z Niemiec -
15.100 zł (z cłem i transportem). Leszno, tel. 065/526-11-43, 
0600/35-13-43,0602/32-39-29 
OPEL ASTRA, 1994 r., 67 tys. km, 1600 ccm, benzyna, fiole
towy metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie, podusz
ka powietrzna, • 15.000 zł lub zamiana na ciągnik rolniczy lub 
kombajn zbożowy. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/734-84-69 
OPEL ASTRA, 1994 r., czerwony, 4-drzwiowy. poduszka pow., 
el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, sedan, stan b. dobry, -
18.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/733-32-20,0603/93-60-35 
OPEL ASTRA GSi, 1994 r., 120 tys. km, 1800 ccm, niebieski 
metalic, 3-drzwiowy, ABS, wspomaganie kier., poduszka pow., 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, immobilizer, aluminio
we felgi, katalizator, I właściciel, sportowa wersja, -18.900 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/747-39-76 
OPEL ASTRA. 1994 r., 95 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, szyberdach, 
welur, poduszka pow., skórzana kierownica, RO, lakierowa
ne zderzaki i lusterka, regulacja lamp, 5-drzwiowy. garażo

wany, bez wypadku, -. 17.200 zł. Jerzy Kubiak, Ostrzeszów, 
tel. 062/730-38-80 wewn. 40
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 148 tys. km, 1700 ćcm, TDi. 
niebieski, centralny zamek, wspomaganie kier., szyberdach, 
welurowa tapicerka, do sprowadzenia, do poprawek lakierni
czych, na gotowo (z cłem i transportem), • 16.200 zł. Pacz
ków, tel. 077/431-63-78,0606/19-96-14 
OPEL ASTRA, 1994 r., 1700 ccm, diesel, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, szyberdach, centralny zamek + pilot, -15.900 zł. 
Rawicz, tel. 065/547-48-11 po godz. 20,0604/94-24-50 
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r.. 134 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
granatowy metalic, centralny zamek, alarm, radioodtwarzacz, 
I właściciel, relingi dachowe, garażowany, bagażnik dacho
wy, stan b. dobry, - 17.300 zł. Strzelin, tel. 071/392-03-52, 
0604/14-16-85
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 105 tys. km, 1600 ccm, biały, 
centr. zamek, ABS, wspomaganie, poduszka powietrzna, el. 
otw. szyby, radioodtwarzacż, alum. felgi, roleta, - 19.000 zł. 
Syców, tel. 062/785-35-53,0603/58-56-02 
OPEL ASTRA, 1994 r., 91 tys. km, 1400 ccm, biały, 3-drzwio
wy, szyberdach, zadbane wnętrze, w kraju od miesiąca, bez 
wypadku, faktura VAT, • 16.000 zł (zwolnienie z opłat). Świd
nica, tel. 074/851-63-87.0604/93-87-75 
OPEL ASTRA, 1994 r., 139 tys. km, 1700 ccm, turbo D. czer
wony, bez wypadku, ABS, poduszka pow., szyberdach, wspo
maganie kier., RO, halogeny, welurowa tapicerka, 5-drzwio- 
wy, do sprowadzenia, stan techn. b. dobry, -17.200 zł. Uniko- 
wice, tel. 077/431-63-78,0606/19-96-14 
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 2000 ccm, benzyna, niebie
ski, ABS, szyberdach, relingi dachowe, el. reg. lusterka, alum. 
felgi, wspomaganie, sprowadzony w całości, -12.600 zł. Wro
cław, tel. 0603/48-51-94
OPEL ASTRA KOMBI. 1994 r.. 90 tys. km. 1700 ccm. TDi. 
Isuzu, czerwony, centr. zamek, wspomaganie kier., alarm, szy
berdach, poduszka powietrzna, radio, książka serwisowa, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, profilowane siedzenia, •
22.500 zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-89 
OPEL ASTRA KOMBI. 1994 r., 116 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, bordowy, poduszka pow., centr. zamek, alarm, 
Mul-T-Lock, RM, dzielona kanapa, opony zimowe, Mtóaści- 
ciel, zadbany, -15.300 zł. Wrocław, tel. 0603/67-22-11 
OPEL ASTRA, 1994 r., 83 tys. km, 1600 ccm, Si, atramento
wy metalic, ABS, pod. powietrzna, wspomaganie, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, RM z RDS, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, halogeny, 3-drzwiowy, stan b. 
dobry, zadbany, -17.000 zł. Zalesie Wlkp., tel. 065/571-72-07, 
0608/33-27-48
OPEL ASTRA KOMBI. 1994/95 r., 103 tys. km. 1700 ccm, 
TDi, biały, bez wypadku, szyberdach, wspomaganie kier., 2 
pod. powietrzne, nie rejestrowany w kraju, sprowadzony z 
Niemiec, stan b. dobry, relingi dachowe, - 20.900 zł. Bralin, 
tel. 062/781-27-56
OPEL ASTRA SEDAN, 1994/95 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 
szary metalic, bez wypadku, w kraju od tygodnia, poduszka 
pow., wspomaganie, szyberdach, RM, centr. zamek, immobi
lizer, welurowa tapicerka, serwisowany, książka serwisowa, I 
właściciel, garażowany, stan idealny, • 18.300 zł (zwolnienie 
z opłaty skarb.). Mirostowice Dolne, woj. zielonogórskie, tel. 
0607/65-57-67
OPEL ASTRA SEDAN. 1994/95 r., 75 tys. km, 1400 ccm, bor
dowy metalic, z  salonu, faktura zakupu, książka serwisowa, 
poduszka pow., centralny zamek, alarm, blokada skrzyni bie
gów, dzielona tylna kanapa, stan b. dobry, -17.600 zł. Pacz
ków. tel. 077/431-73-47.0604/94-51-32 
OPEL ASTRA TDI, 1994/95 r., 89 tys. km, 1700 ccm, morski 
metalic, 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, welurowa tapicerka, 
wspomaganie, RM, szyberdach, centr. zamek, sprowadzony 
w całości, w kraju od 1 dnia, po przeglądzie, stan idealny, -
19.900 zł. Rawicz, tel. 0605/22-90-19 
OPEL ASTRA KOMBI, 1994/95 r., 106 tys. km, 1700 ccm, 
turbo D, granatowy, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., re
lingi dachowe, bez wypadku, w kraju od miesiąca, sprowa
dzony w całości, pełna dokumentacja, nie eksploatowany w 
kraju, atrakcyjny wygląd, stan idealny, - 18.500 zł. Sobótka, 
tel. 071/316-21-83,0602/50-64-80 
OPEL ASTRA KOMBI, 1994/95 r., 86 tys. km, 1600 ccm, czar
ny metalic, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek, wspo
maganie kier., szyberdach, halogeny, welurowa tapicerka, RM 
Blaupunkt, roleta, dzielona tylna kanapa, relingi dachowe, na
pinacze pasów, II właściciel, stan idealny, -19.300 zł. Świdni
ca, tel. 074/852-95-72,0603/33-56-83 
OPEL ASTRA, 1995 r„ 71 tys. km, 1400 ccm, 82 KM, zielony 
metalic, immobilizer, centr. zamek, alarm, oznakowany, RM, 
hak, kupiony w salonie, bez wypadku, - 20.000 zł. Legnica, 
tel. 076/866-17-89
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 1700 ccm, TDi. biały, 2 po
duszki pow., centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, relin
gi, roeita, wersja Avatgarde, - 16.500 zl. Lwówek śląski, tel. 
075/782-36-36,0602/53-17-02 
OPEL ASTRA CABRIO, 1995 r., 64 tys. km, 1800 ccm. 16V, 
pomarańczowy, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. 
reflektory, w kraju ód mies., stan b. dobry, - 28.700 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 0608/65-76-25,0605/15-35-06 
OPEL ASTRA TDS, 1995 r., 110 tys. km, 1700 ccm. bordowy 
metalic, el. otw. szyby, halogeny, alum. felgi, radio, stan ideal
ny, - 23.300 zł. Poznań, tel. 061/817-17-13,0607/03-34-22 
OPEL ASTRA SPORT. 1995 r., 1600 ccm, 16V. Ecotec
3-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, kubełkowe fo
tele, centr. zamek, el. reg. lusterka, serwisowany, - 23.500 zł. 
Prudnik, tel. 077/436-19-81
OPEL ASTRA, 1995 r.. 62 tys. km 3-drzwiowy, pod. powietrz
ne, RO, el. reg. reflektory, w kraju od 4 mies, -13.500 zł. Grod
ków, tel. 077/415-90-17 ;
OPEL ASTRA, 1995 r., 1800 ccm, 16V, czarny metalic, wer
sja sportowa, bogate wyposażenie, • 21.200 zł. Gryfów śl., 
tel. 075/781-25-68
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r.. 80 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, biały, relingi dachowe, el. reg. reflektory, nie eksploato
wany w kraju, stan b. dobry, • 16.300 zł (możl. wyst. fakt. VAT). 
Gryfów Śl., tel. 075/781-38-50,0602/70-18-39 
OPEL ASTRA KOMBI. 1995 r., 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic, szyberdach, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek, 
roleta, welurowa tapicerka, ABS, - 21.500 zł. Kłodzko, tei. 
074/817-16-23 po godz. 18
OPEL ASTRA SEDAN, 1995 r., 40 tys. km. 1600 ccm, benzy
na, atramentowy metalic, automatic, dużo dodatków, książka 
serwisowa, w kraju od 02.2001 r., stan b. dobry, • 19.800 zł. 
Legnica, teł. 076/721-94-72
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 68 tys. km, 1600 ccm, niebie
ski metalic, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, 
relingi dachowe, el. otw. szyby, bez wypadku, - 18.500 zł. 
Legnica, tel. 076/862-03-91,0605/63-27-78 
OPEL ASTRA, 1995 r., 129 tys. km, 1700 ccm, TDi, biały, 
wspomaganie, centr. zamek, 2 poduszki pow. - 5.000 DEM + 
cło i transport. Leszno, tel. 0502/16-00-17 
OPEL ASTRA, 1995 r., 92 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, I właściciel, centr. zamek + pilot, alarm, immobilizer, 
5-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, welurowa tapicerka, 
stan b. dobry, • 16.900 zł. Lipniki, tel. 077/431 -21-79. 
0606/12-83-05
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 130 tys. km. 1700 cćm. TDI. 
niebieski metalic, poduszka pow., silnik Opla, wspomaganie, 
centr. zamek, el. otw. szyby, relingi dachowe, roleta, - 21.500 
zł. Syców. tel. 062/785-94-95.0604/27-78-61 
OPEL ASTRA KOMBI. 1995 r.. 86 tys. km, 1400 ccm, srebrny 
metalic, I właściciel w kraju, ABS, wspomaganie, RM, immo
bilizer, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, centr. zamek, 
poduszka pow., szyberdach, relingi dachowe, - 21.200 zł lub 
zamienię. Wałbrzych, tel. 074/665-23-36,0608/57-73-74 
OPEL ASTRA, 1995 r., 1400 ccm. biały, kupiony w salonie, 
książka serwisowa, - 17.500 zł. Wrocław, tel. 325-95-42, 
0601/19-83-20
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 82 tys. km. 1600 ccm, kolor 
wiśniowy, automatic, RM, ABS, ASR, wspomaganie, centr. za
mek, 2 pod. powietrzne, szyberdach, halogeny, relingi dacho
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we, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, -15.900 zł. Żary, 
tel. 0607/57-12-35
OPEL ASTRA KOMBI, 1995/96 r.( 98 tys. kra, 1700 ccm, TDi, 
czerwień meksykańska, bez wypadku, 2 pod. powietrzne, 
ABS, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, relingi da
chowe, roleta, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, po prze
glądzie, w kraju od 2 tygodni, - 21.900 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Rawicz, tel. 065/545-52-76,0605/40-95-94 
O  O PEL ASTRA, 1996 r., 1400 ccm , MPi, bordowy 

metalic, 82 KM, 5-drzwiowy, obrotomierz, podu ś*  
ka pow., immobilizer, blokada skrzyni biegów, bez 
wypadku, kupiony w salon ie , faktury zakupu, ga- 
rażowany, zadbany, • 21.800 zł. Legn ica , tel. 
0606/95-08*98 84014591

OPEL ASTRA SEDAN, 1996 r., 100 tys. km, 1600 ccm. ben
zyna, 16V, wiśniowy metalic, klimatyzacja, pełne wyposaże
nie elektr., w kraju od niedawna, bez wypadku, - 22.000 zł. 
Jasień, woj. zielonogórskie, tel. 0604/89-54-95 
OPEL ASTRA CABRIO, 1996 r., 68 tys. km, 1800 ccm, zielo
ny metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, skóra, podgrzew. fotele, el. otw. dach, 
alum. felgi, centr. zamek, halogeny - 27.000 zł. Leszno, tel. 
065/520-59-88,0601/77-81-51 
OPEL ASTRA, 1996 r., 1700 ccm, TDABS, centr. zamek, alum. 
felgi, - 21.200 zł. Ostrzeszów, tel. 0604/94-64-09 
OPEL ASTRA SEDAN, 1996 r., 1400 ccm poduszka pow., RO, 
bez wypadku, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, stan b. 
'dobry, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 0601/05-03-51 
OPEL ASTRA, 1996 r., 82 tys. km, 1600 ccm, benzyna, złoty 
metalic, 5-drzwiowy, ABS, szyberdach, wspomaganie, halo
geny, 2 pod. powietrzne, radio, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, stan b. dobry, • 19.900 zł. Złotoryja, tel. 
0606/81-65-93
OPEL ASTRA, 1996 r., 58 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, sedan, 5-drzwiowy, immobilizer, RO, centralny 
zamek, poduszka powietrzna, - 23.000 zł. Kalisz, tel. 
062/752-81-19
OPEL ASTRA KOMBI, 1996 r., 1400 ccm, ECO, biały. I wła
ściciel, garażowany, welurowa tapicerka, RO oryginalne, alum. 
felgi, ABS, 90 KM, kierowca niepalący, stan b. dobry, serwi
sowany, - 27.000 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-33-84 
do godz. 15,074/817-38-84 po godz. 15 
OPEL ASTRA, 1996 r., 75 tys. km, 1400 ccm, bordowy meta
lic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, obrotomierz, poduszka pow., im
mobilizer, blokada skrzyni biegów, bez wypadku, kupiony w 
salonie, garażowany, faktura zakupu, zadbany, - 21.800 zł. 
Legnica, tel. 0606/95-08-98
OPEL ASTRA, 1996 r., 46 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, wspomaganie, klimatyzacja, 5-drzwiowy, welurowa ta
picerka, el. reg. reflektory, 2 pod. powietrzne, napinacze paów, 
dzielona tylna kanapa, RO + 6 głośników, halogeny, obroto
mierz, zderzaki w kolorze nadwozia, immobilizer, • 24.500 zł. 
Legnica, tel. 076/852-33-70
OPEL ASTRA KOMBI. 1996 r.. 1600 ccm. 16V, ECOTEC. czer- 

■ wony, relingi dachowe, el. otw. szyberdach, wspomaganie, 
centr. zamek, - 21.500 zł. Leszno, tel. 065/527-12-86 
OPEL ASTRA, 1996 r., 68 tys. km, 1600 ccm, benzyna, atra
mentowy metalic, klimatyzacja, alum. felgi, wspom. kierowni
cy, RO z  RDS, pokrowce, alarm, centralny zamek, stan ideal
ny, - 20.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-12-93,0604/52-69-35 
OPEL ASTRA GL SEDAN, 1996 r., 60 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, biały, stan b. dobry, poduszka pow., aluminiowe felgi, 
ABS, centralny zamek, alarm, immobilizer, blokada skrzyni 
biegów, reg. światła, szyberdach, lakierowane lusterka i zde
rzaki, spoiler z tyłu, kupiony w salonie, - 23.500 zł. Wrocław, 
tel. 0605/36-95-55
OPEL ASTRA, 1996 r.; 72 tys. km. 1400 ccm, MPi, biały, po
duszka powietrzna kierowcy, immobilizer, ABS, centralny za
mek, alarm + pilot, radio + CD, blokada skrzyni biegów, alu
miniowe felgi, kupiony w salonie w Polsce, - 19.500 zł. Wro
cław. tel. 071/352-20-05.0601/17-87-73 
OPEL ASTRA TDS. 1996 r., 97 tys. km, 1700 ccm, czerwony, 
w kraju od miesiąca, ABS, radio, el. otwierany dach, fotele 
kubełkowe, immobilizer, bez wypadku, - 23.000 zł. Wrocław, 
tel. 393-30-40
OPEL ASTRA, 1996/6 r., 63 tys. km, 1600 ccm, benzyna, fio
letowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, im
mobilizer, 5-drzwiowy, lakierowane zderzaki, 6 głośników i RO, 
4 zagłówki, halogeny, regulaqa świateł, - 23.000 zł. Kobyla 
Góra. tel. 062/731-64-25 po 19 
OPEL ASTRA, 1996/97 r.. 67 tys. km, 1600 ccm, złoty meta
lic, pełne wyposażenie, oprócz skóry i klimatyzacji, 5-drzwio
wy, sprowadzony w całości, bezwypadkowy, stan idealny, •
24.800 zł. Bolesławiec, tel. 0603/43-80-57,0605/93-47-06 
OPEL ASTRA KOMBI. 1997 r.. 1600 ccm, 16V, Ecotec, ciem
nozielony metalic, pełne wyposażenie, - 24.800 zł. Borowa 
Oleśnicka, tel. 071/315-73-55,0607/85-16-74 
OPEL ASTRA, 1997 r., 120 tys. km, 1400 ccm, wiśniowy me
talic, 5-biegowy, inst. gazowa, wspomaganie kier., centr. za
mek. alarm, poduszka pow., i właściciel, kpi. dokumentacja, 
kupiony w salonie, bez wypadku, 4 zagłówki, koła zimowe i 
letnie, termometr zewn, • 23.500 zł. Dzierżoniów, tel. 
0603/58-25-35, 0604/21-41-62 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem -AG0191 www.autogiel- 
da.com.pl)
OPEL ASTRA, 1997 r., 46 tys. km, 1600 ccm, granatowy, 2 
pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. zamek, szyber
dach, 5-drzwiowy, RM, kpi. dokumentacja, - 23.900 zł. Legni
ca, tel. 0601/84-47-45
OPEL ASTRA, 1997 r., 79 tys. km, 1600 ccm, złoty metalic, 
kpi. dokumentacja, 3-drzwiowy, instalacja gazowa, poduszka 
pow., wspomaganie, klimatyzacja, RM, welurowa tapicerka, 
immobilizer, halogeny, alum. felgi, kubełkowe fotele, - 22.900 
zł lub zamienię, (możliwe raty). Legnica, tel. 0602/36-07-03 
OPEL ASTRA, 1997 r., 67 tys. km, 1600 ccm, złoty metalic. 
ABS, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, 2 pod. po
wietrzne, RM, stan b. dobry, nie eksploatowany w kraju, -
23.900 zł. Lwówek Śląski, tel. 0604/46-36-26 
OPEL ASTRA FAMILY, 1997 r., 24 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
benzyna, czerwony, kupiony w salonie, serwisowany, ABS, 
wspomaganie, pod. powietrzna kier., alarm, centr. zamek, 
elektr. otw. szyby, halogeny, dodatkowe światło .stop’ , spo
iler tylny, obrotomierz, reguł, fotel kierowcy, welurowa tapi
cerka, - 28.500 zł. Wrocław, tel. 0601/76-69-67 
O  O PEL A STR A  SEDAN, 1997 r., 39 tys. km, 1400 

ccm, 16V kup iony w  kraju, serw isowany, udoku* 
ment. przebieg, I w łaścic ie l, wersja specjalna (na 
zamówienie), centr. zamek, alarm, RM, e l. otw. 
szyby, przednie halogeny soczewkowe, wspoma
ganie, poduszka pow. kierowcy, dzielona tylna 
kanapa, dodatkowe św iatło „stop ” , w łaścic ie l 
n iepalący - 25.500 z ł (możl. raty lub zam.). Cena 
do uzg., 68*200 Żary , u l. S pace ro w a  2, te l. 
068/375*94*15 84014861

OPEL ASTRA SEDAN. 1997 r.. 75 tys. km, 1600 ccm. srebr
ny metalic, kpi. dokumentacja, ABS, wspomaganie, 2 pod. po
wietrzne, klimatyzacja, automatic, halogeny, welurowa tapi
cerka, oryginalne radio i głośniki, lusterka i zderzaki w kolo
rze nadwozia, Immobilizer, dodatkowo komplet opon zimo
wych, I właściciel w Polsce, stan, - 24.000 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-26-98 po godz. 21, 0502/33-73-36, 
0602/57-08-48
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 %, 130 tys. km, 1700 ccm, TDi, 
perłowogranatowy metalic, el. otw. szyby, wspomaganie, re
lingi dachowe, roleta, RO, CD, hak, pompowane amortyzato
ry, - 27.000 zł (możliwe raty lub zamiana). Głogów, tel. 
076/834-53-61
OPEL ASTRA KOMBi, 1997 r., 43 tys. km. 1600 ccm, bordo
wy metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, 2 poduszki po
wietrzne, klimatyzacja, hak, radioodtwarzacz, welur, relingi, 
roleta, - 29.000 zł. Kępno. tel. 062/781-82-04 
OPEL ASTRA CLASSIC, 1997 r., 45 tys. km, 1600 ccm. ben
zyna, niebieski metalic, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrz
ne, halogeny, immobilizer, centr. zamek, radio z  RDS-em, ser
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wisowany w ASO, kpi. dokumentacja, - 26.500 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/647-82-76,0602/63-51-91 
OPEL ASTRA, 1997 r., 37 tys. km, 1700 ccm, turbo D, złoty 
metalic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, wspo
maganie, welurowa tapicerka, alum. felgi, sprowadzony w 
całości, stan idealny, • 26.500 zł. Rawicz, tel. 065/545-29-35, 
0603/10-11-07
OPEL ASTRA, 1997 r., 48 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielony 
metalic, 100 KM, pod. powietrzna, wspomaganie, 3-drzwio
wy, I właściciel, kpi. dokumentacja, garażowany, przegląd do
12.2002 r., zadbany, • 25.000 zł. Snowidza, tel. 076/811-82-95, 
0604/22-44-89
OPEL ASTRA KOMBI, 1997/98 r., 54 tys. km, bordowy, centr. 
zamek, wspomaganie, ABS, klimatyzacja, automatic, - 23.800 
zł lub zamienię na tańszy do 10.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0604/82-66-07
OPEL ASTRA, 1997/98 r., 35 tys. km, 1400 ccm, 16 V, bordo
wy metalic, wspomaganie, halogeny, regulacja siedzenia, la
kierowane lusterka i zderzaki, z  salonu, bez wypadku, bloka
da biegów, alum. felgi, - 28.500 zł lub zamiana na Vectrę, 97/98 
r.. Świdnica, tel. 074/852-63-87,0601/76-62-73 
OPEL ASTRA KOMBI, 1997/98 r., 85 tys. km, 1700 ccm, TDi, 
biały, ABS, 2 pod. powietrzne, el. reg. szyberdach, kompl. do
kumentacja, immobilizer, zadbany, stan b. dobry, - 25.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/786-85-67,0603/95-17-00 
OPEL ASTRA II, 1998 r., 25 tys. km, 1600 ccm, granatowy 
metalic, ABS, wspomaganie, RDS, radio CAR 300, kpi. doku
mentacja, książka serwisowa, 3-drzwiowy, • 30.000 zł. Bole
sławiec, tel. 0604/97-06-97
OPEL ASTRA II KOMBI, 1998 r., 65 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
srebrny metalic, relingi, roelta, wspomaganie, ABS, centr. za
mek + pilot, RM, reg. kierownica, el. reg. lusterka, 4 poduszki 
pow., szyberdach, bez wypadku, kpi. dokumentacja, stan b. 
dobry, • 36.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-58-20, 
0608/17-18-37
OPEL ASTRA II, 1§98 r., 26 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
szyberdach, 3-drzwiowy, ABS. 4 pod. powietrzne (2 uszko
dzone), radio, RDS, - 31.000 zł lub zamienię. Wąsosz, tel. 
065/543-72-65.0603/51-75-61 
OPEL ASTRA, 1998 r., 47 tys. Jem, 1400 ccm, czerwony, z 
salonu, I właściciel, serwisowany w Oplu, RO Panasonic, -
25.000 zł. Brzeg, tel. 077/411-25-04,0602/70-12-88 
OPEL ASTRA SEDAN. 1998 r., 68 tys. km. 1400 ccm. bordo
wy metalic, RM, centr. zamek. alum. fllgi, kpi. dokumentacja, 
kupiony w kraju, - 24.000 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 
0602/24-40-42
OPEL ASTRA, 1998 r., 1700 ccm, TDi, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, poduszka powietrzna, c. zamek, wspomaganie, 
el. otw. szyby, el. wys. antena, halogeny, kupujący zwolniony 
z opłaty skarbowej. - 26.000 zł. Pleszew, tel. 0601/57-04-90 
OPEL ASTRA II KOMBI. 1998 r.. 60 tys. km, .1700 ccm. turbo 
D. zielony, radioodtwarzacz, ABS, szyberdach, 4 poduszki po
wietrzne, relingi dachowe, roleta, bez wypadku, w kraju od 
tygodnia, pełna dokumentacja, • 36.000 zł. Syców, tel. 
0502/59-51-68
OPEL ASTRA II KOMBI, 1998 r., 58 tys. km. 1400 ccm, 16V, 
niebieski, poduszka pow., klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, alum. felgi, halogeny, immobilizer, centr. zamek, hak, 
RO Car 400, homologacja na ciężarowy, kupiony w salonie, I 
właściciel. - 39.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-58-30 
OPEL ASTRA II, 1998 r., 39 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bia
ły, kombi, ABS, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, el. otw. szy
by, wspomaganie elektr. kierownicy, centr. zamek + pilot, we
lurowa tapicerka, roleta* siatka, drewno, el. reg. lusterka, RO 
Car 300. - 36.000 zł. Trzebnica, tel. 0603/27-67-17 
OPEL ASTRA II KOMBI. 1998 r.. 27 tys. km. 1200 ccm. 16V. 
biały, relingi dachowe, 2 podłokietniki, 4 poduszki powietrz
ne, ABS, wspomaganie, RM CD, 8 głośników, książka serwi
sowa, pełna dokumentacja, pojazd z leasingu, model .Edition 
2000', alarm, immobilizer w kluczyku, regulowany fotel kie
rowcy, oznakowany, - 37.000 zł. Wrocław, tel. 0607/10-46-61, 
0605/61-15-22
OPEL ASTRA IISPORTIVE, 1998 r., 47 tys. km. 1600 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, 
spoiler, kpi. opon zimowych, - 37.500 zł. Wrocław, tel. 
0608/62-76-22
OPEL ASTRA II, 1998 r., 42 tys. km, 1600 ccm, kolor grafito
wy, 4-drzwiowy, 4 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, wspo
maganie kier., centr. zamek + pilot, serwisowany w Polsce, 
kompl. dokumentacja, • 39.500 zł. Wschowa, tel. 
065/540-48-88,0603/98-15-57 
OPEL ASTRA II, SPORT, 1998 r., 27 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
Ecotec, 135 KM, perłowoczamy, klimatyzacja, ABS, TC, oeł- 
ne wyposażenie eł., komputer, 4 pod. powietrzne, el. reg. lu
sterka, szyberdach, RO na CD + 6 głośniki sterowane z  kie
rownicy, alum. felgi 16", kpi. opon zimowych, 3 zabezpiecze
nia, czujnik cofania, kpi. dokumentacja, - 43.000 zł (możliwe 
raty przez komis) lub zamienię na mniejszy. Zgorzelec, tel. 
0504/81-13-28
OPEL ASTRA II KOMBI, 1998/99 r., 25 tys. km, 1200 ccm, 
16V, biały, relingi dachowe, 2 x podłokietniki, 4 pod. powietrz-, 
ne, ABS, wspomaganie el., RM + CD + 8 głośników, książka 
serwisowa, kpi. dokumentacja (pojazd z  leasingu), model 
edition 2000, stan idealny, alarm, immobilizer w kluczyku, reg. 
fotela kierowcy oznakowany, worek na narty - 37.000 zł. Wro
cław. tel. 0607/10-46-61,0605/61-15-22 
OPEL ASTRA, 1998/99 r., 50 tys. km, 1400 ccm, kolor grafi
towy metalic, kupiony w salonie Opla, - 26.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/373-75-91
OPEL ASTRA KOMBI, 1999 r., 20 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
granatowy, 100-edycja, wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, 
ABS, do sprowadzenia z  Niemiec, - 39.000 zł. Legnica, tel. 
0608/23-76-74,0503/66-18-92 
OPEL ASTRA II, 1999 r., 50 tys. km, 1200 ccm, grafitowy me
talic, 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., 24 tys. km, 1600 ccm, srebrny, Edi
tion 100, ABS, klimatyzacja, elektr. otw. szyby, el. reg. i pod
grzew. lusterka, zdejmowany hak, białe zegary, drewno, im- 
raob., .Niedźwiedź Lock*, centr. zamek, pilot, kierownica skó
rzana z przyciskami radia, halogeny, - 45.000 zł. Poznań, tel. 
0602/66-15-20
OPEL ASTRA II KOMBI, 1999 r., 11 tys. km, 1600 ccm, 16V 
ecotec, czamoperłowy, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrz
ne, elektr. otw. szyby, elektr. reg. lusterka, centr. zamek + pi
lot, alum. felgi, • 35.000 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, 
tel. 071/324-25-97
OPEL ASTRA KOMBI, 1999 r., 35 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, biały, fabryczna homologacja na ciężarowy, centralny za
mek, poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, relingi da
chowe, wspomaganie kier., roleta bagażnika, halogeny, opo
ny 185 R14, - 23.000 zł + VAT. Gdynia, tel. 058/561-40-74 
OPEL ASTRA II, 1999 r., 38 tys. km, 1400 ccm, 16V, srebrny 
metalic, wer. CD, klimatyzacja, el. otw. szyby, 2 pod. powietrz
ne, centr. zamek, alarm + pilot, immobilizer, welurowa tapi
cerka, 5-drzwiowy, stan idealny, - 40.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/811-01-15, 0604/24-46-12 
OPEL ASTRA CLASSIC, 1999 r„ 41 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, czerwony, sedan, I właściciel, kupiony w salonie, 2 pod. 
powietrzne, 4-drzwiowy, bez wypadku, garażowany, - 28.000 
zł. Lubiąż, tel. 071/389-74-58
OPEL ASTRA II, 1999 r„ 6 tys. km. 1200 ccm, 16V, kawowy, 4 
poduszki pow., wspomaganie, ABS, RM, stan idealny, -34.000 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-36-36,0602/53-17-02 
OPEL ASTRA IISPORTIVE, 1999 r., 34 tys. km, czerwony, 4

poduszki pow., RO z CD, alum. felgi, spoiler, pełne wyposa
żenie, 116 KM, - 36.000 zł. Radwanice, tel. 071/311-75-75 
OPEL ASTRA II, 1999 r., 30 tys. km, 1600 ccm, 16V, granato
wy metalic, klimatyzacja, el. otwierane szyby, el. reguł, luster
ka, centralny zamek + pilot, immobilizer, aluminiowe felgi, RM, 
wspomaganie kier., 4 poduszki powietrzne, limitowana wer
sja, - 38.500 zł. Rawicz, tel. 065/545-16-03,0604/62-27-71 
OPEL ASTRA II, 1999 r., 8 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny, 4 
poduszki pow., ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, immobilizer, alarm z  pilotem, alum. felgi, - 44.000 zł. 
Wrocław, tel. 0503/91-73-47
OPEL ASTRA II, 1999 r., 20 tys. km, 1700 ccm, TDi, srebrny 
metalic, immobilizer, centr. zamek, wspomaganie, ABS, el. otw. 
szyby, obrotomierz, RM, reguł, fotel kierowcy, dzielona tylna 
kanapa, dodatkowe światło .stop', - 40.800 zł. Żmigród, tel. 
071/385-33-69,0604/37-67-03 
OPEL ASTRA II, 1999/00 r., 63 tys. km, 2000 ccm, Ecotec, 16 
V, TDL wolny od podatku, klimatyzacja, poduszka pow., centr. 
zamek, alarm + pilot, wspomaganie, immobilizer, relingi, ro
leta, ABS, el. reg. lusterka i światła, komputer, welur, dzielona 
kanapa, udokum. pochodzenie, • 39.900 zł lub zamiana na 
tańszy, do 20.000 zł. Kępno. tel. 062/781-20-77. 
0608/33-56-17
OPEL ASTRA II. 1999/00 r.. 34 tys. km, czerwień meksykań
ska, wersja Sportive, 4 pod. powietrzne, radio + CD, alum. 
felgi, spoiler, pełne wyposażenie, 116 KM, - 36.000 zł. Wro
cław. tel. 071/311-77-75
OPEL ASTRA II. 1999/00 r.. 8 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebr
ny, 4 poduszki pow., klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, wspomaganie, - 44.000 zł. Wrocław, tel. 
0503/91-73-47
OPEL ASTRA II, 2000 r., 19 tys. km, 2000 ccm, 16V, niebie
ski, 4 x poduszka, ABS, elektiyka, CD, sterowanie w kierow
nicy, 5-drzwiowy, alum. felgi 15', immobilizer, stan idealny, 
halogeny, aktualna książeczka serwisowa, - 49.000 zł. Kroto
szyn, tel. 0604/15-46-97
OPEL ASTRA II, 2000 r., 21 tys. km, 1700 ccm, TDi, zieleń 
dżungi, immobilizer, wspomaganie kierownicy, 2 poduszki po
wietrzne, blokada skrzyni biegów, centralny zamek z pilotem, 
dzielona tylna kanapa, na gwarancji, - 53.500 zł. Opole, tel. 
0603/53-17-02
OPEL ASTRA II KOMBI, 2000 r., 4 tys. km, 1600 ccm, srebr
ny, pełne wyposażenie oprócz skóry, aluminiowe felgi, gara
żowany, - 42.000 zł. Poznań, tel. 061/444-72-86 
OPEL ASTRA II, 2000 r., 14 tys. km, 1600 ccm, 16V, perłowo- 
szary, 5-drzwiowy, ABS, wspomaganie kier., immobilizer + pi
lot, centr. zamek, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, alum. felgi, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO, kompletna dokumenta
cja. - 41.500 zł. Strzelin, tel. 0605/34-85-78 
OPEL ASTRA CLASSIC, 2000 r., 19 tys. km, 1400 ccm, 8V. 
60 KM, granatowy, hatchback, 2 poduszki powietrzne, wspo
maganie kierownicy, centralny zamek, regulowany fotel kie
rowcy, przyciemnione szyby, oryginalne radio, listwy boczne, 
kupiony w salonie, serwisowany, stan idealny, - 31.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/345-62-00,0601/70-08-64 
O  O PEL  B EZPŁATN A  D IAGNOSTYKA  SILN IKA I 

PODWOZIA sam ochodów marek Audi, VW, Seat, 
Opel. „SERW ICE AUDI IVW ” , Wrocław, od godz. 8 
do  16, u l. P rz e sm y c k ie g o  31/33, te l. 
071/325*31*69,0601/42*09*93 02021941

OPEL CALIBRA, 1990 r., 170 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
sprowadzony w 99 r., el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyber
dach, wspomaganie, centr. zamek, immobilizer, alum. felgi, 
ABS, kompl. dokumentacja, stan b. dobry, -16.000 zł. Góra, 
tel. 0603/45-52-64
OPEL CALIBRA, 1990 r., 107 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czer
wony, ABS,'Szyberdach, wspomaganie, komputer, el. reg. i 
podgrzew. lusterka, alarm + 2 piloty, alum. felgi, 130 KM, po 
remoncie kapit. silnika, nowe sprzęgło, paski, • 16.000 zł. 
Wrocław, tel. 0607/56-71-37
OPEL CALIBRA, 1991 r., 182 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
szyberdach, centr. zamek, alarm, ABS, immobilizer, wspoma
ganie, alum. felgi, RM i inne, -16.500 zł lub zamienię na tań
szy do 10.000 zł. Kłoda, tel. 065/544-46-25 po godz. 17 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 2000 ccm, 16V, ciemnoniebieski 
metalic, ważny przegląd, zarejestrowany, bez wypadku, alum. 
felgi, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, ABS, spor
towy tłumik i zawieszenie, katalizator, - 9.500 zł. Głogów, tel. 
076/833-59-10
OPEL CALIBRA, 1991 r., 97 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
perłowoczamy, wspomaganie, centr. zamek + pilot, ABS, kli
matyzacja, el. otw. szyby, el. reg. i podgrzew. lusterka, alum. 
felgi, RM + CD + 6 głośników, kpi. dokumentacja, -19.000 zł. 
Niemodlin, woj. opolskie, tel. 0608/86-70-31 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 98 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, V8, 
czerwony, w kraju od 5 mies., kompletna dokumentacja, udo
kum. przebieg, po kompl. przeglądzie, obniżony, lotka ze świa
tłem .stop', el. otwierany szyberdach, zadbany, stan b. dobry, 
-17.500 zł. Wrocław, tel. 0603/03-60-16 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, wtrysk, grana
towy metalic, wspomaganie, ABS, el. reg. reflektory i szyber
dach, el. reg. lusterka i podgrzewane, alum. felgi, RO, -16.500 
zł. Złoty Stok. tel. 074/817-58-38 *
OPEL CALIBRA, 1991/92 r., 148 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czarny metalic, ABS, wspomaganie, szyberdach, radio, alum. 
felgi, w kraju od miesiąca, bez wypadku, stan b. dobry, -> 16.900 
zł. Jasień, woj. zielonogórskie, tel. 0606/97-93-24 
OPEL CALIBRA, 1991/92 r., 150 tys. kra, 2000 ccra, wtrysk, 
czerwony, ABS, wspomaganie kier., el. reguł, lusterka, szy
berdach, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, bez wypadku, 
stan b. dobry, • 15.900 zł lub zamienię. Legnica, tel. 
076/854-32-16,0602/38-55-22 
O  O PEL CALIBRA , 1992 r., 170 tys. km, 2000 ccm, 

czerwony, stan b. dobry, centr. zamek, wspoma
ganie, el. otw. szyberdach, A B S , el. reg. luster
ka, alum. felg i 17", w kraju od tygodnia, • 15.900 
zł. Chojnów, tel. 0606/33-12-45 84014961 

OPEL CALIBRA, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, el. 
otw. szyberdach, el. reg. reflektory i lusterka, alarm, centr. za
mek + pilot, ABS, alum. felgi, • 15.800 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-07-68,0502/10-31-76 
OPEL CALIBRA, 1992 r., 130 tys. km, 2000 ccm, 16V, czer
wony, centr. zamek, ABS, wspomaganie, pełne wyposażenie 
elektr., alum. felgi, kubełkowe fotele, komputer pokładowy, 
oryginalnie obniżony • 4.900 DEM ♦ cło. Lwówek śląski, tel. 
0604/46-36-26 |
OPEL CALIBRA, 1992 r., 160 tys. km, 2000 ccm, DOHC, czer
wony, aluminiowe felgi, el. reguł, lusterka, sportowy tłumik, 
inst. gazowa, bez wypadku, oryginalny lakier, sprowadzony 
w całości, I właściciel w kraju, - 17.000 zł. Boguszyce, woj. 
wrocławskie, tel. 0607/51-06-05 
OPEL CALIBRA, 1992 r., 177^s. km, 2000 ccm. .16V, turbo 
E, czarny metalic, napęd 4x4,204 KM, alum. felgi, ABS, centr. 
zamek, wspomaganie, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. 
lusterka, RM, kpl. dokumentacja, stan techn. b. dobry, - 23.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-12-62,0601/79-98-15 
OPEL CALIBRA, 1992 r., 120 tys. kra, 2000 ccra, perłowo- 
niebieski metalic, stan idealny, pełne wyposażenie oprócz 
skóry i klimatyzacji, bez wypadku, sprowadzony w całości, •
21.000 zł lub zamienię na tańszy. Koźmin, woj. kaliskie, tel 
0608/76-39-43
OPEL CALIBRA, 1992 r„ 130 tys. km, 2000 ccm. 16V, grafi
towy, el. otwierane szyby, ABS, klimatyzacja, felgi 16", wspo
maganie kier., pełna dokumentacja, • 16.500 zł lub zamienię 
na tańszy, może być uszkodzony. Wrocław, tel. 071/327-90-99 
wieczorem
OPEL CALIBRA, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, ABS, 
centr. zamek, szyberdach, alarm, alum. felgi, • 17.900 zł lub 
zamienię. Wrocław, teł. 387-13-75,0606/77-92-47

O G 993999

O  O PEL  CALIBRA , 1992/93 r., 180 tys. km, 2000 
ccm, kolor srebrny, serwo, ABS, szyberdach, stan 
b. dobry, - 9.800 z ł + cło . Z ie lo na  Góra , tel. 
0502/62-88-27 84014891

OPEL CALIBRA, 1993 r., 132 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
wspomaganie, ABS, centr. zamek, autoalarm, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, alum. felgi 17a, sportowy wydech, stan ideal
ny, kpi. dokumentacja, -  21.700 zł lub zamienię. Bolesławiec, 
tel. 0602/19-56-92
OPEL CALIBRA, 1993 r., 98 tys. km, 2000 ccm, śliwkowy 
metalic, ABS, klimatyzacja, poduszka pow., napinacze pasów, 
el. otwierane szyby i szyberdach, el. reguł, lusterka, central
ny zamek, wspomaganie kier., alarm, blokada skrzyni biegów, 
aluminiowe felgi, sportowy wydech, spoiler, - 21.000 zł. Wro
cław, tel. 325-83-53,0607/63-28-10 
OPEL CALIBRA, 1993/94 r., 95 tys. km, 2000 ccm, 136 KM, 
śliwkowy metalic, bogate wyposażenie, kpi. dokumentacja, 
sprowadzony (03.2000 r.), I właściciel w kraju, sprowadzony 
w całości, • 28.000 zł. Oleśnica, tel. 071/399-50-58, 
0502/93-78-60
OPEL CALIBRA, 1994 r., 117 tys. km, 2500 ccm, śliwkowy 
metalic, 170 KM, zużycie paliwa 8/101/100 km, obniżony, ospo
ilerowany, alum. felgi, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, • 22.500 zł. Syców, tel. 0604/79-30-50 
OPEL CALIBRA, 1995 r., 120 tys. km, 2000 ccm, czamy, pełne 
wyposażenie, skóra, klimatyzacja, alum. felgi, spoiler, atrakc. 
wygląd, - 26.000 zł. Leszno, tel. 0601/57-13-91 
OPEL CALIBRA, 1996 r., 101 tys. km, 2000 ccra, zielony me
talik, klimatyzacja, ABS, 2x poduszka pow., elektr. otw. szyby, 
el, podgrzewane lusterka, welur, blokada kierownicy, - 29.000 
zł. Lubin, tel. 076/843-67-06,0607/26-87-06 
OPEL CORSA SEDAN, 1984 r„ 170 tys. km, 1200 ccm, OHC, 
biały, 3-drzwiowy, halogeny, odcięcie zapłonu, RO Panaso-

COSIĄ A U TO  SERW IS 
tel. 354-50-40

nic, dodatkowe światło .stop*, nowe opony, zadbany, garażo
wany, nie wymaga napraw, stan techn. b. dobry, - 5.300 zł. 
Mierczyce 54, tel. 076/887-42-74 
OPEL CORSA, 1984 r., 92 tys. km, 1000 ccm, srebrny meta
lic, stan dobry, garażowany, RO, mało używany. - 5.000 zł. 
Jemielnica, tel. 077/463-20-92,0606/52-10-04 
OPEL CORSA, 1985/86 r., 1200 ccm, OHC, ciemnozielony 
metalic, stan b. dobry, po remoncie blacharki i lakierowaniu,
4-drzwiowy, szyberdach, alarm, - 5.700 zł. Kobierzyce, tel. 
071/311-17-94,0607/48-86-73
OPEL CORSA, 1986 r., 200 tys. km, 1200 ccra, benzyna, 
srebrny metalic, 3-drzwiowy, garażowany, stan dobry, prze
gląd do 03.2002 r, - 3.500 zł. Kolonowskie, tel. 077/461-15-25 
OPEL CORSA SEDAN. 1986 r., 1300 ccm, benzyna, OHC, 
granatowy, 4-drzwiowy, po remoncie blacharki i lakierowa
niu, • 5.500 zł. Kościeln ik średni, gm. Lubań, tel. 
075/721-60-91,0604/70-02-76 
OPEL CORSA, 1986 r., 200 tys. km, 1200. ccm, benzyna, 
srebrny metalic, 3-drzwiowy, przegląd do 03.2002 r., garażo
wany, stan dobry, - 3.500 zł. Kolonowskie, tel. 077/461-15-25 
OPEL CORSA, 1986 r., 154 tys. km, 1000 ccm, benzyna, bia
ły, pełna dokumentacja, 3-drzwiowy, bez wypadku, garażo
wany, • 5.300 zł. Wrocław, tel. 326-91-63 
OPEL CORSA, 1987 r., 1200 ccm, benzyna, biały, zderzaki w 
kolorze nadwozia, katalizator, odcięcie zapłonu, - 6.100 zł. 
Żórawina, tel. 071/316-57-10
OPEL CORSA SEDAN, 1987 r., 109 tys. km, 1200 ccm, ben
zyna, jasnoniebieski metalic, zadbany, ekonomiczny, dodat
kowe światło .stop*, tylna szyba ogrzewana, skórzane pokrow
ce, blokada zapłonu, 4-drzwiowy, 4-biegowy, nowe opony, 
amortyzatory, łożyska, filtr powietrza, oleju, pompa paliwa, 
układ wydechowy i świece zapłonowe, stan idealny, • 6.800 
zł. Dzierżoniów, tel. 0605/68-95-99 
OPEL CORSA, 1987 r., 119 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czar- 
ny, RO, nowe łożyska i amortyzatory 2 szt., garażowany, za
dbany, b. mało eksploatowany, stan dobry, - 6.300 zł. Gości- 
szów, tel. 075/736-75-31,0603/64-01-01 
OPEL CORSA, 1987r., 114 tys. km. 1200ccm, benzyna, bor
dowy, stan techn. b. dobry, II właściciel w Polsce, sprowadzo
ny w całości, - 5.900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-36-58, 
075/755-69-51
OPEL CORSA, 1987 r., 1000 ccm, granatowy, I właściciel, 
bez wypadku, nowe opony, pokrowce, zadbany, stan b. do
bry, -  5.200 zł lub zamienię na inny samochód. Kłodzko, tel. 
074/867-06-28,0608/49-74-01 
OPEL CORSA, 1987 r., 1300 ccm, benzyna 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, stan b. dobry, - 7.200 zł. Prusice k. Trzebnicy, tel. 
071/312-53-41.071/312-63-41 
OPEL CORSA, 1987 r., 1200 ccm, benzyna, czerwony, II wła
ściciel, stan dobry, - 5.300 zł. Sobótka, tel. 0604/77-17-57 
OPEL CORSA, 1987 r., 1000 ccm, granatowy, I właściciel, 
pełna dokumentacja, bez wypadku, stan b. dobry, nowe opo
ny, - 4.900 zł lub zamienię. Złoty Stok, tel. 074/817-57-93, 
074/817-50-81
OPEL CORSA, 1988 r., 1200 ccm, biały, 3-drzwiowy, RO. stan 
dobry, - 5.900 zł. Syców, tel. 0603/98-51-69 
OPEL CORSA, 1988 r., 70 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czar
ny, 5-drzwiowy, katalizator, garażowany, alarm, rej. do 04.2002 
r., bez rdzy, zadbany, • 7.300 zł. Bolesław iec, tel. 
075/735-14-55
OPEL CORSA, 1988 r., 1200 ccm, bordowy metalic, I właści
ciel w kraju, RM, garażowany, przegląd do 02.2002 r, • 6.200 
zł. Legnica, tel. 076/855-09-11
OPEL CORSA, 1988 r., 1300 ccm, czerwony, nowe amorty
zatory, aluminiowe felgi, kubełkowe fotele, pełna dokumenta
cja, serwisowany, stan b. dobry, - 7.000 zł lub zamienię. Pacz
ków. tel. 077/431-79-54.0608/08-85-77 
OPEL CORSA, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, OHC,czerwony,
3-drzwiowy, rozbudowana deska rozdz.. 5-biegowy, ciemne 
szyby tylne, szyberdach, komputer, stan b. dobry, na białych 
tablicach, - 2.200 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-6£08 
OPEL CORSA, 1989 r., 1200 ccm, benzyna 3-drzwiowy, na 
białych tablicach, -1.800 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-39-44 
OPEL CORSA, 1989 r., 1300 ccm, biały, 5-biegowy, na za
chodnich tablicach • 600 DEM. Żary, tel. 0604/69-35-91 
OPEL CORSA, 1989 r., 137 tys. km, 1500 ccm, diesel gara
żowany, właściciel niepalący, centr. zamek, bez wypadku,
5-biegowy, - 7.700 zł., tel. 0604/81-47-82
OPEL CORSA, 1989 r., 130 tys. km, 1200 ccm, HC, czamy, 
garażowany, stan b. dobry, nowy wydech, klocki, tarcze i 
szczęki hamulcowe, bez wypadku, udokumentowane pocho
dzenie, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 071/333-70-33,0609/07-53-65 
OPEL CORSA, 1989 r., 1000 ccm, biały, 3-drzwiowy, zadba
ny, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-15-02 
OPEL CORSA, 1990 r., 111 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, RO, katalizator, dzie
lona kanapa, stan dobry. - 7.500 zł. Legnica, tel. 076/862-00-71 
OPEL CORSA, 1990 r., 115 tys. km, 1200 ccm. wtrysk, czar
ny metalic, alarm, centr. zamek, składak z 97 r, • 6.500 zł. 
Lubin, tel. 0607/78-10-52
OPEL CORSA, 1990 r., 1400 ccm, wtrysk, bordowy, 3-drzwio
wy, na niemieckich tablicach - cena 1.250 DEM. Zielona Góra, 
tel. 0503/65-06-56
OPEL CORSA, 1991 r„ 82 tys. km, 1200 ccm, benzyna, biały,

3-drzwiowy, techn. sprawny, garażowany, konserwowany, 
przegląd do 29.04.2002 r., sprow. w całości, RM Pioneer + 
zmieniarka CD + 4 głośniki - 7.500 zł. Biała Prudnicka, tel. 
0503/53-75-69-
OPEL CORSA, 1991 r., 1200 ccm, szary, bez wypadku, spro
wadzony w całości, stan b. dobry, - 9.100 zł. Legnica, tel. 
0601/84-47-45
OPEL CORSA, 1991 r., 130 tys. km, 1200 ccm, benzyna
3-drzwiowy, ciemne szyby, el. reg. reflektory, RM, atrakc. wy
gląd, - 7.700 zł (zwolnienie z  opłaty skarb.). Lwówek Śląski, 
tel. 075/782-49-27,0602/61-73-59
OPEL CORSA, 1991 r., 1500 ccm, diesel, szary, sedan,
4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, garażowany, zadbany, 
oszczędny, - 9.500 zł. Oleśnica, tel. 071/314-92-81
OPEL CORSA, 1991 r., 1200 ccm, turkusowy, katalizator, stan 
dobry, - 8.500 zł. Skwierzyna, tel. 095?717-21-82, 
0601/75-08-52
OPEL CORSA, 1991 r., 136 tys. km, 1500 ccm, diesel, czar
ny, 5-drzwiowy, hak, zadbany, garażowany, - 9.500 zł. Syców, 
tel. 062/785-34-04,0606/65-75-42 
OPEL CORSA, 1991 r., 60 tys. km, 1200 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, do sprowadzenia z  Niemiec - 8.000 zł. Świdnica, 
tel. 074/640-28-98,0501/31-49-91 
OPEL CORSA, 1991 r., 993 ccm, czerwony, bez wypadku, 
stan b. dobry, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 0503/97-00-73 
OPEL CORSA SEDAN, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, 2-drzwiowy, w ciągłej eksploatacji, - 5.800 zł. Wro
cław, tel. 0501/60-83-89
OPEL CORSA, 1991 r., 1000 ccm, benzyna, biały, szyber
dach, 3-drzwiowy, stan b. dobry - 1.050 DEM. Zielona Góra, 
tel. 0603/78-58-09
OPEL CORSA, 1992 r., 1200 ccm, wtrysk alarm, szyberdach, 
blokada zapłonu, nowy akumulator, stan b. dobry, - 9.500 zł. 
Brzeg, teł. 0603/70-04-21
OPEL CORSA A, 1992 r., 50 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, szary 
metalic, 4-drzwiowy, szyberdach, radio, nie składak, -10.500 
zł. Głogów, tel. 0603/70-95-52 
OPEL CORSA, 1992 r., 46 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, benzy
na, czerwony, sprowadzony w całości, I właściciel, 3-drzwio
wy, zadbany, garażowany, stan idealny, • 9.700 zł. Góra, tel. 
065/543-44-23,0600/34-83-29 
OPEL CORSA, 1992 r., 41 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały,
5-drzwiowy, eh reg. reflektory, szyberdach, w kraju od tygo
dnia, bez>opłaty, - 9.800 zł. Krobia, tel. 065/571-12-33, 
0601/07-14-82
OPEL CORSA, 1992 r., 87 tys. km, 1200 ccm, benzyna. srebr- 
ny metalic, do sprowadzenia z Niemiec, bez uszkodzeń, stan 
b. dobry, 5-drzwiowy, - 9.500 zł. Lwówek Ś ląski, tel. 
0607/06-07-44,0602/63-01-69 
OPEL CORSA, 1992 r., 120 tys. km, 1400 ccm, czeiwony, •
8.000 zł. Wrocław, tel. 353-20-92 
OPEL CORSA, 1992/93 r., 70 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, czar
ny metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, bez wypadku, zadbany, 
serwisowany, książka serwisowa, nie wymaga napraw, bez 
śladów korozji, reg. pasy, oszczędny, udokumentowany prze
bieg, składana tylna kanapa, atrakc. wygląd, zdjęcia do wglą
du, do sprowadzenia, pomoc w ocleniu, - 9.500 zł. Bolesła
wiec, tel. 0608/36-56-73
OPEL CORSA, 1992/93 r., 120 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
czerwony, sprowadzony w całości, bez wypadku, pełna do
kumentacja, radioodtwarzacz Opel, el. reg. reflektory, rozkł. 
siedzenia tylne, nie eksploatowany w kraju, - 8.700 zł. Kłodz
ko, tel. 0502/04-39-54
OPEL CORSA JOY, 1992/93 r., 102 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czarny, aluminiowe felgi 14", centralny zamek, szyberdach, 
RO, kubełkowe fotele, obrotomierz, komplet kół zimowych, 
stan b. dobry, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 329-23-95 wieczo
rem, 0605/24-80-00
OPEL CORSA A, 1992/93 r., 120 tys. km, 1200 ccra, wtrysk, 
szary metalic, sprowadzony w całości, zarejestrowany, ciem
ne szyb, składane tylne siedzenia, reg. wys. pasów, zadbany, 
-10.800 zł lub zamienię na kombi. Wrocław, tel. 071/362-19-38 
OPEL CORSA A, 1993 r., 70 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
czarny, serwisowany, welurowa tapicerka, RO, 5-biegowy, 
nowe opony, stan idealny, • 10.000 zł. Kożuchów, tel. 
068/355-34-94
OPEL CORSA B, 1993 r., 100 tys. km, 1200 ccm, czamy me
talic, centr. zamek, alarm .Landford*, el. reg. reflektory, RO 
Philips * 4 głośniki, ciemne szyby, ultrafioletowe światła, stan 
b. dobry, - 14.500 zł lub zamienię na diesla: Escort, Astra. 
Jelenia Góra. tel. 075/642-42-37,0600/39-06-37 
OPEL CORSA, 1993 r., 78 tys. kra, 1500 ccm, diesel, biały, 
do sprowadzenia z Niemiec, bez uszkodzeń, 3-drzwiowy, -
9.580 zl. Lwówek Śląski, tel. 0607/06-07-44,0602/63-01-69 
OPEL CORSA, 1993 r., 84 tys. km, 1200 ccm, biały, stan b. 
dobry, bez wypadku, garażowany, atrakcyjny wygląd, spro
wadzony w całości, - 13.000 zł. Twardogóra, tel. 
071/315-76-43,0605/31-79-77 
OPEL CORSA B, 1993 r., 126 tys. km, 1200 ćcm, biały. 
3-drzwiowy, szyberdach, RO, atrakc. wygląd, pół roku w kra
ju, przegląd do 05.2002 r, - 12.900 zł. Ubocze, tel. 
075/781:28-43,0607/70-14-11 
OPEL CORSA, 1993 r., 92 tys. km, 1200 ccm, niebieski me
talic, I właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, Mul-T-Lock, 
RM, - 12.500 zł. Wrocław, tel. 071/343-84-57 wewn. 50, 
0606/14-35-99
OPEL CORSA, 1993 r., 130 tys. km, 1200 ccm, biały, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, alarm, blokada skrzyni biegów, katalizator, 
dzielona tylna kanapa, stan b. dobry, • 11.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/345-60-60
OPEL CORSA B, 1993/94 r., 74 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, nowe opony, nie eksploatowany w kra
ju, stan b. dobry, - 13.300 zł. Gromadka, tel. 0604/78-33-32. 
0600/35-98-92
OPEL CORSA, 1993/94 r., 92 tys. km, 1200 ccra, wtrysk, tur̂  
kusowy, 5-biegowy, nowe opony, nowe amortyzatory, RM Blau
punkt + 4 głośniki, el. reguł, reflektory, sprowadzony w cało
ści, pełna dokumentacja, stan b. dobry, -13.500 zł. Wrocław, 
tel. 392-28-35,0503/65-89-31
OPEL CORSA, 1994 r., 84 tys. km, 1400 ccm, stalowy, 
3-drzwiowy, -16.900 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-13-43 
OPEL CORSA SPORT, 1994 r., 1400 ccm, czamy, szyber
dach, centr. zamek, el. otw. szyby, alarm, inst. gazowa, 
3-drzwiowy, stan b. dobry, - 16.500 zł lub zamienię na Golfa 
III TDi z  dopłatą., tel. 0604/96-04-86 
OPEL CORSA, 1994 r., 1500 ćcm, diesel, szary metalic, 
5-drzwiowy, wspomaganie kier., sprowadzony według nowych 
zasad, - 16.500 zł (kupujący nie płaci podatku). Leszno, tel. 
065/529-03-79,0608/02-97-59 
OPEL CORSA, 1994 r., 82 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czer
wony, el. reg. lusterka, RO, stan b. dobry, • 14.200 zł lub za
mienię na Fiata 126p. Pakosław, tel. 065/547-85-16 
OPEL CORSA, 1994 r., 94 tys. km, 1200 ccm, fioletowy. 
3-drzwiowy, RO CD, zadbany, halogeny, • 14.500 zł. Syców, 
tel. 062/785-34-04.0606/65-75-42 
OPEL CORSA B. 1994 r., 88 tys. kra, 1200 ccm, benzyna, 
biały, 3-drzwiowy, alarm, immobilizer, 5-biegowy, katalizator, 
termometr zewn., pirotechn. napinacze pasów, RO + 6 gło
śników, reling dachowy, • 14.100 zł. Wrocław, tel. 
071/339-12-74,0501/43-58-00 
OPEL CORSA B, 1994 ru 61 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, 3-drzwiowy, el. reg. reflektory, termometr 
zewn., RO + 4 głośniki, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, 
stan b. dobry, • 14.000 zł. Żary, tel. 0606/40-54-48 
OPEL CORSA, 1994 r., 80 tys. km, 1400 ccm, kolor morski 
metalic, katalizator, 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, 1994/95 r„ 99 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, tur
kusowy metalic, kupiony w salonie w Polsce, bez wypadky, 
katalizator, alatm, blokada skrzyni biegów, RM Grundig, •
16.900 zł (możliwe raty). Syców, tel. 062/785-90-05,785-35-03 
OPEL CORSA B, 1994/95 r.. 98 tys. km, 1400 ccm. biały, 
3-drzwiowy, ABS, wspomaganie, immobilizer, 5-biegowy, ter
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mometr zewn., stan b. dobry, w kraju od mies., możliwe raty, -
14.900 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 071/312-18-87, 
0607/40-20-17
OPEL CORSA, 1995 r., 54 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, biały, 2 
pod. powietrzne, RM ♦ 6 głośników, immobilizer, 5-drzwiowy, 
-17.300 zł. Jawor, tel. 0607/52-42-26 
OPEL CORSA, 1995 r., 70 tys. km, 1200 ccm, czerwony, ku
piony w salonie, 3-drzwiowy, alarm, centr. zamek, RO z  RDS, 
panel, zadbany, zabezpieczenie przed kradzieżą, -16.500 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/641-92-67 po godz. 16,0602/28-96-77 
OPEL CORSA, 1995 r., 45 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, czamy, 
wspomaganie, szyberdach, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, el. 
reg. reflektory, oryg. RO, spoiler + światło .stop", -17.300 zł. 
Przemęt, tel. 065/549-73-12,0603/69-58-57 
OPEL CORSA, 1995 r., 55 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czar
ny, ABS, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, el. otw. 
przednie szyby, el. reg. i podgrzewane lusterka, alum. felgi, -
18.500 zł. Wschowa, tel. 065/549-44-06 
OPEL CORSA, 1995/9|5 r., 76 tys. km, 1200 ccm, biały,
2-drzwiowy, 2 poduszki pow., RM, ABS, bez wypadku, do spro
wadzenia z Niemiec, -16.000 zł. Legnica, tel. 0608/23-76-74, 
0503/66-18-92
OPEL CORSA, 1996 r., 68 tys. km, 1200 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, alum. felgi, centr. zamek, poduszka pow., el. 
otw. szyby, 3-drzwiowy, dodatki w kol. srebrnym, sportowy 
układ wydechowy, stan b. dobry -19.200 zł. Czamy Bór, tel. 
074/666-10-53,0608/13-59-77 
OPEL CORSA ECO, 1996 r., 64 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
wiśniowy metalic, 3-drzwiowy, kupiony w salonie, serwisowa
ny, pod. powietrzna kier., centr. zamek, alarm, elektr. otw. szy
by, obrotomierz, reguł, fotel kierowcy, zegar, datownik, - 21.000 
zł. Wrocław, tel. 071/373-73-74 po godz. 19,0607/60-85-81 
O  O P E L  CO RSA , 1996 r., 80 tys. km , 1200 ccm , 

ciem noniebieski, 3-drzwiowy, alarm, lakierowa
n ie 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., 131 tys. km, 1400 ccm, ecotec, bia
ły, centr. zamek, alarm + pilot, alum. felgi, RO Sony + 6 gło
śników, kupiony w salonie w Polsce, I właściciel, serwisowa
ny, garażowany, bez wypadku, ciemne szyby, immobilizer, 
welurowa tapicerka, sport, tłumik, stan idealny, -19.000 zł lub 
zamienię na BMW, do 17.000 zł. Bogatynia, tel. 0608/85-24-15 
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, • 1-7.870 zł. Jelcz-Lasko
wice, tel. 071/318-63-94
OPEL CORSA, 1996 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski, klima
tyzacja, 2 poduszki powietrzne, 3-drzwiowy, aluminiowe felgi 
z oponami, welurowa tapicerka, szyberdach, radioodtwarzacz, 
- 21.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-71-32 po godz. 18 
OPEL CORSA, 1996 r„ 66 tys. km, 1200 ccm, biały, 2 pod. 
powietrzne, RO z  RDS, -18.000 zł; Lubin, tel. 076/842-10-53 
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., 97 tys. km, 1200 ccm, biały; 2 pod. 
powietrzne, RO Blaupunkt + 6 głośników, el. reg. reflektory, 
listwy boczne, serwisowany, stan b. dobry, - 17.400 zł. Oła
wa, tel. 071/318-63-94
OPEL CORSA, 1996 r., 71 tys. km, 1400 ccm, niebieski me
talic, sprowadzony z  Francji, nabywca zwolniony z  opłaty skar
bowej, książka serwisowa, 2 elementy do lakierowania, 
5-drzwiowy, - 16.700 zł. Ostrów WIkp., tel. 0604/05-40-07 
OPEL CORSA, 1996 r., 120 tys. km, 1500 ccm, diesel, zielo
ny metalic, I właściciel, RO, 5-drzwiowy, Obiegowy, stan b. 
dobry, - 17.400 zł. Otmuchów, tel. 077/431-21-79, 
0606/12-83-05
OPEL CORSA. 1996 r., 60 tys. km, 1400 ccm, 16V, ECOTEC, 
granatowy, 3-drzwiowy, alum. felgi, 2 poduszki pow., wspo
maganie, szyberdach, atrakc. wygląd, -17.000 zł. Stare Siół- 
kowice, tel. 077/469-24-94 po godz. 16 
OPEL CORSA, 1996 r., 35 tys. km, 1400 ccm, srebrny meta
lic, I właściciel, kupiony w salonie, alarm, alum. felgi, el. otw. 
szyby, centr. zamek, -19.500 zł. Świdnica, tel. 0601/52-50-37 
OPEL CORSA, 1996 r., 126 tys. km, 1400 ccm, ECO, biały, I 
właściciel, kupiony w salonie, garażowany, bez wypadku,
3-drzwiowy, - 16.500 zł. Wrocław, tel. 071/361-77-71, 
0601/89-93-76
OPEL CORSA, 1996 r., 60 tys. km, 1200 ccm, czerwony,
3-drzwiowy, alum. felgi, obrotomierz, zabezp. przed kradzie
żą, RO. stan b. dobry. -16.900 zł. Wrocław, tel. 071/346-45-14 
OPEL CORSA. 1996/97 r.. 62 tys. km. 1200 ccm. biały, 2 pod. 
powietrzne, bez wypadku, stan b. dobry, • 18.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/353-27-41 po godz. 15 
OPEL CORSA, 1997 r., 35 tys. km, 1200 ccm, czamy, I rej. 98 
r., 2 poduszki pow., immobilizer, RM z RDS, el. reg. reflektory, 
reguł. wys. mocowania pasów, - 19.500 zł. Leszno, tel. 
065/547-52-24
OPEL CORSA, 1997 r., 55 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, 12V, 
niebieski metalic, książka serwisowa, I właściciel, -17.200 zł 
(zwolnienie z  opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/573-18-45, 
0601/77-37-17
OPEL CORSA B, 1997 r., 23 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
wtrysk, czamy, 3-drzwiowy, poduszka pow., centr. zamek, el. 
otw. szyby, RM Opel, 5-biegowy. welurowa tapicerka, kpi. do
kumentacja celna i tłumaczeń, nie rejestrowany w kraju, •
19.200 zł. Wrocław, tel. 071/345-64-09 po godz. 19. 
0603/35-98-20
OPEL CORSA, 1997 r., 50 tys. km, 1200 ccm, zielony, RM, 2 
poduszki pow., 3-drzwiowy, 5-biegowy, I właściciel, bez wy
padku, kpi. dokumentacja, - 19.900 zł lub zamienię. Jelenia 
Góra, tel. 0602/24-40-42
OPEL CORSA SWING, 1997 r., 47 tys. km, 1200 ccm. niebie
ski metalic, model z  października, drzw iowy, 2 poduszki po
wietrzne, wspomaganie, ABS, szyberdach, alum. felgi, radio
odtwarzacz oryginalny Blaupunkt. zderzaki i lusterka w kolo
rze nadwozia, • 20.400 zł. Kalisz, tel. 062/757-24-60, 
0606/98-93-51
OPEL CORSA CITY, 1997 r., 80 tys, km. 1200 ccm, czamy,
3-drzwiowy, immobilizer, radio, obrotomierz, dodatkowe świa
tło .stop", niepalący właściciel, kpi. dokumentacja, -17.900 
zL  Leszno, tel. 0607/11-53r38

OPEL CORSA, 1997 r., 90 tys. km, 1700 ccm, diesel, niebie
ski metalic, 3-drzwiowy, kupujący zwolniony z opłaty skarbo
wej, -19.500 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 
0603/60-78-74
OPEL CORSA, 1997 r., 45 tys. km, szary metalic, 3-drzwio
wy, alum. felgi, wspomaganie, welurowa tapicerka, el. otw. 
szyby, centr. zamek, • 21.000 zł. Ostrów WIkp., tel. 
062/733-32-20,0603/93-60-35 
OPEL CORSA, 1997 r., 41 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czar
ny, 3-drzwiowy, obrotomierz, el. reg. reflektory, książka ser
wisowa, -17-800 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-Ó7-6V 
OPEL CORSA, 1997 r.. 80 tys. km, 1500 ccm, turbo D, czar
ny, wspomaganie kier., centralny zamek, kubełkowe fotele, 
RM, aluminiowe felgi, stan b. dobry, • 22.000 zł. Wrocław, tel. 
0602/83-69-42
OPEL CORSA B. 1997/98 r., 1400 ccm, benzyna, ciemnozie
lony metalic, z salonu, bez wypadku, centralny zamek, wspo
maganie kier., el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, alarm, 
serwisowany, 3-drzwiowy, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, -
19.800 zł. Sobótka, tel. 0601/15-66-99
OPEL CORSA, 1998 r., 81 tys. km, 1000 ccm, benz., Ecotec. 
12V, czerwony, centr. zamek, ciemne szyby, immobilizer, 
elektr. reg. reflektory, dodatkowe światło .stop”, alarm + pilot, 
RM -i- RDS, I właściciel, kupiony w salonie, stan b. dobry, •
20.800 zł. Legnica, tel. 076/856-35-99,0604/63-24-14 
OPEL CORSA, 1998 r., 31 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zie
lony, 5-drzwiowy, poduszka pow., centr. zamek, klimatyzacja, 
wspomaganie, immobilizer, el. otw. szyby, obrotomierz, el. reg. 
reflektory, RM z RDS-em, lusterka i zderzaki w kolorze nad
wozia, reguł, fotel kierowcy, garażowany, sprowadzony, za
dbany, - 26.000 zł. Ostrów WIkp., tel. 062/735-28-90 po 
godz. 15
OPEL CORSA, 1998 r., 22 tys. km, 1000 ccm, 12V, jasnozie
lony, 3jasno, 5-biegowy-drzwiowy, poduska powietrzna, szy
berdach, RM, wspomaganie, zderzaki w kolorze nadwozia, 
kpi. dokumentacja, nie eksploatowany w kraju, - 21.800 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/736-32-60,0502/26-20-73 .
OPEL CORSA, 1998 r., 40 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski, bez wypadku, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, bloka
da skrzyni biegów, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, garażowa
ny, kupiony u dilera, - 26.000 zł. Góra, tel. 065/544-12-56, 
0503/78-56-44
OPEL CORSA, 1998 r., Ecotec, niebieski metalic, wspoma
ganie, 3-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, - 20.500 zł. 
Nysa. tel. 077/435-76-16
OPEL CORSA B. 1998 r.. 39 tys. km. 1000 ccm, 12V, czerwo
ny, kupiony w salonie, I właściciel, centralny zamek, alarm, 
radioodtwarzacz, stan idealny, - 21.700 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-97-99,0604/28-52-65 
OPEL CORSA, 1998 r., 30 tys. km, 1400 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, automatic, 3-drzwiowy, alum. felgi, ABS, centr. za
mek, immobilizer + pilot, wspomaganie kier., szyberdach, -
18.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/321-21-39
OPEL CORSA, 1999 r., 12 tys. km, 1200 ccm, 16V, Ecotec, 
granatowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. re
flektory, klimatyzacja, poduszka pow., dodatkowe światło 
.stop”, klimatyzacja, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, -
27.500 zł. Bralin, tel. 062/781-26-11, 062/781-29-26, 
0608/32-37-46
OPEL CORSA CITY. 1999 r., 23 tys. km. 1000 ccm. 12V. zie
lony, 5-drzwiowy, kupiona w salonie, I właściciel, bez wypad
ku, serwisowany, alarm, korektor świateł, filtr przeciwpyłowy,, 
stan idealny, - 26.000 zł. Kłodzko, tel. 074/647-08-23 - 
OPEL CORSA, 1999 r., 18 tys. km, 1200 ccm wspomaganie, 
centr. zamek, el. otw. szyby, poduszka pow., lekko porysowa
ny bok - 5.000 DEM + cło.. Leszno, tel. 0605/22-53-65 
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, 1999/00 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., 17 tys. km, 1000 ccm. 12V, chabro
wy, klimatyzacja, ABS, radioodtwarzacz, 4 poduszki powietrz
ne, ARS, wspomaganie kier., centralny zamek, alarm, stan b. 
dobry, pełna dokumentacja, - 24.900 zł lub zamienię. Kępno, 
tel. 062/581-04-18,0606/34-66-37 
OPEL CORSA B, 2000 r., 13 tys. km, 1000 ccm, 12 V, czamy, 
sprow. mies. temu, wspomaganie, obrotomierz, 2 pod. po
wietrzne, 3-drzwiowy, kpi. dokumentacja • 25.300 zł. Oleśni
ca, tel. 0605/11-26-18,0607/53-43-23 
OPEL CORSA, 2000 r., 26 tys. km, 1000 ccm, ECOTEC, czar
ny, 4 pod. powietrzne, lakierowane zderzaki i lusterka, ABŚ, 
szyberdach, alum. felgi, welurowa tapicerka, dodatkowe świa
tło .stop*, książka serwisowa, ekonomiczny, stan b. dobry, •
26.900 zł. Syców. tel. 062/785-47-78,0608/46-79-42 
OPEL KADETT SEDAN, 1975 r., 1200 ccm, benzyna, żółty, 
oryg., części zapasowe, stan b. dobry, - 950 zł. Klenica, tel. 
068/352-36-25
OPEL KADETT, 1979 r., 1300 ccm, OHC, benzyna, granato
wy, stan dobry, po remoncie blacharki, - 3.100 zł. Zagrodno, 
tel. 076/877-37-84
OPEL KADETT, 1980 r.. 1300 ccm, OHC, zielony, 4-drzwio
wy, stan dobry, - 2.500 zł lub zamienię na Fiata 126p. Głuszy
ca. tel. 074/845-62-43
OPEL KADETT, 1980 r.. 1300 ccm, czerwony, po remoncie 
silnika (10 tys. km), po remoncie blacharki (2 lata temu), nowa 
tapicerka i zaw ieszenie tylne, • 3.500 zł. Góra, tel. 
065/543-46-46,0605/72-56-25 
OPEL KADETT, 1980 r., 1300 ccm, OHC, żółty, 3-drzwiowy, 
75 KM, alum. felgi, sportowa kierownica, obrotomierz, RO. 
nowe bębny i szczęki, aktualny przegląd, po lakierowaniu, po 
remoncie blacharki, konserwacja w 1998 r., atrakc. wygląd, •
3.000 zł lub zam ienię na choppera. Namysłów, tel. 
0604/38-27-66
OPEL KADETT KOMBI, 1981 r., 1300 ccm, zielony metalic, •
4.800 zł. Konin. tel. 063/279-01-15.0603/19-01-10
OPEL KADETT, 1981 r., 1300 ccm po malowaniu, - 3.500zł. 
Brzeg. tel. 0607/40-53-67,077/411-49-09 
OPEL KADETT, 1981 r„ 1300 ccm, OHC, żółty, ospoilerowa
ny, szerokie zderzaki w kolorze nadwozia, 2 opony w stanie 
b. dobrym, przegląd do 07.2001 r„ stan dobry, -1.950 zł. Kor-' 
fantów, woj. opolskie,.tel. 0600/52-44-80

OPEL KADETT, 1981' r.> 1300 ccm, niebieski, 5-drzwiowy, 
dużo nowych części, nowe opony, stan silnika i blacharki bar
dzo dobry, przegląd do 09.2001 r, • 2.300 zł. Muchów, tel. 
076/870-87-64
OPEL KADETT, 1981 r.. 1300 ccm, benzyna, żółty, po remon
cie silnika i nadwozia, dużo wyposażenia, RO i głośniki, sze
rokie kola, nowe tłumiki, hak, szyberdach, - 3.500 zł lub za
miana na diesla bus E + gaz, kombi> terenowy. Nowa Ruda, 
tel. 074/873-37-00
OPEL KADETT, 1981 r., OHC RM, - 2.800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/641-13-70
OPEL KADETT, 1981 r., 150 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
ceglasty, po remoncie silnika, nowe sprzęgło, wymienione 
klocki, szczęki hamulcowe, tarcze, bębny, - 2.500 zł lub za
mienię. Wałbrzych, tel. 0605/85-02-94.
OPEL KADETT BERLINA, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, brą
zowy metalic, automatic, 5-drzwiowy, przegląd do 12.2001 r., 
stan dobry, pilne, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 071/372-76-77 
OPEL KADETT, 1981 r., 1200 ccm, czerwony, po remoncie 
kapitalnym, po lakierowaniu, • 1.800 zł. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 0607/32-68-53
OPEL KADETT, 1981/82 r., 96 tys. km, 1300 ccm, OHC, bia
ły, po remoncie silnika i blacharki w 1999 r., po wymianie pom
py hamulcowej, alternatora, tłumików, łożysk (na nowe), kloc
ków ham., szczęk, nowy akumulator, • 3.100 zł. Jelenia Góra. 
tel. 0605/26-37-14
OPEL KADETT KOMBI, 1982 r.. 1300 ccm, OHC, czerwony, 
5-drzwiowy, - 2.800 zł. Ubocze, tel. 075/781-11-14 
OPEL KADETT, 1983 r., 1200 ccm, czerwony, ekonomizer, 
tylna szyba ogrzewana, po wymianie łożysk, zapasowy silnik 
na części, garażowany, przegląd do 12.2001 r. - 3.300 zł. Cho
cianów, tel. 076/818-59-25
OPEL KADETT, 1983 r., 166 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
po remoncie blacharki i lakierowaniu, RO, automatic, stan 
dobry, przegląd do 03.2002 r. + kpi. kół z  oponami zimowymi, 
- 2.400 zł , możliwe raty przez komis. Dzierżoniów, tel. 
0606/97-15-87
OPEL KADETT, 1983 r., 1300 ccm, benzyna inst. gazowa, 
alum. felgi, - 3.300 zł lub zamienię na Rata 126p. Jelcz-La
skowice, tel. 071/318-44-24,0600/51-34-56 
OPEL KADETT, 1983 r., 1800 ccm, niebieski, obniżony, ospo
ilerowany, alum. felgi 14*, kubełkowe fotele, atrakc. wygląd, -
4.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0503/89-76-38
OPEL KADETT, 1983 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 
5-drzwiowy, hak, szyberdach, - 2.500 zł lub zamienię na Fia
ta 126p. Wąsosz, tel. 065/543-79-17 
OPEL KADETT, 1983 r.f 1600 ccm. diesel. - 3.700 zł. Wro
cław. tel. 0605/69-34-91
OPEL KADETT SKŁADAK, 1983/91 r., 160 tys. km. 1300 ccm, 
OHC, czerwony, 3-drzwiowy, z pełną dokumentacją, zadba
ny, stan b. dobry, - 3.500 zł. Świdnica, tel. 0605/39-20-28 
OPEL KADETT, 1984 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, nie
bieski, .łezka*, 5-drzwiowy, pokrowce, stan dobry, - 4.900 zł 
lub zamienię na busa. Jelenia Góra, tel. 0603/61-40-97 
OPEL KADETT, 1984 r., 1300 ccm, benzyna, zielony,
4-drzwiowy, 4-biegowy, garażowany, przegląd do 1.2002 r., 
do remontu blacharki, - 2.700 zł lub zamienię na Fiata 126p. 
w tej cenie. Legnica, tel. 0604/59-31-99 
OPEL KADETT, 1984 r., 1600 ccm, diesel, czerwony,
4-drzwiowy, po remoncie kapitalnym, do poprawek blachar
skich, • 2.800 zł. Sławomir Kubuj, Lipniki 41, gm. Kamiennik, 
woj. opolskie
OPEL KADETT, 1904 r., 1300 ccm, benzyna OHC, złoty me
talic, 5-drzwiowy, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 07.2001 
r., typ D - 2.900 zł. Opole, tel. 0606/29-06-39 
OPEL KADETT GTE, 1984 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, 5-bie
gowy, 5-drzwiowy, alum. felgi, - 5.300 zł. Prusice, tel. 
071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
OPEL KADETT, 1984 r., 1600 ccm, diesel, zielony, stan b. 
dobry, kubełkowe fotele, RM, dużo nowych części, szyber
dach, po remoncie silnika, - 4.500 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-43-62,0605/58-82-76 
OPEL KADETT, 1984/85 r., 1800 ccm, wtrysk, czerwony,
5-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, nowe amortyzatory, aku
mulator, stan dobry, • 3.500 zł. Niemodlin, tel. 0606/31 -31-75 
OPEL KADETT KOMBI, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, czamy 
metalic, 5-drzwiowy, po remoncie silnika, garażowany, stan 
b. dobry, - 5.600 zł. Dzierżoniów, tel. 0601/67-21-85 
OPEL KADETT, 1985 r.. 1300 ccm, benzyna, wiśniowy, .łez
ka', stan dobry, szyberdach, - 4.800 zł. Kamienna Góra, tel. 
0605/54-21-44
OPEL KADETT, 1985 r., 1300 ccm, S, benzyna, niebieski,
3-drzwiowy, 5-biegowy, po remoncie blacharki, szyberdach, 
kpi. głośników, - 5.200 zł. Kłodzko, tel. 074/647-07-68, 
0502/10-31-76
OPEL KADETT KOMBI, 1985 r., 75 tys. km, 1300 ccm, OHC. 
szary metalik, 5-drzwiowy, wymieniony silnik w 1998 r. i łoży
ska kół, obrotomierz, reguł. wys. mocowania pasów, szyber
dach, RO + panel, nowy akumulator, przegląd do 04.2002 r, -
5.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-51-07
OPEL KADETT, 1985 r.. 1300 ccm, benzyna, czerwony, po 
remoncie blacharki i silnika, automatic, nowe amortyzatory, 
kpi. dokumentacja, z urzędu celnego, stan b. dobry, - 4.950 
zł. Bolesławiec, tel. 0502/51-59-13 
OPEL KADETT, 1985 r., 100 tys. km, 1300 ccm, biały.
4-drzwiowy, alum. felgi, stan dobry, - 6.100 zł lub zamienię na 
uszkodzony do lakierowania. Legnica, tel. 0604/72-40-44 
OPEL KADETT KOMBI, 1985 r.. 1300 ccm, benzyna, zielony, 
nowe opony, przegląd, - 5.600 zł. Prusice k. Trzebnicy, tel. 
071/312-53-41,071/31
OPEL KADETT 1985 r., 1600 ccm, diesel, srebrny metalic, 
Jezka", 5-biegowy, 5-drzwiowy, - 6.300 zł lub zamienię na sa
mochód osobowy. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 
312-63-41
OPEL KADETT KOMBI, 1985 r.t 1300'ccm, benzyna, czamy 
metalic, 5-drzwiowy, po remoncie silnika, garażowany, stan 
b. dobry, • 5.600 zł. Świdnica, tel. 0601/67-21-85 
OPEL KADETT GSi, 1985 r., 98 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
srebrny, 3-drzwiowy, zadbany, I właściciel, na zachodnich ta
blicach - 2.600 zł. Wrocław, tel. 0605/40-30-03 
OPELKADETT, 1985/86 r., 1200 ccm, benzyna, srebrny me
talic, .łezka”, 3-drzwiowy, garażowany, zadbany, stan b. do
bry. - 5,100 zł. Prochowice, tel. 076/858-40-18 
OPEL KADETT KOMBI. 1985/86 r.. 160 tys. km, 1300 ccm, 
biały, .łezka’ , stan b. dobry, po remoncie, nie wymaga na
praw, radioodtwarzacz, - 4.600 zł lub zamienię na Fiata 126p. 
Strzelin, tel. 071/392-22-80.0607/82-88-62 
OPEL KADETT, 1985/93 r., 1200 ccm, biały, .łezka*, po wy
mianie progów, klocków i tarcz hamulcowych, po malowaniu, - 
stan b. dobry, przegląd do 05.2002 r. + drugi silnik z  doku
mentacją, e-mail: son@2com.pl, - 5.500 zł. Oleśnica, tel. 
0608/77-80*41
OPEL KADETT KOMBI; 1985/94 r„ 1300 ccm, benzyna, nie
bieski, .łezka*, przegląd do 03.2002 r., hak, dodatkowe świa
tło .stop*, - 4.900 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-61-18 
O  O PEL KADETT, 1986 r., 1200 ccm, srebrny meta

lic, 5-drzwiowy, szyberdach, - 6.700 z ł lub zam ie
n ię . Ż a ry , u l. O k rze i 9, te l. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87021341 

OPEL KADETT, 1986 r., 75 tys. km, 1300 ccm, biały, - 5.200 
zl. Lubin. tel. 0601/84-44-50
OPEL KADETT, 1986 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
granatowy, Jezka*, stan b. dobry, 3-drzwiowy, radio, • 6.000 
zł lub zamienię na motocykl enduro z  dopłatą, Tuareg, 
KLR650. LC4, Świebodzin, lei. 068/382-20-39 
OPEL KADETT SEDAN, 1986 r., 1300 ccm, czerwony, stan 
b. dobry, na zachodnich tablicach - 750 DEM. Bolków, tel. 
0605/20-67-71
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, szy
berdach, sprowadzony w całości w 95 r., alum. felgi, przegląd 
do 01.2002 r., w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 4.000 zł. 
Lubin, tel. 076/749-61-99,0604/70-92-56 
OPEL KADETT GSI. 1986 r., 1300 ccm, benzyna, szary me

talic, inst; gazowa, nowy akumiilator, kubełkowe fotele, ospo
ilerowany, stan b. dobry, - 6.500 zł. Namysłów, teł. 
0605/69-47-96 *
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, szary metalic, 
automatic, stan techn. dobry, w ciągłej eksploatacji, po wy
mianie przegubów, wszystkich łożysk i szczęk ham. + drobne 
części, • 6.500 zł. Niemcza, tel. 074/837-63-65 
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, biały, RO i gło
śniki, lakierowane zderzaki, stan b. dobry, 3-drzwiowy, - 7.000 
zł lub zamiana na bus, kombi. Nowa Ruda, tel. QZ4/873-37-00 
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, szary metalic, techn. 
sprawny, szyberdach, nowe amortyzatory przednie, RO, ga
rażowany, nowe blachy, - 7.100 zł. Nysa, tel. 077/433-20-19 
OPEL KADETT GSI, 1986 r., 190 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, czerwony, stan silnika skrzyni biegów i opon b. dobry, bez 
rdzy, atrakc. wygląd, ciemne szyby, dodatkowe światło .stop*, 
alarm + centr. zamek, pokrowce, wzmocnione reflektory, szy
berdach, RM + głośniki, alum. felgi, - 7.000 zł. Opole, tel. 
077/464-52-52
OPEL KADETT, 1986 r., 91 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zie
lony, stan dobry, 5-biegowy 5-drzwiowy, kubełkowe fotele, 
nowe opony, zadbany, do poprawek lakierniczych, • 5.200 zł. 
Rawicz, tel. 065/545-16-71,0502/39-09-86 
OPEL KADETT GSI, 1986 r., 1800 ccm, wtrysk, czamy. szy
berdach, aluminiowe felgi, alarm, • 7.500 zl. Wrocław, tel. 
071/345-28-37,0608/68-34-88 
OPEL KADETT, 1986 r.. 130 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
inst. gazowa, stan dobry, hak, RM Pioneer + zmieniacz, ba
gażnik dachowy, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-59-76 
OPEL KADETT SPRINT, 1986 r., 1300 ccm, E, czerwony, szy
berdach, kubełkowe fotele, 5-biegowy, 3-drzwiowy, alarm + 
pilot, alum. felgi, obniżony, ospoilerowany (wygląda jak GSi), 
stan b. dobry, • 5.300 zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
OPEL KADETT SEDAN, 1986 r., 1300 ccm, benzyna na bia
łych tablicach, -1.350 zł. Zgorzelec, tel. 0609/64-41-34 
OPEL KADETT GSI, 1986 r., 1800 ccm, srebrny metalic, alum. 
felgi, centr. zamek, 4-drzwiowy, 5-biegowy, deska Digital, stan 
dobry, szyberdach, - 7.000 zł. Żagań, tel. 068/477-75-76. 
477-35-17
OPEL KADETT, 1986/95 r., 170 ccm, wtrysk, brązowy meta
lic, stan dobry, garażowany, 5-drzwiowy, hak, zderzaki w ko
lorze nadwozia, • 5.700 zł. Lubin, tel. 076/846-83-09 
OPEL KADETT, 1986/95 r., 110 tys. km, 1300 ccm, szary me
talic, 3-drzwiowy, alarm + pilot, centr. zamek, szyberdach, RO 
+ 4 głośniki, po remoncie głowicy, nowy wałek rozrz., części, 
wymieniony pasek rozrz. i olej, zadbany, • 6.800 zł lub zamie
nię na inny, do 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/362-26-37, 
0604/97-28-25
OPEL KADETT GT, 1987 r., 1800 ccm, niebieski metalic, alum.
felgi, szyberdach, stan b. dobry, • 7.500 zł. Opole, tel.
0608/59-01-65,077/454-10-19
OPEL KADETT, 1987 r.. 1300 ccm, benzyna, niebieski,
5-drzwiowy, na białych tablicach • 700 DEM. Żary, tel.
068/375-74-48
OPEL KADETT GSI, 1987 r., biały, centr. zamek, alarm, el. 
otw. szyby i szyberdach, zadbany, kubełkowe fotele, weluro
wa tapicerka, alum. felgi, deska digital, 5-drzwiowy, 5-biego
wy, stan techn. b. dobry, • 8.000 z ł.., tel. 0604/65-58-25 
OPEL KADETT, 1987 r.. 170 tys. km, 1600 ccm, granatowy 
metalic, szyberdach, alum. felgi, 5-biegowy., spoilery, atrakc. 
wygląd, - 6.800 zł lub zamienię na Fiata 126p. Bolków, tel. 
075/741-48-65
OPEL KADETT, 1987 r., żółty, stan b. dobry, garażowany, peł
na dokumentacja, z  urzędu celnego, RM, atrakcyjny wygląd, 
- 6.300 zł. Kamienica, tel. 077/431-73-46.0604/90-21-21 
OPEL KADETT, 1987 r., 34 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, po remoncie kapitalnym silnika, kpi. dokumenta
cja, szyberdach, hak, 5-biegowy, • 6.450 zł. Kościelnik, tel. 
075/721-74-58.0604/45-58-92 
OPEL KADETT. 1987 r.. 150 tys. km, 1300 ccm. OHC. czer
wony, 3-drzwiowy, garażowany, nowe tarcze hamulcowe, 
5-biegowy, RM, nowy akumulator i tłumik, kpi. dokumentacja. 
II właściciel, rejestr, do 12.2001 r, - 6.800 zł lub zamienię na 
inny do 10.000 zł. Lubsza, tel. 077/411-87-05 
OPEL KADETT KOMBI. 1987 r.. 1600 ccm. diesel, biały, spro
wadzony w całości, pełna dokumentacja, 5-biegowy, 5-drzwio
wy, po wymianie filtrów, paska rozrządu, bębnów, stan b. do
bry, • 8.450 zł. Nadolice Wielkie, tel. 071/318-98-67 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 3-drzwio
wy, po wymianie oleju i paska rozrządu, nowy tłumik środko
wy, 2 nowe opony (na gwarancji), RO, pokrowce* przegląd do
02.2002 r. • 5.900. zł. Namysłów, tel. 0608/30-00-13 
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r., 153 tys. km. 1300 ccm, bia
ły. zadbany, stan b. dobry, • 6.600 zł. Piława Dolna, tel. 
074/837-00-14,0605/93-97-36 
OPEL KADETT, 1987 r.. 140 tys. km, 1300 ccm, niebieski, 
garażowany, stan dobry, hak, zarejestrowany do 10.2001 r., 
radioodtwarzacz, udokumentowane pochodzenie, w kraju od 
3 lat, - 6.900 zł lub zamienię. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-22-07,0608/51-35-18 
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, diesel sprowadzony w 
całości, 5-biegowy, szyberdach, stan b. dobry, - 6.800 zł lub 
zamienię na inny samochód. Strzelin, tel. 071/796-12-85, 
0604/21-09-81
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r.. 1600 ccm, benzyna, biały, 
reg. wys. pasów, RO, welurowa tapicerka, lotka na klapie ba
gażnika, stan b. dobry, garażowany, zadbany, - 6.800 zł. śro
da ŚL, tel. 0601/55-99-40
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r., 120 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, niebieski, 5-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, na zachod
nich tablicach - 2.100 zł. Wrocław, tel. 0605/40-30-03 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio
wy, RM, zadbany, zderzaki w kolorze nadwozia, - 6.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/316-96-46,0601/73-20-98 
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm 3-drzwiowy, na białych 
tablicach, • 1.450 zł. Zgorzelec, tel. 0609/64-41-34 
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, diesel, biały, stan b. do
bry, - 7.400 zł. Żarów, tel. 0607/09-61-42 
OPEL KADETT GTł, 1987/88 r., 80 tys. km, 1600 ccm, nie
bieski metalic, .łezka*, 5-drzwiowy, szyberdach, lusterka i zde
rzaki w kol. nadwozia, stan tech. b. dobry, ekonomiczny, ku
bełkowe fotele, atrakc. wygląd, - 8.000 zł. Legnica, tel. 
076/878-35-39,0605/85-58-00 
OPEL KADETT, 1987/88 r., 1600 ccm, wtrysk, biały, nowe 
opony, nowy akumulator, szyberdach, 5-biegowy. pełna do
kumentacja, stan b. dobry, - 6.900 zł. Paczków, tel. 
0608/68-16-42
OPEL KADETT GSI, 1987/88 r., biały, 5-biegowy, 5-drzwio- 
wy, deska digital, centr. zamek, alarm, alum. felgi, welurowa 
tapicerka, kubełkowe fotele, el. otw. szyby i szyberdach, za
dbany, atrakc. wygląd, stan techn. b. dobry, - 7.500 zł. Wał
brzych, tel. 074/817-46-99
OPEL KADETT, 1987/94 r., 165 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
szary metalic, centr. zamek, 4-biegowy, alarm, zadbany, 
5-drzwiowy, • 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/349-50-53 po 
godz. 17
OPEL KADETT KOMBI, 1987/95 r., 1300 ccm, benzyna, bia
ły, nowe sprzęgło, akumulator, przednie hamulce i linka sprzę
gła, zarejestrowany do 12.2001 r, - 4.800 zł. Leśna, tel. 
075/721-18-88,0606/15-69-95 
OPEL KADETT SEDAN, 1987/96 r., 1300 ccm. benzyna. OHC 
5-biegowy, RO, alarm, stan b. dobry, - 7.000 zł. Legnica, tel. 
076/721-55-74
OPEL KADETT KOMBI, 1987/97 r., 150 tys. km, 1300 ccm. 
OHC, bordowy, po remoncie nadwozia i częściowo silnika. -
6.500 zł. Oleśnica, tel. 071/314-35-66,0608/22-55-90 
OPEL KADETT GSI, 1987/97 r., 1800 ccm. biały. 3-drzwiowy. 
szyberdach, alum. felgi, sportowy tłumik, welurowa tapicer
ka, kubełkowe fotele, dodatkowe światło .stop*, ciemne lam
py tylne, 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 
i klocki hamulcowe, nowy olej silnika, filtr i płyn ukł. chłodze

nia, bez korozji, przegląd do 12.2001 r.. zadbany, • 7.400 zł 
lub zamienię na Daewoo Lanosa lub Fiata Punto z dopłatą. 
Świdnica, tel. 074/853-50-46,0607/17-32-04 
OPEL KADETT, 1987/97 r.. 1300 ccm, OHC 3-drzwiowy, za
dbany, garażowany, • 6.000 zł. Żary, tel. 0606/87-45-22 
OPEL KADETT, 1988 r., 1400 ccm, benzyna, bordowy meta
lic, 4-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie kier., 
5-biegowy, na zachodnich tablicach • 2.200 zł. Jawor, tel. 
076/870,35-21,0604/45-26-23 
OPEL KADETT, 1988 r., 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czerwony, inst. gazowa, zbiornik w kole zapas., zderzaki i lu
sterka w kolorze nadwozia, welurowa tapicerka, centr. zamek, 
5-drzwiowy, ekonomiczny, - 8.700 żł. Wrocław, tel. 
071/787-37-86
OPEL KADETT SEDAN. 1988 r„ 2000 ccm, OHC. wtrysk, 
czerwony. 5-drzwiowy, 5-biegowy, ospoilerowany, kubełkowe 
fotele, sportowe zawieszenie, nowe sprzęgło i progi, szybem 
dach, stan b. dobry, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/321-09-30 
lub, 0603/04-94-84
OPEL KADETT, 1988 r., 150 tys. km, 2000 ccm deska digital, 
ciemne szyby, - 6.200 zł. Chojnów, tel. 076/818-63-76 
OPEL KADETT, 1988 r., 180 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 5-biegowy, 5-drzwio
wy, zadbany, I właściciel w kraju, - 7.700 zł. Goworowice, tel. 
077/431-25-14
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1300 ccm, czerwony, alum. 
felgi, stan b. dobry, - 6.900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/761-62-19 
OPEL KADETT GSI, 1988 r„ 120 tys. km. 2000 ccm. benzy
na, Repsol Racing, ospoilerowany, progi, duża lotka, czarne 
szyby, poszerzone nadkola, felgi 9“, obniżony, utwardzony, 
układ wydechowy DTM, artystycznie malowany, atrakc. wy
gląd, kpi. dokumentacja, - 8.600 zł. Jelenia Góra, tel. 
0601/87-32-65
OPEL KADETT, 1988 r.. 1600 ccm, diesel, żółty, 5-drzwiowy, 
szyberdach 2-stopniowy, nowy ukł. kierowniczy, hamulcowy, 
silnik po uszczelnieniu, po wymianie paska rozrządu i filtrów,
2. właściciel, pełna dokumentacja, stan b. dobry, • 8.200 zł. 
Skarbimierz. tel. 077/411-34-15,0604/38-16-52 
O PELKADETT KOMBI. 1988 r.. 1300 ccm, benzyna, biały, -
7.500 zł. Wrocław, tel. 071/325-49-58 
OPEL KADETT KOMBI. 1988 r.. 1600 ccm. diesel, biały, po 
wymianie silnika, do drobnych poprawek blacharskich, stan 
dobry, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 0607/18-40-09 
OPEL KADETT COMBI, 1988 r., 1800 ccm. niebieski, radio
odtwarzacz, relingi dachowe, poobijany, sprawny technicz
nie, - 5.600 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
O PEL KADETT. 1988 r., 1300 ccm. benzyna, srebrny, 
3-drzwiowy, szyberdach, kubełkowe fotele, radio, - 6.500 zł. 
Zgorzelec, tel. 075/771-39-10,0609/44-47-97 
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 
5-drzwiowy, po remoncie silnika, nowe amortyzatory, - 7.900 
zł lub zam ienię na d iesla sedana. Złoty Stok. tel. 
074/817-§4-11.0605/29-30-48 
OPEL KADETT, 1988/89 r., 40 tys. km, platynowy metalic, po 
remoncie kapitalnym silnika, 3-drzwiowy, szyberdach, alarm, 
RM, zadbany, garażowany, stan b. dobry, - 8.600 zł. Stronie 
Śląskie, tel. 074/814-19-05,0607/58-82-97 
OPEL KADETT SEDAN. 1988/95 r.. 140 tys. km. 1300 ccm, 
benzyna, czerwony, alarm, RO, spoiler, dodatkowy komplet 
kół zimowych, nowe części, przegląd do 03.2002 r., zadbany, 
oszczędny, stan b. dobry, - 7.000 zł. Lubań, tel. 075/722-22-22 
OPEL KADETT GSi CABRIO, 1988/97 r., 138 tys. km, 2000 
ccm, biały, deska digital, alum. felgi, 136 KM, stan b. dobry, -
11.200 zł. Legnica, tel. 0609/52-02-20 
OPEL KADETT, 1988/97 r.. 150 tys. km. 1300 ccm. benzyna, 
szary metalic, 3-drzwiowy, kubełkowe fotele, alum. felgi + zi
mowe opony, RO Alpine + 4 głośniki, nowe filtry, lusterka w 
kolorze nadwozia, stan dobry, garażowany, I właściciel, kpi. 
dokumentacja, przegląd do 05.2002 r. - 6.500 zł. Olszyna, tel. 
0502/65-57-95
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. 071/357-62-43 (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyćw internecie pod numerem -A00365. 
www.autogielda.com.pl)
OPEL KADETT, 1989 r„ 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, szyberdach, inst. gazowa, garażowany, kubełko
we fotele, 2 kpi. kół, dużo nowych części, stan b. dobry, - 8.700 
zł. Milicz, tel. 071/384-16-43 po godz. 20 
OPEL KADETT KOMBI, 1989 r., 170 tys. km, 1600 ccm, die
sel, biały, szyberdach, roleta tylna, zadbany, garażowany, stan 
techn. b. dobry, - 9.000 zł lub zamienię na droższy, diesel 
albo TD. Polkowice, tel. 076/845-01-06 
OPEL KADETT, 1989 r., 80 tys. km, 1200 ccm. benzyna, gra
natowy, I właściciel w Polsce, nowe klocki, okładziny, progi, 
amortyzatory przednie, nowy akumulator, garażowany, • 7.800 
zł. Frączków, gm .'Pakosław ice, tel. 077/435-60-19. 
0605/51-55-46
OPEL KADETT, 1989 r., 1700 ccm, diesel, sżary metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, szyberdach, RO, przegląd 
do 02.2002 r. - 10.200 zł. Gryfów Śl., tel. 075/781-47-13. 
0604/71-48-73
OPEL KADETT GSI, 1989 r.. 162 tys. km. 2000 ccm. wtrysk. 
DOHC, 16V, fioletowa perła metalic. 150 KM, ospoilerowany, 
komputer, sportowe zawieszenie i układ wydechowy, kubeł
kowe fotele, alum. felgi 15*. tylny spoiler + światło .stop*, de
ska Digital, 4-drzwiowy sedan, skórzana kierownica Momo, 
RM Opel, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia. -10.900 zł. 
Kalisz, tel. 0608/53-23-04
OPEL KADETT GSI. 1989 r.. 170 tys. km. 2000 ccm, OHC 
szyberdach, 5-drzwiowy, desk digital, kubełkowe fotele, wlo
ty na masce. - 8.000 zł. Wojcieszyn, tel. 076/877-58-77 
OPEL KADETT, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, grafitowonie- 
bieski, 2-drzwiowy, kubełkowe fotele, alum. felgi, wersja Tif- 
fany -1.000 DEM. Wrocław, tel. 0607/55-33-23 
OPEL KADETT, 1989 r., 122 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 
RM, Mul-T-Lock, centr. zamek, zadbany, - 8.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/346-05-05 wewn. 50.0606/14-35-99 
OPEL M D ETT , 1989 r., 105 tys. km. 1700 ccm, diesel, biały. 
3-drzwiówy, 5-biegowy, zadbany, > 11.000 zł. Wrocław, tel. 
071/362-25-68.0607/04-00-50 
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, szary metalic, 5-drzwio
wy, centr. zamek, alarm, welurowa tapicerka, - 6.500 zł. Wro
cław, tel. 0608/84-46-03,071/355-61-19 wieczorem 
OPEL KADETT, 1989 r., 105 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, szyberdach, ABS, oryginalne halogeny, płetwa, 
RM, alarm, oznakowany, kubełkowe fotele, nowy akumulator 
i ukł. wydechowy, sprowadzony w całości, - 8.000 zł lub za
mienię na Fiata 126p. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/810-34-23 
OPEL KADETT KOMBI. 1989/90 r.. 128 tys. km. 1600 ccm. 
wtrysk, biały, I właściciel, nie składak, bez wypadku, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, aluminiowe felgi, reg. pasy, zadbane wnętrze, 
atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, • 7.800 zł. Paczków, tel. 
077/431-69-70,0606/40-24-60 
OPEL KADETT, 1989/95 r., 130 tys. km. 1600 ccm. benzyna, 
bordowy metalic, 5-drzwiowy, zadbany, garażowany, central
ny zamek, alarm, radioodtwarzacz, obrotomierz. • 8.000 zł. 
Szklarska Poręba, tel. 0601/20-11-34 
OPEL KADETT SEDAN. 1989/97 r.. 177 tys. km. 1600 ccm, 
OHC, srebrny metalic, katalizator, alum. felgi, RO Pioneer, 
kubełkowe fotele, nowe pokrowce, szyberdach, obniżony, 
ciemne szyby, ospoilerowany, 105 KM, przegląd do 
04.122001 r., 2 alarmy, po wymianie oleju, filtrów i klocków 
hamulcowych, garażowany, • 8.100 zł. Legnica, tel. 
076/866-08-74,0605/07-59-42 
OPEL KADETT, 1990 r., 88 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, beżo
wy metalic, .łezka*, katalizator, 5-biegowy, 5-drzwiowy, ozna
kowany, alarm, RO, akumulator, nowe opony, kpi. ukł. wyde- 
chowyowy, stan blacharki i techn. b. dobry, • 8.600 zł. Wro
cław, tel. 0608/62-39-34
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm, benzyna 3-drzwiowy, 
5-biegowy, stan b. dobry, na zachodnich tablicach - 2.100 zł. 
Chojnów, tel. 0600/16-48-26
OPEL KADETT E. 1990 r.. 110tys. km. 1600 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, oznakowany, alarm, immobilizer, in s i gazowa na
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gwarancji, szyberdach, w kraju od roku, kpi. dokumentacja, 
stan dobry, - 9.300 zł. Gubin, tel. 068/359-35-26, 
0603/65-14-59
OPEL KADETT CABRIO, 1990 r., 1600 ccm, biały, składak 
1997 r., zaniedbany, • 8.500 zł. Kalisz, tel. 0502/67-14-20 
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r., 2000 ccm, ie, kolor grafitowy 
metalic, relingi dachowe, deska digital, hak, kubełkowe fote
le, szyberdach, kpi. dokumentacja, centr. zamek, - 7.900 zł. 
Lubin, tel. 0608/16-37-74
OPEL KADETT SEDAN. 1990 r., 147 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, biały, stan b. dobry, • 10.000 zł. Lubin, tel. 076/847-36-86 
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., 1600 ccm. benzyna, czerwony. 
5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, obrotomierz, alarm, 
oznakowany, kubełkowe fotele, welurowa tapicerka, el. reg. 
reflektory, RM, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 7.600 zł. 
Polkowice, tel. 076/845-47-89
OPEL KADETT KOMBI. 1990 r., 170 tys. km. 1700 ccm. die
sel, biały, wspomaganie, relingi, hak, Odrzwiowy, 5-biegowy,
- 6.500 zł. Syców, tel. 0605/38-05-59,062/785-30-70 
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r„ 146 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, srebrny metalic, centr. zamek, szyberdach, welurowa 
tapicerka, -11.000 zł lub zamienię na tańszy, z inst. gazową 
albo na diesla. Syców, tel. 062/785-65-62
OPEL KADETT, 1990 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 
obniżony, ospoilerowany, zderzaki, maska, listwy i klapa od 
GSi, el. otw. szyby, szyberdach, zielone szyby, alum. felgi 15', 
atrakcyjny wygląd, - 9.800 zł. Trzebnica, tel. 071/387-09-43 
po godz. 16
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm, wtrysk, bordowy metalic, 
lakierowane lusterka i zderzaki, kubełkowe fotele, obrotomierz, 
el. reg. reflektory, szyberdach 2-stopniowy, kołpaki, regulo
wana wysokość pasów, wersja GT, kpi. dokumentacja, I wła
ściciel, w kraju od 1996 -r. - 8.500 zł lub zamienię na Fiata 
126p, po 1990 r., do 3.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-16-43 
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r., 1600 ccm, czarny metalic, 
automatic, alarm + pilot, aluminiowe felgi, spoiler, zadbany, 
stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, - 6.900 zł lub zamienię. 
Wołów, tel. 071/389-48-06
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r., 1600 ccm, perłowoczamy, 
alarm + pilot, aluminiowe felgi, spoiler, atrakcyjny wygląd, za
dbany, stan b. dobry, - 7.300 zł lub zamienię. Wołów, tel. 
0504/92-52-28
OPEL KADETT, 1990 r.. 91 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bia
ły, szyberdach, centralny zamek, zadbany, nowe opony, amor
tyzatory, - 8.400 zł lub zamienię na Audi 80 B3, B4. Wrocław, 
tel. 071/353-37-20,0605/10-40-32 
OPEL KADETT, 1990 r., 140 tys. km, 1400 ccm, złoty metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, RO, sprowadzony w ca
łości, do malowania 4 elementy, - 7.900 zł. Wschowa, tel. 
065/540-15-00,0603/33-89-56 
OPEL KADETT, 1990 r., 1400 ccm, wtrysk, kolor grafitowy, 
stan dobry, ABS, el. reg. lusterka, zderzaki w kolorze nadwo
zia. - 8.700 zł lub zamienię na Fiata 126p z dopłatą. Zdzie
szowice, tel. 077/484-54-20,0503/56-65-52 
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r., 95 tys. km. 1400 ccm, biały, 
radio, na białych tablicach, stan b. dobry, • 1.700 zł. Zgorze
lec, tel. 0603/11-16-91
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r., 1600 ccm, wtrysk model GT, 
welurowa tapicerka. szyberdach, lotka, insL gazowa, zadba
ny, - 9.000 zł. Żary, tel. 0602/78-80-54 
OPEL KADETT SEDAN, 1990/91 r., 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, 1990/91 r., 10 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, 
złoty metalic, stan dobry, obrotomierz, 2-drzwiowy, wspoma
ganie, nowe pokrowce, po wymianie tarczy sprzęgła i doci
sku, do poprawek lakierniczych, - 5.200 zł. Strzelin, tel. 
071/796-12-66,0604/88-63-50 
OPEL KADETT KOMBI, 1990/91 r., 1400 ccm, benzyna, bia
ły, na białych tablicach • 700 DEM. Zgorzelec, tel. 
0501/05-37-23
OPEL KADETT. 1990/94 r.. 132 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony, radioodtwarzacz, akumulator na gwarancji, prze
gląd do 04.2002 r., katalizator, alarm, zadbany, - 8.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/784-55-25.0504/93-94-33 
OPEL KADETT, 1990/97 r., 82 tys. km, 1400 ccm, OHC el. 
reg. reflektory, alum. felgi, nowe amortyzatory, akumulator, 
gwarancja, nowe klocki hamulcowe, 4 zagłówki, stan tech. i 
blacharki b. dobry, I właściciel w kraju, RO Panasonic, kom
plet głośników - 9.200 ?ł. Ziębice, tel. 074/819-48-40 
OPEL KADETT SEDAN. 1991 r.. 100 tys'. km, 1600 ccm, ben
zyna, biały, zadbany, bez śladów korowi, -3.000 zł + cło. Bo
gatynia, tel. 0606/87-55-80
OPEL KADETT. 1991 r.. 145 tys. km, 1400 ćcm, srebrny me
talic, 5-drzwiowy, stan techn. b. dobry, radio, hak, • 9.300 zł. 
Jasień, woj. zielonogórskie, tel. 0600/60-19-74 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 130 tys. km, 1300 ccm, sza
ry, do malowania błotnik, klapa tylna, z urzędu celnego, po 
przeglądzie, relingi dachowe, - 5.800 zł lub zamienię na tań
szy. Jawor, tel. 076/870-37-13
OPEL KADETT, 1991 r., 86 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, bordo
wy metalic, wspomaganie, szyberdach, • 9.500 zł. Leszno, 
tel. 0502/16-00-17
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 120 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, bordowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, 
bez wypadku, - 9.900 zł. Leszno, tel. 065/529-73-06, 
0603/84-64-66
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm, czerwony, oryg. lakier, 
stan b. dobry, - 8.200 zł. Lipniki, tel. 077/431-25-60 
OPEL KADETT SEDAN BEAUTY, 1991 r.. 1061ys. km, 1400 
ccm, wtrysk, perła metalic, 5-biegowy, el. reg. reflektory, szy
berdach, kubełkowe fotele, welurowa tapicerka, dzielone tyl
ne siedzenia, atrakc. wygląd, -.10.000 zł. Lubin, tel. 
076/844-29-27
OPEL KADETT, 1991 r., 137 tys. km, 1600 ccm, fioletowy me
talic, szyberdach, reg. pasów, stan bardzo dobry, do sprowa
dzenia z Niemiec, cena na gotowo, • 7.500 zł. Lwówek śląski, 
tel. 0606/74-23-48
OPEL KADETT, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, szyberdach, spoiler, gażnik, szyberdach, 
alum. felgi, 5-drzwiowy, 5-biegowy, - 9.000 zł. Mieroszów, tel. 
074/845-80-19 po godz. 18
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm. bor
dowy metalic, stan b. dobry, szyberdach, wspomaganie, cen
tralny zamek, alarm, -10.000 zł. Nysa, tel. 077/433-92-10 
OPEL KADETT, 1991 r., 115 tys. km, 1400 ccm, granatowy 
metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, nowe amortyzatory, stan b. 
dobry, • 9.500 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-30-65 
OPEL KADETT, 1991 r., 128 tys. km, 1400 ccm, wrzosowy, 
5-drzwiowy, zadbany, stan b. dobry, alarm, centr. zamek, RO,
- 8.700 zł. Wrocław, tel. 0605/10-51-70 w godz. 9-16, 
071/327-77-21 po godz. 18
OPEL KADETT, 1991 r., 86 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, szary 
metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, RM, zadbany, dokumentacja 
z  Niemiec, -10.000 zł. Wrocław, tel. 071/340-06-10 
OPEL KADETT, 1991 r., 134 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, el. 
reg. reflektory, 4-drzwiowy, sprowadzony w całości w 2001 r., 
bez wypadku, -10.000 zł. Wrocław, tel. 0601/87-44-26 
OPEL KADETT, 1991 r.. srebrny metalic, centr. zamek, stan 
techniczny b. dobry, nie wymaga napraw, - 9.900 zł. Zielona 
Góra. tel. 0607/58-50-43
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r.. 146 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, niebieski, szyberdach. welurowa tapicerka, - 8.900 zł 
lub zam ienię na innyr możliwa dopłata. Żagań, tel. 
0603/75-57-29
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 1700 ccm, diesel, granato
wy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, ABS, stan b. dobry, -12.000 zł lub 
zamienię na Opla Corsę z 2000 r., z  dopłatą. Bolesławiec, tel. 
075/734-41-96

OPEL KADETT, 1991 r., 100 tys. km, 1600 ccm, granatowy 
metalic, w kraju od 97 r., szyberdach, centr. zamek, alarm + 
pilot, garażowany, • 8.100 zł. Gostyń, tel..0602/36-96-97 
OPEL KADETT, 1991 r.. 105 tys. km. 1400 ccm, granatowy, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, obrotomierz, alarm + pi
lot, centr. zamek, nowe opony, katalizator, welurowa tapicer
ka, hak, nie składak, stan b. dobry -11.000 zł. Grodków, woj. 
opolskie, tel. 0606/12-77-79
OPEL KADETT, 1991 r.. 85 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy, stan b. dobry, 3-drzwiowy, hak, RO z CD, oszczęd
ny - 7.500 zł. Jany, tel. 068/321-12-29 
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r.T 112 tys. km, 1400 cćm, 
wtrysk, czerwony, radioodtwarzacz, 5-biegowy, bez wypad- 
ku? stan b. dobry, sprowadzony w całości, I właściciel w Pol
sce, możliwość sprzedaży na raty, • 10.600 zł. Jarocin, tel. 
062/747-64-06,0502/54-74-94 
OPEL KADETT, 1991 r., 150 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
jasny metalic, jednopunktowy wtrysk, 5-drzwiowy, szyberdach, 
RO. opony zimowe, el. reg. reflektory, alarm, immobilizer, stan 
dobry, • 10.500 zł. Jelenia Góra. tel. 0605/54-76- 7̂8 
OPEL KADETT, 1991 r., 60 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, bez wypadku, 3-drzwiowy, ABS, RM, stan b. dobry, ku
bełkowe fotele, -10.500 zł. Kłodzko, tel. 0605/74-22-02 
OPEL KADETT, 1991 r., 1600 ccm, srebrny metalic, 5-drzwio
wy, szyberdach, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, ku
bełkowe fotele. - 9.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-82-78 
OPEL KADETT, 1991 r.. 130 tys. km. 1700 ccm, diesel, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, hak, -11.800 
zł. Legnica, tel. 076/862-51-38,0603/95-44-33 
OPEL KADETT. 1991 r., 119 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy, stan dobry, 5-biegowy, ABS, katalizator, ku
bełkowe fotele, RO, 5-drzwiowy, - 10.500 zł. Legnica, tel. 
076/854-76-81.0603/17-00-39 
OPEL KADETT, 1991 r., 135 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, gra
fitowy metalic, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, I właści
ciel. w kraju od tygodnia, zarejestrowany, el. reguł, reflektory, 
regulowana kierownica, bez wypadku, zadbany, - 8.900 zł lub 
zamienię. Legnica, tel. 076/887-86-15 
OPEL KADETT, 1991 r., 105 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, książka serwisowa, alum. felgi, w kraju od tygo
dnia, 5-biegowy, bez wypadku, - .8.300 zł. Legnica, tel. 
576/862-03-91,0605/63-27-78 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r.t 144 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, biały, szyberdach, relingi, roleta, welur, kubełkowe 
fotele, stan b. dobry - 9.700 zł lub zamienię na uszkodzony 
VW, Opel. diesel lub TD. Leszno, tel. 0603/37-35-55 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 
wspomaganie, immobilizer, szyberdach, I właściciel, 5-biego
wy, radio, • 6.900 zł (możliwe raty przez komis). Lubin, tel. 
0602/83-67-93
OPEL KADETT, 1991 r., 104 tys. km, 1400 ccm, platynowy 
metalic, sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, RO, I właści
ciel, nowy ukł. wydechowy, nowy akumulator, zadbany, stan 
b. dobry, • 8.800 zł. Lubin, tel. 076/846-95-64,0601/79-97-87 
OPEL KADETT, 1991 r., 250 tys. km, 1700 ccm, diesel, gra
natowy, 5-drzwiowy, z salonu, I właściciel, garażowany, •
10.000 zł. Łagów Lubuski, tel. 068/341-23-33,0606/22-05-56 
OPEL KADETT KOMBI. 1991 r., 94 tys. km, 1700 ccm, die
sel, biały, 5-drzwiowy. Obiegowy, - 11.800 zł. Łubniany, tel. 
077/421-51-58
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm stan idealny, 5-drzwiowy, 
RM Ford, pełna dokumentacja, 2 nowe opony, nowe amorty
zatory, - 7.800 zł. Nysa, tel. 077/433-67-24,0604/08-58-29 
OPEL KADETT, 1991 r., 96 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, OHC, 
czerwony, kpi. dokumentacja, zderzaki w kolorze nadwozia, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, el. reg. reflektory, el. wysuwana an
tena, atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 8.500 zł. Prochowice, 
tel. 076/858-43-13,0603/34-43-73 
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm. benzyna, biały, oryginal
ny lakier, bez wypadku, stan b. dobry, - 9.100 zł (możliwe raty). 
Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41,312-63-41 
OPEL KADETT, 1991 r., 97 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, grana
towy metalic, bez wypadku, w kraju od 4 dni, centralny za
mek, wspomaganie kier., szyberdach, 5-drzwiowy, welurowa 
tapicerka, pełna dokumentacja, • 9.400 zł. Rawicz, tel. 
0607/40-13-01
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 130 tys. km, 1500 ccm. OHC, 
szary metalic, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, central
ny zamek, 5-biegowy, I właściciel, w kraju od 7 miesięcy, spro
wadzony w całości, - 10.900 zł. Rawicz, tel. 065/545-36-32, 
0607/09-45-48
OPEL KADETT, 1991 r., 1600 ccm, benzyna Pb, wtrysk, bor
dowy, ekonomiczny, w kraju od 1996 r., zadbany, stan b. do
bry, pilnie, • 8.500 zł. Strzegom, tel. 074/855-82-53, 
0602/49-49-20
OPEL KADETT, 1991 r„ 1400 ccm, szary metalic, wersja Fun,
3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, alarm, RO, obrotomierz, 
nowy akumulator, po wymianie pasków, przegląd do 05.2002 
r., zadbany, ekonomiczny, - 9.300 zł. Strzelin, tel. 
071/392-15-45
OPEL KADETT, 1991 r., 140 tys. km, 1700 ccm, diesel, szary 
metalic. 5-biegowy, 4-drzwiowy, szyberdach, RM, reguł. Jotel 
kierowcy, zadbany, -10.600 zł. Wrocław, tel. 071/325-88-17 
OPEL KADETT, 1991 r., 108 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, obrotomierz, el. reg. re
flektory, kubełkowe fotele, sportowe zawieszenie, stan dobry, 
- 8.600 zł. Wrocław, tel. 071/784-60-98.0602/52-39-04 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 130 tys. km, 1700 ccm, die
sel. biały, - 9.800 zł. Wrocław, tel. 071/343-98-41* 
0603/67-23-12
OPEL KADETT, 1991 r., 95 tys. km, 1400 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, Jezka', 3-drzwiowy, katalizator, szyberdach, 
kierownica Vectry, hak, stan dobry, • 11.000 zł. Wschowa, tel. 

.065/540-32-40
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm, srebrny metalic, 5-drzwio
wy -1.100 DEM. Zgorzelec, tel. 0606/53-74-95 
OPEL KADETT KOMBI. 1991 r., 80 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, relingi dachowe, el. otw. szyby, centr. zamek, 
radio, opłacone cło, stan idealny, - 10.500 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/323-85-08,0603/62-85-54 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 90 tys. km, 1998 ccm, wtrysk, 
czarny metalic, szyberdach, hak, do małego remontu, wspo
maganie kier, • 9.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/324-28-08 
OPEL KADETT, 1991/92 r., 90 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
złoty metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, centr. 
zamek, szyberdach, welurowa tapicerka, bez wypadku, lu
sterka w kolorze nadwozia, • 9.200 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-20-31
OPEL KADETT CABRIO, 1992 r., 50 tys. km, 1600 ccm, czer
wony, alum. felgi, welurowa tapicerka, alarm, centr. zamek, 
półsportowe zawieszenie, automatic, stan idealny, wspoma
ganie,^ 16.000 zł lub zamienię. Sława, tel. 068/356-68-66, 
0603/68-12-28
OPEL MANTA, 1979 r.. 2000 ccm, niebieski, - 3.000 zł lub 
zamiana na inny. Kalisz, tel. 0502/36-07-76 
OPEL MONZA GSE, 1985 r., 150 tys. km, 3000 ccm, benzy
na, brązowy, metalic, inst. gazowa, ABS, wspomaganie, de
ska digital, szyberdach, welurowa tapicerka, RM, zestaw gło
śno mówiący + telefon GSM, kpi. dokumentacja, sprowadzo
ny w całości, zadbany, stan b. dobry, • 9.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/17-87-20
OPEL OMEGA, 1986 r., 1800 ccm, benzyna, beżowy metalic, 
nowe opony, przegląd do 12.2001 r.. nowy tłumik, w ciągłej 
eksploatacji, stan dobry, - 5.100 zł. Wrocław, tel. 
071/341-72-47,0609/15-60-18 
OPEL OMEGA, 1987 r., 2300 ccm, biały, po kapitalnym re
moncie silnika, welurowa tapicerka, ABS, elektr. otw. szyby, 
hak holowniczy, halogeny, zadbany, - 9.000 zł. Opole, tel. 
077/421-98-29
OPEL OMEGA, 1987 r., 2000 ccm, kremowy, el. otw. szyber
dach, centr. zamek, wspomaganie, hak, RO, komputer, - 7.100 
zł. Wrocław, tel. 0605/61-97-88 
OPEL OMEGA, 1987 r., 2000 ccm, benzyna, niebieski, auto
matic, welurowa tapicerka, centr. zamek, stan b. dobry, - 2.400 
zł. Zgorzelec, tel. 075/775-39-44

OPEL OMEGA, 1987 r., 2300 ccm, diesel, niebieski metalic, 
centralny ąamek, wspom. kierownicy, el. reg. lusterka, welu
rowa tapicerka, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 8.500 zł. 
Kamienna Góra, tel. 0605/55-48-22 
OPEL OMEGA, 1987 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy, szy
berdach, el. reguł, lusterka, nowe opony, nowy akumulator, 
inst. gazowa, - 9.800 zł lub zamienię na Fiata 126p. Kłodzko, 
tel. 074/867-19-17
OPEL OMEGA, 1987 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, gra
natowy, stan b. dobry, wspomaganie kier., hak, nowe opony 
firmy GoodYear, - 6.600 zł. Wrooław, tel. 0503/83-75-63 
OPEL OMEGA, 1987 r., 162 tys. km, 1800 ccm, benzyna, gra
natowy, - 7.000zł. Wrocław, tel. 071/336-00-19 
OPEL OMEGA, 1987/88 r., 1800 ccm, OHC, benzyna, bordo
wy, szyberdach, el. reg. lusterko, wspomaganie kier., dzielo
na tylna kanapa, po remoncie kapitalnym silnika, po wymia
nie dużo części, alarm, stan b. dobry, atrakc. wygląd, • 10.000 
zł. Namysłów, tel. 077/410-23-34,0607/83-90-45 
OPEL OMEGA KOMBI, 1987/88 r., 2300 ccm, TD, szary me
talic, garażowany, stan b. dobry, • 10.800 zł. Świdnica, tel. 
0605/35-26-21
OPEL OMEGA SEDAN, 1987/88 r., 175 tys. km, 2300 ccm, 
turbo D, ceglany metalic, garażowany, szyberdach, el. reg. i 
podgrzewane lusterka, welurowa tapicerka, kpi. dokumenta
cja, 5-biegowy, zadbany, oszczędny, atrakc. wygląd, bez wy
padku, stan silnika b. dobry, -11.500 zł. Wysoka k. Przemko
wa, tel. 0600/60-79-46
OPEL OMEGA, 1988 r., 200 tys. km, 1800 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, zadbany, stan dobry, alum. felgi, el. reg. lu
sterka, dzielone tylne siedzenia, nowy akumulator, amortyza
tory i klocki hamulcowe, • 8.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0502/50-40-49
OPEL OMEGA, 1988 r., 2000 ccm, szary, inst. gazowa, 
wszystkie el. dodatki, szyberdach, stan dobry, - 8.000 zł. Wro
cław, tel. 071/351-52-50,0601/55-20-51 
OPEL OMEGA, 1988 r., 172 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
OHC, biały, inst. gazowa, ABS, wspomaganie kier., szyber
dach, hak, Mul-T-Lock, RO + 6 głośników, - 9.500 zł. Wro
cław, tel. 367-92-99 po godz. 17,0602/17-08-63 
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r., 2300 ccm, diesel, niebieski, 
wspomaganie kier., szyberdach, relingi dachowe, alarm, cen
tralny zamek, do małych poprawek, - 5.800 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73,0603/23-45-49 
OPEL OMEGA, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, wtrysk instala
cja gazowa, ABS, szyberdach, hak, Mul-T-Lock, wspomaga
nie kierownicy, RM, - 8.900 zł. Wrocław, tel. 071/367-92-99, 
0602/17-08-63
OPEL OMEGA, 1988 r., 2000 ccm, srebrny metalic, wspoma
ganie kier., szyberdach, el. otwierane szyby, el. reguł, luster
ka, centralny zamek, -10.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-73-33 
po godz. 16
OPEL OMEGA KOMBI, 1989 r., 158 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, czerwony, szyberdach, wspomaganie, pompowane tyl
ne zawieszenie, - 8.000 zł. Legnica, tel. 0605/85-58-00 
OPEL OMEGA, 1989 r., 2000 ccm, benzyna, złoty metalic, 
inst. gazowa, alarm + pilot, el. otwierane szyby, el. reguł, lu
sterka, wspomaganie kier., oznakowany, centralny zamek, 
nowe sprzęgło i docisk, welurowa tapicerka, konserwacja, 
ciemne lampy, dod. światła .stopu', przegląd do 04.2002 r., 
stan b. dobry, - 10.900 zł lub zamienię. Sobótka, tel. 
0606/20-57-10
OPEL OMEGA GL, 1989 r.,153 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
platynowy, stan b. dobry, wspomaganie kier., centralny za
mek, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, hak, RM, • 9.500 
zł lub zamienię. Złotoryja, teł. 076/878-47-82 
OPEL OMEGA, 1990 r., 190 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, alum. felgi, katalizator, RM, stan b. dobry, -
11.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-92-44
O  O PEL OM EGA KOMBI, 1990 r., 2000 ccm, wrzo

sowy metalic, szyberdach, roleta, re lingi dacho
we, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapi
cerka, • 12.500 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, 
tel. 068/374-27-97, 0602/7949-88 87021471

OPEL OMEGA GL SEDAN. 1990 r., 1998 ccm, biały, ABS, 
wspomaganie, alarm, el. reg. lusterka, hak, nowy. akumula
tor, spoiler tylny, dodatkowe światło .stop”, RM + 6 głośników, 
• 11.000 zł lub zamienię na Daewoo Nubira. Legnica, tel. 
076/852-29-90,0609/06-62-33 
OPEL OMEGA, 1990 r., 100 tys. km, 2000 ccm, szary meta
lic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i reflektory, zadbane wnę
trze, ną  białych tablicach, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/18-86-05
OPEL OMEGA KOMBI, 1990 r., 1800 ccm, benzyna wspo
maganie, RO + 6 fabrycznych głośników, el. reg. lusterka, 
relingi dachowe, siatka oddzielająca, hak, stan b. dobry, -
10.200 zł. Wrocław, tel. 0603/34-41-11 
OPEL OMEGA SEDAN, 1990/91 r., 2000 ccm, benzyna, bia
ły, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, 
RM, • 11.800 zł lub zamienię na mniejszy. Rawicz, tei. 
065/545-47-08
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 130 tys. km, 2000 ccm ABS. 
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, hak, nowe opony, 
bez śladów korozji, serwisowany, sprowadzony z  Niemiec, •
14.000 zł (zwolnienie z  opłaty skarb.). Bujnów, tel. 
043/820-27-71
OPEL OMEGA, 1991 r., 140 tys. km, 2600 ccm, benzyna, bor
dowy metalik, ABS, EDS, klimatyzacja, wspomaganie kier., 
centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm, alum. 
felgi, komputer, welurowa tapicerka, halogeny, automatic, -
11.500 zł. Lubin, tel. 0603/99-65-89 
OPEL OMEGA SEDAN, 1991 r., 2000 ccm, granatowy meta
lic, chromowane dodatki, szyberdach, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, -10.800 zł. Opole, tel. 077/441-91-14,0607/12-95-39 
OPEL OMEGA, 1991 r., 91 tys. km, 2600 ccm, czarny meta
lic, stan dobry, ABS, centr. zamek,•klimatyzacja, wspomaga
nie, pełna elektryka kombi, relingi, roleta, el. otw. szyberdach, 
RM Opel + 6 głośników, 160 KM, podłokietnik -14.999 zł lub 
zamienię. Prudnik, tel. 0503/68-97-45 
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 136 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czerwony, w kraju od tygodnia, przegląd, po lakierowaniu, 
ABS, model przejściowy, obniżony, roleta, stan techn. b. do
bry, - 11.300 z ł , kup. zwoln. z opł. skarbowej. Rawicz, tel. 
0602/58-37-06
OPEL OMEGA, 1991 r„ 180 tys. km, 2000 ccm, niebieski me
talic, stan dobry, radioodtwarzacz, aluminiowe felgi, szyber
dach, inst. gazowa, -11.500 zł. Kłodzko, tel. 0605/28-30-57 
OPEL OMEGA, 1991 r., 100 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czar
ny, kpi. dokumentacja, wspomaganie, ABS, centr. zamek, RM, 
alum. felgi, szyberdach, - 11.100 zł. Legnica, tel. 
076/862-03-91,0605/63-27-78 
OPEL OMEGA, 1991 r., 140 tys. km, 2600 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, klimatyzacja, wspomaganie, ABS, EDS, centr. 
zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm, alum. felgi, kom
puter, welurowa tapicerka, halogeny, automatic, - 11.500 zł. 
Lubin, tel. 0603/99-65-89
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 173 tys. km. 2000 ccm, czar
ny metalic, RO, relingi dachowe, szyberdach, ABS, alum. fel
gi, roleta bagażnika, reg. lusterka i światła, podgrzewane lu
sterka i spryskiwacze, przegląd do 02.2002 r., stan technicz
ny idealny, dużo zabezpieczeń, wspomaganie, zadbany, we
lurowa tapicerka, • 15.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0608/88-84-38, 
062/591-74-33
OPEL OMEGA CD, 1991 r.. 211 tys. km, 2000 ccm, granato
wy, sedan, ABS, klimatyzacja, wspomaganie kier., centralny 
zamek + pilot, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, alarm, 
katalizator, wtrysk, sprowadzony w całości, pełna dokumen
tacja, el. reg. reflektory, przyciemniane szyby, 4 zagłówki, -
12.000 zł. Poznań, tel. 061/292-90-18,0601/76-70-09 
OPEL OMEGA, 1991 r., 2000 ccm, kolor wiśniowy metalic, 
ABS, el. reg. lusterka, hak, - 10.000 zł. Sulechów, tel. 
068/385-26-76
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 102 tys. km, 1998 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, centr. zamek, Mul-T-Lock, • 8.000 zł. 
Wrocław, tel. 348-21-56
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 157 tys. km, 2000 ccm, wtrysk,

granatowy metalic, serwo, ABS, el. reg. lusterka, centr. za
mek, szyberdach, welur, immobilizer, alarm, relingi, opony 
zimowe, RO, nie składany, I właściciel w Polsce, stan b. do
bry, -12.000 zł. Zielona Góra, tel. 0605/58-33-77 
OPEL OMEGA, 1991/94 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
grafitowy metalic, welurowa tapicerka, efT reguł, lusterka, 
wspomaganie kier., szyberdach, alarm, centralny zamek, im
mobilizer + blokada, oznakowany, rolety tylne, radio Philips, -
10.600 zł. Wrocław, tel. 0602/39-85-08 
OPEL OMEGA. 1991/97 r.. 230 tys. km, 3000 ccm. 24V, czar
ny metalic, el. otwierane szyby, el. szyberdach, aluminiowe 
felgi, centralny zamek, klimatyzacja, podgrz. fotele, -16.000 
zł. Wrocław, tel. 0603/22-86-04 
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r., 2000 ccm klimatyzacja, ABS, 
centr. zamek, wspomaganie, relingi dachowe, hak, • 3.000 
DEM + cło. Gubin. tel. 0603/93-61-15 
OPEL OMEGA, 1992 r., 2000 ccm; bordowy metalic, wspo
maganie, centr. zamek, ABS, szyberdach, alum. felgi, spro
wadzony w całości, -14.900 z ł.., tel. 0502/61-14-31 
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r., 176 tys. km, 2300 ccm, TDi, 
bordowy metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, halogeny, szyberdach, nie uszkodzo
ny - 5.500 DEM + cło i transport. Góra, tel. 065/543-32-41 
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 3000 ccm, 24V, kolor śliwko
wy metalic, automatic, pełne wyposażenie, - 21.000 zł. Gło
gów, tel. 0607/33-69-65
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 170 tys. km, 3000 ccm, 24V, 
czarny metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, szyberdach, welurowa tapicerka, relingi 
dachowe, roleta, hak, drewno, automatic, stan b. dobry, -
17.300 zł. Legnica, tel. 0605/12-80-66 
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, srebr
ny metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
zdejmowany hak, komputer, wersja z niklami, RM Grundig, 
stan idealny, książka serwisowa, - 21.500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-14-84
OPEL OMEGA, 1993 r., 120 tys. km, 2600 ccm, wtrysk, bor
dowy metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, centr. zamek, ABS, 
wspomaganie, szyberdach, hak, radio, wykończenia w drew
nie. bez wypadku, -19.100 zł. Sulechów, tel. 0604/59-98-75 
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 130 tys. km, 2000 ccm. czar
ny metalic, wspomaganie, ABS, centr. zamek, alarm + pilot, 
relingi dachowe, blokada skrzyni biegów, immobilizer, welu
rowa tapicerka, szyberdach, -15.000 zł. Wodziczna, gm. Trzcin 
nica, tel. 062/781-55-13
OPEL OMEGA, 1993 r., 137 tys. km, 2000 ccm, srebrny me
talic, automat, książka serwisowa, el.szyby, szyberdach, lu
sterka, alarm, welur, ABS, drewno, wspomaganie, RO, klima
tyzacja, -19.500 zł. Wrocław, tel. 0606/55-74-96 
OPEL OMEGA KOMBI, 1994 r., 2000 ccm, czerwony, ABS, 
wspomaganie, RM stereo, relingi dachowe, szyberdach, -
13.500 zł. Rawicz, tel. 065/546-29-15,0603/63-13-56 
OPEL OMEGA KOMBI. 1994 r., 65 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
czarny, el. otw. szyby, szyberdach, stan idealny, • 33.000 zł. 
Wrocław, tel. 321-41-06,0606/28-57-62 
OPEL OMEGA MV6 SEDAN, 1994 r., 3000 ccm, 24V, bordo
wy, pełne wyposażenie, bez wypadku, - 35.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/349-37-85,0605/33-94-33 
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, ABS , wspomaganie, 
welurowa tapicerka, drewno, komputer, bez wy
padku, • 31.500 zł. Św idnica, tel. 0600/10-57-00 
82001021

OPEL OMEGA B, 1994 r., 132 tys. km. 2000 ccm. 16V, Eco- 
tec, kolor grafitowy metalic, pełne wyposażenie, sprowadzo
ny w całości w maju 2000 r., książka serwisowa, - 28.000 zł. 
Góra, tel. 065/543-41-65,0603/94-44-40 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 156 tys. km, 1998 ccm, benzyna, 
biały, kombi, bez wypadku, poduszka pow., el. reg. lusterka, 
centr. zamek, ABS, wspomaganie kier, - 25.000 zł. Kępno, tel. 
0609/49-77-17
OPEL OMEGA B, 1994 r., 64 tys. km, 2000 ccm, biały, dużo 
dodatków, klimatyzacja, skóra, stan b. dobry, - 27.600 zł. Le
gnica. tel. 0601/71-51-45
OPEL OMEGA B, 1994 r., 2500 ccm, TDS komputer, klimaty
zacja, ABS, ARS, automatic, pełne wyposażenie elektryczne, 
welurowa tapicerka, aluminiowe felgi, atrakcyjny wygląd, -
35.000 zł. Legnica, tel. 0603/78-79-35
OPEL OMEGA B CD. 1994 r., 119 tys. km. 2000 ccm, 16V. 
zielony metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, 2 pod. powietrz
ne, ABS, wspomaganie, welurowa tapicerka, wykończenia w 
drewnie, komputer, klimatyzacja, garażowany, - 32.000 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-59-34 
OPEL OMEGA B, KOMBI. 1994 r., 2000 ccm, benzyna 2 pod. 
powietrzne, klimatyzacja, el. reg. fotele, el. reg. lusterka, ABS, 
wspomaganie, zadbany, biały welur, Iwłaściciel w Polsce, -
32.000 zł Oleśnica, tel. 071/314-91-86,0601/72-56-81 
OPEL OMEGA KOMBI, 1994 r., 150 tys. km, 2500 ccm, TDS, 
perłowobordowy, klimatyzacja, ABS, 2 x SRS, el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, centralny zamek, el. reg. fotele, pod
grz. fotele, radioodtwarzacz, roleta, relingi dachowe, alumi
niowe felgi, komputer, - 31.000 zł. Oleśnica, tel. 0603/69-32-66 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 152 tys. km, 2500 ccm, TDS. grafi
towy, klimatyzacja, ABS, el. otwierane szyby, el. reguł, luster
ka, immobilizer, centralny zamek, radio z RDS, telefon GSM, 
zdjęcia do wglądu, pełna dokumentacja, I właściciel w kraju, -
33.000 zł. Oława. tel. 071/303-89-80
OPEL OMEGA B, 1994 r., 150 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
wtrysk, srebrny metalic, RM, hak, ABS, wspomaganie, 2 pod. 
powietrzne, immobilizer, centr. zamek, szyberdach, el. reg. 
lusterka, alum. felgi, kpi. dokumentacja, • 27.500 i i  lub za
mienię na Inny. Polkowice, tel. 076/749-67-87,0604/88-64-03 
OPEL OMEGA B, KOMBI, 1994 r., TDi pełne wyposażenie, 
bez wypadku, - 35.500 zł. Prusice, tel. 071/312-54-33 po 
godz. 15,0601/79-30-54
OPEL OMEGA B, 1994 r., 100 tys. km, biały, ABS, centr. za
mek, klimatyzacja, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka i fotel kierowcy, el. opuszczana roleta, welurowa tapi
cerka, tempomat, odtwarzacz CD, - 29.000 zł. Wąsosz, tel. 
065/543-43-90.0501/44-89-82 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1994 r., 95 tyś. km, 2000 ccm, 
wtrysk, zielony metalic, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki po
wietrzne, el. otwierane szyby, el. ręgul. lusterka, centralny 
zamek, alarm, immobilizer, halogeny, siatka, roleta, 5 zagłów
ków, I właściciel w kraju, stan idealny, - 33.000 zł lub zamie
nię na BMW 5. Wrocław, tel. 071/341-21-93 
OPEL OMEGA KOMBI, 1994 r., 142 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
zielony metalic, wszystkie el. dodatki, el. otw. szyby i szyber
dach, el. reg. lusterka, elektr. fotele, pompowany tył, ABS, kom
puter, 2 poduszki pow., sprowadzony w całości, bez wypad
ku, - 32.500 zł lub zamienię na tańszy. Złotoryja, tel. 
076/878-52-75,0604/22-43-22 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1994/95 r., 97 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, biały, poduszka powietrzna, ABS, el. szyberdach, el. 
reguł, lusterka, serwo, centralny zamek, radioodtwarzacz, ro
leta, relingi dachowe, sprowadzony w całości, stan b. dobry, •
23.800 zł lub zamienię na mniejszy. Oława, tel. 071/313-86-58, 
0604/70-38-66
OPEL OMEGA B, 1994/95 r., 2000 ccm, wtrysk, granatowy, 
5-biegowy, szyberdach, ABS, wspomaganie kier., centralny 
zamek, klimatyzacja, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
welurowa tapicerka, RM, sprowadzony w całości, • 28.800 zł 
lub zamienię. Prusice, tel. 071/312-63-31,0604/36-35-85 
OPEL OMEGA, 1995 r., 98 tys. km, 2000 ccm. 16V, perłowo- 
szary metalic, inst. gazowa, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
ABS, centr. zamek + pilot, alarm, Mul-T-Lock, welurowa tapi
cerka, RO, zadbany, stan b. dobry, - 33.000 zł., tel. 
0502/11-86-90
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r.. 80 tys. km. 2000 ccm, 16V, 
granatowy metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne,

wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, 5 
zagłówków i inne, bez wypadku, - 31.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/12-47-27
OPEL OMEGA KOMBI, 1995T.. 105 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, 16V, bordowy metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, centr. 
zamek, alum. felgi, małe wgniecenie na karoserii • 7.500 DEM. 
Jasień, woj. zielonogórskie, tel. 0604/89-54-95 
OPEL OMEGA B CD KOMBI, 1995 r., 100 tys. km, 2000 ccm, 
16V, srebrny metalic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, relin
gi, ABS, roleta, poduszki pow, - 32.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0605/15-35-06
OPEL OMEGA B SEDAN, 1995 r., 2500 ccm, TDS, szaronie- 
bieski, klimatyzacja, wspomaganie, ABS, centr. zamek, 2 pod. 
powietrzne, el. otw. szyby, obniżony, - 41.500 zł. Żary, tel. 
0606/45-34-61
OPEL OMEGA KOMBI B CD, 1995 r., 115 tys. km, 2500 ccm, 
V6, wiśniowy, automatic, klimatyzacja, szyberdach, hak, RM, 
komputer, garażowany, • 39.900 zł lub zamienię na tańszy. 
Brzeg, tel. 077/411-85-92,0602/68-06-14 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1995 r., 145 tys. km, 2000 ccm, 
16V, kolor grafitowy metalic, 2 poduszki pow., klimatyzacjar 
automatic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reflektory i fotel 
kierowcy, ABS, wspomaganie, centr. zamek + pilot, RM, we
lurowa tapicerka, oclony w całości, roleta, relingi dachowe, 
książka serwisowa, - 32.200 zł. Lwówek śląski, tel. 
0602/76-82-98,0603/74-73-17 
OPEL OMEGA B. 1995 r.. 160 tys. km, 3000 ccm, MV6, kolor 
grafitowy metalic, pełne wyposażenie, obniżony, alum. felgi 
Borbet 17”, dużo dodatków, - 39.000 zł lub zamienię. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-56-66,0606/30-66-86 
OPEL OMEGA CD, 1995 r., ciemnozielony, sprowadzony w
02.2001 r., pełne wyposażenie oprócz skóry, stan idealny, -
31.500 zł. Nowa Sól, tel. 0605/54-39-70 
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 98 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
kolor wiśniowy metalic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, ABS, 
ARS, wspomaganie, alarm, bez wypadku, stan techn. b. do
bry, - 32.000 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-55-21,0602/22-35-84 
OPEL OMEGA CARAVAN CD, 1995 r.. 150 tys. km, 2500 ccm, 
TDi, ciemnografitowy metalic, pełne wyposażenie, klimatyza
cja, skórzana tapicerka, bez wypadku, - 38.000 zł lub zamie
nię na VW Golfa IV, Opla Astrę U, diesel. Oława, teł. 
071/313-43-08,0503/02-19-44 
OPEL OMEGA B, 1995 f., 121 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, bia
ły, katalizator, centr. zamek, el. reg. lusterka podgrzewane, 
wspomaganie, ABS, 2 x SRS, regulacja fotela, welur, 4 za
główki, w Polsce od pół roku, udokum. pochodzenie, bez wy
padku, nie składany, I właściciel, - 29.800 zł. Paczków, tel. 
077/431-64-29,0604/27-99-38 
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 2000 ccm. 16V, granatowy, I 
właściciel w Niemczech, w kraju od 2 tygodni, pełna doku
mentacja, klimatyzacja, poduszki pow., ABS, wspomaganie 
kier., centralny zamek, reguł, fotel kierowcy, RO, stan b. do
bry, - 31.500 i i  lub zamienię na tańszy samochód, do 10.000 
zł. Piława Górna, tel. 074/837-23-43 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1995 r., 80 tys. km, 2000 ccm. zie
lony metalic, relingi dachowe, ABS, radioodtwarzacz, el. otwie
rane szyby, 2 poduszki powietrzne, nie eksploatowany w kra
ju, pełna dokumentacja, - 27.000 zł. Syców, tel. 0502/59-51-68 
OPEL OMEGA, 1995 r., 93 tys. km, 2500 ccm, V6, srebrny 
metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, garażowany, ABS, 
klimatyzacja, aluminiowe felgi, komplet kół zimowych, - 34.500 
zł. Wrocław, tel. 363-23-99,0502/34-84-23 
OPEL OMEGA, 1995 r., 134 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebrny 
metalic, klimatyzacja, ABS, komputer, drewniane wykończe
nia, pełne wyposażenie el., opcja Sporting, 3 zabezpiecze
nia, po przeglądzie, - 31.900 zł lub zamienię na droższy. Wro
cław, tel. 071/372-68-84,0606/34-52-37 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1996 r., 2500 ccm, tds, biały, klima
tyzacja, wspomaganie, ABS, 2 pod. powietrzne, po remoncie 
kapitalnym silnika, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, reflektory i fotele, blokada skrzyni biegów, welurowa tapi
cerka, relingi dachowe, stan idealny, - 38.500 zł. Strzelin, tel. 
0604/89-08-67, 0607/60-84-00 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w intemecie pod numerem • AC0217 www.autogiel- 
da.com.pl)
OPEL OMEGA B KOMBI, 1996 r., 110 tys. km, 2000 ccm, Eco- 
tec, 16V, zielony metalik, inst. gazowa, ABS, SRS, komputer, 
poduszka pow., klimatronik. ciemne szyby, reflektory Xeno- 
nowe, alum. felgi, skórzana tapicerka, atrakc. wygląd, - 40.000 
zł. Wrocław, tel. 0605/52-16-94 
OPEL OMEGA KOMBI, 1996 r., 86 tys. km, 2500 ccm, bordo
wy, TDS, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., automatic, 
• 43.900 zł. Wrocław, tel. 316-52-66,0501/85-00-87 
OPEL OMEGA V 6 ,1996 r., 2500 ccm, grafitowy metalic, peł
ne wyposażenie, bez wypadku, - 33.000 zł. Jarocin, tel. 
062/747-62-27,0601/14-32-69 
OPEL OMEGA B, CARAVAN, 1996 r., 65 tys. km, 2000 ccm. 
srebrny metalic, 2 pod. powietrzne, skóra, podgrzewane fo
tele, wszystkie el. dodatki, szyberdach, hak, radio CD, ABS, 
system antypoślizgowy, podgrzewane lusterka, - 40.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/752-27-59 
OPEL OMEGA B, 1996 r., 85 tys. km, 2000 ccm, 16V, Ecotec, 
srebrny metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, welurowa 
tapicerka, RO Car 400. alum. felgi + kpi. felg stalowych z opo
nami zimowymi, oryg. hak, bagażnik dachowy, - 39.500 zł. 
Legnica, teL076/856-41-23,0604/20-55-67 
OPEL OMEGA M, 1996 r„ 122 tys. km, 3000 ccm, V6. zieleń 
butelkowa, katalizator, pełne wyposażenie, szara skóra, we- 
basto, 2 kpi. kół alum. (letnie 16', zimowe 15”), - 43.000 zł. 
Leszno, tel. 065/529-49-55 wieczorem, 0601/76-80-75 
OPEL OMEGA, 1996 r., 78 tys. km, 2500 ccm, TDS, ciemno
zielony metalic, pełne wyposażenie, - 43.000 zł. Polkowice, 
tel. 076/845-40-24
OPEL OMEGA DIAMOND, 1996 r., 9 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, kolor grafitowy metalic, klimatronic, ABS, 2 pod. po
wietrzne, pełne wyposażenie elektr., RO + CD zmieniacz, 
kupiony w Polsce, • 39.900 zł. Świdnica, tel. 0608/55-22-66 
OPEL OMEGA CD, 1996 r., 69 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebr
ny metalic, automatic, ABS, klimatyzacje, komputer, szyber
dach, pełne wyposażenie el., alum' felgi 17", stan b. dobry, -
41.000 zł. Wrocław, tel. 0604/4840-55 
OPEL OMEGA KOMBI, 1996 r., 80 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
złoty metalic, 2 pod. powietrzne, 2x klimatronic, welurowa ta
picerka, skórzana kierownica, hak, drewniane dodatki, el. otw. 
szyby i szyberdach, roleta, siatka grodziowa, el. reguł, fotel 
kierowcy, relingi dachowe, alum. felgi, halogeny, centr. za
mek + pilot. - 37.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-62-22, 
0607/57-28-97
OPEL OMEGA SEDAN, 1997 r., 2500 ccm. turbo D. siwy me
talic, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, atrakc. wygląd, welu
rowa tapicerka, RM, I właściciel w kraju, - 44.000 zł lub za
mienię na Audi, VW. Legnica, tel. 076/850-11-69, 
0601/3547-06
OPEL OMEGA B, 1997 r., 2000 ccm, 16V, czarny metalic, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, klimatronik, drewno, alum. 
felgi, RO, elektryka, sprowadzony w całości 2 mies. temu, I 
właściciel, zdjęcia do wglądu, 2 pod. powietrzne, - 42.700 zł. 
Świdnica, tei. 074/853-31-10
OPEL OMEGA SEDAN, 1997 r„ 126 tys. km. 2000 ccm, biały, 
w kraju od miesiąca, bez wypadku, klimatyzacja, ABS, el. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka, el. fotel, el. roleta, • 32.800 
zł. Wrocław, tel. 071/781-91-56.0601/7645-96 
OPEL OMEGA SEDAN. 1997/98 r.. 48 tys. km. 2500 ccm. 
TDS, srebrny, pełne wyposażenie oprócz skóry, Spoiler, peł
na dokumentacja, - 48.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/234549
OPEL OMEGA CD, 1998 r., 68 tys. km. 2000 ccm. 16V. kolor 
grafitowy, kupiony w salonie, homologacja, stan b. dobry • 
49.999 zł. Syców. tel. 071/373-67-27.0605/21-17-60 
OPEL OMEGA KOMBI, 1999 r.. 38 tys. km, 2000 ccm, ciem
nozielony, ABSk 2x klimatyzacja, 4x poduszka pow., elektr. 
otw. szyby, lusterka, fotele, welur, radio CD, wspomaganie, 
alum. felgi, - 58.000 zł. Wieruszów, tel. 062/784-24-80 
OPEL REKORD COUPE, 1973 r.. 180 tys. km. 1700 ccm. ben
zyna, czerwony, ramy w drzwiach, • 900 zł. Niemodlin, tel. 
077/460-61-20,0608/62-96-04
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OPEL REKORD, 1978 r., 2000 ccm, benzyna, granatowy, 
sprawny, zawieszenie w stanie b. dobrym, • 850 zł. Bielawa, 

m  tel. 074/833-23-14
OPEL REKORD, 1978 r., 2000 ccm, zielony, stan b. dobry, 
welurowa tapicerka, po remoncie zawieszenia, .-1.250 zł. Le
gnica, tel. 076/862-02-36
OPEL REKORD, 1978 r., 2000 ccm, benzyna, zielony meta
lic, centralny zamek, hak, roczny akumulator, nowe opony i 
wydech, zadbany, w ciągłej eksploatacji, stan silnika b. do
bry, -1.800 zł. Wrocław, tel. 071/342-68-93,0600/82-77-81 
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, 1980 r., 2000 ccm, - 950 zł. Choj
nów, tel. 0600/83-52-18
OPEL REKORD KOMBI, 1980 r., 51 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, wtrysk automatic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 
szyberdach, hak, antena w przedniej szybie, tylna szyba 
ogrzewana, stan b. dobry, przegląd do 01.2002 r, - 3.300 zł. 
Międzyrzecz, tel. 095/741-67-67 
OPEL REKORD, 1980 r., 2000 ccm, niebieski, garażowany, 
zadbany, po remoncie silnika, 4-drzwiowy, RO, stan idealny, 
aktualny przegląd, • 2.200 zł lub zamienię na inny, z  dopłatą. 
Oława. tel. 071/303-11-09
OPEL REKORD, 1980 r., 71 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czer
wony, automatic, I właściciel, oryginalny lakier, bez wypadku, 
• 5.500 zł lub zamienię. Prusice k. Trzebnicy, tel. 
071/312-53-41,071/312-63-41 
OPEL REKORD, 1981 r., 160 tys. km, niebieski, instalacja 
gazowa, szyberdach, hak, stan techniczny dobry, bardzo 
oszczędny, - 2.300 zł. Zduńska Wola. tel. 0601/71-82-68 
OPEL REKORD BERLINA, 1982 r., 2300 ccm, diesel, złoty 
metalic, silnik z 1984 r., sprowadzony z  Austrii, • 3.000 zł. Wro
cław, tel. 071/391-95-11
OPEL REKORD. 1983 r., 2000 ccm, wtrysk, niebieski, bloka
da kierownicy, Mul-T-Lock, 2 nowe opony, stan dobry, • 3.000 
zł. Lubin. tel. 076/847-32-25
OPEL REKORD, 1983 r., benzyna, srebrny metalic, oryg. la
kier, inst. gazowa, nowe amortyzatory, stan b. dobry, • 3.900 
zł. Wrocław, tel. 071/372-75-48 

^  OPEL REKORD KOMBI,. 1983 r., 2100 ccm, diesel, czerwo-
*  ny, stan dobry, aktualnie eksploatowany, - 3.300 zł. Wałbrzych,

tel. 074/811-80-61
OPEL REKORD, 1983 r., 2000 ccm, diesel, ciemnozielony, 
5-biegowy, nowy model lamp, RM, stan blacharki b. dobry, -
2.900 zł. Wrocław, tel. 0608/84-46-03,071/355-61-19 wieczo
rem
OPEL REKORD, 1984 r„ 1790 ccm, benzyna + gaz, niebie- 
sko-grafitowy, inst. gazowa nowa, hak, 2-stopniowy szyber
dach, nowszy model, 4-drzwiowy, ekonomiczny, nie wymaga 
napraw, • 4.400 zł. Wrocław, tel. 346-66-21,0600/87-27-38 
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 nowych części, - 6.100 zł. Dzierżoniów, tel. 
0606/10-16-21
OPEL REKORD. 1984 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy, -
4.300 zł. Środa śląska, tel. 071/346-13-69 po godz.20

OPEL SINTRA VAN, 1997 r., 90 tys. km, 2200 ccm, 16V 
DOHC, ciemnogranatowy metalic, pełna dokumentacja, 7rOSO- 
bowy, klimatyzacja, centralny zamek ♦ pilot, alarm, RM, ABS, 
obrotowe fotele, wspomaganie kier., el. otwierane szyby; el. 
reguł, lusterka, szyberdach, • 54.900 zł lub zamienię. Otmu
chów. tel. 0777431-57-91,0601/94-57-91 
OPEL SINTRA, 1997/98 r., 40 tys. km, 2200 ccm. 16V, srebr
ny metalic, centr. zamek, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, 
alum. felgi, pełne wyp. elektr., poduszką powietrzna, sprowa
dzony w całości, pełna dokumentacja, - 46.000 zł lub zamia
na na tańszy. Sieradz, tel. 043/822-82-12 
OPEL UGRA, 1995 r., 130 tys. km, 1400 ccm, 16V, czerwo
ny, el. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, alum. felgi, 
CD Clarion, 2 kpi. nowych opon (letnie i zimowe), I właściciel 
w kraju, serwisowany, - 22.000 zł. Nysa, tel. 077/431-00-74, 
0601/56-55-60
OPEL UGRA, 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, niebieski, 
wspomaganie kier., ABS, centralny zamek, el. otwierane szy
by, el. reguł, lusterka, klimatyzacja, reg. wys. mocowania pa
sów, alarm, aluminiowe felgi 15”, welurowa tapicerka, RM, 
halogeny, • 22.500 zł. Wrocław, tel. 0603/51-13-06 
OPEL UGRA, 1995 r., 18 tys. km, 1400 ccm, benzyna wspo
maganie, RO, alum. felgi, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/54-34-42,071/348-28-88 
OPEL TIGRA, 1995/96 r., 53 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czarny, el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, wspomaga
nie kier., alarm, RO, spoiler, stan idealny, - 23.000 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/732-71-31
OPEL TIGRA, 1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, 16V, czerwony, 
wspomaganie, centr. zamek, klimatyzacja, wypos. elektrycz
ne, ABS, halogeny, RO, immobilizer, 2 pod. powietrzne, -
26.500 zł. Góra, tel. 065/543-46-94,0502/67-23-85 
OPEL UGRA, 1997 r., 52 tys. km, 1400 ccm, niebieski meta
lic, felgi aluminiowe 15', wspomaganie, elektrycznie podno
szone szyby, centralny zamek, CD + 6 głośników, rok w kra
ju, atrakcyjny wygląd, stan techniczny b. dobry, - 25.200 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 0603/45-36-54,062/735-50-21, wiecz. 
OPEL TIGRA, 1997 r., 50 tys. km, 1400 ccm, 16V, wtrysk, 
czamy, katalizator, 5-biegowy, ABS, wspomaganie kier., im
mobilizer, alum. felgi, 2 poduszki pow., klimatyzacja, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, alarm, halogeny, sportowy tłumik, RO, 
spoiler, stan b. dobry, - 28.000 zł. Zielona Góra, tel. 
0602/82-71-64
OPEL TIGRA, 1999 r., 14 tys. km, 1600 ccm, 16V, niebieski 
metalic, alum. felgi 15", RM + CD, ABS, szyberdach, udokum. 
przebieg, kpi. dokumentacja, - 38.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/752-44-07
OPEL TIGRA, 1999 r., 14 tys. km, 1600 ecm, 16V, niebieski, 
alum. felgi, ABS, szyberdach, • 38.000 zł lub zamienię na Audi, 
VW Golfa, Passata TDi. Wrocław, tel. 0604/68-50-39 
OPEL TIGRA, 2000 r., 3 tys. km, 1400 ccm, benzyna, grana
towy metalic, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, 
wspomaganie, welurowa tapicerka, zarejestrowany, - 39.000 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-29-74,0605/54-59-02 
OPEL VECTRA SEDAN, 1988/89 r., 150 tys. km. 2000 ccm, 
wtrysk, ciemnoszary metalic, szyberdach, wspomaganie kier., 
I właściciel, stan b. dobry, • 10.500 zł lub zamienię. Kłodzko, 
tel. 074/867-76-42
OPEL VECTRA GT. 1989 r., 127 tys. km, 2000 ccm, i. kolor 
grafitowy metalic, RO, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele,

OPEL VECTRA, 1990 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, alarm, centralny zamek, aluminiowe felgi,, 
radioodtwarzacz, automatic, welurowa tapicerka, - 8.500 zł. 
Wrocław, tel. 0601/58-81-35
OPEL VECTRA. 1990 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, nowe opony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, 
stan b. dobry, na zachodnich tablicach • 1.600 DEM. Zgorze
lec, tel. 0604/89-53-53
OPEL VECTRA, 1990 r., 1600 ccm, E, kolor grafitowy, czarna 
welurowa tapicerka, szyberdach, centr. zamek, na białych ta
blicach, • 3.500 zł. Zgorzelec, tel. 0609/64-41-34 
OPEL VECTRA, 1990 r., 190 tys. km, 2000 ccm, OHC, czer
wony, centr. zamek, alarm, pilot, ABS, obrotomierz, welurowa 
tapicerka, el. reg. reflektory, reguł. wys. mocowania pasów, 
spoiler, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 10.900 zł lub za
mienię może być uszkodzony. Żary, tel. 0604/15-44-20 
OPEL VECTRA GT, 1990/91 r., 1998 ccm, benzyna, czerwo
ny, katalizator, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, ben
zyna bezołowiowa; stan b. dobry, • 13.500 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/646-14-88
OPEL VECTRA SEDAN, 1990/91 r., 1600 ccm, benzyna, per
łowy metalic, stan b. dobry, sprowadzony w całości z  Niemiec, 
katalizator, welurowa tapicerka, regulowana kierownica, szy
berdach, dzielona tylna kanapa, bez wypadku, garażowany, •
11.700 zł. Kłodzko, tel. 0603/83-23-66 
OPEL VECTRA SEDAN, 1990/94 r., 170 tys. km, 2000 ccm, 
bordowy metalic, 4 x4 , komputer, pełne wyposażenie oprócz 
klimatyzacji, stan b. dobry, -11.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0502/28-32-99,0503/97-21-09 
OPEL VECTRA, 1990/97 r., 160 tys. km, 2000 ccm. wtrysk, 
perłowowiśniowy, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
welurowa tapicerka, stan b. dobry, - 9.500 zł. Lubin, tel. 
0602/61-62-93
OPEL VECTRA, 1991 r„ 124 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
gaz, granatowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspo
maganie, hak, alum. felgi, - 14.200 zł lub zamienię na Audi' 
100 C4 z dopłatą. Głogów, tel. 076/834-70-76,0601/88-01-62 
OPEL VECTRA, 1991 r., 164 tys. km, 1700 ccm. diesel, biały, 
szyberdach, ekonomiczny, stan dobry, -42.500 zł. Kowary, 
tel. 075/761-33-91
OPEL VECTRA CD, 1991 r., 143 tys. km, 1800 ccm wspoma
ganie, welur, halogeny, alarm, centralny zamek, szyberdach, 
nowe opony, • 13.500 zł. Legnica, tel. 0605/28-83-87, 
076/722-85-83
OPEL VECTRA GT, 1991 r., 128 tys. km, 2000 ccm, bordowy 
metalic, ABS, wspomaganie, szyberdach, radio, serwisowa
ny, sprowadzony w całości, bez wypadku, stan idealny, -
13.300 zł. Leszno, tel. 065/520-74-90,0608/22-25-46 
OPEL YECTRA. 1991 r„ 167 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
grafitowy metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, w 
kraju od 3 miesięcy, • 10.300 zł. Lubsko, tel. 0601/68-97-94 
OPEL VECTRA GL, 1991 r., 100 tys. km, 1600 ccm, srebrny 
metalic, wspomaganie, szyberdach, stan b. dobry, -13.100 
zł. Lwówek Śląski, tel. 0608/65-76-25 
OPEL VECTRA, 1991 r., 120 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, bia
ły, w kraju od 3 tygodni, kpi. dokumentacja, wspomaganie, 
szyberdach, centr. zamek + pilopt, zadbany, el. reg. reflekto
ry, -12.500 zł. Wschowa, tel. 065/540-10-92,0601/84-10-90 
OPEL VECTRA, 1991 r., 160 tys. km, 1600 ccm, bordowy me
talic, welurowa tapicerka, radio z  panelem, wspomaganie, el.

by, el. reguł, lusterka, centralny zamek, stan idealny, bez wy
padku, -12.500 zł. Rawicz, tel. 065/546-10-46,0603/85-26-46 
OPEL VECTRA SEDAN, 1991/92 r., 120 tys. km, 1600 ccm. 
wtrysk, czerwony, bez wypadku, sprowadzony w całości, w 
kraju od tygodnia, po przeglądzie, RM, szyberdach, alum. fel
gi, stan idealny, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, -
11.900 zł. Rawicz, tel. 0605/22-90-19 
OPEL VECTRA SEDAN, 1991/92 r., 131 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, śliwka metalic, wersja CD, wspomaganie, alum. felgi, 
ABS, el. reg. lusterka, centr. zamek, welurowa tapicerka, ob
rotomierz, RM, el. reg. antena, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, • 12.300 zł. Syców, tel. 0605/38-05-59, 
062/785-30-70
OPEL VECTRA GT, 1991/92 r., 2000 ccm, 16V, czamy meta
lic, pełne wyposażenie elektryczne, ABS, klimatyzacja, alarm, 
zawieszenie Jamex, felgi 16” Momo, sprowadzony w całości, 
bez wypadku, oryg.'ospoilerowany, -17.000 zł lub zamienię 
na inny, może być bus. Trzebieszowice 11, gm. Lądek Zdrój, 
tel. 074/814-76-76 wieczorem
OPEL VECTRA SEDAN. 1991/92 r„ 151 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, granatowy metalic, wspomaganie kier., alarm, el. 
reg. reflektory, sprowadzony z  Niemiec w 1999 r., zadbany, 
bez wypadku, kompletna dokumentacja, stan techn. b. dobry,
• 12.800 zł. Węgry, woj. wrocławskie, teł. 0607/42-93-32 
OPEL VECTRA, 1991/92 r., 150 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
czerwony, szyberdach, welurowa tapicerka, RO, nie eksplo
atowany w kraju 4 lata, atrakcyjny wygląd, - 13.000 zł. Wro
cław, tel. 0603/47-24-40
OPEL VECTRA, 1991/96 r., 126 tys. km. 2000 ccm, ciemno
zielony, ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. reg. świateł. RM. 
Leszno, tel. 0607/60-53-43
OPEL VECTRA SEDAN, 1992 r., 120 tys. km. 2000 ccm, ben
zyna, wtrysk, biały, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, 
radio, - 11.200 zł. Miejska Górka, tel. 065/547-17-34, 
0602/59-26-24
OPEL VECTRA, 1992 r., 120 tys. km, 1600 ccm, mysi meta
lic, centr. zamek, szyberdach, welurowa tapicerka, wspoma
ganie, bez wypadku, stan idealny, książka serwisowa, prze
gląd techniczny, -13.600 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Ra
wicz. tel. 065/545-45-81, 546-20-56 po godz.20 , 
0606/71-03-52
OPEL VECTRA, 1992 r., 120 tys. km. 1800 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, serwo, centr. zamek, ABS, 5-drzwiowy, -
10.000 zł. Żary,, tel. 068/374-26-24, 0603/57-38-56, 
0049/17-34-08-97-94 Niemcy
O  O PEL  VECTRA , 1992 r., 1600 ccm  5-drzwiowy, 

wspomaganie Ider., centr. zamek, - 12.900 z ł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87021251

OPEL VECTRA 4X4,1992 r., 140 tys. km, 2000 ccm, 16 V, 
grafitowy metalic, el. otw. szyby, ABS, wspomaganie, fotele 
podgrzewane, alarm, obniżony, RO Grundig, spoilery, alum. 
felgi 16”, el. reg. lusterka, halogeny, bez wypadku, -15.000 
zł. Kudowa Zdrój, tel. 0601/78-75-65 
OPEL VECTRA, 1992 r., 126 tys. km, 1800 ccm, złoty meta
lic, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie kier. - 3.700 DEM
♦ cło i transport. Leszno, tel. 0502/16-00-17
OPEL VECTRA, 1992 r., 1600 ccm, czerwony, lakierowane 
zderzaki, 5-drzwiowy, zadbany, sprowadzony w 01.2001 r, -
11.300 zł. Leszno Górne, woj. lubuskie, tel. 0602/12-41-72

wspomaganie kier, • 19.900 z ł lub zamienię. Żary, 
Ul. O krze i 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87021181

OPEL VECTRA, 1993 r., 149 tys. km, 1700 ccm, turbo D. bor
dowy metalic, bez wypadku, oryg. lakier, ABS, centr. zamek, 
wspomaganie, welurowa tapicerka, -17.600 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/736-11-08.0604/41-15-39 
OPEL VECTRA, 1993 r., 130 tys. km. 1800 ccm, wtrysk, śliw
kowy metalic, ABS, wspomaganie, alarm, immobilizer, centr. 
zamek, szyberdach, RM + 6 głośników, el. reg. reflektory, na
pinacze pasów, reguł, fotel kierowcy, dzielona tylna kanapa, 
alum. felgi, -17.500 zł. Kłodzko, tel. 0502/17-58-77 
OPEL VECTRA GL SEDAN, 1993 r., 15 tys. km. 1600 ccm, 
wtrysk, bordowy metalic, wspomaganie, szyberdach, książ
ka serwisowa, RM, bez wypadku, w kraju od tygodnia, -13.300 
zł. Legnica, tel. 076/862-03-91,0605/63-27-78 
OPEL VECTRA SEDAN, 1993 r„ 1600 ccm, granatowy meta
lic, -15.300 zł. Leszno, teł. 065/527-12-86 
OPEL VECTRA, 1993 r.. 120 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy, sprowadzony w całości, alarm, Mul-T-Lock, 
klimatyzacja, inst. gazowa, - 18.000 zł. Lubin, tel. 
076/818-80-20
OPEL VECTRA, 1993 r., 93 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, gra
natowy, centr. zamek, el. reg. lusterka, komputer, wspoma
ganie, welur, drewno, 5-drzwiowy, nie eksploatowany w Pol
sce, - 16.200 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-66-42, 
0606/48-97-62
OPEL VECTRA, 1993 r., 158 tys. km, 1800 ccm, ciemnozie
lony metalic, ABS, poduszka pow., alarm, centr. zamek z  pilo
tem, 5-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, alum. felgi 15”, 
RO Blaupunkt + 8 głośników, el. reg. reflektory, zderzaki w 
kolorze nadwozia, sprowadzony w całości, • 14.900 zł. Słubi
ce, tel. 095/758-41-10
OPEL VECTRA SEDAN, 1993/94 r., 94 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, perłowografitowy metalic, bez wypadku, wspomaga
nie, centr. zamek, szyberdach, ABS, lusterka i zderzaki w 
kolorze nadwozia, welurowa tapicerka. stan idealny, w kraju 
od 2 dni, po przeglądzie, - 16.700 zł (zwolnienie z  opłaty 
skarb.). Rawicz, tel. 065/545-52-76,0605/40-95-94 
OPEL VECTRA GL, 1994 r., 90 tys. km, 1600 ccm, ciemno
zielony, I właściciel, serwisowany, garażowany, bez wypad
ku, alarm, RO, • 16.800 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-63-58, 
0604/49-41-72
OPEL VECTRA, 1994 r., 98 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, ciem
nozielony metalic, 2 poduszki pow., wspomaganie, ceńtr. za
mek + pilot, ABS, ciemne szyby, immobilizer, atrakc. wygląd, 
I właściciel, kpi. dokumentacja, - 20.500 zł. Żary, tel. 
068/363-41-71,0602/75-27-17 
OPEL VECTRA, 1994 r., 145 tys. km, 2000 ccm, CDX, bordo
wy metalic, reg. kierownica, stan b. dobry, 2 poduszki pow., 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. szyberdach, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, RM, stan techn. 
b. dobry. Jawor. tel. 076/870-56-72,0604/38-76-91 
OPEL VECTRA, 1994 r.. 150 tys. km. 1700 ccm, turbo D, zie
lony metalic, wspomaganie, immobilizer, 5-drzwiowy, spro
wadzony na nowych zasadach, stan b. dobry, • 21.500 zł. Kro
toszyn. tel. 062/722-82-48.0502/17-61-96 
OPEL VECTRA SEDAN. 1994 r., 142 tys. km, 2000 ccm. 
wtrysk Pb/, perłowosrebmy metalic, pełna dokumentacja, I 
właściciel w kraju, ABS, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja,

W-w, ul. M ie lc z a rs k ie g o  66, te l. 345-21-53(59) 
W-w, ul. L e g n ic k a  55, te l. 355-28-94 w.51

OPEL REKORD, 1985 r., 2300 ccm, diesel, błękitny metalik, 
stan techniczny b. dobry, hak, - 4.700 zł. Zgorzelec, tel. 
0603/68-10-47
OPEL REKORD, 1985 r., 2200 ccm, niebieski metalic, szy
berdach, wspomaganie kier., skórzana kierownica, inst. ga
zowa, automatic, welurowa tapicerka, centralny zamek, 4 
zagłówki, dużo nowych części, stan b, dobry, zadbany, • 5.500 
zł. Wrocław, tel. 0608/64-13-80 
OPEL REKORD KOMBI, 1986 r., czerwony, alum. felgi, centr, 
zamek, alarm, instal. gazowa, w ciągłej ekspl, - 5.900 zł. Zie
lona Góra. tel. 0607/58-50-43 

 ̂ OPEL REKORD, 1986 r., 135 tys. km, 2200 ccm, benzyna, 
:7h  jasnozielony, sedan, na białych tablicach, stan b. dobry -1.100 
^  DEM. Gubin, tel. 0607/35-86-43,0603/25-04-43

OPEL REKORD, 1987 r.. 168 tys. km, 2000 ccm, brązowy 
metąlic, inst. gazowa, welurowa tapicerka, 5-biegowy, centr. 
zamek, RO, ospoilerowany, stan b. dobry, • 6.800 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/832-07-57
OPEL REKORD, 1994 r., 1800 ccm, benzyna inst. gazowa, 
zadbany, stan silnika b. dobry, RM, ekonomizer, - 3.900 zł. 
Wrocław, tel. 0600/87-27-38
O  O PEL SEN ATO R , REKORD, MONZA, COMMODO- 

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

OPEL SENATOR, 1981 r., 2800 ccm, benzyna, wtrysk, gra
natowy, instalacja gazowa, automatic, wszystkie el. dodatki, 
ABS, klimatyzacja, komputer, alum. felgi, welurowa tapicer
ka, halogeny, wspomaganie, licznik digital, przegląd do
03.2002 r., stan techn. b. dobry, - 7.000 zł lub zamienię na 
inny, prod. zachodniej, japoński lub USA. Lubin, tel. 
076/749-61-99,0604/70-92-56 
OPEL SENATOR, 1983 r., 2500 ccm, wtrysk automatic, ser
wo, centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, stan b. dobry, na 
białych tablicach • 850 DEM. Pyrzyce, woj. szczecińskie, tel. 
0609/49-52-10
OPEL SENATOR, 1985 r., 2500 ccm, diesel, czamy, alum. 
felgi, centr. zamek, wspomaganie, atrakc. wygląd, • 7.000 zł 
lub zamienię na motocykl. Legnica, tel. 0608/83-32-22 
OPEL SENATOR, 1987 r., 3000 ccm, 12V, zielony, skóra, kli
matyzacja, ABS, pełne wyposażenie elektryczne, szyberdach, 
aktywne zawieszenie, wycieraczki na reflektorach, alum. fel- 

/ m .  gi, stan idealny, • 14.000 zł. Wrocław, tel. 071/368-77-55, 
”  0602/74-84-24

OPEL SENATOR. 1988 r., 3000 ccm, złoty metalic, el. otw. 
szyby, szyberdach, wspomaganie kierownicy, aluminiowe fel
gi, ABS. • 10.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-51-78, 
0601/87-65-57
OPEL SENATOR, 1988/97 r., 170 tys. km, 3000 ccm, 24V, 
bordowy metalic, inst. gazowa, pełne wyposażenie, ABS, kli
matyzacja, skóra, tempomat, reg. zawieszenie, automatic, 
deska digital, blokada mostu, stan b. dobry, • 12.500 zł lub 
zamienię na mniejszy. Wrocław, tel. 0501/71-41-55 •
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 tapicer
ka, garażowany, dzielona i rozkł. tylna kanapa, podłokietniki, 
przegląd do 21.09.2001 rdużo 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 inter
necie pod numerem - AC0221 www.autogielda.com.pl) 
OPEL SENATOR, 1991 r„ 170 tys. km, 3000 ccm, grafitowy 
metalic, pełne wyposażenie, zadbany, - 13.000 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/832-07-57
OPEL SENATOR. 1992 r.. 160 tys. km, 3000 ccm, 24V, kolor 
śliwkowy metalic, skórzana tapicerka, alum. felgi, pełne wy
posażenie, stan b. dobry, • 17.900 zł. Bolesławiec, tel. 
0604/08-89-34
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, oblotowe fotele i inne, stan 
b. dobry, • 48.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/732-00-58, 
0609/28-92-48

szyberdach, centr. zamek + pilot, alarm + antynapad, lakiero
wane zderzaki i lusterka, spoiler, sportowe zawieszenie, atrak
cyjny wygląd, - 9.800 zł. Kępno, tel. 062/781-27-03, 
0606/49-89-13
OPEL VECTRA GT, 1989 r., 2000 ccm, czerwony, kpi. doku
mentacja, wspomaganie, alum. felgi, welur, kubełkowe fote
le, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RM stereo, stan techn. b. dobry, -
9.900 zł lub zamienię, (możliwe raty). Legnica, tel. 
0602/36-07-03
OPEL VECTRA, 1989 r., 1700 ccm, diesel, szary metalic, 
5-biegowy, centr. zamek, szyberdach, welurowa tapicerka, •
14.000 zł. Łomnica, woj. jeleniogórskie, tel. 0607/65-59-61 
OPEL VECTRA, 1989 r., 157 tys. km. 1800 ccm, czerwony, 
bez wypadku, sprowadzony w całości, w kraju od 2 lat, 
5-drzwiowy, rozkł. siedzenia tylne, wspomaganie kier., centr. 
zamek, RO, I właściciel w kraju, kompletna dokumentacja, 
stan b. dobry, -10.500 zł. Lubsko, tel. 0605/25-57-65 
OPEL VECTRA SEDAN. 1989 r., 150 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, szary, I właściciel, garażowany, stan b, dobry, • 9.700 
zł. Namysłów, tel. 077/410-44-83
OPEL VECTRA, 1989 r., 1700 ccm, diesel, niebieski, centr. 
zamek, wspomaganie, • 11.200 zł lub zamienię. Wschowa, 
tel. 065/540-24-76,0601/75-14-17 
OPEL VECTRA, 1989/90 r., 2000 ccm, wtrysk, srebrny meta
lic, ABS, wspomaganie kier., szyberdach, centralny zamek, 
alarm, radioodtwarzacz, nowe opony, stan dobry, - 8.600 zł. 
Oleśnica, tel. 071/314-76-47,0502/50-45-32 
OPEL VECTRA GT, 1989/91 r., 170 tys. km, 2000 ccm, GTi, 
czamy, alum. felgi, obniżony, ciemne szyby, el. otw. szyby, 
centr. zamek + pilot, alarm, kubełkowe fotele, -17.000 zł łub 
zam ienię na inny, z  dopłatą. Szklarska Poręba, tel. 
0602/17-02-82
OPEL VECTRA SEDAN. 1990 r., 1600 ccm, benzyna, bordo
wy, zadbany, stan b. dobry, - 9.200 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/752-32-41,0601/55-40-97 
OPEL VECTRA, 1990 r., 99 tys. km, 1600 ccm, kolor grafito
wy metalic, szyberdach, stan b. dobry, • 12.000 zł. Bolesła
wiec. tel. 075/732-31-10.0605/91-89-53 
OPEL VECTRA, 1990 r.. 2000 ccm centr. zamek, alarm + pi
lot, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, katalizator i inne, -12.000 
zł. Brzeg, tel. 077/416-44-94 po godz. 17,0606/47-38-52 
OPEL VECTRA, 1990 r., 160 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, gra
natowy metalic, centr. zamek, alarm, RO, zadbany, kpi. doku
mentacja, -11.500 zł lub zamienię na tańszy, Polonez, Opel 
Kadett, Ford Escort. G łuszyca, tel. 074/845-60-46, 
0604/22-72-85
OPEL VECTRA, 1990 r., 170 tys. km, 1998 ccm, benzyna, 
biały, centr. zamek, el. reg. lusterka, ABS, wspomaganie, -
10.000 zł. Kępno, tel. 0609/49-77-17
OPEL VECTRA, 1990 r., 108 tys. km. 1800 ccm, czerwony, 
garażowany, centralny zamek, szyberdach, wspomaganie 
kier., radio (panel), stan dobry, • 11.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-73-88
OPEL VECTRA SEDAN, 1990 r., 2000 ccm, śliwkowy meta
lic, stan b. dobry, automatic, - 10.000 zł. Kłodzko, tel. 
0603/94-15-09
OPEL VECTRA, 1990 r., 170 tys. km, 1700 ccm. diesel, kolor 
• kość słoniowa, RO, wspomaganie, konserwacja, garażowa
ny, nowe amortyzatory, atrakcyjny wygląd, -12.500 zł (w roz
liczeniu może być Fiat 126p, Polonez lub inny). Lubnów, tel. 
074/819-91-32,0604/62-32-03 
OPEL VECTRA. 1990 r., 2000 ccm, bordowy, sprowadzony 
w całości, kpi. dokumentacja, sprowadzony z  Niemiec, 4x4, 
alarm, ABS, centr. zamek, szyberdach, • 11.500 zł lub zamie
nię na diesla, po 1990 r.. Nowogrodziec, woj. jeleniogórskie, 
tel. 0605/31-27-81
OPEL VECTRA GL SEDAN, 1990 r., 150 tys. km, 2000 ccm. 
wtrysk, grafitowy metalic, 115 KM, bez wypadku, sprowadzo
ny na mienie. I właściciel, wspomaganie kier., radioodtwarzacz 
+ 6 głośników, welurowa tapicerka, dzielone siedzenia, stan 
idealny, - 10.300 zł. Strzelin, tel. 071/392-10-69, 
0602/44-78-77
OPEL VECTRA, 1990 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
stalowy, alarm ♦ pilot, centr. zamek, hak, stan b. dobry, II wła
ścic ie l - 12.000 zł. Trzeblel, woj. zielonogórskie, tel. 
0604/77-59-44
OPEL YECTRA, 1990 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy, -
9.900 zł. Wrocław, tel. 0501/97-15-69

reg. reflektory, szyberdach, dzielone tylne siedzenia, zabezp. 
przed kradzieżą, -12.900 zł. Bolesławiec, tel. 0606/94-82-90 
OPEL VECTRA, 1991 r„ 100 tys. km, 2000 ccm, bordowy me
talic, sedan, ABS, wspomaganie kier., 4x4, centralny zamek, 
radio, stan b. dobry, -12.900 zł. Kłodzko, tel. 0607/09-69-17 
OPEL VECTRA, 1991 r., bordowy, stan b. dobry, bez wypad
ku, wspomaganie, szyberdach, spoiler, RM, alum. felgi, •
12.900 zł. Legnica, tel. 076/866-33-33,0602/71-07-00 
OPEL VECTRA GT, 1991 r., 128 tys. km, 2000 ccm, GT, bor
dowy metalic, wspomaganie, ABS, szyberdach, RO, sprowa
dzony w całości, serwisowany, stan idealny, -13.300 zł. Lesz
no, tel. 0608/22-25-46
OPEL VECTRA CD, 1991 r., 103 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
złoty metalic, centr. zamek, alarm, wspomaganie, podgrze
wane fotele, radio +6 głośników, el. reg. reflektory, dzielona 
tylna kanapa z otworem na narty, stan b. dobry, • 12.800 zł 
lub zamienię, raty przez komis. Lubin, tel. 076/818-41-80, 
0604/47-45-81
OPEL VECTRA, 1991 r., 1600 ccm stan b. dobry, nowe opo
ny, -11.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-22-55 
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r., 90 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
benzyna, złoty metalic, wspomaganie, szyberdach, miesiąc 
w kraju, RO, stan b. dobry, - 11.900 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0605/15-35-06
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r., 100 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, niebieski metalic, 4x4, do sprowadzenia z Niemiec, bez 
uszkodzeń, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, el. otw. 
szyby, kubełkowe fotele, alum. felgi BBS, ABS, - 11.500 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 0607/06-07-44,0602/63-01-69 
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r., 150 tys. km, 1800 ccm. ben
zyna, perłowy, RO, szyberdach, dzielona kanapa, welur, •
11.900 zł. Radków Kłodzki, tel. 074/871-22-02
OPEL VECTRA CD, 1991 r. sprowadzony z  Niemiec w 09.00 
r., alum. felgi, hak, el. otw. szyby, ABS, wspomaganie, -15.000 
zł. Ręczyn, tel. 075/771-80-57
OPEL VECTRA, 1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy, blacharka do małych poprawek, centr. zamek, 
szyberdach, stan dobry, na białych tablicach - 2.100 DEM. 
Snowidza, woj. legnickie, tel. 0604/07-98-31 
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r., 126 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, bordowy metalic, w kraju od 3 tygodni, RO, el. reg. re
flektory, zadbany, - 10.800 zł. Syców, tel. 062/785-35-92, 
0603/44-39-37
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r., 165 tys. km. 1700 ccm. die
sel, zielony metalic, kupiony w salonie w Polsce, hak, alarm, 
immobilizer, udokumentowane pochodzenie i amortyzatory na 
gwarancji, nowa pompa wodna, stan dobry, - 14.000 zł lub 
zamienię na inny, z dopłatą. Wrocław, tel. 071/365-16-54 
OPEL VECTRA, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
grafitowy metalic, stan b. dobry, garażowany, pełna dokumen
tacja, szyberdach, w kraju od 7 miesięcy, radioodtwarzacz + 
6 głośników, opony zimowe, welurowa tapicerka, -12.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-61-37 po godz. 20,0603/84-99-70 
OPEL VECTRA SEDAN CD, 1991 r., 2000 ccm, biały, wspo
maganie kier., ABS, centralny zamek, alarm, RM Opel + 6 gło
śników, el. antena, welurowa tapicerka, el. reguł, reflektory, 
szyberdach, aluminiowe felgi, • 12.000 zł. Wrocław, tel.
352-82-91,0600/82-26-36
OPEL VECTRA, 1991 r., 158 tys. km, 2000 ccm, niebieski 
metalic, wspomaganie, ABS, - 15.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/320-18-31
OPEL VECTRA, 1991/92 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, wspomaganie, szyberdach, bez wypadku, - 9.000 zł. 
Jawor, tel. 0604/18-05-38
OPEL VECTRA CC, 1991/92 r„ 2000 ccm, wiśniowy metalic, 
automatic, ABS, szyberdach, 5-drzwiowy - 2.300 DEM. Lu
bin, tel. 076/846-08-63,0502/36-19-81 
OPEL VECTRA, 1991/92 r., 127 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, wspomaganie, ABS, centr. zamek, szyber
dach, welurowa tapicerka, stan b. dobry, -12.800 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-27-75,0603/61-27-74 
OPEL VECTRA, 1991/92 r., 118 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
perłowofioletowy metalic, wersja CD, wszystkie el. dodatki, 
ABS, centr. zamek, wspomaganie, 4 zagłówki, halogeny, RM 
♦ 6 głośników, w kraju od 3 dni, zadbany, stan idealny, -13.300 
zł. Rawicz, tel. 065/546-33-22,0606/30-78-94 
OPEL VECTRA SEDAN, 1991/92 r., 141 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, pertowogranatowy, radioodtwarzacz, atermiczne szy-

OPEL VECTRA, 1992 r., 118 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, kpi. do
kumentacja, -13.500 zł. Miejska Górka, tel. 065/547-46-79 
OPEL VECTRA GT. 1992 r., 87 tys. km. 2000 ccm. wtrysk, 
grafitowy metalic, bez wypadku, w kraju od tygodnia, I właści
ciel w Niemczech, ABS. centralny zamek, el. otwierane szy
by, szyberdach, welurowa tapicerka, dzielone siedzenia, 
wspomaganie kier., zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, •
14.800 zł. Oleśnica,, tel. 071/398-91-31.0501/37-12-15 
OPEL VECTRA, 1992 r., 157 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, ciem- 
nografitowy, ABS, centr. zamek, welurowa tapicerka, el. reg. 
lusterka, szyberdach, stan b. dobry, -14.500 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-46-22 po godz. 16
OPEL VECTRA, 1992 r., 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, ospoilerowany, alarm, felgi, centr. zamek, 
oryg. szyberdach, szerokie opony, el. reg. lusterka, el. reg. 
reflektory, zadbany, stan b. dobry, -12.500 zł. Polkowice, tel. 
076/845-00-08
OPEL VECTRA CD. 1992 r.. 2000 ccm. -15.700 zł. Wołów, 
tel. 071/389-61-21
OPEL VECTRA SEDAN. 1992 r., 160 tys. km, 1800 ccm. ben
zyna, czamy, wspomaganie kier., aluminiowe felgi, radiood
twarzacz, centralny zamek + pilot, alarm, - 12.000 zł. Wro
cław, tel. 0609/39-31-39
OPEL VECTRA, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, oclony w całości, bez wypadku, szyberdach, RM, 
wspomaganie, • 13.700 zł. Wschowa, tel. 065/540-25-61, 
0607/57-28-92
OPEL VECTRA, 1992/93 r., 140 tys. km. 1600 ccm. benzyna, 
biały, spoiler, szyberdach, alarm, centr. zamek, RO, po wy
mianie oleju i amortyzatorów, łożysk, atrakc. wygląd, zadba
ny, stan b. dobry, • 15.500 zł. Głogów, tel. 0608/52-40-72 
OPEL VECTRA, 1992/93 r., 2000 ccm, kolor grafitowy, auto
matic. ABS. centr. zamek, - 13.000 zł. Jawor, tel. 
076/870-54-03,0601/1945-50 
OPEL VECTRA, 1992/93 r., 130 tys. km. 1800 ccm. wtrysk, 
czerwony, 5-drzwiowy, centralny zamek, szyberdach, wspo
maganie kier., radioodtwarzacz, stan idealny, bez wypadku, 
przegląd, książka serwisowa, - 13.500 zł. Rawicz, tel. 
065/546-1046,0603/85-26-46 
OPEL VECTRA GLS, 1992/93 r., 119 tys. km, .1600 ccm, 
wtrysk, perłowografitowy metalic, 75 KM, bez wypadku, cen
tralny zamek, wspomaganie kier., pełne wyposażenie elek
tryczne, szyberdach, welurowa tapicerka, radioodtwarzacz, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, sprowadzony w cało
ści, oclony, stan idealny, - 14.300 zł. Rawicz, tel. 
0608/03-76-19
OPEL VECTRA SEDAN, 1992/93 r., 127 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, szary metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, 
w kraju od tygodnia, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, RM, ważny przegląd, 
stan idealny, • 13.600 zł (kupujący nie płaci podatku). Rawicz, 
tel. 0604/25-21-53
OPEL VECTRA SEDAN, 1992/93 r., 82 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, perłowośliwkowy metalic, bez wypadku, centr. zamek, 
wspomaganie, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, RM, 
el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, stan idealny, sprowa
dzony na kołach, w kraju od 2 dni, -13.900 zł (zwolnienie z 
opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/545-52-76,0605/40-95-94 
OPEL VECTRA, 1992/93 r., 105 tys. km, 1800 ccm. benzyna, 
kolor wiśniowy, książka serwisowa, ABS, centr. zamek, wspo
maganie, webasto, stan b. dobry, 3 dni w kraju, oclony, zare
jestrowany, -14.600 zł. Świeradów Zdrój, tel. 075/781-62-87, 
0605/03-23-79
OPEL YECTRA, 1992/97 r., 180 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, 
biały, wspomaganie kier., katalizator, radioodtwarzacz firmo
wy, 6 głośników, hak, kpi. kół zimowych, zadbany, garażowa
ny, -11.000 zł. Wójcice, tel. 071/318-64-90 
OPEL VECTRA, 1993 r., 137 tys. km, 1600 ccm, srebrny me
talic, kupiony w salonie, centr. zamek, alarm, Mul-T-Lock, -
18.500 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-84-61 
OPEL VECTRA, 1993 r., 83 tys. km, 1600 ccm, Pb\, błękitny 
metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, 
ABS, blokada skrzyni biegów, RO, 6 głośników, zderzaki w 
kolorze nadwozia, welurowa tapicerka, + kpi. kół zimowych, 
garażowany, -15.000 zł. Mirsk, tel. 075/781-7649 
O  O PEL V ECTRA , 1993 r., 2500 ccm , V6, błękitny 

metalic, ABS , 2 pod. powietrzne, centr. zamek,

el. otwierane szyby, centralny zamek, wspomaganie kier., 
immobilizer, szyberdach, hak, lusterka i zderzaki w kolorze 
nadwozia, bez wypadku, stan b. dobry, - 21.000 zł. Legnica, 
tel. 076/85841-90.0607/34-18-75 
OPEL VECTRA, 1994 r.. 103 tys. km. 2000 ccm. benzyna, 
srebrny metalic. centralny zamek, wspomaganie kier., el. 
otwierane szyby i szyberdach, radio, welurowa tapicerka, •
15.700 zł. Legnica, tel. 076/722-7048.0601/72-33-19 
OPEL YECTRA, 1994 r.. 75 tys. km. 2000 ccm. 16V, zielony 
metalic, napęd 4x4, wspomaganie, ABS, el. otw. szyby i szy
berdach. el. reg. lusterka, RM, - 20.000 zł. Sobótka, tel. 
071/390-35-44
OPEL VECTRA SEDAN, 1994 r., 99 tys. km. 1800 ccm, wtrysk, 
fioletowy metalic, wspomaganie kier., ABS, szyberdach, RM. 
kubełkowe fotele, W kraju od 2 tygodni, kupujący zwolniony z 
opłaty skarbowej, • 17.500 zł. Wrocław, tel. 0502/45-24-23 
OPEL VECTRA CDX, 1994/95 r., 124 tys. km. 2000 ccm, ciem
nozielony, 2 pod. powietrzne, ABS, alum. felgi, el. otw. szyby 
i szyberdach, el. reg. lusterka, centr. zamek, welurowa tapi
cerka, garażowany, sprowadzony w całości, - 20.900 zł lub 
zamienię. Chojnów, tel. 076/818-79-36,0502/16-68-37 
OPEL VECTRA, 1994/95 r., 120 ccm, ciemnozielony metalic, 
alum. felgi, ABS, pod. powietrzne, wspomaganie, centr. za
mek, el. otw. szyby, radioodtwarzacz stereo, 1. właściciel w 
Polsce, garażowany, • 18.000 zł. Legnica, tel. 076/854-57-34 
OPEL VECTRA A SEDAN, 1995 r., 150 tys. km, 1600 ccm, 
szary metalic, ABS, wspomaganie, 2x poduszka pow., centr. 
zamek, alarm, szyberdach, sprowadzony 10.2000 r, - 20.500 
zł. Głogów, tel. 0603/95-86-32 
OPEL VECTRA, 1995 r., 1800 ccm, zielony metalic, automa
tic, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, wspomaganie, we
lurowa tapicerka, sprowadzony w całości, -17.900 zł. Lesz
no, tel. 0605/44-7347
OPEL VECTRA, 1995 r., 150 tys. km, 2000 ccm. wtrysk, bia
ły, ABS, klimatyzacja, poduszki pow., wspomaganie, centr. za
mek, el. reg. lusteiica, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, 
spoilery, stan idealny, cena - 5.200 DEM. Lwówek śląski, tel. 
075/782-54-08,0605/15-35-06 
O  O PEL  VECTR A  CDX, 1995 r., 100 tys. km, 2000 

ccm , 16V, Ecotec, zie lony metalic, książka ser
w isowa, klimatyzacja, AB S , centr. zamek, 2 pod. 
powietrzne, e l. otw. szyby i szyberdach, wspo
maganie kier., welurowa tapicerka, wykończenia 
w  drewnie, n ie  używany w  kraju, stan idealny. 
Wrocław, tel. 0608/05-28-15 81010391 

OPEL VECTRA A, 1995 r., 120 tys. km. 1600 ccm. wtrysk, 
szary metalic. sedan. ABS, wspomaganie kierownicy, central
ny zamek, katalizator, 2 poduszki powietrzne, alarm z  pilo
tem, immobilizer, szyberdach, RO, regulowany fotel kierow
cy, dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka. I właściciel w 
kraju. - 22.500 zł. Bielawa, tel. 074/833-57-67.0606/58-8845 
OPEL VECTRA SEDAN. 1995 r„ 150 tys. km, 1600 ccm. sza
ry metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, alarm, szy
berdach, immobilizer, sprow. w całości 10.2000 r., bez wy
padku, stan b. dobry, dzielona tylna kanapa, RM, -18.600 zł. 
Głogów, tel. 0603/95-86-32
OPEL VECTRA, 1995 r., 138 tys. km, 1700 ccm, TDi, bordo
wy metalic, sprowadzony w całości na kołach z Niemiec, peł
na dokumentacja, bogate wyposażenie, bez klimatyzacji, 
atrakcyjny wygląd, - 26.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-81-36 
wieczorem
OPEL VECTRA CDX, 1995 r., 67 tys. km. 1800 ccm. wtrysk, 
srebrny metalic, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, 
el. reg. lusterka, el. otwierane szyby, szyberdach, 4-drzwio- 
wy, • 24.500 zł. Kwilcz, tel. 061/291-52-29.0605/21-26-08 
OPEL VECTRA SEDAN. 1995 r.. 88 tys. km, 1800 ccm, kolor 
wiśniowy metalic, klimatyzacja, poduszka pow., ABS, szyber
dach, wspomaganie, centr. zamek, alarm, immobilizer, hak, 
dzielona tylna kanapa, RM, stan techn. b. dobry, • 22.000 zł 
(w rozliczeniu może być Polonez). Lubin, tel. 0601/59-5543 
OPEL VECTRA, 1995 r., 66 tys. km, 1800 ccm, benzyna, szary 
metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. reflektory, 
el. otw. szyberdach, welurowa tapicerka, bez wypadku, w kraju 
od 2 dni, udokum. przebieg, 2 poduszki pow, -19.300 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-54-84,0606/11-38-66 
OPEL VECTRA, 1995 r., 1800 ccm, wtrysk, perłowozielony, 
wspomaganie kier., centralny zamek, ABS, szyberdach. alarm, 
immobilizer, 2 poduszki powietrzne, radioodtwarzacz, piro
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techniczne napinacze pasów, welurowa tapicerka, dzielona 
tylna kanapa, w kraju od miesiąca, bez wypadku, zadbany, 
stan b. dobry. - 23.65.0 zł.-Wrocław, tel..071/392-00-12, 
0601/30-65-49
OPEL VECTRA, 1995 r., 88 tys. km, 1800,ccm, wtrysk, biały, 
5-drzwiowy, 2 poduszki pow., ABS, wspomaganie, napinacze 
pasów, immobilizer, Mul-T-Lock, centr. zamek, atermiczne 
szyby, szyberdach, welurowa tapicerka, RM stereo, zegar, ter
mometr zewn., halogeny, oznakowany, dzielona tylna kana
pa, I właściciel, kpi. dokumentacja, serwis., stan-b. dobry •
22.600 zł. Wrocław, tel. 071/328-02-42,0501/85-25-16 
OPEL VECTRA, 1995 r., 100 tyę. km, 1800 ccm, benzyna, 
wtrysk, kolor grafitowy metąlic, centr. zamek, poduszka pow., 
el. reg. lusterka i podgrzewane, wspomaganie, elektrycznie 
wysuwana antena, nowe opony i tłumik, welurowa tapicerka, 
termometr zew , zegar, RM, w kraju od 2001 r., książka serwi
sowa, kpi. dokumentacja, i właściciel, - 17.500 zł stan b. do
bry. Wrocław, tel. 071/364-13-41 po godz. 16 
OPEL VECTRA B, 1995/96 r., 98 tys. km, 1600 ccm, srebrny, 
sedan, w kraju od tygodnia, stan b. dobry, serwisowany, bez 
wypadku, • 28.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-83-44, 
0607/74-57-44
OPEL VECTRA ECOTEC. 1995/96 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 
złoty metalic, nowy model, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. 
zamek, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welur, stan ide
alny, - 27.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-35-84, 
0502/41-01-17
OPEL VECTRA B, 1996 r., 62 tys. km. 1800 ccm. 16V Ecotec. 
atramentowy metalik, elektr. otw. szyby, reg. lusterka, szyber
dach, wspomaganie, centralny zamek, oryginalne radio z rds, 
welurowa tapicerka, pełna dokumentacja, I właściciel, • 27.500 
zł lub zamienię. Kuźnica Trzcińska, tel. 062/781-53-36 
OPEL VECTRA B, 1996 r., 77 tys. km, 1600 ccm, 16V, ECO
TEC, wiśniowy metalic, sedan, ABS, wspomaganie, podusz
ka pow. kierowcy, el. otw. szyby, centr. zamek, oryginalny RO,- 
stan b. dobry, zadbany, - 28.800 zł. Lubin, tel. 076/846-98-16, 
0604/97-67-04
OPEL VECTRA B, 1996 r., 1700 ccm, TD, srebrny metalic, 
centr. zamek, pełne wyposażenie oprócz skóry, immobilizer, 
RO, alum. felgi, sprowadzony w całości, - 32.900 zł. Świdni
ca, tel. 074/853-31-10
OPEL VECTRA B, 1996 r., 119 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
16V, platynowy metalic, ABS, wspomaganie, poduszka pow., 
el. otw. szyby, centr. zamek, alum. felgi, spoiler, alarm, za
dbany, klimatyzacja, stan b. dobry, • 26.800 zł lub zamienię. 
Wałbrzych, tel. 0604/87-95-01,074/843-43-65 
OPEL VECTRA, 1996 r., 50 tys. km, 2000 ccm, 16V, zielony 
metalic, radio, kupiony w salonie, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, alarm, centr. 
zamek, blokada skrzyni biegów, - 30.500 zł. Wrocław, teł. 
0606/31-05-90
OPEL VECTRA, 1996 r., 49 tys. km, 1700 ccm, TDI, granato
wy metalic, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, 
stan b. dobry, - 35.500 zł. Dąbrowa, tel. 075/736-96-28 
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., 47 tys. km, 1600 ccm, kolor śliwko
wy metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, szyberdach, blokada 
skrzyni biegów, wspomaganie, stan idealny, • 27.200 zł. Koź
min WIkp., tel. 062/721-66-45
OPEL VECTRA, 1996 r., 86 tys. km, 1600 ccm, 16V, pertowo- 
czamy, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki pow., el. otwierane szy
by, el. reguł, lusterka, centralny zamek, welurowa tapicerka, 
hak. - 28.500 zł. Leszno, tel. 065/533-05-26,0603/86-08-22 
OPEL VECTRA. 1996 r.. 60 tys. km. 1700 ccm, turbo D. Isu- 
zu, beżowy metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, el. otw. szyby, 
ABS, reg. kierownica, • 32.000 zł. Niwnica, tel. 077/435-64-16 
po godz. 20
OPEL VECTRA, 1996 r., 100 tys. km. 2500 ccm. V6, czamy 
metalic, obniżony, poszerzony, skórzana tapicerka, wykoń
czenia w drewnie, pełne wyposażenie, I właściciel, • 41.000 
zł. Topola, tel. 074/817-40-18
OPEL VECTRA B CD. 1996 r., 1600 ccm, 16V, ECOTEC, bor
dowy, AS, 2 poduszki pow., el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
centr. zamek, klimatyzacja, stan b. dobry, - 30.000 zł. Wro
cław, tel. 071/788-69-09,0607/36-27-72 
OPEL VECTRA B, 1996 r., 44 tys. km, 1600 ccm, ecotec, śliw
kowy metalic, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, ABS, wspo
maganie kier., centralny zamek + pilot, 2 poduszki pow., szy
berdach, immobilizer, aluminiowe felgi, komplet kół zimowych, 
RM, serwisowany, stan idealny, • 30.800 zł. Wrocław, tel.
352-36-55,0602/62-42-79
OPEL VECTRA B, 1996 r., 74 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, ciem- 
nowiśniowy, kupiony w salonie, ABS, radio, poduszka pow., 
wspomaganie kier., alarm, centralny zamek, serwisowany, 
stan b. dobry, - 27.700 zł. Wrocław, tel. 0503/03-00-42 
OPEL VECTRA SEDAN, 1996/97 r., 1600 ccm, bordowy me
talic, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, garażowany, stan b. 
dobry, - 31.000 z ł . ., tel. 077/431-77-52,0602/67-58-35 
OPEL VECTRA B, 1996/97 r.. 1700 ccm, turbo D, kość sło
niowa, bogate wyposażenie, Oprócz klimatyzacji - 8000 DEM 
+ cło. Gryfów Śl., tel. 075/781-25-68 
OPEL YECTRA, 1996/97 r., 174 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
metalic, z  salonu, pełne wyposażenie, - 31.000 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/752-24-46
OPEL VECTRA. 1996/97 r., 65 tys. km, 1700 ccm, TDI Isuzu, 
grafitowy metalic, poduszka pow., ABS, centr. zamek + pilot, 
wspomaganie, RO z  RDS, el. reg. i podgrzewane lusterka, el. 
reg. reflektory, atermiczne szyby,.welurowa tapicerka, - 37.000 
zł. Lubin, tel. 076/846-75-49
OPEL YECTRA B, 1996/97 r., 100 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
czamy metalic, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, I wła
ściciel, zadbany, garażowany, • 35.000 zł. Lwówek śląski, tel. 
075/784-13-17
OPEL VECTRA B, 1997 r., 1600 ccm, 16V Ecotec, granatowy 
metalic, wspomaganie, elektr. otw. szyby, el. reg. lusterka, kli
matyzacja, 4 poduszki powietrzne, RO, welurowa tapicerka, -
38.500 zł. Głogów, tel. 076/833-59-28 
OPEL VECTRA B, 1997 r., 1700 ccm, TDI, kremowy. 2 po
duszki pow., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapi
cerka, el. reg. szyberdach, ABS, centr. zamek, immobilizer, 
wspomaganie, bez wypadku, RM, cena - 8.300 DEM, • 25.000. 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-36-36.0602/53-17-02 
OPEL VECTRA, 1997 r.. 97 tys. km. 1800 ccm, 16V, niebie
ski, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusteika. ABS, wspo
maganie, centr. zamek * pilot, - 28.900 zł. Nowa Ruda, tel. 
0601/47-73-67
OPEL VECTRA, 1997 r., 88 tys. km, 1600 ccm, ECOTEC, 
ciemnozielony metalic, kupiony w salonie, I właściciel, zadba
ny, 2 poduszki powy pasy pirotechniczne, wspomaganie, 
alarm, centr. zamek, - 33.000 zł. Nowogród Bobrzański, tel. 
068/327-60-44,0605/03-56-49 
OPEL VECTRA CD. 1997 r., 110 tys. km, 1800 ccm. bordowy, 
pełne wyposażenie, 4 poduszki,"klimatyzacja, ABS, welur, cen
tralny zamek, el. reg. lusterka,. - 36.000 zł. Sokolec,. tel. 
074/671-61-72
OPEL VECTRA, 1997 r., 74 tys. km, kolor wiśniowy, opony 
zimowe, hak, stan b. dobry, I właściciel, kupiony w salonie. 
Wrocław, tel. 071/372-97-48,0601/72-70-99 
OPEL VECTRA, 1997 r., 71 tys. km. 1600 ccm. 16V, srebrny 
metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, szyberdach, 
ABS, 2 poduszki powietrzne, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka (podgrz.), radioodtwarzacz z RDS, reg. fotel kierow
cy, immobilizer, blokada skrzyni biegów, pełna dokumenta
cja, stan b. dobry, - 35.500 zł. Kłodzko, tel. 074/647-10-85, 
0606/70-86-46
OPEL YECTRA B, 1997 r., 1600 ccm, 16V centr. zamek, ABS. 
klimatyzacja, poduszka pow., wspomaganie, el. reg. reflekto
ry, el. otw. szyby, alum. felgi, RM, • 32.000 zł. Oława, tel. 
071/313-46-46 po godz. 17
OPEL YECTRA, 1997 r., 90 tys. km, 1600 ccm. 16V, kolor 
oliwkowy metalic, ABS, pod. powietrzna, centr. zamek, serwi
sowany, kupiony w salonie. I właściciel, garażowany, wspo

maganie, RO, Mul-T-Lock, oryg.-inst. gazowa, - 30,500 zt- 
Płakowice, tel. 075/782-48-92 po godz. 18 .
OPEL VECTRA, 1997 r., 70 tys. km, 1600 ćcm. 18V,'Kólor 
wiśniowy metalic, wspomaganie, ABS, 2 ptfd. powietrzne, 
centr. zamek, welurowa tapicerka*ł właściciel, garażowany, 
kupiony w salonie, bez wypadku, stan idfealny, - 34.000 zł. 
Przyborów, (el. 068/387-52-86,0603/97-60-17 
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, re
lingi, - 32.500 zł lub zamiana na mniejszy lub Mercedesa 190. 
Syców, tel. 062/785-52-73
OPEL VECTRA KOMBI, 1997 r., 80 tys. km, 1600 ccm, zielo
ny metalic, 100 KM, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
RM + 8 głośników, alarm, ABS, alum. felgi, blokada skrzyni 
biegów, serwisowany, Mul-T-Lock, - 33.000 zł. Wrocław, tel. 
071/364-41-42
OPEL VECTRA, 1997 r., 75 tys. km, /1600 ccm, 16V, biały, 
ABS, poduszka powietrzna, wspomaganie kier., centralny 
zamek, alarm, kupiona w salonie, I właściciel, - 31.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/324-90-89,0503/84-39-17 
OPEL VECTRA, 1997 r., 48 tys. km, 1600 ccm, 16V, złoty 
metalic, ABS, poduszka pow., wspomaganie kier., centr. za
mek, komputer, immobilizer, alum. felgi, RO Kenwood, kupio
ny w salonie, I właściciel, stan b. dobry, serwisowany, gara
żowany, - 33.000 zł. Wrocław, tel. 0604/25-89-91 
OPEL VECTRA B CDX, 1997 r., 2500 ccm, V6 pełne wyposa
żenie, kupiony w salonie, I właściciel, • 41.500 zł. Wschowa, 
tel. 065/540-36-87,0603/10-60-14 
OPEL VECTRA KOMBI, 1997 r., 1800 ccm, 16V w kraju od 
miesiąca, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, • 37.000 zł. Ża
gań, tel. 068/377-30-06
OPEL VECTRA KOMBI. 1997/98 r., 2000 ccm, 16V, atramen
towy, 4 pod. powietrzne, centr. zamek + pilot, klimatyzacja, 
wspomaganie, alum. felgi 15”, podgrzew. siedzenia, atrakc. 
wygląd, książka serwisowa, - 37.800 zł. Leszno, tel. 
0603/33-92-68,065/549-60-40 
OPEL VECTRA KOMBI. 1998 r., 45 tys. km. 1800 ccm, 16V, 
złotobrązowy, 4 pod. powietrzne. ABS, klimatyzacja, relingi 
dachowe, alum. felgi, el. otw. szyby, książka serwisowa, bez 
wypadku, - 36.900 zł. Bolesławiec, tel. 0601/87-12-49 
OPEL VECTRA B KOMBI, 1998 r., 74 tys. km. 2000 ccm, srebr
ny metalik, wersja CD, klimatyzacja, - 44.000 zł. Lubin, tel. 
0601/77-70-90
OPEL VECTRA KOMBI. 1998 r.. 80 tys. km, 2000 ccm, diesel 
ABS, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, - 37.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/97-48-48
OPEL VECTRA CD, 1998 r., 128 tys. km, 2000 ccm, 16V kom
bi, ABS. TC. klimatronic, poduszka pow., relingi dachowe, reg. 
kierownica, inst. gazowa oryginalna, instalacja do telefonu, 
centr. zamek, immobilizer, alum. felgi, sprowadzony w cało
ści w 2001 r., bez wypadku, - 38.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/87-44-26
OPEL VECTRA KOMBI, 1998 r., 32 tys. km. 1600 ccm. czar
ny metalic, wersja CD, 4 x poduszka, ABS, wspomaganie, skó
rzana i regulowana kierownica, sterowanie radiem w kierow
nicy, el.szyby, szyberdach, elektryczne i podgrzewane luster
ka, centr. zamek, welurowa tapicerka, reg. wysokości fotela 
kierowcy, - 34.500 zł. Legnica, tel. 0604/40-56-33 
OPEL VECTRA KOMBI, 1998 r., 40 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
granatowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, atrakc. 
wygląd, - 39.000 zł lub zamienię na VW Corrado, z 1993/94 
r.. Wrocław, tel. 071/385-34-64,0602/71-26-64 
OPEL VECTRA B, 1998 r., 87 tys. km. 1800 ccm, 16V, perło
wogranatowy metalic, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, centr. zamek, klimatyzacja, komputer pokłado
wy, alum. felgi 16". reg. kierownica, 4 poduszki pow., alarm, 
blokada Tytan Lock, • 38.500 zł lub zamienię na inny do 10.000 
zł. Wrocław, tel. 0608/84-46-03,071/355-61-19 wieczorem 
OPEL VECTRA, 1998 r., 70 tys. km. 2000. ccm. DTi, szaro- 
złoty metalic, klimatyzacja, 4 poduszki powietrzne, ABS, wspo
maganie kierownicy, immobilizer, pełne wyposażenie elek
tryczne, stan idealny, książka serwisowa, nie eksploatowany 
w kraju, • 39.500 zł. Ziębice, tel. 074/819-21-11,0502/61-50-75 
OPEL VECTRA, 1998 r., 2000 ccm, 16V benzyna, zielony me
talic, ABS, 4 poduszki pow., wspomaganie, klimatyzacja, alum. 
felgi, wyp. elektryczne, CD sterowany w kierownicy, kupiony 
w salonie, pełny serwis, możliwa faktura VAT - 55.000 zł. Zło
toryja, tel. 0603/07-30-41
OPEL VECTRA B SEDAN, 1998/99 r., 67 tys. km, 2000 ccm. 
16V, DTI, granatowy metalic, poduszka pow., klimatyzacja, 
centr. zamek + pilot, ABS, Welurowa tapicerka, el. otw. szyby, 
e lf  reg. lusterka, I właściciel, zderzaki i lusterka w.kolorze 
nadwozia, bez wypadku, • 43.000 zł. Lwówek śląski, tel. 
0602/76-82-98,0603/74-73-17 
OPEL VECTRA, 1999 r„ 10 tys. km, 1600 ccm, jasnozielony 
metalic, silnik ecotec, pełne wyposażenie oprócz skóry, alum. 
felgi 15", komplet kół zimowych z kołapkami, I właściciel, ku
piony w salonie, garażowany, stan idealny, • 47.500 zł. Dzier
żoniów, tel. 0601/52-22-34
OPEL VECTRA CDX, 1999 r., 2500 ccm, V6 pełne wyposa
żenie, - 60.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-79-65, 
0604/79-63-30
OPEL VECTRA KOMBI, 1999 r., 40 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
biały, 5-biegowy, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, el. 
reg. lusterka, klimatyzacja, poduszka pow., kpi. dokumenta
cja, kupiony w salonie w Polsce, książka serwisowa, -48.000 
zł lub zamienię na mniejszy. Legnica, tel. 076/862-15-72, 
0604/78-91-81 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - AG0189 www.autogielda.com.pl) 
OPEL VECTRA KOMBI, 1999 r., 66 tys. km, 1800 ccm, i 16V, 
wiśniowy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek + pilot, 
radioodtwarzacz, alum. felgi, el. otw. szyby, 2 poduszki po
wietrzne, el. reg. lusterka, relingi, - 41.000 zł lub zamiana na 
samochód do 20.000 zł. Ostrów W ielkopolski, tel. 
062/736-59-41,0604/54-38-22 
OPEL VECTRA, 1999/00 r., 18 tys. km, 2000 ccm, 16V, butel
kowa zieleń, sedan, klimatyzacja, ABS, track control, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, pilot, wspomaganie, radio, alum. felgi 
16", nowy model, I właściciel, - 43.000 zł. Wartowice 42, tel. 
076/818-98-25,076/818-99-70 
OPEL VECTRA,' 2000 r., 20 tys. km. 1600 ccm. 16V, granato
wy, pełne wyposażenie oprócz skóry, sprowadzony w całości 
z Niemiec, z pełną dokumentacją • 50.000 zł. Nowa Wieś 
Grodziska, tel. 076/877-51-18 po godz. 18 
OPEL ZAFIRA VAN, 1999 r., 36 tys. km 5 + 2 osoby, homolo
gacja na ciężarowy, radio, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, 
ABS, halogeny, welurowa tapicerka, - 55.000 zł. Gdynia, tel. 
0502/57-17-54

PEUGEOT
PEUGEOT KOMBI, 1990 r., 1900 ccm, benzyna, biały, relingi 
dachowe, wspomaganie, reg. kierownica i pasy, zadbany, ga
rażowany, atrakc. wygląd, stan b. dobry, możliwe raty, - 9.900 
zł lub zamienię. Lubin, tel. 0603/51-23-83 po godz. 15 
PEUGEOT, 1998 r., 19 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielony,
2 pod. powietrzne, klimatyzacja, centr. zamek z pilotem, el. 
reg. lusterka, wspomaganie, RO, 5-drzwiowy, w kraju od roku, 
- 28.500 zł. Ostrów WIkp., tel. 0601/89-21-57 _
O  PEUG EOT - AUTON sprowadzamy całe i lekko 

uszkodzone samochody, oferta (ok. 800 aut) i 
zd jęcia w Internecie: www.auton.pl. C o  tydzień 
wyjazd do Belg 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. 
071/353-26-37,0601/70-67-46 01023001

PEUGEOT 106,1991 r., 98 tys. km, 953 ccm, czerwony, stan 
b. dobry, - 9.500 zł lub zamienię na większy. Legnica, tel. 
076/722-64-77,0604/08-92-15 
PEUGEOT 106,1991 r., 97 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czer
wony, stan dobry. Legnica, tel. 076/722-64-77,0604/08-92-15 
PEUGEOT 106,1992/93 r., 111 tys. km, 1400 ccm. diesel,

zielony metalic, 5-drzwiowy, zadbany, nie eksploatowany w 
kraju, - 13.400 zł lub zamienię na tańszy. Legnica, tel. 
0604/78-92-73
PEUGEOT 106,1992/93 r., 99 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
ciemnozielony metalic, 5-drzwiowy, bez wypadku, immobilM ‘ 
zer, RO, do sprowadzenia z  Niemiec, stan techn. idealny, -
11.900 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-71-96,0604/60-82-80 
PEUGEOT 106 SKŁADAK, 1992 /9696  tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, czamy, centr. zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, RO, 
stan b. dobry, nowy rozrząd, • 9.900 zł. Kalisz, tel. 
0604/46-77-03
PEUćEOT 106 XN, 1993/94 r., 74 tys. km, 964 ccm, czerwo
ny, garażowany, -11.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/721-57-40 
PEUGEOT 106,1994 r., 76 tys. km, 1000 ccm, benzyna, ja
snoniebieski metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, RO, immobili
zer, bez wypadku, do sprowadzenia z Niemiec, - 12.700 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/320-71-96,0604/60-82-80 
PEUGEOT 106,1995 r., 45 tys. km, 1100 ccm, czerwony, szy
berdach, centr. zamek + pilot, alarm, tylne szyby uchylane, -
13.900 zł lub zamienię. Opole, tel. 0601/55-07-32 
PEUGEOT 106,1996 r., 71 tys. km, 1000 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, immobilizer, -15.400 zł. Wrocław, tel. 321-13-07 
PEUGEOT 106,1996 r., 87 tys. km, 1124 ccm, benzyna, fio
letowy metalic, szyberdach, immobilizer, 2-drzwiowy, -14.500 
zł. Legnica, tel. 0601/06-49-68
PEUGEOT 106 XA, 1996/97 r„ 75 tys. km, 954 ccm, czerwo
ny, katalizator, stan b. dobry, - 12.500 zł. Legnica, tel. 
076/866-55-26 w godz. 8-15,0606/96-53-15 
PEUGEOT 106 XR SEDAN, 1997 r., 63 tys. km, 1124 ccm, 
wtrysk, bordowy metalic, 3-drzwiowy, 2 poduszki pow., el. otw. 
szyby, zderzaki w kolorze nadwozia, radio, sprowadzony w 
całości, tylne szyby uchylane, blokada zapłonu, kpi. opon zi
mowych gratis, alarm, centr. zamek, el. reg. reflektory, gara
żowany, zadbany, I właściciel w Polsce, -19.500 zł. Kudowa 
Zdrój. tel. 0604/66-34-78
PEUGEOT 106,1997 r., 37 tys. km, 1100 ccm, biały, nowy 
model - „Kid", katalizator, 5-drzwiowy, radio, stan b. dobry, •
18.000 zł. Żmigród, tel. 071/385-30-76, 0604/22-19-42, 
0503/01-70-43
PEUGEOT 106,1998 r., 20 tys. km, 1000 ccm, czamy, szy
berdach, atermiczne szyby, inst. radiowa, zderzaki w kolorze 
nadwozia, zegary, - 19.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-94-14-, 
0602/28-89-03
PEUGEOT 106,1999/00 r., 37 tys. km, 950 ccm, zielony, ku
piony w salonie, bez wypadku, poduszka powietrzna kierow
cy. -19.900 zł. Namysłów, tel. 077/410-17-10.0602/71-74-16 
PEUGEOT 205 GT. 1984 r., 1400 ccm; czerwony, 5-biegowy, 
5-drzwiowy, dzielona kanapa, - 3.500 zł. Polkowice, tel. 
076/845-05-31
PEUGEOT 205 GRD, 1985 r., 1800 ccm. diesel, biały, po re
moncie blacharki, lakierowaniu, nowe amortyzatory, łożyska, 
wakupompa, nowe opony, centr. zamek, el. otw. szyby, szy
berdach, tylna szyba ogrzewana, wycieraczka, hak, RO Pio
neer, 5-drzwiowy, 5-biegowy, - 5.800 zł lub zamiana. Zgorze
lec, tel. 075/778-70-26
PEUGEOT 205, 1986 r„ 130 tys. km, 1400 ccm, benzyna,
ciemnozielony metalic, 4-drzWiowy, szyberdach, - 3.600 zł.
Lewin Kłodzki, tel. 0607/74-02-04
PEUGEOT 205 XRD, 1986 r., 1800 ccm, diesel, czerwony,
5-biegowy, kpi. dokumentacja, hak, przegląd do 04.2002 r.,
po remoncie przedniego zawieszenia, - 4.800 zł. Nysa, tel.
077/435-62-65
PEUGEOT 205,1986 r., 1800 ccm, diesel, • 6.500 zł. Świebo
dzin, tel. 068/382-85-05,0602/71-68-53 
PEUGEOT 205 XE, 1987 r., 1100 ccm, czerwony, stan b. do
bry, na holenderskich tablicach, - 2.400 zł. Szczodre, tel. 
071/399-87-33
PEUGEOT 205, 1988 r., 125 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, oryg. szyberdach, centr. za
mek, alarm, obrotomierz, halogeny, inst. RM +4 głośniki, prze
gląd do 03.2002 r, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/321-08-82 
PEUGEOT 205,1988 r., biały, 5-drzwiowy, stan dobry, • 5.500 
zł. Bolesławiec, tel. 075/735-12-59 
PEUGEOT 205,1988/96 r., 1800 ccm, diesel, kolor wiśniowy,
- 6.200 zł. Wrocław, tel. 357-16-15 
PEUGEOT 205,1989 r„ 1400 ccm, biały, el. otw. szyby, centr. 
zamek, tylne szyby uchylane, szyberdach, zadbany, stan b. 
dobry, - 6.200 zł. Chojnów, tel. 0606/27-04-74 
PEUGEOT 205 GTi, 1990 r., czerwony, el. otw. szyby, centr. 
zamek, 2-drzwiowy, na białych tablicach • 1.300 DEM. Jawor, 
tel. 076/871-15-51,0607/53-41-79 
PEUGEOT 205,1990 r., 170 tys. km, 1400 ccm, zielony me
talic, el. otw. przednie szyby, centr. zamek, szyberdach, tylne 
szyby uchylane, na zachodnich tablicach - 2.500 DEM. Lu
bin. tel. 0604/70-61-39
PEUGEOT 205,1990 r., 1900 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy, 
RO, alum. felgi, spoiler, blenda, garażowany, - 8.000 zł. Wro
cław, tel. 071/348-53-78
PEUGEOT 205,1990 r., benzyna, złoty metalic, 5-drzwiowy, 
na białych tablicach - 1.300 DEM. Zgorzelec, tel. 
075/775-61-13 po godz. 18
PEUGEOT 205, 1991 r., 1100 ccm, czerwony, 2-drzwiowy, 
5-biegowy, na białych tablicach - 950 DEM. Zielona Góra, tel. 
0605/58-33-77
PEUGEOT 205,1991 r., 120 tys. km, 1900 ccm, GLl. zielony 
metalic, kabrio, skóra, alum. felgi, sportowy wydech, el.szy- 
by, -13.900 zł. Nysa, tel. 077/433-18-95,0502/55-73-21 
PEUGEOT 205,1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, TD, szary 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, szyber
dach, 3-drzwiowy, radioodtwarzacz, - 9.800 zł. Pleszew, tel. 
0607/19-19-62
PEUGEOT 205,1991 r., 1100 ccm, wtrysk, biały, szyberdach, 
oclony w całości, bez wypadku, zadbany, oszczędny, stan b. 
dobry, - 7.600 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-53-96. 
0608/45-97-13
PEUGEOT 205,1991 r., 137 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, gra
fitowy, centralny zamek, el. otwierane szyby, szyberdach,
3-drzwiowy, pełna dokumentacja, nowe opony, aluminiowe 
felgi, alarm, ciemne szyby, garażowany, kubełkowe fotele, 
dzielone tylne siedzenia, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/30-10-56
PEUGEOT 205,1992 r., 1900 ccm, diesel, czerwony, 2-drzwio- 
wy, szyberdach - 3.000 DEM. Leśna, tel. 075/721-17-73 
PEUGEOT 205 SKŁADAK, 1992/95 r., 129 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, grafitowy, centralny zamek, szyberdach, el. otwie
rane szyby, RM, alarm, przegląd do 11.2001 r., 5-drzwiowy, -
6.600 zł. Głogów, tel. 0602/78-17-26 
PEUGEOT 205,1992/96 r., 70 tys. km, 1000 ccm, czerwony, 
centr. zamek, szyberdach, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 
0606/33-69-96
PEUGEOT 205 CABRIO, 1993 r., 83 tys. km. 1200 ccm; kolor 
morski, bez wypadku, RM, książka serwisowa, wspomaga
nie, alum. felgi, w kraju od tygodnia, • 12.700 zł. Legnica, tel. 
076/862-03-91,0605/63-27--78 
PEUGEOT 205 SKŁADAK, 1993/94 r., 83 tys; km, 1000 ccm, 
benzyna, srebrny, stan b. dobry, zimowe opony, immobilizer,
4-drzwiowy, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 071/326-71-85, 
0608/02-21-20
PEUGEOT 205,1995 r., 97 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielo- 
no-niebieski metali, el. otw. szyby, szyberdach, do sprowa
dzenia z  Niemiec, na gotowo • 12.500 zł + cło i transport. 
Świdnica, tel. 074/640-28-98.0501/31-49-91 
PEUGEOT 206,1998 r., 70 tys. km, 1900 ccm, diesel, rudy 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek + pilot, el. 
otw. szyby, - 29.500 zł. Ostrów WIkp., tel. 062/735-21-58, 
0601/85-94-23
PEUGEOT 206,1998 r., 48 tys. km. 1900 ccm, diesel, szary 
metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie kier., immobilizer, regulo
wana kierownica, stan b. dobry, - 28.800 zł. Namysłów, tel. 

-077/410-22-33,0606/76-39-76 
PK fG EOT 206 XR, 1998 r.,79 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
ciemnoniebieski, el. otw. szyby, immobilizer, poduszka pow. 
kierowcy, kupiony w salonie w Polsce, centr. zamek, wspo

maganie, - 32.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-66-15^, 
0604/43-68-73
PEUGEOT 206,.1998/99 r.', 40 tys. km, 110Ó ccm, srebrny
metalik' wspomaganie, centralny zamek, halogeffy, radio, -
24.700 zł. Nysa, tel. 0602/17-17-56
PEUGEOT 206,1999.r., niebieski, 2-drzwiowy, ABS,centr.
zamek, wspomaganie, immobilizer, el. otwrśzyby, - 30.000 zł.
Jelenia Góra, tel. 0608/55-76-29
PEUGEOT 206, igggr.;^  tys. km, 1400 ccm, czerwony, ABS,
2 pod. powietrzne, RO, wspomaganie, el. otw. szyby, centr.
zamek, - 29.500 zł lub zamiana na Cinquecento. Kępno, tel.
0604/27-82-66
PEUGEOT 206,1999 r., 40 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, el. otw. szyby, c. zamek, 2 poduszki powietrz
ne, 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, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, 3-drzwiowy, centr. zamek + pilot, el. otw. 
szyby, wspomaganie kier., alarm, alum. felgi, spoiler i inne 
dodatki tuningowe, oryg. radio, atrakcyjny wygląd, - 34.000 
zł. Sośnie, tel. 062/739-10-90,0602/34-51-74 
PEUGEOT 206,1999 r., 49 tys. km, 1600 ccm, HDi, czamy 
metalic, pełne wyposażenie, - 26.000 zł. Wrocław, tel. 
0600/54-63-34
PEUGEOT 206 XS, 2000 r. 3-drzwiowy, kupiony w salonie, 
do lakierowania przód, • 23.000 zł. Jawor, tel. 076/871-87-30, 
0608/47-35-53
PEUGEOT 206,2000 r., 1100 ccm, ciemnozielony, 5-drzwio
wy, el. otw. szyby, centr. zamek, immobilizer, wspomaganie, 
poduszka pow., blokada skrzyni biegów, reg. kierownica i fo
tel, zderzaki w kolorze nadwozia, radio Sony, kupiony w salo
nie, I właściciel, - 33.500 zł. Opole, tel. 077/458-07-73, 
0607/43-62-41
PEUGEOT 206 XS, 2000 r., 8 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czar
ny, pełne wyposażenie elektryczne, klimatyzacja, wspoma
ganie kier., reg. kierownica, ABS, 3-drzwiowy, centr. zamek, 
komputer, poduszka powietrzna, kompletna dokumentacja, -
31.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-42-41
PEUGEOT 206 XR PRESENCE, 2000 r., 20 tys. km, 1900 
ccm, diesel, srebrny metalic, el. otw. szyby, wspomaganie,
3-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, RM ze zmieniaczem, serwi
sowany, nowy kosztuje 46.000 zł, faktura VAT, kupujący zwol
niony z podatku skarbowego, kpi. dokumentacja, - 36.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/345-20-76,0601/57-28-23 
PEUGEOT 305,1982 r., 200 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
szaroniebieski, -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-97-19 
PEUGEOT 305 SR KOMBI, 1982 r., 230 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, niebieski, 5-drzwiowy, hak, RO, pokrowce, garażo
wany, stan dobry, - 3.000 zł. Sarby, lei. 074/816-12-13 
PEUGEOT 305,1983 r., 1500 ccm, diesel, czerwony, hak, szy
berdach el., po remoncie blacharki, silnik do małego remon
tu, -1.600 zł. Mikolin, gm. Lewin Brzeski, tel. 0607/52-03-89 
PEUGEOT 305 KOMBI. 1984 r., 216 tys. km, 1280 ccm, ciem- 
noseledynowy, przegląd do 01.2002 r, - 3.500 zł. Oława, tel. 
071/303-21-91
PEUGEOT 306.1990/91 r., 160 tys. km, 1600 ccm, kolor gra
fitowy metalic, koła zimowe + letnie, 5-drzwiowy, stan b. do
bry, wspomaganie, centr. zamek, hak, nowy model, - 6.900 
zł. Bolesławiec, tel. 075/734-83-44,0607/74-57-44 
PEUGEOT 306.1993 r., 120 tys. km. 1600 ccm. wtrysk, gra
fitowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
welurowa tapicerka, RM sterowany przy kierownicy, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, • 14.300 zł lub zamienię. Legnica, tel. 
0605/28-37-83
PEUGEOT 306,1993/97 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, el. 
otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, - 12.300 zł. Opole, 
tel. 0600/22-12-83
O  PEUGEOT 306,1994 r., zie lony metalic, automa- 
> tic, klimatyzacja, el. otw. szyby, 5-drzwiowy, centr. 

zamek + pilot, ABS , alum. felgi, kpi. dokumenta
cja, • 10.900 zł. Z ie lona Góra, tel. 0602/11-57-50 
87021481

PEUGEOT 306 XN, 1994/95 r., 80 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
biały, 5-drzwiowy, kupiony w Polsce w salonie, bez wypadku, 
alarm * pHot, radio Blaupunkt, blokada skrzyni biegów, serwi
sowany, stan b. dobry, - 17.200 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-31-59
PEUGEOT 306 SEDAN, 1995 r., 70 tys: km, 1400 ccm, czer
wony, kupiony w salonie w Polsce, c. zamek + pilot, alarm, 
immobilizer, blokada skrzyni biegów, -18.000 zł. Kalisz, tel. 
0604/78-54-02
PEUGEOT 306 SEDAN. 1995 r., 97 tys. km, 1400 ccm, biały, 
el. otw. szyby, centr. zamek, kpi. opon zimowych, -16.500 zł. 
Leszno, tel. 065/529-57-20,0601/94-63-54 
PEUGEOT 306 XN, 1995 r., 92 tys. km, 1400 ccm. benzyna, 
kolor wiśniowy, centr. zamek, alarm, zimowe opony, kupiony 
w salonie, bez wypadku, -18.500 zł. Wrocław, tel. 337-10-23, 
.0503/61-92-23
PEUGEOT 306,1996 r., 112 tys. km, 1600 ccm, srebrny me
talic, kpi. dokumentacja, I właściciel, klimatyzacja, wspoma
ganie, el. otw. szyby, centr. zamek, immobilizer, welurowa ta- 
picęrka, 5-drzwiowy, stan techn. b. dobry, -18.500 zł lub za
mienię, (możliwe raty). Legnica, tel. 0602/36-07-03 
PEUGEOT 306,1996 r., 100 tys. kjh, 1900 ccm, TDI, bordo
wy metalic, kubełkowe fotele, blokada skrzyni biegów, el. otw. 
szyby, RM. immobilizer, wspomaganie, 3-drcwiowy, - 22.000 
zł lub zamienię na Renault Laguna o poj. 2.2 diesel. Jerzma- 
nice Zdrój, teL 076/878-35-73
PEUGEOT 306,1996 r., 67 tys. km, 1400 ćcm, biały, kupiony 
w salonie, bez wypadku, 5-drzwiowy, alarm, immobilizer, re
gulowana kierownica, radioodtwarzacz, el. reg. reflektory, stan 
b. dobry, - 19.700 zł. Strzelin, tel. 071/392-38-47, 
0602/86-94-12
PEUGEOT 306,1997 r., 70 tys. km, 1900 ccm, diesel, srebr
ny metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, im
mobilizer, RM, garażowany, kubełkowe fotele, kpi. dokumen
tacja, - 26.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-82-87 
PEUGEOT 306 KOMBI, 1998 r., 31 tys. km. 1600. ccm, srebr
ny metalic, wspomaganie, reg. kierownica, 2 pod. powietrz
ne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek na pilota, 
klimatyzacja, RO, serwisowany, kpi. dokumentacja, - 28.700 
zł. Ostrów WIkp., tel. 0604/45-19-40 
PEUGEOT 306 XR, 1996 r., 32 tys. km, 1900 ccm. turbo D. 
perłowozielony metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, reg. 
kierownica, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ha
logeny, hak, welur, relingi, RO Clarion, sensor deszczu, w 
Polsce od 99 r., udokum. pochodzenie, • 34.000 zł. Rydzyna, 
tel. 065/538-05-50
PEUGEOT 306,1999 r., 22 tys. km, 1400 ccm, benzyna, gra
fitowy metalic, ABS, c. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, 
el. reg. świateł, halogeny, reg. fotela kierowcy, reg. kierowni
ca, stan idealny, - 29.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/586-07-08, 
0601/55-17-13
PEUGEOT 309,1987 r., 198 tys. km, 1600 ccm, beżowy me
talik, inst. gazowa, 5-drzwiowy, 5-biegowy, oryg. lakier, za
dbany, ekonomiczny, nowe opony, hak, stan idealny, - 6.700 
zł (w rozliczeniu może być Fiat 126p lub podobny). Między
bórz, tel. 062/785-62-13
PEUGEOT 309,1987 r., 1900 ccm, benzyna, czerwony, 140 
KM, wspomaganie, 5-biegowy, radio, welurowa tapicerka, 
alum. felgi, - 5.200 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-54-92, 
0603/65-33-25
PEUGEOT 309,1987 r., 12 tys. km, 1300 ccm, czerwony,.
5.300 zł. Wrocław, tel. 071/782-21-69,0603/09-99-05 
PEUGEOT 309 GTI, 1987/88 r., 115 tys. km, 1600 ccm. ben
zyna, czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan dobry, kpi. do
kumentacja, przegląd do 03.2002 r, - 4.500 zł. Bielawa, tel. 
074/833-93-96
PEUGEOT 309,1988 r„ 14 tys. km. 1600 ccm, diesel, czer
wony, 3-drzwiowy, -\6 .u O P zł. Lwówek ś lą sk i, tel. 
075/784-41-32,0608/08-27r96\- 
PEUGEOT 309 GTI, 1989 r„ 1900 ccm wspomaganie, el. otw.,

szyby, centr. zamek. alum. felgi..- 5.000 zł. Mszczyeźyri, woj. 
poznańskie, tel. 0607/09-01-71 
PEUGEOT 309,1989/., 85 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, stan techn. b. dobry, garażowany, mało eksploatowa
ny, • 9.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-10-16 po godz. 18 
PEUGEOT 309, 1989 r., 145 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czerwony, radio Blaupunkt, welurowa tapicerka, wspomaga
nie kier., 5-drzwiowy, regulacja świateł, dzielone tylne siedze
nia, nowe opony, - 7.200 zł. środa Śląska, tel. 071/317-53-29 
PEUGEOT 309,1990 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, kpi. 
dokumentacja, wszystkie el. dodatki, centr. zamek, szyber
dach, stan b. dobry, - 8.900 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 
075/732-67-68,0606/74-86-04 
PEUGEOT 309,1990 r., 184 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, 5-drzwiowy, b. oszczędny, stan dobry, • 7.800 zł. Wscho
wa, tel. 065/540-13-46,0603/25-31-02 
PEUGEOT 309 GTI, 1990 r., 100 tys. km, 1900 ccm, czerwo
ny, sprowadzony w całości ze Szwecji, el. otw. szyby, centr. 
zamek, alarm, RO, szyberdach, wspomaganie, kubełkowe 
fotele, welurowa tapicerka, alum. felgi 15”, stan b. dobry, -
11.500 zł. Żórawina, tel. 071/316-58-50 po godz. 20 
PEUGEOT 309,1991 r., 166 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, centr. zamek, alarm, ekonomiczny, 51/100 km, zadba
ny, kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, -11.000 zł. Wro
cław, tel. 0602/62-61-53
PEUGEOT 309, 1991 r., 86 tys. km, 1400 ccm, bordowy,
4-drzwiowy, - 8.200 zł. Wrocław, tel. 315-18-38 po godz. 15 
PEUGEOT 309,1992 r., 129 tys. km, 1100 ccm, bordowy, blo
kada skrzyni biegów, alarm, hak, szyberdach, radio, zadba- 
,ny, kompl. dokumentacja, - 13.700 zł. Z iębice, tel. 
0608/47-29-54
PEUGEOT 309,1992 r., 1400 ccm; czerwony, stan b. dobry, 
centr. zamek, na zachodnich tablicach • 900 DEM. Bolków, 
tel. 0605/20-67-71
PEUGEOT 309,1992 r., 155 tys. km, 1400 ccm, jasnoniebie
ski metalic, 5-drzwiowy, alarm, RM, udokum. pochodzenie, -
10.000 zł. Lubin, tel. 076/846-20-83 
PEUGEOT 309,1992 r.', 128 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czer
wony, bez wypadku, 5-drzwiowy, 5-biegowy, dzielona tylna 
kanapa, kołpaki, RM z kieszenią, oszczędny, kpi. dokumen
tacja, zadbany, stan b. dobry, • 10.600 zł. Lubin, tel. 
076/847-22-67,0608/38-25-76 
PEUGEOT 309,1992 r., 129 tys. km, 1300 ccm, czerwony,
5-drzwiowy, szyberdach, alarm + pilot, radio, zadbany, centr. 
zamek -13.300 zł. Wrocław, tel. 0501/38-52-96 
PEUGEOT 309,1993 r., 116 tys. km, 1361 ccm, bordowy, ka
talizator, centr. zamek, hak, nowy model, sprowadzony z Nie
miec, w kraju od tygodnia, 5-drzwiowy, po przeglądzie, nie 
rej, -12.300 zł. Żary, tel. 068/374-40-04
PEUGEOT 309,1993 r., 118 tys. km, 1400 ccm, benzyna, gra
natowy, bez wypadku, alarm, - 10.500 zł. Wrocław, tel. 
372-67-42,0606/89-87-60
PEUGEOT 309,1994 r., 1200 ccm, benzyna, - 6.800 zł pilne, 
możliwe raty. Wrocław, tel. 071/326-04-77 
PEUGEOT 405 SR, 1987 r., 110 tys. km, 1900 ccm. benzyna, 
złoty metalic, w ciągłej eksploatacji, stan techn. idealny, - 8.000 
zł lub zamienię na Fiata Uno, Peugeota 205. Zielona Góra, 
tel. 068/325-59-41,068/454-85-25 
PEUGEOT 405 SR, 1988 r., 152 tys. km, 1580 ccm, benzyna, 
szary metalik, centralny zamek, alarm, elektr. opuszczane szy
by, welur, spolier ze światłem stop, aluminiowe felgi, regulo
wane pasy i kierownica, wskaźnik poziomu oleju, obrotomierz, 
dzielona tylna kanapa, dodatkowo cztery koła, - 8.950 zł. Lu
bin, tel. 076/847-62-23 lub 0602/81-15-76 
PEUGEOT 405,1988 r., 180 tys. km, 1600 ccm, srebrny me
talic, garażowany, nowa instalacja gazowa, stan tech. bardzo 
dobry, cena -10.500 zł, zamienię na Opla Corsę, Fiata Se- 
icento z  dopłatą. Mazurowice, gm. Malczyce, tel. 
071/317-62-21
PEUGEOT 405 GR, 1988 r., 1900 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, po remoncie silnika, hak, RO, reguł, pasy, kierowni
ca, tylna szyba ogrzewana, po wymianie klocków hamulo- 
wych, atrakc. wygląd, kpi. dokumentacja, - 7.400 zł. Oława, 
tel. 071/303-24-12.0607/10-37-44 
PEUGEOT 405 GL. 1988/89 r.. 168 tys. km. 1600 ccm, ben
zyna, granatowy, alarm, stan b. dobry, - 9.000 zł. Lubin, tel. 
076/846-00-63
PEUGEOT 405 KOMBI. 1989 r.. 130 tys. km, 1900 ccm, złoty 
metalic, katalizator, Wspomaganie kier., relingi dachowe, stan 
idealny, I właściciel w kraju, bez wypadku, • 8.800 zł. Żary, 
tel. 068/363-95-10
PEUGEOT 405 SRi, 1989 r., 170 tys. km, 1900 ccm, wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, wspomaganie i reg. kierownicy, reg. 
fotel kierowcy, el. otw. szybjr, tylna szyba ogrzewana, RM, ku
bełkowe fotele, garażowany, zadbany, stan b. dobry, -10.000 
zł. Wrocław, tel. 071/341-04-14 
PEUGEOT 405 GLl SEDAN, 1990 r., 170 tys. km, 1600 ccm, 
Wtrysk, srebrny metalic, 4-drzwiowy, radio, stan dobry, - 7.400 
zł. Góra, tel. 065/543-23-68.0603/70-95-52 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1990 r., 1900 ccm, diesel, beżowy, 
relingi, hak, w kraju od 5 lat, kpi. dokumentacja, - 12.700 zł. 
Lubin, tel. 076/846-49-68
PEUGEOT 405 SR, 1990 r., 116 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
biały, wspomaganie, centr. zamek, alarm, reg. kierownica i 
fotel kierowcy, reguł. wys. mocowania pasów, el. otw. szyby, 
welurowa tapicerka, -10.500 zł. Lubin, tel. 076/846-85-79 
PEUGEOT 405,1990 r.. 250 tys. km, 1800 ccm, TDi, srebrny 
metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, alarm, immobilizer, reg. 
kierownica, RM, szyberdach, stan silnika b. dobry, -10.500 
zł. Złotoryja, tel. 0604/52-94-05 
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 405,1991 r., 1600 ccm, złoty metalic, wspomaga
nie, szyberdach, centr. zamek,'W. otw. szyby, el. reg. luster
ka, alum. felgi, welurowa tapicerka, bez wypadku, -13.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 0607/20-74-39 
PEUGEOT 405 GLD, 1991 r., 170 tys. km, 1900 ccm. diesel, 
niebieski metalic. RO, stan dobry, - 11.000 zł. Lubin, tel. 
076/846-80-48
PEUGEOT 405 KOMBI. 1991 r., 138 tys. km, 1900 ccm. turbo
D. biały, w kraju od 2 dni, bez wypadku, wspomaganie, centr. 
zamek, RM, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, relingi, role
ta, po przeglądzie, stan b. dobry, • 12.500 z ł , kup. zwoln. z 
opł. skarbowej. Rawicz, tel. 0602/58-37-06 
PEUGEOT 405,1991 r., 229 tys. km, 1900 ccm, diesel, nie
bieski metalic, stan b. dobry, nowe amortyzatory, akumulator, 
nowe opony, - 12.Q00 zł. Wrocław, tel. 071/352-42-70 po 
godz. 18
PEUGEOT 405 SRDT, 1991 r., 190 tys. km, turbo D, biały, el. 
otw. szyby, centr. zamek, kubełkowe fotele, welurowa tapi
cerka, hak, obrotomierz, halogeny, garażowany, bardzo eko
nomiczni 90 KM -15.200 zł. Wrocław, tel. 0603/91 -49-51 
PEUGEOT 405,1991 r., 108 tys. km, 1900 ccm. niebieski me
talic, oryg. inst. gazowa, centr. zamek, el. otw. szyby, stan b. 
dobry. - 7.800 zł. Wrocław, tel. 071/357-24-52,0605/62-33-21 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1992 r., 107 tys. km, 1600 ccm. ben
zyna, bordowy, centr. zamek, alarm, blok. skrzyni biegów, 
wspomaganie • 11.000 zł. Grodków, tel. 077/415-31-17 
PEUGEOT 405 SRi, 1992 r.. 160 tys. km, 1900 ccm, benzy
na, czerwony, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
reg. kierownica, welurowa tapicerka, - 11.900 zł lub zamie
nię. Brochocin, tel. 076/877-41-05.0608/10-70-17 
PEUGEOT 405 SRI. 1992 r., 110 tys. km. 1900 ccm. benzy
na, szaro złoty, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, 
hak, spoiler, 125 KM, kubełkowe fotele, atrakc. wygląd, RM 
Blaupunkt, alarm + pilot, sprowadzony w całości, kpi. doku
mentacja • 10.000 zł. Długołęka, tel. 071/315-23-75 
PEUGEOT 405,1992 r., 111 tys. km, 1800 ccm, TD, ciemny 
granat, el.szyberdach, el.lusterka, 4 x el.szyby, podgrzewa
ne, welurowe fotele, intercooler, 4 x zagłówki, wspomaganie, 
reg. kierownica, centr. zamek, • 17.000 zł. Kępno, tel.' 
0602/25-93-01
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PEUGEOT 405,1992 r., 130 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, kolor wiśniowy, katalizator, reguł. wys. mocowania pa
sów. reg. kierownica, podgrzewane lusterka, spoiler, 2 odcię- 

- A  da zapłonu, I właściciel w kraju, -12.200 zfc Krosno Odrz., 
m  tel. 068/383-68-20 po godz. 16,0601/84-37-53 -

PEUGEOT 405 SRI, 1992 r., 1900 ccm, benzyna, srebrny me
talic, ciemne szyby, alum. felgi, welurowa tapicerka, centr. za
mek, wspomaganie, el. otw. szyby, stan b. dobry, -13.500 zł. 
Oleśnica, tel. 071/314-90-77
PEUGEOT 405,1992/93 r., 176 tys. km, 1900 ccm. diesel, 
kolor wiśniowy, centr. zamek, reg. kierownica, reguł. wys. mo
cowania pasów, el. reg. reflektory, immobilizer, - 11.000 zł. 
Żmigród, tel. 071/385-34-44,0501/29-83-23 
PEUGEOT 405,1993 r., 1600 ccm, wtrysk, bordowy, możli
wość sprawdzenia. ABS, centr. zamek, el. reg. szyberdach, 
el. reg. reflektory, immobilizer, wspomaganie, oryg. spoiler, 
tylne zagłówki, kubełkowe fotele, RM Cd Sony + 6 głośników, 
zabezp. przed kradzieżą, nowe opony, zadbany, stan ideal
ny. • 13.900 zł. Polkowice, tel. 0605/53-54-26 
PEUGEOT 405 KOMBI. 1993 r.. 127 tys. km. 1900 ccm. die
sel, biały, centr. zamek, -13.500 zł. Góra, tel. 065/543-33-02 
PEUGEOT 405 GL. 1993/94 r.. 130 tys. km. 1400 ccm. ben
zyna, biały, bez wypadku, kupiony w salonie, I właściciel, 
alarm, Mul-T-Lock, radioodtwarzacz, po przeglądzie, stan b. 
dobry, zadbany, pełna dokumentaqa, -18.000 zł. Lutynia, tel. 
071/317-12-63,0603/22-23-97 
PEUGEOT 405 SRD, 1994 r., 150 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, centr. zamek, el. otw. szyby, skóra, alarm, wspomaga
nie, • 19.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0602/37-02-82 
PEUGEOT 405 GR, 1995 r., 87 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy metalic, I właściciel, immobilizer, centr. zamek 
+ pilot, hak, el. otw. szyby przednie, reg. kierownica, kupiony 
w salonie w Polsce, -17.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-32-58 
PEUGEOT 405, 1995 r., 160 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
szary metalic, blokada gażnika, immobilizer, nowe opony, -
8.500 zł. Gownrowice, gm. Kamiennik, tel. 077/431-21-75 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1995 r., 114 tys. km, 1800 ccm. TDI, 
srebrny metalic, katalizator, el. otw. szyberdach, podgrzewa
ne lusterka, reling dachowy, reg. kierownica i pasy, centr. za
mek, alarm, - 21.100 zł. Lubin, tel. 076/846-52-25 po godz. 20 
PEUGEOT 405 SRi, 1996/97 r.. 138 tys. km. 1900 ccm, ben
zyna, grafitowy metalic, instalacja gazowa, wspomaganie kier., 
el. reg. lusterka, el. otwierane szyby, centralny zamek + 2 pi- 
loty, regulowana kierownica, reg. wys. mocowania pasów, alu-

V  miniowe felgi, dodatkowe światło stop, przegląd do 04.2002 
r., homologacja na gaz, stan dobry, - 7.400 zł lub zamienię na 
Fiata 126p, Poloneza z  silnikiem Rovera. Glinica, tel. 
071/316-15-86
PEUGEOT 406,1995 r., 1800 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, centr. zamek + pilot, alarm, wspomaganie, welurowa tapi
cerka. kupiony w salonie, z  pełną dokumentacją - 26.800 zł. 
Świdnica, te). 074/853-31-10
PEUGEOT 406 TDI, 1996 r., 1900 ccm, biały, klimatyzacja, 
poduszka pow, - 31.000 zł. Głogów, tel. 076/831-86-99 
PEUGEOT 406 KOMBI, 1996 r., 90 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, ciemnozielony, wspomaganie, el. otw. szyby, blokada skrzy
ni biegów, I właściciel w kraju, halogeny, • 33.000 zł. Lubin, 
tel. 076/846-13-03,0603/86-71-26 
PEUGEOT 406,1996 r., 77 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, - 34.000 zł. Lubin, tel. 
0605/23-08-82
PEUGEOT 406.1996 r.. 1800 ccm, 16V, srebrny metalic. I 
właściciel, kupiony w salonie w kraju, serwisowany, pełna do
kumentacja, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek + pi- 
lot, poduszka pow., bez wypadku, oryginalny lakier, zadbany, 
stan b. dobry, • 27.500 zł lub zamienię na tańszy samochód, 
do 10.000 zł. Piława Górna, tel. 074/837-23-43 
PEUGEOT 406,1996 r., 2000 ccm, srebrny, klimatyzacja, ABS, 
centr. zamek, el. otw. szyby, bez wypadku, - 23.000 zł. Zielo
na Góra, tel. 0601/78-45-13
PEUGEOT 406,1996/97 r., 80 tys. km. 1800 ccm, 16V, bor
dowy metalic, klimatyzacja, welurowa tapicerka, drewniane 
dodatki, pełne wyposażenie el., sprowadzony w całości, ser
wisowany, zdjęcia, stan idealny, - 29.000 zł. Głogów, tel. 
076/832-17-22.0609/50-82-65 
PEUGEOT 406,1997 r., 67 tys. km, 1800 ccm, 16V, zielony 
metalic, w kraju od 07.2000 r., był lekko uszk. lewy błotnik 
(zdjęcia), serwisowany, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 
071/387-23-82 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w Inter
necie pod numerem - AC0208 www.autogielda.com.pl)

, PEUGEOT 406, 1997 r., 91 tys. km, 1800 ccm, granatowy 
:A ,  metalic, I właściciel, kupiony w salonie, serwisowany, stan ide- 

• alny, - 30.900 zł. Legnica, tel. 0601/71-51-45
PEUGEOT 406,1997 r., 81 tys. km, 1800 ccm, 16V, granato
wy metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, centr. zamek, 
wspomaganie, el. otw. szyby, pod. powietrzna, - 33.500 zł lub 
zamienię. Legnica, tel. 076/856-39 -̂52 
PEUGEOT 406,1997 r., 2000 ccm, 16V, zielony metalic. kli
matyzacja, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, welurowa tapi
cerka, kodowany zapłon, zadbany, 2 pod. powietrzne, RO, •
29.500 zł. Wrocław, tel. 0606/63-72-95.
PEUGEOT 406 KOMBI. 1998 r., 30 tys. km, 1800 cap, ben
zyna, bordowy metalic, wspomaganie i reg. kierownicy, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, ABS, centr. zamek, Mul-T-Lock, RM, 
alum. felgi, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, kpi. 
kół zimowych, poduszki pow.. stan b. dobry. - 40.000 zł. Lu
bin, tel. 076/844-56-35
PEUGEOT 406 KOMBI, 1998 r., 49 tys. km. 2000 ccm. 16V, 
czerwony, ważny przegląd, zarejestrowany jako ciężarowy, 
pełne wyposażenie, kupiony w salonie, książka serwisowa, -
38.000 zł lub zamienię na tańszy. Piława Górna, tel. 
0602/60-19-47.
PEUGEOT 406,1998 r., 75 tys. km, 1800 ccm, benzyna. 16V. 
szary metalic, klimatyzacja, ABS, pod. powietrzna, el. otw. szy
by, centr. zamek, wspomaganie, welurowa tapicerka, alarm, 
RM. - 33.700 zł. Wrodaw, tel. 0602/45-57-36 
PEUGEOT 406 SR; 1998 r., 120 tys. km. 1800 ccm. 16V. nie
bieski, kpi. opon zimowych, blokada skrzyni biegów, alarm, -
32.000 zł. Wrodaw, tel. 0603/54-49-98
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.. 6 tys. km. 1800 ccm. 16V, zielony 
metalic, ABS, centr. zamek, klimatyzacja, el. otw. szyby, szy- 
berdach, wspomaganie, • 42.500 zł. Bralin, tel. 062/781-20-97, 

'''9 )  0607/35-01-35
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 powietrz
ne, el. reg. foteli, welur, żaluzja, podłokietniki, komputer, 3 ele
menty do lakierowania, kupujący zwolniony z  opłaty skarbo
wej. - 55.000 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 
0603/60-78-74
PEUGEOT 406 KOMBI. 2000 r., 12 tys. km, 2000 ccm. HDI, 
jasnoniebieski metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, RO, el. reg. re
flektory. roleta, relingi dachowe, - 54.000 zł. Syców, tel. 
062/785-94-95,0604/27-78-61 
PEUGEOT 505 SRI, 1979 r., 170 tys. km, 2000 ccm, zielony 
metalic, el. otw. szyby i szyberdach. wspomaganie, - 2.400 
zł. Kępno. tel. 0607/34-68-09
PEUGEOT 506.1995 r.. 130 tys. km. 1400 ccm. benzyna, 
czerwony, bez wypadku, 5-drzwiowy, szyberdach el.. centr. 
zamek, poduszka pow., immobilizer, wspomaganie, RO, do 
sprowadzenia, -17.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0604/05-62-40 
PEUGEOT 605,1990 r., 130 tys. km, 3000 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, wspomaganie, ABS, klimatyzacja, centr. 
zamek, alarm, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, stan 
b. dobry, -11.500 zł. Brzeg, tel. 077/411-57-90,0602/66-59-74 
PEUGEOT 605,1990 r„ 166 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic. insL gazowa, bez wypadku, sprowadzony w 
całości, I właśddel, dużo dodatków. -16.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/841-70-04 po godz. 18.0604/52-63-87 
PEUGEOT 605 SY. 1990 r„ 3000 ccm pełna elektryka, stan

dobry, -16.000 zł lub zamienię na mniejszy, może być kombi, 
do 1500 ccm. Wrocław, tel. 788-81-65 po godz. 15 
PEUGEOT 605,1990 r., 205 tys. km, kolor grafitowy metalic, 
instalacja gazowa, wspomaganie, centr. zamek, welurowa ta
picerka, el. otw. szyby, przegląd, stan b. dobry, - 13.500 zł.. 
Wrodaw. tel. 0605/69-85-87
O  PEUG EOT 605 3.0-24V, 1990/91 r„  147 tys. km, 

210 KM  I w łaścic ie l, bez wypadku, garażowany, 
skóra, rad io  C larion, alum. fe lg i 16", s tan b. do* 
bry, -  18.500 zł. W rocław , t e l.  071/325-33-72 
02021621

PEUGEOT 605,1990/95 r., 2000 ccm. biały, stan dobry, este
tyczny wygląd, wspomaganie, centr. zamek, alarm ♦ pilot, reg. 
kierownica, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, hak, nowe opony, 
-11.700 zł. Trzebnica, tel. 0501/25-90-86 
PEUGEOT 605,1991/97 r., 2000 ccm, srebrny metalik, el. reg. 
lusterka, szyby, alarm, instalacja gazowa, hak, wspomaga
nie, nowy przegląd, instalacja radiowa, -12.400 zł lub zamie
nię na tańszy. Jawor, tel. 076/870-37-13 
PEUGEOT 605 SV. 1992 r., 3000 ccm, benzyna, biały, z  urzę
du skarbowego, klimatyzacja, czarna skórzana tapicerka, 
pełne wyp. elektryczne (siedzenia, lusterka, szyby), ABS, 
centr. zamek, wspomaganie, reg. kierownica, alum. felgi, nie 
składany, b. zadbany, bez wypadku, -17.500 zł. Ostrzeszów, 
tel. 0603/32-46-17,062/730-46-74 (zdjęda do tej oferty moż
na zobaczyć w intemecie pod numerem - A00488 www.auto- 
gielda.com.pl) __
PEUGEOT 605,1992 r.. 157 tys. km. 2100 ccm. turbo D. bor
dowy metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm + pilot, 
welurowa tapicerka, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, hak, 
halogeny, drewniane dodatki, stan b. dobry, -18.000 zł. Lesz
no. tel. 0603/09-85-03
PEUGEOT 605, 1993 r.. 155 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy, klimatyzacja, centr. zamek, el. reg. lusterka i 
szyby, nowe amortyzatory i akumulator, • 16.000 zł. Oława, 
tel. 071/303-29-36
PEUGEOT 605 EXCLUSIVE. 1995/96 r.. 3000 ccm, V6, srebr
ny metalic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, poduszka pow., 
ABS, EBD, ASR, czarna skóra, el. reguł, lusterka, el. otwiera
ne szyby, komputer, radioodtwarzacz Clarion, wspomaganie 
kier., regulowana kierownica, centralny zamek, aluminiowe 
felgi 17”, podłokietniki, - 50.000 zł. Wrodaw, tel. 0501/34-56-34 
PEUGEOT 605 SRI, 1996 r., 2000 ccm, benzyna. 16V, kolor 
grafitowy metalic, insL gazowa, bez wypadku, pełne wyposa
żenie oprócz skóry, klimatyzacja, I właściciel, kpi. dokumen
tacja, stan b. dobry, - 34.600 zł (możliwe raty) lub zamiana na 
tańszy. Kamienna Góra, tel. 0605/55-48-22 
PEUGEOT 806,1995 r., 125 tys. km. 2000 ccm. benzyna, 
brązowy metalic, klimatyzacja, centr. zamek, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, obrotomierz, el. reg. reflektory, - 31.000 zł. 
Syców. tel. 062/785-94-95,0604/27-78-61 
PEUGEOT 806,1995 r., 72 tys. km, 2000 ccm, benzyna, zie
lony, klimatyzacja, wspomaganie, poduszka pow., wspoma
ganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, - 39.000 zł 
lub zamienię na inny osobowy. Śmigiel, tel. 0606/48-25-32

PLYMOUTH
PLYMOUTH GRAND YOYAGER, 1996 r., 3300 ccm, grafito
wy metalic, 7-osobowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, 
alarm, demne szyby, - 51.000 zł lub zamienię. Wałbrzych, 
tel. 0600/54-08-42
PLYMOUTH GRAND VOYAGER, 1996/97 r., 170 tys. km, 
3000 ccm. V6, bordowy metalic, instalacja gazowa, klimaty
zacja, tempomat, automatic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, radio, alum. felgi, 2 
pod. powietrzne, kapitańskie fotele, zarejestrowany jako dę- 
źarowy, • 48.000 zł. Leszno, tel. 065/529-71-78.0601/78-72-75 
PLYMOUTH NEON, 1995 r., 1996 ccm, czarny, automatic, 
dużo dodatków, kpi. dokumentacja, stan dobry, - 25.000 zł 
lub zamienię na busa lub osobowy, diesel. Bolesławiec, tel. 
075/734-74-05,0605/64-08-21

POLONEZ
POLONEZ, 1979 r., 1500 ccm, benzyna aktualny przegląd, 
brak OC, stan techn. i silnika b. dobry, cena - 500 zł, zamienię 
na telefon GSM, motocykl, sprzęt RTV, albo inne propozycje. 
Lubin, tel. 0607/39-63-74,0602/24-20-95 
POLONEZ, 1980 r.. 1481 ccm, benzyna, czerwony, po remon- 
de silnika i blacharki, po wymianie klocków ham., linki ham. 
ręcznego, końcówki, stan dobry, ważny przegląd, -1.000 zł. 
Boguszów-Gorce, tel. 074/844-84-10 
POLONEZ, 1980/89 r., 1500 ccm, biały, nadwozie z  1989 r., 
5-biegowy, po remonde przedniego zawieszenia, zacisków 
ham., klocków ham. i amortyzatorów, stan dobry, - 1.200 zł. 
Kiełczów, tel. 071/398-81-62

JA KA R T AUTOGAZ
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0601 74 56 32
POLONEZ, 1981 r., niebieski, tył Caro, przód .nosek*, felgi 
BMW, -1.300 zł lub zamienię na sprzęt AGD, RTV, itp.. Wał
brzych, tel. 074/848-82-72
POLONEZ, 1981 r., 1500 ccm, seledynowy, stan techniczny 
dobry, garażowany, zadbany, - 800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/848-11-82.0503/97-67-59 
POLONEZ, 1981 r., 65 tys. km, 1500 ccm, pomarańczowy, 
oryg. lakier, przegląd do 05.2002 r., stan techn. b. dobry, - 
1.200 zł. Legnica, tel. 076/862-28-96 
POLONEZ, 1981 r., 1500 ccm, bordowy, po remonde blacharki 
i malowaniu, 5-biegowy, nowy ukł. wydechowy, brak przeglą
du, stan dobry, - 500 zł. Lubin, tel. 076/846-90-99 
POLONEZ, 1981 r., 1500 ccm, czerwony, stan b. dobry, dużo 
nowych części, - 1.000 zł. Rusko, gm. Strzegom, tel. 
074/855-84-52
POLONEZ, 1982 r.. 50 tys. km. 1500 ccm, zielony, techn. 
sprawny, insL gazowa, 5-biegowy, hak, nowy akumulator, 
opony zimowe, stan dobry, > 1.500 zł. Wrocław, tel. 
0502/82-81-60
POLONEZ, 1983 r. zadbany, stan opon dobry, -1.500 zł. Wro
daw, tel. 341-11-37,0607/17-99-25 
POLONEZ, 1984 r., 1500 ccm, czerwony, w ciągłej eksplo
atacji, stan dobry, 5-biegowy, - 900 zł. Nowogród Bobrzański, 
tel. 0607/18-47-65
POLONEZ, 1984 r., 1500 ccm, brązowy, po remoncie silnika i 
wymianie olejów, 5-biegowy, kołpaki, pokrowce, ważny prze
gląd i OC, w ciągłej eksploatacji, -1.250 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-35-54

POLONEZ, 1984 r., 1500 ccm, E+gaz, stalowy, instalacja ga
zowa, 5-biegowy, nowe tłumiki, nowy akumulator (na gwa
rancji), stan b. dobry, w ciągłej eksploatacji, wersja eksporto
wa, nie wymaga napraw, - 1.200 zł. Kryniczno. tel. 
071/317-17-93
POLgNEZ, 1984 r., 36 tys. km, 1500 ccm, benzyna, kolor sta
lowy, po remonde kapitalnym silnika, nowy akumulator i nie
które częśd, brak V  biegu, zarejestrowany do 10.2001 r., stan 
dobry, - 500 zł. Legnica, tel. 076/866-05-30 
POLONEZ, 1984 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, szary 
metalic, instalacja gazowa, stan silnika i blacharki b. dobry, 
silnik po remoncie, stan opon dobry, po przeglądzie, opłaco
ny, nowa instalacja gazowa, nowe numery, dodatkowe świa
tło .stop’ , RO, na progach spoilery, - 1.800 zł. Wrodaw, tei.' 
071/328-25-29,0607/33-76-47 
POLONEZ, 1984/85 r., 1500 ccm, czerwony, zadbany, wiele 
nowych podzespołów, właśddel niepalący, stan b. dobry, • 
2.950 zł lub zamienię na inny, 2-drzwiowy, w takim samym 
stanie. Pieszyce, tel. 074/836-91-92 
POLONEZ, 1985 r., 5 tys. km, 1500 ccm, czerwony, po re
moncie silnika, 5-biegowy, po przeglądzie, stan b. dobry, -
1.000 zł lub zamienię na migomat, z dopłatą. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-65-68 po godz. 17
POLONEZ, 1986 r., 12 tys. km, 1500 ccm, czerwony, po re
moncie silnika i blach., hak, do poprawek lakierniczych, prze
gląd do 11.2001 r. • 1.350 zł. Doboszowice, tel. 074/816-09-46 
POLONEZ, 1986 r., 1500 ccm, piaskowy, instal. gazowa, nowy 
wydech, po remonde silnika, nowy akumulator, szyberdach, 
5-biegowy, bez rdzy, -1.600 zł. Głuchołazy, tel. 0604/37-71-38 
POLONEZ LE, 1986 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, RO, 
hak, ciemne szyby, żarówki H4, światła dzienne, oddęcie 
zapłonu, zadbane wnętrze, nowe: koła 14”, wahacze, sworz
nie, ukł. wydechowy, tarcze, klocki ham., alternator, opłaco
ny, po regulacji silnika, • 1.100 zł. Lubin, tel. 0601/45-61-22 
POLONEZ, 1986 r., 1600 ccm, diesel silnik Golfa, 5-biegowy, 
stan b. dobry, • 2.900 zł lub zamienię. Milicz, tel. 071/384-12-M 
POLONEZ, 1986 r., 1500 ccm, czerwony, stan dobry, po re
monde silnika, - 1.000 zł. Wrodaw, tel. 071/787-28-24 wie- 

. czorem
POLONEZ, 1986 r., czerwony, przegląd do 04.2002 r. • 1.500 
zł. Wrodaw. tel. 0609/49-48-91 
POLONEZ, 1986 r., 70 tys. km, benzyna, niebieski, stan do
bry, ważny przegląd techn. do 09.2001 r., zarej., I właśddel, 
oryginalny lakier, - 800 zł. Wrodaw, tel. 071/353-57-33 
POLONEZ 125 PN, 1986 r.. 30 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
kolor • kość słoniowa, przegląd techniczny do 03.04.2002 r., I 
właśddel, kpi. dokumentacja, bez wypadku, OC, -1.600 zł. 
Wrodaw, tel. 071/347-80-91
POLONEZ, 1986/87 r., 1500 ccm, czerwony, stan techniczny 
dobry, 5-biegowy, II właśddel, - 1.600 zł. Pleszew, tel. 
0605/27-51-72
POLONEZ, 1987 r., 1500 ccm, szary, in s i gazowa, szyber
dach, halogeny, RM, - 1.600 zł lub zamienię. Legnica, tel. 
0608/55-93-15
POLONEZ, 1987 r., 1500 ccm, czarny, in s i gazowa, do re
montu, nowe opony, 5-biegowy, - 750 zł. Lubin, tel. 
0502/32-76-18
POLONEZ, 1987 r., 136 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 5-bie- 
gowy, hak, szybki z  tyłu, reg. kierownicy, stan dobry, bez prze
glądu, - 900 zł. Zielona Góra, tel. 0502/32-24-75 
POLONEZ, 1987 r. karoseria z 92 r., alarm, halogeny, nowe 
fotele, dzielona kanapa, bagażnik, stan dobry, nadkola, - 3.000 
zł lub zamiana na busa, 79-85 r., z dopłatą. Jelenia Góra, tel. 
075/642-12-74
POLONEZ, 1987 r., 130 tys. km, 1500 ccm, benzyna, kolor 
kremowy, 5-biegowy, oryg. lakier, bez wypadku, przebieg
10.000 km po remoncie silnika, hak, RO, dużo nowych czę
ści. - 800 zł. Legnica, tel. 076/857-54-49.0602/55-57-17 
POLONEZ, 1987 r., 1500 ccm przegląd do 08.2001 r., stan

'  techn. dobry, -1.500 zł. Wrocław, tel. 0601/15-67-51 
POLONEZ, 1988 r. .nosek’  przód, szybki z tyłu, hak, szyber
dach, przegląd do 04.2002 r, • 1.800 zł. Wrocław, tel. 
071/328-99-29
POLONEZ 125 PN, 1988 r., 70 tys. km. 1500 ccm. czerwony, 
in s i gazowa, radio, .nosek* przód, szybki z  tyłu, zarejestro
wany, opłacone OC, -1.850 zł. Wrocław, tel. 071/363-84-07 
dom, 345-04-95 praca
POLONEZ, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, przegląd 
do 03.2002 r., stan dobry, -1.400 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/813-00-93
POLONEZ, 1988 r., 45 tys. km, 1500 ccm, niebieski. -1.400 
zł. Głuchołazy, tel. 077/439-75-62,077/439-75-64 
POLONEZ, 1988 r.. 82 tys. km, 1500 ccm, czerwony, stan 
dobry, po wymianie progów, RO, -1.600 zł lub zamienię na 
Fiata 126p w tej samej cenie. Prudnik, tel. 077/436-71-78 
POLONEZ, 1988 r.. 125 tys. km, 1408 ccm, czerwony, model 
przejściowy, bez przeglądu i akumulatora, stan dobry, -1.000 
zł. Wrodaw, tel. 071/333-99-58 
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm, biały, .nosek* przód, szybki z 
tyłu, 5-biegowy, hak, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, za
dbany, - 2.400 zł. Prochowice, tel. 076/858-46-45 
POLONEZ SL, 1989 r., 120 tys. km, 1600 ccm. biały, stan 
techniczny bardzo dobry, nowy wydech, RO, remont układu 
kierowniczego, zadbany, ekonomiczny, eksploatowany poza 
Wrodawiem, - 2.150 zł. Wrodaw, tel. 0501/82-04-75 
POLONEZ, 1989 r., biały, po wymianie progów i przednich 
błotników, dużo nowych częśd, - 1.200 zł. Dłużec, tel. 
075/784-22-27
POLONEZ, 1989 r., niebieski, przegląd ważny, stan b. dobry 
-1.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-61-18.0600/31-98-35 
POLONEZ, 1989 r.. 1500 ccm, czerwony, .nosek’ , tylne szybki, 
hak, stan dobry, - 1.750 zł. Jaźwina, gm. Łagiewniki, tel. 
0605/13-58-34
POLONEZ SLE, 1989 r., 125 tys. km. 1500 ccm. biały, stan b. 
dobry, RM, nowy most, nowe opony, nowa pompa wodna, po 
remonde silnika w 2000 r., nowe klocki hamulcowe, .szybki*, 
przegląd do 05.2002 r, - 2.400 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-36-13,0606/80-83-07 
POLONEZ SLE, 1989 r., 75 tys. km, 1500 ccm, benzyna, sza
ry, techn. sprawny, inst. gazowa, - 1.600 zł. Kos trzy ca, tel. 
075/718-32-13,0605/23-78-60 
POLONEZ, 1989 r., 1600 ccm, biały, inst. gazowa, -1.800 zł. 
Lewin Brzeski, tel. 077/412-85-50 
POLONEZ. 1989 r., 90 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czerwo
ny, halogeny, nosek, szybki z  tyłu, stan techn. dobry, model 
przejściowy, oryg. lakier, II właśddel, RM, pasy bezwładno
ściowe, -1.200 zł. Przybyłowice, tel. 076/873-84-44 
POLONEZ, 1989 r., 1600 ccm, niebieski, stan dobry, gaz, prze
gląd, -1.200 zł. Wrodaw. tel. 0601/77-88-22 
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm, biały, tył Caro, stan dobry, - 
1.200 zł. Wrodaw, tel. 071/316-52-94,0501/55-88-74 
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm, czerwony, przód .nosek*, tył 
szybki, 5-biegowy, zarejestrowany, stan b. dobry, - 1.200 zł 
lub zamienię. Zloty Stok, tel. 074/817-57-93,074/817-50-81 
POLONEZ, 1989/90 r., 1598 ccm, biały, in s i gazowa, regulo
wana kierownica, tył Caro, pokrowce, RO, nadkola, dodatko
we światło .stop*, garażowany, stan b. dobry, - 2.950 zł. Wro
daw, tel. 354-35-72,0606/59-51-30 
POLONEZ. 1990 r.. 1500 ccm, granatowy, .nosek’  przód,

szybki boczne, Caro, oryg. lakier, stan b. dobry, - 3.100 zł. 
Dzierżoniów, tel. 0601/67-21-85 
POLONEZ FSO, 1990 r., 70 tys. km, 1600 ccm, niebieski, 
tył Caro, inst. gazowa, radio, pokrowce, radio, - 2.900 zł. 
Czernina, tel. 065/543-16-35,0603/92-41-23 
POLONEZ SLE. 1990 r.. 62 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
czerwony, stan silnika dobry, blacharka do częściowego re
montu, RM + 4 głośniki, przegląd do 02.2002 r., w ciągłej 
eksploatacji, • 2.000 zł lub zamienię na mniejszy, do 130ĆT 
ccm. Jelenia Góra, tel. 075/644-96-19 
POLONEZ, 1990 r., 90 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, 
inst. gazowa, przegląd do 05.2002 r., stan dobry, - 3.500 zł 
lub zamienię na Poloneza Trucka, 5-osobowego. Lubin, tel. 
076/847-03-82
POLONEZ, 1990 r., 106 tys. km, 1500 ccm, benzyna, biały, 
reguł, kier./akumulator na gwarancji, przegląd do 11.2001 
r, - 2.999 zł. Oława, tel. 0608/59-24-84 
POLONEZ, 1990 r., 106 tys. km, 1500 ccm, benzyna, pia
skowy, instal. gazowa, RO, 4 WD, reg. kierownica, bez wy
padku, I właśddel, stan dobry, - 2.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/738-33-40

ciel, immobilizer, garażowany, • 8.500 zł. Wrodaw, tel. 
327-90-03 w godz. 9-16
POLONEZ ATU, 1996 r., 66 tys. km, 1600 ccm, zielony, I 
właściciel, bez wypadku, alarm, centralny zamek, radiood
twarzacz, szyberdach, aluminiowe felgi, halogeny, stan ide
alny, - 9.300 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-28-03 
POLONEZ ATU, 1996 r., 67 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, alum. felgi, alarm, centr. zamek, el. wtrysk, kataliza
tor, blokada skrzyni biegów, RO, dodatk. fabr. głośniki, ga
rażowany, I w łaścic ie l, - 10.500 zł. Strzegom, tel. 
0600/87-12-86
POLONEZ ATU, 1996 l , 65 tys. km, kolor grafitowy metalic, 
wspomaganie, inst. gazowa, centr. zamek, -10.500 zł. Wro
cław, tel. 071/348-34-82 po godz:'20 
POLONEZ ATU GLI, 1996 r., 48 tys. km; 1600 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, I właściciel, hamulce Lucas, immobilizer, blo
kada skrzyni biegów, radio, zabezpieczenie Silicon, zabez
pieczenie kół, I rej. 12.1996 r, - 8.500 zł lub zamienię na 
inny, od 1998 r.. Wrodaw, tel. 071/325-86-43 
POLONEZ ATU GLI, 1996 r., 60 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
perłowozielony, katalizator, oryg. lakier i przebieg,
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POLONEZ SLE, 1990 r., 1500 ccm, czerwony, przód nosek, 
tył Caro, nowe sprzęgło, amortyzatory, hak, po remoncie 
układu hamulcowego, stan b. dobry, - 2.100 zł. Paczków, 
tel. 077/431-70-09
POLONEZ, 1990 r., 75 tys. km, 1500 ccm, wiśniowy, I wła
ściciel, 5-biegowy, nowe opony, pokrowce, tył Caro, atrakc. 
wygląd, bez wypadku, oryg. lakier, stan b. dobry, - 2.500 zł. 
Prochowice, tel. 0607/34-18-76 
POLONEZ SLE, 1990 r., 78 tys. km, 1500 ccm, granatowy, 
nowe opony i akumulator, plastikowe nadkola, RM, nowe ta
blice rejestracyjne, stan b. dobry, - 2.700 zł. Szprotawa, tel. 
068/376-70-13 ‘
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, benzyna, granatowy, .nosek* 
przód, szybki boczne, tył Caro, dużo dodatków, - 3.100 zł. 
Świdnica, tel. 0601/67-21-85
POLONEZ, 1990 r., 30 tys. km, 1500 ccm, bordowy, stan 
techn. idealny, w ciągłej eksploatacji, - 2.400 zł. Trzebnica, 
tel. 071/387-23-88
POLONEZ, 1990 r., 68 tys. km. 1500 ccm, biały, oryginalny 
lakier, tył Caro, RM, nowy akumulator, garażowany, nadko
la, stan b. dobry, - 2.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
POLONEZ, 1990 r., czerwony, stan b. dobry, - 3.500 zł. Wro
daw, tel. 325-18-48,0502/61-10-53 
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, kolor wiśniowy, blacharka 
do częśdowego remontu, nowe opony, fotele Caro, instal. 
gazowa - 1.800 zł. Wrocław, tel. 071/321-66-53 
POLONEZ, 1990 r., 83 tyś. km, 1500 ccm, zielony, 5-biego
wy, nowy akumulator, RM, stan b. dobry, - 3.400 zl. Wro
cław, tel. 0504/94-73-93

p  — —  —  —  —  —  —  —  —  i

| OSLO FIORD cko gaz |

I montujemy in s t a la c je  g a z o w e  o d  1 9 9 5  r. ■ 
n o s i a d a r m /  h n m n l o n a r i e  ^  I

I 
I

posiadamy homologację 
M 7 1 G M  P L * 0 0 0 1 * 0 0 /G  
hurtownia, montaż 

in s ta la c j i g a z o w y c h  z  h o m o lo g a c ją  firm : 
L a n d i,  R o m a n o  i K a r g a s

p r z e w o d y  w y s o k ie g o  n a p ię c ia  
ś w ie c e  z a p ło n o w e
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• specjalizacja TURBO 
■ stacja tankowania gazu -1.00 zł/l ■ 
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I Wrocław, ul. Graniczna 9 7 1 
| tel. 071/357-58-79 |

POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, czerwony, stan dobry, za
dbany, nowy akumulator, radioodtwarzacz, do małych po
prawek blacharskich, -1.600 zł. Wrodaw, tel. 071/349-43-07, 
0503/94-24-88
POLONEZ, 1990 r., 1600 ccm, niebieski, inst. gazowa, peł
na dokumentacja, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-60-41 
po godz. 20,0502/13-95-69
POLONEZ, 1990 r., 86 tys. km, 1600 ccm, bordowy, model 
przejśdowy, .nosek’ przód, szybki z  tyłu, 5-biegowy, pokrow
ce, hak, alarm + 2 piloty, kołpaki, w ciągłej eksploatacji, stan 
siln ika i blacharki dobry, • 1.850 zł. Wrocław, tel. 
071/344-42-42,0608/75-16-34 
POLONEZ 125 PN, 1990 r.. 1500 ccm, czerwony, składak, 
zarejestrowany, OC, .nosek”, szybki, 5-biegowy, szyber
dach, stan dobry, -1.150 zł. Wrocław, tel. 071/350-31-99 
POLONEZ, 1990 r., 83 tys. km, 1500 ccm, zielony, nowy aku
mulator (gwarancja), RO, 4 głośniki, stan b. dobry, 5-biego
wy. - 3.400 zł. Wrocław, tel. 0504/94-73-93 
POLONEZ, 1990/91 r., 82 tys. km, 1500 ccm, czerwony, prze
gląd do 05.2002 r., bez wypadku, nadkola od nowośd, nowy 
akumulator, garażowany, RO, hak, stan techn. b. dobry, - 
2.600 zł. Góra. tel. 065/543-67-27 
POLONEZ, 1990/91 r., 1500 ccm, czerwony, I właśddel, RM, 
nowe opony, 5-biegowy, stan b. dobry, - 2.800 zł lub zamie
nię. Paczków, tel. 0600/22-34-15,0604/22-02-69 
POLONEZ SLE. 1990/91 r., 78 tys. km, 1500 ccm, wiśnio
wy, oryginalny lakier, zadbany, tył Caro, garażowany, waż
ny przegląd. - 2.400 zl. Wałbrzych, tel. 074/665-34-60, 
0604/52-78-02
POLONEZ. 1990/91 r., 1500 ccm, biały, inst. gazowa BRC, - 
3.000 zł. Wrocław, tel. 0502/63-74-47 
POLONEZ. 1991 r., czerwony, model przejśdowy, inst. ga
zowa, nowe opony i akumulator, oddęcie zapłonu, • 3.000 
zł. Oleśnica, tel. 071/398-56-81.0606/31-35-17 
POLONEZ, 1991 r., 116 tys. km, 1600 ccm, szary metalik, 
instalacja gazowa, - 3.300 zł. Opole, tel. 077/455-09-42 
POLONEZ, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, gaz alum. felgi, RO, 
opony zimowe, alarm, stan dobry, - 4.000 zł. Świebodzice, 
tel. 074/854-69-56,0607/41-33-86 
POLONEZ ATU GLI. 1996 r.. 38 tys. km, 1600 ccm I właści-

Mul-T-Lock, 4 zagłówki, hamulce Lukas, szeroka chłodni
ca, książki serwisowe, I właściciel, konserwacja, pokrowce 
.miś”, radio z  panelem, garażowany, stan b. dobry, - 8.500 
zł lub zamienię na mniejszy. Złotoryja, tel. 076/877-53-31 
POLONEZ ATU. 1996/97 r„ 60 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, 
wiśniowy, centralny zamek, alarm + pilot, Mul-T-Lock, ha
mulce Lukas, RM, stan idealny, przegląd do 05.2002 r, - 
8.900 zł. Kłodzko, tel. 0601/87-08-15 
POLONEZ ATU GLI, 1996/97 r., 33 tys. km. 1600 ccm. miodo
wy metalic, kupiony w salonie, I właściciel, po wymianie pa
sków, świec i olejów, nowy akumulator, oznakowany, alarm 
+ pilot, Mul-T-Lock, profilowane siedzenia, serwisowany w 
ASO, stan b. dobry, - 9.800 zł. Wrocław, tel. 0602/86-14-75 
POLONEZ ATU, 1997 r., 91 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, szma
ragdowy, I w łaścic ie l, - 9.800 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-06-40 w godz. 10-17 
POLONEZ ATU PLUS. 1997 r., 1600 ccm, GLi. zielony me
talic, I właściciel, pełna dokumentacja, wspomaganie kier., 
centralny zamek, alarm + pilot, stan idealny, garażowany, • 
10.800 zł. Kłodzko, tel. 0608/22-72-00 
POLONEZ ATU, 1997 r., 54 tys. km, 1600 ccm, oliwkowy 
metalic, alarm, oznakowany, Mul-T-Lock, katalizator, bez wy
padku, faktura zakupu, hamulce Lucas, szeroka chłodnica, 
-10.900 zł. Księginice, tel. 071/317-00-41 7
POLONEZ ATU PLUS. 1997 r., 65 tys. km, 1600 ccm, zielo
ny, RO, centr. zamek, alarm, alum. felgi, kpi. opon zimowych, 
-10.500 zł. Legnica, tel. 076/856-48-56 
POLONEZ ATU, 1997 r., 43 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bor
dowy metalic, I właśddel, oryginalny lakier, zadbany, alarm, 
blokada skrzyni biegów, nadkola, hamulce Lucas, - 9.900 zł 
lub zamienię. Milicz, tel. 071/384-12-04 
POLONEZ ATU PLUS, 1997 r.. 1600 ccm, kolor oliwkowy 
metalic, wspomaganie, stan b. dobry, immobilizer, -10.500 
zł. Niwnica, gm. Nysa. tel. 077/435-44-55,0601/72-32-21 
POLONEZ ATU PLUS. 1997 r.. 96 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, ciemnozłoty metalic, I w łaściciel, immobilizer, 
Mul-T-Lock, oznakowany, magnetyzer, owiewki, konserwa
cja, nowe amortyzatory, tłumiki, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/94-89-84
POLONEZ ATU PLUS. 1997 r.. 40 tys. km. 1600 ccm. wtrysk, 
ciemnoczerwony, alarm, Dan Lock, hamulce Lukas, stan b. 
dobry, - 9300 zł. Wrocław, tel. 355-24-27.0605/14-41-11 
POLONEZ ATU PLUS. 1998 r.. 100 tys. km. 1600 ccm. zie- 
lonografitowy, po remoncie, centr. zamek, wspomaganie, kpi. 
opon zimowych, -10.000 zł. Lubin, tel. 0601/85-86-44 
POLONEZ ATU PLUS. 1998 r.. 1600 ccm. GLI. kolor grosz
kowy metalic, immobilizer, I właśdciel, - 10.500 zł. Mąko- 
szyce, tel. 077/412-21-92
POLONEZ ATU PLUS, 1998 r., 99 tys. km, 1600 ccm, grafi- 
towo-zielony, stan b. dobry, wspomaganie kier., sygnaliza
tor świateł zewnętrznych (ich brak), RO, 4 głośniki z basem, 
hamulce Lucas, centr. zamek, alarm, opony letnie i zimowe, 
-10.000 zł. Wrocław, tel. 357-74-35.0601/85-86-44 
POLONEZ ATU PLUS. 1998/99 r.. 14 tys. km. 1600 ccm. 
GLi. niebieski metalic, wspomaganie kier., aluminiowe felgi, 
alarm, centralny zamek, immobilizer, I właśddel, stan b. 
dobry, - 14.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-23-48. 
0501/62-39-67
POLONEZ ATU PLUS. 1999 r.. 68 tys. km, 1600 ccm, GLI, 
kolor wiśniowy metalic, immobilizer, wspomaganie kier., blo
kada skrzyni biegów, 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, 1991 r., 89 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 

. czerwony, II właśddel, alarm, nowy akumulator, gażnik, wy
mienione klocki i tarcze, deska z  okrągłymi zegarami, gara

żowany, przegląd do 01.2002 r, - 3.600 zł. Polkowice, tel. 
076/845-47-55 po godz. 16
POLONEZ CARO, 1991 r., 94 tys. km, 1500 ccm, jasnobe
żowy, inst. gazowa, garażowany, zabezp. przed kradzieżą, 
oznakowany, - 3.500 zł. Góra, tel. 0601/57-14-04 
POLONEZ CARO, 1991 r., 1500 ccm, granatowy, inst. ga
zowa, regulowana kierownica, RO, pokrowce, 5-biegowy, 
oryginalny lakier, nowy akumulator, 2 nowe opony, stan b. 
dobry, -4.100 zł. Kłodzko, tel. 074/647-58-57 
POLONEZ CARO, 1991 r., 68 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
wiśniowy, oryginalny lakier, I właśddel, RM, nowe opony, 
garażowany, stan b. dobry, - 2.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/844-27-80
POLONEZ CARO, 1991/92 r., 1500 ccm, czerwony, stan bla
charki i silnika b. dobry, zadbane wnętrze, dobre opony, nowy 
przegląd, - 3.000 zł lub zamienię na uszkodzony. Wrocław, 
tel. 0502/93-97-27
POLONEZ CARO  GLE, 1992 r., 1600 ccm hak, alarm, 
Mul-T-Lock, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, alum. 
felgi, - 4.700 zł. Domasławice. gm. Twardogóra, tel. 
0603/08-04-76
POLONEZ CARO. 1992 r., 80 tys. km. 1900 ccm, diesel, 
niebieski, centr. zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, po re
moncie blacharki, stan b. dobry, - 5.900 zł. Jawor, tel. 
076/870-48-57,0603/22-44-13 
POLONEZ CARO, 1992 r., 130 tys. km, 1500 ccm, biały, 
instalacja gazowa, stan techniczny bardzo dobry, - 5.000 zł. 
Nowa Ruda, tel. 074/872-15-86 
POLONEZ CARO, 1992 r., 170 tys. km. 1900 ccm. diesel, 
granatowy, przegląd do 05.2002 r., II właśdciel, stan b. do
bry, - 5.600 zł. Szklarska Poręba, tel. 0607/07-19-91 
POLONEZ CARO, 1992 r., 1500 ccm, bordowy, insL gazo
wa, wspomaganie, hak, pokrowce, 4 zagłówki, - 4.200 zł. 
Świdnica, tel. 074/856-80-57

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE 2001
. Ponad 4000 modeli 13 kolekcji roku 2001 

dowóz do klienta
LEGNICA ul. Tatrzańska 13 

tel. (076) 856 48 66 
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A U T O  N A  G A Z  “A L B A Z ”REM AUTO-GAZ
M O N T A Ż  I N S T A L A C J I  G A Z O W Y C H  
PO  AUT W TRYSKOW YCH  I GAZN IKO W YCH

• najlepsze instalacje' - Aomołopacjam
• promocyjne ceny
•  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
Wrocnłw, ul. Opolska 23, tel. 341-67-70j

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

POLONEZ CARO, 1992 r., 1500 ccm, benzyna, zielony me
talic, alarm, stan dobry, • 3.000 zł. Wrocław, tel. 364-57-37 
POLONEZ CARO, 1992 r., 1481 ccm, zielony, stan dobry. Wro
cław, tel. 071/321-57-08,0608/20-19-50 
POLONEZ CARO GLE, 1992 r., 85 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, kolor grafitowy, przegląd do 05.2002 r., ważne ubez
pieczenie do końca października, kompletna dokumentacja, 
garażowany, nowe opony, RQ + 4 głośniki, II właściciel, pla
stikowe nakładki na progi, oryginalny lakier, bez wypadku, 
5-biegowy, stan b. dobry silnika i blacharki, • 4.300 zł. Bole
sławiec, tel. 075/644-03-05
POLONEZ CARO, 1992 r., 94 tys. km, 1500 ccm, ciemno
zielony, oznakowany, oryg. lakier, RO, zadbany, - 3.800 zł. 
Chocianów, tek 076/818-42-13, 818-53-07 
POLONEZ CARO GLE, 1992 r.. 37 tys. km. 1600 ccm, biały, 
nowa pompa wodna, akumulator i układ wydechowy, po wy
mianie uszczelki pod głowicą i oleju, do małych poprawek 
lakiemiczcyh, zadbane wnętrze, stan dobry, pokrowce, - 
2.800 zł lub zamienię na inny, najlepiej Fiat 126p lub inny. 
Dziadowa Kłoda, tel. 062/785-12-09 po godz. 15 
POLONEZ CARO, 1992 r., 65 tys. km, 1600 ccm, brązowy, 
RO, przegląd do 12.2001 r., stan opon b. dobry, dzielona 
tylna kanapa, nadkola, garażowany, stan b. dobry, • 3.500 
zł. Jegłowa, gm. Przeworno, tel. 0607/24-31-10 
POLONEZ CARO, 1992 r., 1500 ccm, benzyna, brązowy, 
szyberdach, - 2.600 zł. Kędzierzyn-Koźle , tel. 
077/481-94-18, 0607/03-23-32 
POLONEZ CARO. 1992 r.. 110 tys. km. 1900 ccm. diesel, 
czerwony, garażowany, radioodtwarzacz. - 5.900 zł. Legni
ca, tel. 076/854-32-16

POLONEZ CARO, 1992 r.. 80 tys. km, 1500 ccm, brązowy, 
garażowany, nowy akumulator, nadkola plastikowe, • 3.000 
zł lub zamiana. Legnica, tel. 076/852-29-96 
POLONEZ CARO, 1992 r., 1500 ccm. brązowy, - 2.300 zł. 
Legnica, tel. 0604/05-94-52
POLONEZ CARO, 1992 r., 1600 ccm, granatowy, • 3.900 zł. 
Lubin, tel. 076/846-95-44
POLONEZ CARO GLE. 1992 r.. 1600 ccm, benzyna, czer
wony, nowy akumulator i opony, oryg. lakier* II właściciel, 
zadbany, garażowany, bez korozji, RO + głośniki, stan b. 
dobry, • 4.200 zł. Lutynia, tel. 071/317-79-86.0607/82-60-10 
POLONEZ CARO. 1992 r.. 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna 
+ gaz, szary metalic, oryginalny lakier, pełna dokumenta
cja, nowe klocki, końcówki drążków, stan b. dobry, oznako
wany. - 4.300 zł. Milicz, tel. 071/384-12-04 
POLONEZ CARO, 1992 r„ 1500 cćm, granatowy, 5-biego- 
wy, przegląd do 04.2002 r., stan b. dobry, - 3.000 zł. Oborni- 
ki Śląskie, lei. 071/310-37-89
POLONEZ CARO, 1992 r.. 79 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy, przegląd do 04.2002 r, - 3.600 zł. Oława, tel. 
071/313-53-68
POLONEZ CARO, 1992 r., szary metalic, garażowany, stan 
b. dobry, - 3.900 zł. Świdnica, tel: 0601/57-86-65 
POLONEZ CARO, 1992 r.. 76 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy, oryginalny lakier, alarm, oznakowany, nowy wy
dech, nowy akumulator, stan b. dobry, - 3.980 zł lub zamie
nię na Fiata 126p, Poloneza, Skodę. Wałbrzych, tel. 
074/848-31-59
POLONEZ CARO, 1992 r., 57 tys. km, 1500 ccm, bordowy, 
5-biegowy, bez korozji, zadbany, stan idealny, - 3.700 zł. Wo
łów, tel. 071/389-48-06
POLONEZ CARO. 1992 r.. 115 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, granatowy, inst. gazowa, alarm, nowy akumulator i amor
tyzatory (gwarancja), oznakowany, hak, RM, - 4.600 zł. Wro
cław. tel. 0605/05-15-97,071/329-00-46 
POLONEZ CARO GLE, 1992 r., 58 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, kolor wiśniowy, I właściciel, bez wypadku, garażowa
ny, komplet zimowych kół • opony + felgi, alarm, oznakowa
ny, - 5.300 zł. Wrocław, tel. 368-86-93,0600/17-79-07 
POLONEZ CARO, 1992/93 r., 85 tys. km, 1500 ccm, grana
towy, inst. gazowa Lovato, alarm + pilot, blokada skrzyni bie
gów, Mul-T-Lock, szyberdach, welurowa tapicerka, stan b. 
dobry, -4.600 zł. Lubiąż, tel. 071/389-75-97,0603/59-73-81 
POLONEZ CARO, 1993 r., 67 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, RO z  kieszenią, dodatkowe światło 
.stop*, reg. kierownica, halogeny, stan b. dobry, - 4.800 zł 
lub zamienię na Fiata 126p. Bolesławiec, tel. 0604/91-93-17 
POLONEZ CARO, 1993 r., 98 tys. km, 1500 ccm, jasnobe
żowy, garażowany, alarm, kubełkowe fotele, stan dobry, - 
4.000 zł. Chocianowice. tel. 076/818-32-18,817-50-34 lub, 
0608/05-11-31
POLONEZ CARO GLE, 1993 r.. 1600 ccm, stalowy metalic, 
inst. gazowa, poszerzany, okrągłe zegary, blenda, - 4.500 
zł (możliwe raty). Legnica, tel. 076/862-51-58,0606/72-41-52 
POLONEZ CARO GLE. 1993 r.. 81 tys. km. 1600 ccm, sza
ry metalic, zadbany: RO, siedzenia kubełkowe, stan b. do
bry, - 4.600 zł. Lubin, tel. 0604/77-26-89 
POLONEZ CARO GLE. 1993 r.. 73 tys. km. 1500 ccm, tur- 
kusotoy, inst. gazowa, regulowane pasy, reg. kierownica, 
oznakowany, RO, • 4.800 zł. Wrocław, tel. 071/372-18-39 
POLONEZ CARO. 1993 r.. 62 tys. km, 1500 ccm, srebrny 
metalic, dzielona kanapa tylna, garażowany, nowy akumu
lator, hak, oznakowany, stan dobry, - 4.400 zł. Brzeg, tel. 
077/412-39-55 po godz. 16
POLONEZ CARO, 1993 r., 140 tys. km. 1900 ccm, diesel, 
szary metalic, i właściciel, zużycie paliwa 5.5-6 1/100 km,

hamulce Lucas, kubełkowe fotele (fabryczne), dzielona tyl
na kanapa, kpi. opon zimowych, przegląd do 5.2002 r, - 6.000 
zł. Je len ia Góra. tel. 075/755-15-25 po godz. 17, 
0503/87-27-77
POLONEZ CARO GLI, 1993 r.. 100 tys. km, 1600 ccm, ko
lor wiśniowy, garażowany, bez wypadku, stan dobry, zare
jestrowany do 03.2002 r, - 4.000 zł. Opole, tel. 0603/87-32-12 
POLONEZ CARO, 1993 r., 1500 ccm, szary metalic, zadba
ny, I właściciel, nowe opony, nowy akumulator, RM, bez wy
padku, - 3.700 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-76-76, 
0604/34-87-94
POLONEZ CARO GLE, 1993 r., 103 tys. km, 1500 ccm, ben
zyna, zielony metalic, inst. gazowa, do małych poprawek la
kierniczych, • 4.600 zł. Przemków, tel. 076/831-04-35 
POLONEZ CARO, 1993 r., 75 tys. km, 1500 ccm, zielony 
metalic, szyberdach, nowe opony, bez rdzy, RO, garażowa
ny, stan b. dobry, -4.500 zł. Radziechów, gm. Zagrodno, tel. 
076/877-42-44
POLONEZ CARO GLE, 1993 r., 1600 ccm, benzyna, bordo
wy, inst. gazowa na gwarancji, Mul-T-Lock, oryg. lakier, ga
rażowany, dzielona tylna kanapa, hak, bez wypadku, - 4.900 
zł. Szklary Dolne, woj. legnickie, tel. 0601/72-12-45 
POLONEZ CARO GLE. 1993 r., 80 tys. km, 1600 ccm, bor
dowy, RO. garażowany, zadbany, przegląd do 05.2002 r, • 
3.700 zł. Ścinawa, tel. 076/843-69-91 
POLONEZ CARO, 1993 r., 67 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
granatowy, I właściciel, stan b. dobry, dzielona tylna kana
pa, - 3.950 zł. Św iebodzice, tel. 074/854-15-72, 
074/854-03-08 7-16
POLONEZ CARO, 1993 r., 2000 ccm, DOHC, wiśniowy,

nowy akumulator, wspomaganie, garażowany, komplet kół 
zimowych, stan b. dobry, - 5.500 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-60-77,0602/62-27-10 
POLONEZ CARO, 1993 r.. 1600 ccm, bordowy, alarm, 5-bie
gowy, I właściciel, garażowany, zadbany, bez wypadku, - 
3.900 zł lub zamienię. Wołów, tel. 071/389-48-06 
POLONEZ CARO, 1993 r., 55 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy metalic, centr. zamek, alarm, po wymianie w 
1995 r., garażowany, stan idealny, • 5.500 zł. Wrocław, tel. 
0608/17-55-22
POLONEZ CARO GLI, 1993/94 r., 76 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, turkusowo-zielony, insL gazowa, hak, oznakowa
ny, okrągłe zegary, dzielona tylna kanapa, stan b. dobry, ga
rażowany. inst. gazowa, nowy akumulator, reg. kierownica, 
RO, - 4.700 zł. Nowy Kościół, gm. Świerzawa, tel. 
0603/08-09-22
POLONEZ CARO GLI, 1994 r., 81 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
kolor wiśniowy, centr. zamek, RM, szyberdach, hak, zadba
ny, stan b. dobry, - 5.300 zł. Bojanowo, tel. 065/545-68-77 w 
godz. 11-18,0606/48-25-32
POLONEZ CARO GLE. 1994 r., 1600 ccm, bordowy, stan b. 
dobry, alarm, hak, - 5.500 zł lub zamienię, (możliwe raty). 
Legnica, tel. 076/862-51-58,0606/72-41-52 
POLONEZ CARO, 1994 r., 89 tys. km, benzyna, srebrny me
talic, gaz, garażowany, I właściciel, kpi. kół zimowych • 5.800 
zł. Strzegów-Kobiela, woj. opolskie, tel. 0602/73-83-27 
POLONEZ CARO GLI, 1994 r., 76 tys. km, 1600 ccm I wła
ściciel, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 0602/27-16-84 
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 38 tys. km, 1600 ccm, czer
wony, stan dobry, alarm, blokada Skrzyni biegów, lakier fa
bryczny, I właściciel, bez wypadku, - 7.000 żł. Wrocław, tel. 
363-62-17
0  PO LO N EZ  CARO , 1994 r., 61 tys. km, turkuso

wy, inst. gazowa, okrągłe zegary, nowe opony, 
hak, od c ięc ie  zapłonu, zadbany, garażowany, 
s ta n  b. d o b ry , • 5.700 z ł. W ro c ław , te l. 
0604/16-29-85 02021641

POLONEZ CARO, 1994 r., 69 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy, alarm, oznakowany, alum. felgi, RM, zadba
ny, bez rdzy, stan b. dobry, - 5.400 zł., tel. 074/857-00-79 
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 1600 ccm, szary, inst. ga
zowa, alarm, blokada skrzyni biegów, szyberdach, hak, - 
4.800 zł. Bielawa, tel. 074/833-43-66 
POLONEZ CARO, 1994 r., 1600 ccm, niebieski, komplet no
wych opon, nowy ukL wydechowy, inst. gazowa Lovato, stan 
dobry, - 6.100 zł. Bogusławice 25, gm. Oleśnica, tel. 
071/398-52-72.071/314-70-12 
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 1600 ccm, jasny metalic. I 
właściciel, inst. gazowa, blokada skrzyni biegów, garażo
wany, oznakowany, - 6.500 zł. Czernina, tel. 065/543-67-19, 
0602/80-64-94
POLONEZ CARO GLE, 1994 r.. 6.1 tys. km, 1600 ccm, ciem
ny metalic, alarm, radio, pokrowce, I właściciel, oznakowa
ny, dzielone tylne siedzenia, - 4.900 zł. Czernina, tel. 
065/543-16-35.0603/92-41-23 
POLONEZ CARO, 1994 r., 1600 ccm, złoty metalic, konser
wacja, plastikowe nadkola, alum. felgi, nowe tłumiki i klocki 
hamulcowe, okrągłe zegary, szerokie osie, pokrowce, RM, 
przegląd do 04.2001 r., stan dobry, • 4.500 zł. Domaszowi
ce, tel. 077/419-45-61
PO>ONEZ CARO GLE, 1994 r., 79 tys. km. 1500 ccm, czer
wony, blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, - 4.800 zł.\3óra. 
tel. 065/543-33-66
POLONEZ CARO, 1994 r., 64 tys. km, 1500 ccm, AB, szary 
metalic, alarm, oryg. lakier, rozkładane siedzenia, zderzaki
1 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. 
Leszno, tel. 065/526-71-19
POLONEZ CARO, 1994 r., 75 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
szary metalic, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, alarm, 
• 5.200 zł. Lubin, tel. 076/849-33-99 
POLONEZ CARO, 1994 r., 1500 ccm, szary metaliG, I wła
ściciel, zadbany, garażowany, fotele kubełkowe, alum. felgi, 
- 5.300 zł. Lubin, tel. 076/846-51-03,0604/11-36-86 
POLONEZ CARO, 1994 r., 1500 ccm, niebieski metalic, 
centr. zamek, alum. felgi, inst. gazowa, 2 nowe opony, nowe 
amortyzatory, Mul-T-Lock, garażowany, stan dobry, - 6.000 
zł. Oleśnica,tei.'0501/35-82-42 
POLONEZ CARO, 1994 r., 75 tys. km, 1600 ccm, bordowy 
metalic, nowe opony, alarm, stan b. dobry, • 4.950 zł. Pacz
ków, tel. 077/431-71-09,0600/85-51-96 
POLONEZ CARO, 1994 r., 100 tys. km, 1600 ccm, seledy
nowy metalic, nowa inst. gaz., nowy akumulator, hak, auto- 
alarm, centr. zamek, blokada skrzyni biegów, RO, oznako
wany, alum. felgi, stan dobry, • 5.200 zł. Polkowice, tel. 
076/749-67-37 po godz. 16,0603/33-07-99 
POLONEZ CARO, 1994 r., 49 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, I właściciel, • 5.500 zł. Świdnica, tel. 074/853-95-50 
POLONEZ CARO, 1994 r„ 69 tys. km, 1600 ccm, wiśniowy 
metalic, centr. zamek, alarm, RM z  panelem, tylny spoiler + 
3-ci .stop*, dzielona tylna kanapa, kubełkowe fotele, plasti
kowe nadkola, odcięcie zapłonu, okrągłe zegary, stan b. 
dobry, - 4.300 zł. Świdnica, tel. 074/852-51-38 
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 81 tys. km, 1500 ccm, czer
wony, oryg. lakier, RM, hak hol., blokada skrzyni biegów, 
garażowany, okrągłe zegary, nowe opony, - 4.200 zł lub za
m ienię na Fiata 126p. Wilkowice k. Leszna, tel. 
065/534-11-08
POLONEZ CARO, 1994 r., 1400 ccm, GLi 16V, platynowy 
metalic, silnik Rover, garażowany, blokada skrzyni biegów, 
alarm, centralny zamek + pilot, szyberdach, aluminiowe fel
gi, pokrowce, radioodtwarzacz, - 5.950 zł. Wrocław, tel. 
0601/76-64-36
POLONEZ CARO, 1994 r., wiśniowy, inst. gazowa, alumi
niowe felgi, RM, stan b. dobry, - 6.300 zł. Wrocław, tel. 
344-81-01, 0602/66-75-48
POLONEZ CARO, 1994 r., 80 tys. km, 1600 ccm, biały, stan 
dobry, bez wypadku, welurowa tapicerka, - 5.500 zł. Wro
cław, tel. 0608/30-37-66,0503/01-88-84 
POLONEZ CARO, 1994 r., 60 tys. km, 1600 ccm, GLE, nie
bieski, I właściciel, garażowany, bez rdzy, nadkola, okrągłe 
zegary, • 3.630 zł lub zamiana na Fiat 126p. Wrocław, tel. 
071/373-75-18
POLONEZ CARO, 1994 r., 59 tys. km, 1600 ccm, GLE, pla
tynowy metalic, I właściciel, bez wypadku, Mul-T-Lock, alarm 
Enforcer, alum. felgi, RM, stan b. dobry, zadbany, przegląd 
do 02.2001 r., dzielona tylna kanapa, • 7.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/789-59-29 po godz.18,0601/72-62-34 
POLONEZ CARO, 1994 r., 83 tys. km, 1600 ccm, morski 
metalic, I właściciel, RO, blokada biegów, nowe opony, stan 
dobry, - 6.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-11-78, 
0604/20-11-12
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 70 tys. km, 1600 ccm, tur
kusowy, oryg. lakier i przebieg, poszerzony na osi, okrągłe 
zegary, kubełkowe fotele, nowe opony, alarm + pilot, radio, 
pokrowce, pełna konserwacja, oznakowanyrksiążki serwi
sowe, faktura zakupu, nowe opony, garażowany, stan b. 
dobry, - 5.500 zł. Złotoryja, tel. 076/877-53-31 
POLONEZ CARO GLI, 1994/95 r.. 62 tys. km, 1500 ccm, 
wtrysk, szary metalic, oznakowany, blokada skrzyni biegów, 
RO. okrągłe białe zegary, plastikowe nadkola i nakładki na 
progi. reg. kierownica, dzielona tylna kanapa, pokrowce, - 
5.600 zł. Głogów, tel. 076/832-13-27 
POLONEZ CARO GLI. 1994/95 r.. 54 tys. km, 1500 ccm.

wtrysk, turkusowy, garażowany, I właściciel, stan idealny, •
6.400 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-38-76 
POLONEZ CARO, 1995 r., 94 tys. km, 1400 ccm, Rover, 
16V, brązowy metalic, 103 KM, hak, instalacja gazowa, ha
mulce Lucas, szyberdach, dzielona tylna kanapa, RO, blo
kada skrzyni biegów, nadkola i nadproża, reg. kierownica, 
reguł. wys. mocowania pasów, odcięcie paliwa, szeroka 
chłodnica, konserwacja, stan karoserii i techn. bdb, - 9.000 
zł. Chocianów, tel. 076/818-55-00,0605/82-23-40 
POLONEZ CARO, 1995 r., 65 tys. km, 1600 ccm alum. felgi, 
fotele Recaro, instalacja gazowa, • 6.200 zł. Głuszyca, tel. 
0503/01-03-83
POLONEZ CARO, 1995 r., 123 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
bordowy, stan b. dobry, alum. felgi, + kpi. kół zimowych, blo
kada skrzyni biegów, halogeny, radio, • 10.500 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0601/75-17-58
POLONEZ CARO, 1995 r., 60 tys. km, 1600 ccm, beżowy 
metalic, radio, alarm, blokada skrzyni biegów, atrakc. wy
gląd, zadbany, kupiony w salonie, I właściciel, - 5.900 zł 
(możliwe raty). Legnica, tel. 076/862-77-03 
POLONEZ CARO. 1995 r., 78 tys. km, 1600 ccm, srebrny 
metalic, inst. gazowa, alum. felgi, centr. zamek, pokrowce, 
blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, garażowany, bez wy
padku, nadkola, alarm, - 8.500 zł. Opole, tel. 0603/26-53-35 
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 49 tys. km, 1600 ccm, zielo
ny, oryg. przebieg, kpi. dokumentacja, hamulce Lucasa, stan 
b. dobry, - 6.900 zł. Czernina, gm. Góra, tel. 065/543-16-79 
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 68 tys. km, 1600 ccm, meta
lic, inst. gazowa, blokada skrzyni biegów, oznakowany, 
alarm, welurowa tapicerka, bez wypadku, hamulce Lukas, 
katalizator, ospoilerowany, garażowany, stan b. dobry, •
7.400 zł. Czernina, tel. 065/543-67-11
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 58 tys. km, 1600 ccm. wi
śniowy metalic, garażowany, faktura zakupu, RO, alarm, 
Mul-T-Lock, nowy akumulator (gwarancja od 23.12.2000 r). 
po naprawie i przeglądzie hamulców, stan tech. idealny, • 
7.800 zł. Głogów, tel. 076/833-50-01 
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 95 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, wtrysk, kolor stalowy metalic, inst. gazowa, garażo
wany, zadbany, wyposażony, bez wypadku, stan b. dobry, • 
7.200 zł. Głogów, tel. 076/834-55-81,0604/06-77-30 
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 49 tys. km. 1600 ccm, zielo
ny metalic, garażowany, RM, oznakowany, bez wypadku, - 
6.500 zł. Góra, tel. 0601/57-14-04 
POLONEZ CARO, 1995 r., 75 tys. km, 1600 ccm, GLI, wtrysk, 
szary metalic, katalizator, blokada biegów, RO Kenwood i 4 
głośniki, hak, oznakowany, nowa pompa paliwa, hamulce

Lucas, garażowany, konserwacja, - 6.600 zł. Kępnica, gm. 
Nysa, tel. 0604/60-07-19
POLONEZ CARO, 1995 r., 84 tys. km, 1600 ccm, ciemno
zielony, instalacja gazowa, po remoncie hamulców i wymie
nić krzyżaków, zabezpieczenie, kpi. dokumentacja, stan 
dobry, • 5.500 zł. Lubin, tel. 076/842-31-33 
POLONEZ CARO, 1995 r., 97 tys. km, 1600 ccm, GLI, biały, 
I właściciel, Mul-T-Lock, RO Blaupunkt, garażowany, alarm 
+ 2 piloty, centr. zamek, nowy akumulator, stan dobry, • 5.900 
zł. Lubin, tel. 076/842-12-85 po godz. 16 
POLONEZ CARO, 1995 r., 70 tys. km, 1600 ccm, GLI, zielo
ny, stan dobry, aldm. felgi, I właściciel, garażowany, - 5.400 
zł. Piława Górna, tel. 074/837-13-58 
POLONEZ CARO, 1995 r., 66 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
platynowy metalic, oryginalny lakier, Mul-T-Lock, do remon
tu, oznakowany, garażowany, stan b. dobry, - 7.580 zł lub 
zamienię na na Fiata 126p. Wałbrzych, tel. 074/848-31-59 
POLONEZ CARO, 1995 r. pełne wyposażenie, - 6.500 zł. 
Wrocław, tel. 0606/33-34-35
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 70 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 
czerwony metalic, I właściciel, ważny przegląd, alarm + pi
lot, centralny zamek, blokada skrzyni biegów, dodatkowe ha
logeny, stan b. dobry, - 5.600 zł. Wrocław, tel. 355-5.1 -86, 
0601/92-97-24
POLONEZ CARO, 1995 r., 79 tys. km, 1400 ccm, Rover cen
tralny zamek, alarm, - 5.900 zł. Wrocław, tel. 071/311-76-51 
POLONEZ CARO, 1995 r., 85 tys. km, 1905 ccm, diesel, 
zielony metalic, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 071/345-18-13 
POLONEZ CARO GLE, 1995 r.. 53 tys. km, 1500 ccm, an
tracytowy, przegląd do 03.2002 r., bez wypadku, - 6.000 zł. 
Wroćław, tel. 321-66-74
POLONEZ CARO GLI, 1995/96 r., 1600 ccm, zielony meta
lic, szeroka listwa, spoilery, alum. felgi, Mul-T-Lock, centr. 
zamek, alarm z pilotem, - 8.500 zł lub zamienię. Dobroszy
ce, tel. 071/314-86-44, 315-01-33 do godz. 15, 
0607/32-36-54
POLONEZ CARO, 1995/96 r., 74 tys. km, 1600 ccm, GLi, 
kolor grafitowy metalic, alum. felgi, centr. zamek, alarm, 
Mul-T-Lock, hamulce Lucas, szeroka chłodnica, 4 nowe 
opony, fabryczny lakier, garażowany, stan idealny, estetycz
ne wnętrze, - 7.500 zł. Paczków, tel. 077/431-76-91, 
0606/50-12-95
POLONEZ CARO, 1995/96 r., 58 tys. km, 1600 ccm, wtrysk,* 
platynowy metalic, oryginalny lakier, I właściciel, hamulce 
Lucas, Mul-T-Lock, oznakowany, stan b. dobry, garażowa
ny, - 6.880 zł lub zamienię na Poloneza, Fiata 126p. Wał
brzych, tel. 074/848-31-59
POLONEZ CARO, 1996 r.. 95 tys. km, 1400 ccm, niebieski, 
instalacja gazowa, alarm, centralny zamek, blokada skrzyni 
biegów, nowe opony, - 13.000 zł. Częstochowa, tel. 
034/311-90-13,0600/54-81-84

POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 1600 ccm alum. felgi, ospo
ilerowany, katalizator, lotnicze fotele, alarm + pilot, stan b. 
dobry, - 8.500 zł. Dąbcze, gm. Rydzyna, tel. 065/538-06-18 
POLONEZ CARO, 1996 r., 82 tys. km, 1598 ccm, czerwony, 
instalacja gazowa, stan b. dobry, garażowany, pokrowce, RO 
Panasonic fulllogic, nowe sprzęgło, bez śladów korozji, kom
plet opon zimowych z  felgami, alarm, blokady, konserwowa
ny, - 7.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/751-26-68 
POLONEZ CARO GLI. 1996 r., 67 tys. km, 1400 ccm, szary 
metalic, I właściciel, garażowany, immobilizer, blokada skrzyni 
biegów, hamulce Lucas, bez wypadku, + kpi. kół zimowych, • 
9.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/54-36-33 
POLONEZ CARO, 1$96 r., 61 tys. km, 1600 ccm, kolor śliw
kowy, centr. zamek, alarm, inst. gazowa, kubełkowe fotele, - 
8.800 zł. Kalisz, tel. 0501/55-30-63 
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 57 tys. km, 1600 ccm skła
dak, dokumentacja, nowe opony, RM, hak, - 5.200 zł. Sobin, 
tel. 076/845-96-35
POLONEZ CARO GLI, 1996 r.. 65 tys. km. 1600 ccm, biały, 
centr. zamek z  pilotem, alarm, Mul-T-Lock, bez wypadku, stan 
b. dobry. - 6.700 zł. Syców. tel. 062/785-23-05 
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 60 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, hamulce Lucas, blokada skrzyni biegów, alarm, nowy 
wydech, garażowany, nadkola, stan b. dobry, - 7.600 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/832-11-20
POLONEZ CARO GLI, 1996 r.. 76 tys. km. 1600 ccm, kolor 
wiśniowy, alarm, blokada skrzyni biegów, radio, • 6.800 zł. 
Góra, tel. 065/543-33-66
POLONEZ CARO, 1996 r., 71 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, zie
lony metalic, aluminiowe felgi, RM, centralny zamek, alarm, 
5-biegowy, hak, kubełkowe fotele, przegląd do 05.2002 r., 
zadbany, stan b. dobry, - 7.700 zł lub zamienię. Jelcz-Lasko- 
wice, tel. 0602/57-25-46.0609/39-85-58 
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 71 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, biały, katalizator, nowy akumulator, Mul-T-Lock, alarm + 
pilot, RO, stan b. dobry, - 7.400 zł. Oława, tel. 071/313-56-23, 
0601/71-49-25
POLONEZ CARO, 1996 r., 55 tys. km, 1400 ccm, Rover 16V, 
zielony metalic, instalacja gazowa, centralny zamek z pilo
tem, immobilizer, Mul-T-Lock, nowe opony, nlmulce Lukas, 
hak holowniczy, • 8.500 zł. Prudnik, tel. 077/436-36-71, 
0604/59-41-24
POLONEZ CARO, 1996 r., 115 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
bordowy, I właściciel, oryginalny lakier, bez śladów korozji, 
bez wypadku, alarm, Mul-T-Lock, • 6.000 zł. Ścinawka Śred
nia, woj. wałbrzyskie, tel. 0603/97-66-21

POLONEZ CARO, 1996 r., 56 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
stan dobry, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 0607/62-79-49 
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 65 tys. km, 1600 ccm, ciem
nozielony metalic, 1. właściciel, bez wypadku, immobilizer, • 
6.500 zł. Wrocław, tel. 0602/55-09-43 
POLONEZ CARO, 1996 r., 44 tys. km, 1600 ccm, GLi, szma
ragdowy metalic, lotnicze fotele, immobilizer, fabryczne opo
ny, I właściciel, garażowany, - 10.000 zł. Zdziętawy, gm. Ko
bylin, tel. 065/548-25-13
POLONEZ CARO, 1996/97 r., 74 tys. km, 1400 ccm, Rover, 
zielony, Mul-T-Lock, alarm, nowe opony, RO, hamulce Lucas, 
- 7.600 zł. O leśnica, tel. 071/314-77-87 wieczorem, 
0501/53-85-01
POLONEZ CARO, 1996/97 r„ 63 tys. km, 1400 ccm, 16V, Ro- 
ver, złoty metalic, oryginalny lakier, nowe opony, alarm, 
Mul-T-Lock, hamulce Lucas, wersja .Senator”, atrakcyjny wy
gląd, książka serwisowa, faktura zakupu z  Polmozbytu, stan 
idealny, - 8.800 zł. Paczków, tel. 0606/57-02-08 
POLONEZ CARO PLUS. 1997 r., 68 tys. km inst. gazowa, 
zadbany, -13.000 zł. Milicz, tel. 071/384-25-58,0601/18-51-21 
POLONEZ CARO, 1997 r„ 32 tys. km, 1600 ccm, ciemnozie
lony metalik, alarm, oznakowany, Mul-T-Lock, hamulce Lu
kas, konserwacja, stan b. dobry, - 9.200 zł. Wrocław, tel. 
071/363-67-36 lub, 0604/78-47-53 
POLONEZ CARO, 1997 r., 80 tys. km, 1400 ccm. ROVER, 
bordowy, stan idealny, • 12.000 zł. Siecieborzyce, tel. 
068/376-81-24
POLONEZ CARO, 1997 r., 61 tys. km, 1600 ccm, ciemnozie
lony metalic, garażowany, I właściciel. - 8.000 zł. Świdnica, 
tel. 0603/64-16-24
POLONEZ CARO PLUS, 1997 r., 69 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, bordowy metalic, wspomaganie, hak, I rej. w 98 r, - 
10.000 zł. Żagań, tel. 0607/31-84-15 
POLONEZ CARO PLUS GLI, 1997/98 r., 48 tys. km. 1600 
ccm, zielony metalic, I właściciel, faktura zakupu, konserwa
cja, plastikowe nadkola, alarm, blokada skrzyni biegów, za
dbany, -11.700 zł. Wrocław, tel. 0607/23-56-00 
POLONEZ CARO GSI PLUS, 1998 r.. 60 tys. km, 1600 ccm, 
zielony metalic, wspomaganie, centr. zamek, immobilizer, 
oznakowany, stan b. dobry, - 13.000 zł. Legnica, tel. 
076/862-57-85,0602/51-60-72 
POLONEZ CARO, 1998 r., 50 tys. km, 1600 ccm, srebrny me
talic, I właściciel, kupiony w salonie, garażowany, wspoma
ganie, alum. felgi, opony zimowe, RO, immobilizer, blokada 
skrzyni biegów, most tylny na gwarancji, stan idealny, • 13.800 
zł. Wrocław, tel. 071/311-70-93 po godz. 16,0605/06-74-46 
POLONEZ CARO KOMBI, 1999 r., 50 tys. km, 1600 ccm, GSi, 
zielony metalic, centralny zamek, alarm, inst. gazowa, I wła
ściciel, faktura VAT, - 18.000 zł. Wrocław, tel. 359-00-38, 
0601/71-49-23
POLONEZ CARO GLI, 1999 r., 31 tys. km, 1600 ccm, srebr
ny metalic, • 11.000 zł '* kredyt. Wrocław, tel. 0501/37-10-30

PONTIAC
PONTIAC FIERO, 1987 r., 2500 ccm, czamy, 2-osobowy, ob
niżony, -10.000 zł lub zamienię na motocykl lekko uszkodzo
ny. Środa Śląska, tel. 0603/56-95-29,071/317-45-96 
PONTIAC FIERO, 1988 r., 100 tys. km, 2800 ccm, wtrysk, 
czamy metalic, sportowy, 2-osobowy, skrzynia biegów ma
nualna, el. otw. szyby, szyberdach ściągany, klimatyzacja, 180 
KM. alum. felgi, 4 rury wydechowy, - 12.000 zł. Żagań, tel. 
068/477-35-17
O  PONTIAC FIREBIRD TRAN S AM , 1996 r., 59 tys. 

km, 5700 ccm , 300 KM, czerwony, wersja euro
pejska, automatic, klimatyzacja, RO, ABS , układ 
kontro li trakcji, pod. pow ietrzne, zdejm owany 
dach, skóra, immobilizer, alarm, - 90.000 zł. Wro
cław, tel. 071/364-76-60 01023551

PONTIAC GRAND PRIX COUPE, 1990 r.. 62 tys. km, 3100 
ccm, V6, wtrysk, bordowy metalic, stan dobry, kpi. dokumen
tacja, I właściciel w kraju, automatic, el. otw. szyby, centr. za
mek, wspomaganie, RM, welurowa tapicerka, alum. felgi, pil
ne, • 9.500 zł lub zamienię na tańszy, z dopłatą. Wrocław, tel. 
0607/60-99-42
PONTIAC GRAND PRIX, 1991 r.. 3100 ccm. V6. biały, limu
zyna, klimatyzacja, aluminiowe felgi, centralny zamek, welu
rowa tapicerka, radio, - 11.000 zł lub zamienię na motocykl. 
Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-84-57 
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. 
076/749-40-25
PONTIAC LE MANS, 1990 r., 1600 ccm, biały, inst. gazowa, 
klimatyzacja, automatic, RO, stan b. dobry, - 9.000 zł. Wro
cław, teł. 071/373-66-89
PONTIAC SUNBIRD, 1992 r., 95 tys. km, 2000 ccm, biały, 
ABS, wspomaganie, katalizator, klimatyzacja, centr. zamek, 
automatic, welurowa tapicerka, atermiczne szyby, alarm, bez 
wypadku, sprow. na mienie, zadbany, eksploatowany przez 
kobietę, garażowany, • 15.500 zł lub zamienię na mniejszy. 
Krotoszyn, tel. 0601/72-45-99
PONTIAC TRANS SPORT GT. 1992/93 r.. 3800 ccm, V6, bia- 
ło-grafitowy, ABS, klimatyzacja, alarm, centr. zamek, wspo
maganie, reg. kierownica, 7 osób lub 540 kg, ciemne szyby, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, alum. felgi, bez wypadku, - 
22.700 zł lub zamienię na mniejszy. Bolesławiec, tel. 
0602/85-30-98

PORSCHE
PORSCHE 303,1982 r. stan b. dobry • 2.700 DEM. Niemcy, 
tel. 0049/35-83-70-91-62
PORSCHE 303.1983 r. stan dobry - 2.800 DEM. Niemcy, tel. 
0049/35-83-70-91-62
PORSCHE 944,1986/96 r., 2500 ccm, kolor grafitowy meta
lic, klimatyzacja, otwierany dach, reguł, fotel kierowcy, nowe 
opony i akumulator, atrakcyjny wygląd, • 13.900 zl. Wrocław, 
tel. 071/348-91-93.0603/07-16-18 
PORSCHE 944,1987 r., 2500 ccm, czerwony, el. otw. szyby i 
szyberdach, el. reguł, fotele, el. reg. lusterka, inne dodatki, 
welurowa tapicerka, atrakc. wygląd, • 17.000 zł. Lubin, tel. 
0603/99-92-74
PORSCHE 944,1988 r„ 2500 ccm, 16V, czamy, el. reguł, fo
tele, el. reg. lusterka, el. otw. szyby i szyberdach, skórzana 
tapicerka, klimatyzacja i inne dodatki, • 19.000 zł. Karczowi- 
ska. tel. 076/844-82-11,0603/99-92-74 
PORSCHE 944,1997 r.. benzyna, czerwony, składak, -13.000 
zł. Lubin. tel. 0607/18-38-03
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•  uproszczone procedury do 100.000 PLZ
• szybka obsługa
• bez zaświadczeń z ZUS i US
• nowy i używany sprzęt

*  U M O W Y  U  K L IE N T A  *
FACTORING * UBEZPIECZENIA 

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

RENAULT
O  RENAULT - AUTON sprowadzam y ca łe i lekko 

uszkodzone samochody, oferta (ok. 800 aut) i 
zdjęcia, 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  p o m o c . IN F O R M A C JA :, te l. 
071/353-26-37,0601/70-67-46 01023011

RENAULT 11,1984 r., 150 tys. km, 1600 ccm, niebieski 
metalic, 3-drzwiowy, ospoilerowany, aluminiowe felgi, ku
bełkowe fotele, centralny zamek, el. otwierane szyby, •
3.900 zł. Wrocław, tel! 071/354-22-03, 0605/65-80-69 
RENAULT 11 GTX, 1984/85 r., 1721 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, hak, RO, książka serwisowa, 5-biego- 
wy, nowe amortyzatory na gwarancji, dużo nowych części, 
garażowany, zadbany + części oddam, - 3.200 zł. Długie, 
gm. Szprotawa, tel. 0603/36-76-05 rano lub po godz. 21 
RENAULT 11 TL, 1985 r.’ 190 tys. km, 1400 ccm, srebrny 
metalic, stan techn. b. dobry, atrakcyjny wygląd, w ciągłej 
eksploatacji, oryginalny lakier, garażowany, - 5.500 zł. Ja
sień, tel. 068/457-91-78
RENAULT 11,1986 r., 1400 ccm, turbo, biały, aluminiowe 
felgi, szyberdach, Centralny zamek, - 4.500 zł. Jelcz-La- 
skowice, tel. 071/318-80-49
RENAULT 11,1986 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, w cią
głej eksploatacji, do drobnych poprawek, oszczędny, stan 
silnika b. dobry - 4.000 zł lub zamienię na Busa z niedużą 
dopłatą. Strzegomiany, gm. Sobótka, tel. 071/390-33-39, 
0602/38-72-96
RENAULT 11, 1986 r., 1200 ccm, srebrny, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, bez wypadku, stan dobry, - 3.900 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-65-49
RENAULT 11,1986 r., 128 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
pierwsza rejestracja w kraju w 2000 r., z urzędu celnego, 
zadbane wnętrze, ekonomiczny, stan tech. b. dobry, prze
gląd do 2002 r. - 4.200 zł. Ząbkowice ś lą sk ie , tel. 
074/815-90-12
RENAULT 11, 1988 r., 1400 ccm, szary, 5-biegowy, stan 
b. dobry, - 7.900 zł. Głogów, tel. 076/834-73-85 
RENAULT 14 TS, 1982 r., 1360 ccm, benzyna, bordowy, 
5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, RO, I właściciel, 
garażowany, przegląd do 2002 r, - 2.700 zł. Lubin, tel. 
076/844-69-03
RENAULT 14,1983 r., srebrny, nowy przegląd, nowy gaż- 
nik, - 1.900 zł. Tylewice, tel. 065/540-98-36 
RENAULT 18,1980 r., 200 tys. km, 1400 ccm, ETI, szary, 
el. otw. szyby, centr. zamek, -1.500 zł. Krzyżkowice, gm. 
Lubrza, tel. 077/436-09-88
RENAULT 18 KOMBI, 1982 r., 210 tys. km, 1635 ccm, ben
zyna, czerwony, szyberdach, el. otw. szyby, centr. zamek, 
stan dobry, - 2.000 zł. Świeradów Zdrój, tel. 075/781-73-41 
RENAULT 19,1989 r., 1200 ccm, benzyna, bordowy me
talic, sprowadzony w całości, 5-biegowy, 3-drzwiowy, zde
rzaki w kolorze nadwozia, szyberdach, stan b. dobry, • 7.500 
zł. Opole, tel. 0600/15-89-41
RENAULT 19, 1989 r., czerwony, RO, - 7.000 zł. Ciesz
ków, tel. 0603/88-46-79, woj. kaliskie 
RENAULT 19 CHAMADE, 1989/94 r., 170 tys. km, 1721 
ccm, benzyna, bordowy, ABS, komputer pokładowy, wspo
maganie i regulacja kierownicy, centr. zamek z  pilotem, el. 
otw. szyby przednie, aktualny przegląd i OC, - 8.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-78-28
RENAULT 19,1990 r., 1400 ccm, benzyna, złoty metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, el. otw. szyby i szy
berdach, białe tablice • 990 DEM lub 1.800 zł. Gubin, tel. 
0502/16-94-74
RENAULT 19,1990 r., 1800 ccm, benzyna, popielaty me
talic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, stan dobry, na zachodnich ta
blicach - 2.500 zł. Jawor, tel. 076/870-35-11,0604/45-26-23 
RENAULT 19 CHAMADE, 1990 r., 143 tys. km, 1700 ccm, 
benzyna, zielony metalic, centralny zamek z  pilotem, el. 
otw. szyby, RM, welurowa tapicerka, nie eksploatowany w 
kraju, kupujący zwolniony z  opłaty skarbowej, • 12.500 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/764-79-50, 0607/15-30-04 
RENAULT 19,1990 r., 1700 ccm, srebrny metalic, 5-drzwio- 
wy, - 8.200 zł. Mysłakowice, tel. 075/713-10-94 
RENAULT 19 CHAMADE, 1990 r., 149 tys. km, 1721 ccm, 
benzyna, czerwony, centr. zamek, el. otw. szyby, reg. kie
rownica i fotel, szyberdach, dzielona kanapa, welur, alarm, 
RO, - 8.400 zł. Nysa, tel. 077/433-79-12 
RENAULT 19, 1990 r., 138 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, Energy, 5-drzwiowy, HB, zadbany, nie składak, alarm, 
szyberdach, RO, zimowe opony, - 8.300 zł. Wrocław, tel. 
372-67-42
RENAULT 19,1990/91 r., 120 tys. km, 1400 ccm, brązowy 
metalic, 5-drzwiowy, na białych tablicach, • 2.700 zł. Ja
sień. tel. 068/371-00-96
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 89 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, złoty metalic, 4-drzwiowy, szyberdach, el. otw. 
szyby, centr. zamek, -10.000 zł. Góra, tel. 065/543-32-41 
RENAULT 19, 1991 r., 85 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
zielony, 5-drzwiowy, wspomaganie, • 10.000 zł. Leszno, tel. 
0502/16-00-17
RENAULT 19,1991 r., 130 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, el. reg. reflektory, oryg. ciemne szyby, koloro
wa tapicerka, bez wypadku, RM, stan b. dobry, • 7.500 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-36-36, 0602/53-17-02 
RENAULT 19 GTD, 1991 r., 190 tys. km, biały, bezwypad
kowy, szyberdach, immobilizer, - 10.000 zł. Słupsk, tel. 
059/842-15-69
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 1400 ccm, czerwony, 
stan b. dobry, zadbany, w kraju od 6 miesięcy, • 10.200 zł. 
Szprotawa, tel. 0606/33-09-W 
O  RENAULT 19,1991 r., 1400 ccm , ko lor grafitowy 

metalic, • 9.900 z ł lub zam ienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87021321

RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 120 tys. km, 1400 ccm, 
granatowy, el. reg. reflektory, nowe opony, nowy akumula
tor (gwarancja), Odrzwiowy, 5-biegowy, w kraju od miesią
ca, stan b. dobry, • 9.400 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-86-11 
do godz. 10, 0604/91-44-76
RENAULT 19,1991 r., 128 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
szary, - 8.500 zł. Czarny Bór, tel. 074/864-48-89 
RENAULT 19 GTR, 1991 r., 130 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, inst. gazowa Lovato, ekonomiczny, 
5-drzwiowy, centr. zamek + pilot, alarm + immobilizer, el. 
otw. szyby, el. otwierany szyberdach, el. reg. lusterka, we
lurowa tapicerka, RO, lakierowane zderzaki, stan techn. b. 
dobry, - 8.800 zł. Kożuchów, tel. 068/388-92-70 do 
godz. 17, 0606/48-06-41
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 1700 ccm, czarny, 
5-drzwiowy, welurowa tapicerka, radio, przegląd do 2002 
r. -10.800 zł. Lubin, tel. 076/842-83-43 
RENAULT 19,1991 r., 1400 ccm, benzyna 5-drzwiowy, •
9.500 zł lub zamienię na inny, może być uszkodzony. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-60-52
RENAULT 19,1991 r., 1700 ccm, zielony, - 9.800 zł. Ole
śnica. tel. 071/399-10-03
RENAULT 19 TXE, 1991 r., 1700 ccm, wtrysk, czarny me
talic, el. otwierane szyby, el. szyberdach, welurowa tapi
cerka, aluminiowe felgi, stan b. debry, - 11.500 zł. Sobót
ka, tel. 071/316-22-63, 0600/41-95-29 
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 180 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, srebrny metalic, 5-drzwiowy, RM, centralny zamek, 
el. otwierane szyby, alarm, hak, stan techn. b. dobry, z sa
lonu, • 11.500 zł. Szczaw in , tel. 071/392-38-29, 
0602/88-41-53

RENAULT 19,1991 r. el. otw. szyby,.szyberdach, zadba
ny, - 9.500 zł. Środa Śląska, tel. 0603/17-37-74 
RENAULT 19.1991 r.. 160 tys. km, 1400 ccm. żółty, radio
odtwarzacz, el. otwierane szyby, centralny zamek, • 9.500 
zł. Wałbrzych, tel. 074/865-91-11 
RENAULT 19 GT$, 1991 r., 134 tys. km. 1721 ccm, srebr
ny metalic, oryg. lakier i reg. kierownicy, wspomaganie ukł. 
hamulcowego, centr. zamek, alarm + pilot, RO Pioneer na 
CD, nowe opony (3 kpi.), atrakc. wygląd, bez wypadku, 
światła przeciwmgielne, • 9.800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/848-13-64
RENAULT 19,1991 r., 1700 ccm, czarny, centralny zamek, 
wspomaganie kier., el. otwierane szyby, welurowa tapicer
ka, szyberdach, - 7.800 zł lub zamienię. Wołów, tel. 
071/389-48-06
RENAULT 19,1991 r., 1700 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 
na białych tablicach - 1.300 DEM. Zgorze lec, tet. 
060202-98-17
RENAULT 19,1991/92 r., 110 tys. km, 1700 ccm, czarny 
metalic, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, szyberdach, 
wspomaganie, welurowa tapicerka, w kraju od tygodnia, 
stan b. dobry, bez wypadku, - 10.900 zł. Chojnów, tel. 
076/818-89-40, 0600/42-15-67 
RENAULT 19 CHAMADE, 1991/92 r., 120 tys. km, 1700 
ccm, wtrysk, siwy metalic, w kraju od 2 tygodni, bez wy
padku, oclony w całości, szyberdach, centr. zamek + pilot, 
el. otw. szyby, RM, • 9.900 zł (możliwe raty) lub zamienię. 
Legnica, tel. 076/866-33-33, 0602/71-07-00 
RENAULT 19 CHAMADE, 1991/92 r., 100 tys. km, 1700 
ccm, wtrysk, kolor morski metalic, katalizator, do sprowa
dzenia, bez uszkodzeń, TUV do 2002 r., wspomaganie, 
centr. zamek, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, radio, I 
właściciel, techn. sprawny w 100%, zdjęcia do wglądu, -
11.200 zł. Leszno, tel. 065/527-07-96, 0603/44-23-55 
RENAULT 19,1991/92 r., 129 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, 
kolor platynowy metalic, sprowadzony w całości, bez wy
padku, w kraju od tygodnia, wspomaganie, centr. zamek, 
el. otw. szyby, el. reg. reflektory, RM, welurowa tapicerka, 
5-drzwiowy, stan idealny, - 9.500 zł (kupujący nie płaci po
datku). Rawicz, tel. 0604/25-24-53 
RENAULT 19,1991/95 r., 132 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, kolor morski, blokada kierownicy, szyberdach, 5-drzwio
wy, nowy katalizator, wtrysk paliwa i układ wydechowy, -
11.000 zł. Legnica, tel. 076/722-24-99
RENAULT 19, 1991/96 r., 1700 ccm, czarny, hatchback, 
5-drzwiowy, dobrze utrzymany, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 
0605/05-33-05
RENAULT 19,1992 r., 1900 ccm, diesel, granatowy, wspo
maganie, reg. kierownica, welurowa tapicerka, w kraju od 
tygodnia, stan b. dobry, bez wypadku, - 12.600 zł. Choj
nów, tel. 076/818-89-40, 0600/42-15-67 
RENAULT 19,1992 r., 79 tys. km, 1721 ccm, zielony me
talic, bez wypadku, el. otw. szyby, centr. zamek, wspoma
ganie, szyberdach, do sprowadzenia z Niemiec - 2.400 
DEM lub na gotowo 9.500 zł. Legnica, tel. 0605/12-80-66 
RENAULT 19,1992 r., 66 tys. km, 1400 ccm, niebieski me
talic, bez wypadku, garażowany, stan b. dobry, -11.000 zł. 
Leszno, tel. 065/529-43-79
RENAULT 19,1992 r., 1400 ccm, czarny, wspomaganie, 
reg. reflektory, 5-biegowy, centr. zamek, nowy model, -
14.000 zł. Wrocław, tel. 0601/39-43-87
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 110 tys. km. 1700 ccm. 
biały, el. reg. reflektory, kpi. dokumentacja, dzielona tylna 
kanapa, RM z  RDS, stan idealny, • 8.500 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-83-44, 0606/55-91-76 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 116 tys. km, 1700 ccm, 
wtrysk, groszkowy, sprowadzony w całości, bez wypadku, 
wspomaganie kier., centralny zamek + pilot, el. otwierane 
szyby, welurowa tapicerka, nowy model, stan b. dobry, -
11.900 zł. Legnica, tel. 0603/07-30-67 
RENAULT 19.1992 r., 140 tys. km, 1800 ccm, 16V, grana
towy metalic, 5-drzwiowy, ABS, wspomaganie, centr. za
mek, silnik 135KM, nowe opony, spojlery, el.lusterka, pod
grzewane lusterka, halogeny, kubełkowe fotele, raty, •
12.000 zł. Legnica, tel. 0604/41-80-47
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 140 tys. km, 1700 ccm, 
benzyna, bordowy metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, 
wspomaganie, szyberdach, welurowa tapicerka, do spro
wadzenia z Niemiec, cena • 2.300 DEM + cło. Lubin, tel. 
0607/57-49-98
RENAULT 19,1992 r , 140 tys. km, 1900 ccm, diesel, bia
ły, składak, 5-drzwiowy, alarm + pilot, hak, stan b. dobry, -
12.500 zł. Lubin. tel. 0605/23-09-35 
RENAULT 19,1992 r., 92 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, reg. kierownica, dzielona tylna kanapa, spro
wadzony w całości, w kraju 3 tygodnie, kpi. dokumentacja, 
stan b. dobry, - 9.800 zł. Lubin, tel. 0605/44-74-00 
RENAULT 19 GTS. 1992 r„ 1700 ccm, benzyna, czerwo
ny, zderzaki i lusterka w kolorze, RO, w kraju od tygodnia, 
atrakcyjny wygląd, stan ogólny bardzo dobry, - 10.500 zł. 
Lwówek SI., tel. 075/782-59-01, 0502/59-52-01 
RENAULT 19 GTS, 1992 r., 11 tys. km, 1700 ccm, czerwo
ny, 5-drzwiowy, w kraju od tygodnia, 1 właściciel za grani
cą, • 12.000 zł. Lwówek Ś ląski, tel. 075/782-57-07, 
0502/97-98-69
RENAULT 19,1992 r., 1400 ccm, srebrny metalic, 5-drzwio
wy, serwisowany, centr. zamek, el. otw. szyby, stan dobry, 
- 9.500 zł. Mirków k. Wrocławia, tel. 071/315-13-47 
RENAULT 19 TXE, 1992 r., 150 tys. km, 1721 ccm, benzy
na, czerwony, 5-drzwiowy, nowe opony, półosie, łożyska, 
amortyzatory tylne, centralny zamek, el. otwierane szyby, 
szyberdach, wspomaganie kier., regulowana kierownica, 
el. reg. reflektory, zadbany, - 9.400 zł. Oława, tel. 
071/313-82-95, 0604/26-04-53 
RENAULT 19 RT, 1992/93 r., 90 tys. km, 1800 ccm, bordo
wy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, centr. 
zamek + pilot, nowy model, bez wypadku, książka serwi
sowa, • 11.000 zł. Bolesławiec, tel. 0603/12-47-27 
RENAULT 19 CABRIO, 1992/93 r., 120 tys. km, 1800 ccm, 
16V, perłowogranatowy, el. reg. lusterka i szyby, wspoma
ganie, ABS, centr. zamek, alarm, alum. felgi, garażowany, 
atrakc. wygląd, - 20.000 zł lub zamienię. Głogów, tel. 
0502/36-20-43
RENAULT 19,1992/93 r., 1400 ccm, bordowy metalic, kpi. 
dokumentacja, klimatyzacja, nowe opony, 3-drzwiowy, 
5-biegowy, el. reg. reflektory, stan techn. b. dobry, reg. kie
rownica, alarm + centralny zamek, • 9.900 zł lub zamienię, 
(możliwe raty). Legnica, tel. 0602/36-07-03 
RENAULT 19,1992/93 r., 130 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, 
granatowy, wspomaganie, el. reg. reflektory, nowy model 
93 r., reg. kierownica, stan b. dobry, - 12.000 zł (możliwe 
raty przez komis). Legnica, tel. 0604/41-80-47 . 
RENAULT 19,1992/93 r., 123 tys. km, 1700 ccm, benzy
na, srebrny, radio Sony, elektr. otw. szyby, alarm + pilot, 
szyberdach, przegląd ważny do 01.2002 r, -15.000 zł. Oła
wa, tel. 0502/49-61-72
RENAULT 19,1992/93 r., 1700 ccm, metalic, 5-drzwiowy, 
wspomaganie, el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, 
immobilizer, kpi. dokumentacja, - 10.500 zł. Radwanice, 
gm. Św.Katarzyna, tel. 071/311-76-55 
RENAULT 19, 1992/93 r., 85 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, 
benzyna, czerwony metalic, 5-drzwiowy, stan idealny, centr. 
zamek, el. otw. szyby, szyberdach, welurowa tapicerka, 
alarm, RM, - 12.900 zł. Rawicz, tel. 065/545-45-81, 
546-20-56 po godz. 20, 0606/71-03-52 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992/93 r., 140 tys. km, 1700 
ccm, wtrysk, niebieski metalic, bez wypadku, w kraju od 1 
dnia, centr. zamek + pilot, wspomaganie, el. otw. szyby, 
welurowa. tapicerka, radio, po przeglądzie^ Polsce oraz 
N iem iec, stan idealny, • 13.500 zł. Raw icz, tel. 
0607/09-45-04
RENAULT 19 CHAMADE, 1992/93 r., 120 tys. km, 1800

ccm, wtrysk, perłowoplatynowy metalic, bez wypadku, w 
kraju od 2  dni, centr. zamek + pilot, wspomaganie, el. otw. 
szyby, welurowa tapicerka, halogeny, obrotomierz, spro
wadzony na kołach, przegląd, stan idealny, - 13.900 zł 
(zwolnienie z  opłaty ,skarb.). Rawicz, tel. 065/545-52-76, 
0605/40-95-94
RENAULT 19.1992/93 r.. 113 tys. km, 1700 ccm, zielony 
metalic, 5-drzwioWy, wspomaganie, centr. zamek, szyber
dach, elektr. otw. szyby, immobilizer, kompl. dokumenta
cja, - 10.600 zł. Wojkowice, tel. 0602/88-49-71, woj. wro
cławskie
RENAULT 19 CHAMADE, 1992/93 r., 121 tys. km, 1800 
ccm, czarny metalic, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. 
reflektory, wspomaganie, halogeny, komputer, w kraju od 
mies., właściciel niepalący, skórzana tapicerka i kierowni
ca, reguł. wys. mocowania pasów, centr. zamek + pilot, 
reg. kierownica, • 12.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-20-90 
O  RENAULT 19 CHAM ADE, 1993 r., 1700 ccm, bor

dowy metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. 
zamek, szyberdach, • 13.900 zł lub zamienię. Żary, 
ul. O krze i 9, te l. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87021011

RENAULT 19,1993 r., 118 tys. km, 1700 ccm, czerwony, 
alarm, blokada sfcrzyni biegów, wspomaganie, hak,
4-drzwiowy, zadbany, • 15.800 zł. S iechn ice, tel. 
0501/41-85-72
RENAULT 19,1993 r., 102 tys. km, 1700 ccm, benzyna, 
granatowy, 5-drzwiowy, wspomaganie, RM, sprowadzony 
w styczniu 2001 r., nie uszkodzony, atrakcyjny wygląd, •
12.900 zł. Złotoryja, tel. 076/878-13-04 
O  RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 1700 ccm, bor

dowy, 5-blegowy, instalacja gazowa, wspomaga
nie kier., centr. zamek, - 12.900 zł lub zamienię. 
Ż a ry , u l. O k rze i 9, te l. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87021101

RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 110 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, 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. 1993 r., 115 tys. km, 1700 ccm, perłowo
czamy, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, szy
berdach, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, alarm, RO, 
stan b. dobry, -13.000 zł. Kunice, tel. 0605/14-54-95 
RENAULT 19.1993 r.. 109 tys. km, 1800 ccm, srebrny, w 
kraju od tygodnia, bez wypadku, 5-drzwiowy, wspomaga
nie, książka serw isowa, - 11.900 zł. Legnica, tel. 
076/862-03-91, 0605/63-27-78 
RENAULT 19,1993 r.. 130 tys. km, 1800 ccm, El, biały. 95 
KM, el. otw. szyby, centr. zamek, garażowany, RO  i 4 gło
śniki, lakierowane zderzaki, dzielona kanapa, niepalący 
właściciel, -14.600 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0605/12-29-62 
RENAULT 19, 1993 r., 1500 ccm el. otw. szyby, szyber
dach, -11.000 zł. Sulechów, tel. 068/385-26-76 
RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 99 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, ciemnoczerwony, alarm, centr. zamek, dodatko
we światło .stop*, bez wypadku, stan b. dobry, ekonomicz
ny, kupiony w salonie w Polsce, kpi. dokumentacja, po 
^m ianie wielu części, -13.500 zł lub zamienię na KOMBI. 
Świebodzice, tel. 074/854-26-04 
RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 1800 ccm, wtrysk, wi
śniowy metalic, centralny zamek, el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, el. reg. reflektory, szyberdach, aluminiowe 
felgi, welurowa tapicerka, komplet opon zimowych, radio
odtwarzacz + zmieniacz CD, stan idealny, • 16.900 zł. Wał
brzych, tel. 0608/40-78-56
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, sprowadzony w 1997 r. w całości, bez wy
padku, - 19.000 zł. Polkowice, tel. 076/847-40-87 
RENAULT 19.1993/95 r., 112 tys. km. 1721 ccm, wtrysk, 
czerwony, szyberdach, 3-drzwiowy, wspomaganie, dzielo
ne tylne siedzenia, welurowa tapicerka, • 11.300 zł. Ra
dwanice k. Głogowa, tel. 0608/81-22-99 
RENAULT 19, 1994 r., 114 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
ciemnowiśniowy metalic, oznakowany, katalizator, bloka
da skrzyni biegów, RO, książka serwisowa, stan b. dobry, -
14.800 zł lub zamienię na diesla, z dopłatą. Wrocław, tel. 
071/321-75-58
RENAULT 19 RT, 1994 r.. 70 tys. km. 1400 ccm. benzyna, 
niebieski metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, el. otw. szy
by, centr. zamek, Mul-T-Lock. RO, oznakowany, reg. kie
rownica, nowy akumulator, kupiony w salonie, atrakc. wy
gląd, - 15.600 zł. Lubin, tel. 076/846-83-28 
RENAULT 19 CHAMADE, 1994 r.. 140 tyś. km, 1700 ccm, 
fioletowy metalic, poduszka powietrzna, el. otw. szyby, 
centr. zamek + pilot, wspomaganie, welur, radioodtwarzacz, 
sprowadzony w ca łości, • 15.500 zł. Syców, tel. 
062/785-35-53
RENAULT 19, 1994 r., 80 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
szary metalic, seria limitowana .storia", 5-drzwiowy, hatch
back, dzielona tylna kanapa, el. otwierane szyby (ciemne), 
pirotechniczne napinacze pasów, centralny zamek + pilot, 
immobilizer, wspomaganie kier., radioodtwarzacz -i- pilot i 
6 głośników, garażowany, • t5.000 zł. Wrocław, tel. 
071/367-21-23, 0608/36-73-42 
RENAULT 19,1994 r., 107 tys. km, 1700 ccm, srebrny me
talic, 5-drzwiowy, pełne wyposażenie elektryczne, szyber
dach, centr. zamek, poduszka pow., wspomaganie, alum. 
felgi, halogeny, stan b. dobry, • 14.300 zł. Żary, tel. 
0604/50-59-32, 0604/50-85-58 
RENAULT 19,1994 r., 1974 ccm, 155 KW, wiśniowy meta
lic, wersja RT, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby i szyber
dach, wspomaganie, poduszka pod silnik, alum. felgi, wer
sja limited, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, cena -
3.700 DEM + cło. Żary, tel. 068/374-46-98 
RENAULT 19 CHAMADE, 1994/95 r., 90 tys. km, 1700 ccm, 
wtrysk, bordowy metalic  ̂w kraju od 3 tygodni, RM, bez 
wypadku, serwisowany, wspomaganie, centr. zamek + pi
lot, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, immobilizer, -15.800 
zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 076/866-33-33, 
0602/71-07-00
RENAULT 19,1995 r., 130 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
zielony, kpi. dokumentacja, - 15.900 zł.,Lubin , tel. 
076/844-47-80
RENAULT 19 CHAMADE, 1995 r., 130 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, szary metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, alarm, immobilizer, RM, dzielone tylne siedzenia, 
hak, stan techn. b. dobry, - 14.400 zł. Lubin, tel. 
0601/59-55-43
RENAULT 20,1982 r., 2000 ccm, benzyna wspomaganie, 
centr. zamek, el. otw. szyby, stan dobry, • 1.300 zł. Wro- 
cław, tel. 0602/87-46-22
RENAULT 21,1986 r., 1700 ccm, biały, centr. zamek, we
lurowa tapicerka, el. otw. szyby, - 3.300 zł lub zamienię. 
Legnica, tel. 0605/28-37-83
RENAULT 21 GTD, \988 r., 2100 ccm, diesel, biały, centr. 
zamek, el. otw. szyby, ekonomiczny, welurowa tapicerka, 
stan b. dobry, - 7.400 zł. Jerzmanowo k. Głogowa, tel. 
076/831-24-77, 0604/70-15-68 
RENAULT 21 SEDAN. 1988 r., 130 tys. km, 1721 ccm, 
zielony metalic, garażowany, RO, stan b. dobry, - 7.000 zł. 
Legnica, tel. 0502/44-17-95
RENAULT 21 SEDAN, 1988 r., 1700 ccm, wtrysk, brązowy 
metalic, serwo, centr. zamek, RO, białe tablice -1.050 DEM. 
Zielona Góra, tel. 0609/15-17-07 
RENAULT 21 L-48, 1988 r., 2200 ccm, benzyna, zielony 
metalic, model GTX, sportowe zawieszenie, szyberdach,

el. otw. szyby, alum. felgi, wzmocniony silnik, - 13.000 zł 
lub zamienię. Polkowice, tel. 076/845-32-89,0601/58-2742 
RENAULT 21 SEDAN, 1989 r., 112 tys. km, 1700 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, zadbany, - 7.000 zł. Bogatynia, tel. 0606/87-55-80 
RENAULT 21 KOMBI, 1989 r., 160 tys. km, 2200 ccm, ben
zyna inst. gazowa, 7-osobowy, hak, - 8.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/787-45-96 po godz. 17 
RENAULT 21,1989/90 r., 190 tys. km, 1700 ccm, benzy
na, szary metalic, po wymianie łożysk kół, nowe opony, 
instalacja radiowa, radio, stan dobry, • 7.300 zł. Legnica, 
tel. 076/854-56-79
RENAULT 21 GTS, SEDAN, 1991 r., 130 tys. km, 1700 
ccm, benzyna, granatowy, kupiony w kraju, el. otw. szyby, 
centr. zamek, alarm, wspomaganie, welurowa tapicerka, -
9.000 zł. Wrocław, tel. 071/387-81-13,336-69-18 rano 
RENAULT 21 KOMBI, NEVADA, 1991/97 r., 140 tys. km, 
1700 ccm, benzyna, grafitowy metalic, oszczędny, nowy 
akumulator (gwarancja), stan techn. i opony b. dobry, ob
rotomierz, cena • 8.800 zł, lub zamienię na samochód z 
dużym skrętem. Lubin, tel. 076/846-54-66, 076/749-57-67 
RENAULT 21 GTX, 1992 r., 170 tys. km, 1900 ccm, ben
zyna, biały, elektr. otw. szyby + dach, welurowa tapicerka, 
wspomaganie kierownicy, • 12.000 zł. Wrocław, tel. 
326-06-25
RENAULT 21 GTS SEDAN, 1992 r., 128 tys. km, 1700 ccm, 
benzyna, bordowy metalic, centralny zamek, RO, wspo
maganie kier., alarm, el. otwierane szyby, dzielona tylna 
kanapa, zadbany, garażowany, regulowana kierownica, 
5-biegowy, halogeny, - 10.800 zł lub zamienię na tańszy 
samochód. Wrocław, tel. 325-52-15, 0607/60-78-01 
RENAULT 25 TDX, 1989 r., 42 tys. km, 2100 ccm, turbo D, 
wiśniowy metalic, sprowadzony w całości, aluminiowe fel
gi, pełne wyposażenie el., klimatyzacja, po remoncie silni
ka, RM, ważny przegląd, - 12.500 zł. Wrocław, tel. 
78544-06
RENAULT 25,1989/90 r., 148 tys. km, 2500 ccm, V6, srebr
ny metalic, klimatyzacja, ABS, el. otwierane szyby, el. re
guł. lusterka, centralny zamek + pilot, mówiący komputer 
pokładowy, aluminiowe felgi, nowe opony, radioodtwarzacz 
z RDS, oryginalne głośniki, stan idealny, - 9.000 zł. Żmi
gród, tel. 071/385-33-85, 0605/22-90-19 
RENAULT 25,1991 r., 2200 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, el. otw. szyby i szyberdach, centr. zamek, ABS, 
welurowa tapicerka, alum. felgi, stan dobry, - 7.900 zł. 
Rawicz, tel. 065/54543-66, 0607/77-08-80 
RENAULT 5,1984 r., 120 tys. km, 1100 ccm, srebrny me
talic, przegląd do 09.2001 r, • 2.000 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-28-50 wieczorem
RENAULT 5,1986 r., 80 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, szyberdach, RM, silnik z  1992 r., 5-biegowy, 
stan dobry, • 5.200 zł lub zamienię na busa. Kowary, tel. 
0603/6140-97
RENAULT 5,1986/87 r., 1600 ccm, diesel, biały, stan do
bry, do poprawek lakierniczych, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 
071/359-54-64
RENAULT 5, 1987 r., 1400 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, 5-biegowy, inst. gazowa, 5-drzwiowy, - 7.200 zł lub za
mienię. P rus ice  k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 
071/312-6341
RENAULT 5,1988 r., 1390 ccm, czerwony, • 5.600 zł. By
strzyca, tel. 0606/36-13-81
RENAULT 5 GTX, 1988 r., 120 tys. km, 1500 ccm, benzy
na, szary metalic, silnik Energy z 92 r. 60 tys. km, dużo 
nowych części, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, składa
ne tylne siedzenia, szyberdach, hak, kubełkowe fotele, 
welurowa tapicerka, - 7.500 zł. Lubin, tel. 076/749-53-26 
RENAULT 5, 1988 r. 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan dobry, 
na białych tablicach - 750 DEM. Zary, tel. 0604/28-83-88

RENAULT 5,1988/89 r„ 1100 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, bez wypadku, zadbany, stan idealny, na zachod
nich tablicach • 2.200 zł. Zielona Góra, tel. 068/385-57-73, 
0601/76-56-97
RENAULT 5,1989 r., 1100 ccm, bordowy metalic, 3-drzwio
wy, nowe opony, kubełkowe fotele, RM + 6 głośników, -
5.400 zł. Wrocław, tel. 372-65-06, 345-04-23 
RENAULT 5 GTX, 1990 r., 120 tys. km, 1721 ccm, benzy
na, czerwony, centr. zamek, el. otw. szyby, 3-drzwiowy. 
alum. felgi, szyberdach, wymieniony pasek rozrządu, zę
batki, amortyzatory przednie i klocki ham., stan b. dobry, •
6.500 zł. Chojnów, tel. 076/818-88-31 wieczorem 
RENAULT 5 CAMPUS. 1990 r., 1600 ccm, diesel, biały, 
nowe opony, radio, nowy akumulator, nowe pokrowce, stan 
b. dobry, - 7.000 zł. Lubin, tel. 0604/70-15-68 
RENAULT 5,1990/91 r., 1400 ccm, benzyna, szary meta
lic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, stan idealny, atrak
cyjny wygląd, na białych tablicach - 1.200 DEM. Zgorze
lec, tel. 0601/75-31-99
RENAULT 5,1991 r., 120 tys. km, 1100 ccm, biały, gara
żowany, po wymianie zespołu hamulców i sprzęgła, prze
gląd do 10.2001 r, - 6.600 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-71-20, 
090/2541-83
RENAULT 9 GTC, 1982 r., 110 tys. km, 1100 ccm, srebrny 
metalic, zadbany, garażowany, mało używany, inst. gazo
wa na gwarancji, szyberdach, - 5.500 zł. Brzeg, tel. 
077/416-72-55
RENAULT 9,1983 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwio- 
wy, nie wymaga remontu, oszczędny, -1.700 zł. Parchów, 
gm. Chocianów, tel. 076/817-11-44, 0607/51-83-83 
RENAULT 9 GTS, 1984/97 r., 163 tys. km. 1200 ccm. bia
ły, 76 KM, centralny zamek + pilot, el. otwierane szyby, 
welurowa tapicerka, aluminiowe felgi, w Polsce 21 tys. km 
przeb iegu, stan dobry, • 4.400 zł. Wrocław, tel. 
071/341-39-67, 0502/86-0948 
RENAULT 9 TL, 1988 r., 150 tys. km, 1400 ccm, biały, stan 
techn. b. dobry, sprowadzony w całości, sedan, alarm, ozna
kowany, 5-biegowy,, model przejściowy, - 5.800 zł lub za
mienię. Paczków, tel. 0600/19-95-79 
RENAULT CLIO. 1990 r., 93 tys. km, 1200 ccm, biały, stan 
b. dobry. - 8.800 zł. Dębno Polskie, tel. 065/545-16-72 
O  RENAULT CLJO, 1991 r., 1900 ccm, diesel, czar

ny metalic, 5-biegowy, szyberdach, • 11.900 z ł lub 
zam ienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/7949-88 87021441

RENAULT CLIO, 1991 r.. 145 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
biały, 3-drzwiowy, centr. zamek, immobilizer, alarm, czujni
ki ruchu, radio, • 9.500 zł. Głogów, tel. 0501/57-04-04, 
076/832-25-73
RENAULT CLIO, 1991 r., 130 tys. km, 1200 cćm, złoty me
talic, katalizator, 5-drzwiowy, stan idealny, bez wypadku, 
RO Blaupunkt, w kraju od tygodnia, - 12.900 zł. Żary, tel. 
0602/34-76-10
RENAULT CLIO, 1991 150 tys. km, 1800 ccm, 16V, Wil
liams, czarny metalic, 140 KM, sportowe zawieszenie, alum. 
felgi, el. otw. szyby (zielone), centr. zamek + pilot, immobi
lizer, serwo, kubełkowe fotele, RO, kpi. dokumentacja, •
12.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-37-78 
RENAULT CLIO, 1991 f., 1200 ccm. biały. 4-drzwiowy. ra
dio. centr. zamek, nowy akumulator, garażowany, - 9.200 
zł. Góra. tel. 0601/57-14-04
RENAULT CLIO, 1991 r„ 120 tys. km, 1108 ccm, benzy
na, szary, z  salonu, II właściciel, 2-drzwiowy, 4-biegowy, 
oznakowany, alarm, techn. sprawny, zadbany, -10.000 zł. 
Legnica, tel. 076/855-38-97
RENAULT CLIO, 1991 r., 1200 ccm, ENERGY, siwy meta
lic, lakierowane zderzaki, 5-biegowy, stanb. dobry, atrakc.

RENAULT L a q u n a

R e n a u lt  Laguna G ra n d to u r
Z Tobą w in terakcji.

Już od 68 300 zł
W Nowym Renault Laguna Grandtour technologia jest wszechobecna. System kontroli trakcji, 
silnik 1.9 dCi 120 KM z 6-biegową skrzynią, system wspomagania nagiego hamowania oraz 
kontroli 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 
samoc()pdów jest sztuką. Sztuką technologii. W W W .re n a u lt .C O lT l.p l
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wygląd, • 12.000 zł. Mokrzeszów, tel. 0604/71-94-98, woj. 
wałbrzyskie
RENAULT CLIO, 1991 r., 120 tys. kip, 1400 ccm, benzy
na, zielony metalic, wspomaganie, centr. zamek + pilot, eL * 
otw. szyby, halogeny, bez wypadku, sprowadzony w
04.2001 r., po odprawie celnej i pierwszym przeglądzie, 6 
głośników, zadbany, - 9.900 zł. Namysłów, tel. 
077/410-51-94, 419-42-86
RENAULT CLIO, 1991 r., 160 tys. km, 1200 ccm, ENER
GY, granatowy metalic, zadbany, po remoncie, nie wyma
ga napraw, RO, szyberdach, 3-drzwiowy, hak, kpi. doku
mentacja, udokum. pochodzenie, oszczędny, możliwe raty,
-12.000 zł. Oleśnica, tel. 0606/98-95-61 
RENAULT CLIO RT. 1991 r., 86 tys. km, 1400 ccm, ENER
GY, stalowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, 
centralny zamek + pilot, el. otwierane szyby, RM, kubełko
we fotele, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, zde
rzaki w kolorze nadwozia, ekonomiczny, zadbany, garażo
wany, pełna dokumentacja, • 11.200 zł. Paczków, tel. . 
0606/50-82-16
RENAULT CLIO, 1991 r., 68 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
szary metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, -10.600 zł. Ś w ie -. 
bodzin, tel. 0601/58-30-70, woj. zielonogórskie 
RENAULT CLIO, 1991 r., 81 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
biały, alarm, RO, nowy akumulator, wymienione klocki ham,
- 10.000 zł lub zamienię na większy, z dopłatą do 15.000 ~ 
zł. Wrocław, tel. 071/354-30-54
RENAULT CLIO RT, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, centralny zamek + pilot, ospoilerowany, aluminio
we felgi, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji i skóry, -
11.500 zł. Wrocław, teł. 07.1/350-06-02,0601/74-86-83 
RENAULT CLIO, 1991/92 r., 95 tys. km, 1200 ccm. ENER
GY, ciemnozielony metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, zadba
ny, atrakcyjny wygląd, garażowany, dzielona tylna kana
pa, przegląd do 11.2001 r., stan b. dobry, - 12.300 zł. La
ski, tel. 074/817-79-04
RENAULT CLIO RN, 1991/92 r., 123 tys. km, 1200 ccm. 
ENERGY, zielony metalic, el. otwierane szyby, centralny 
zamek + pilot, 5-biegowy, 5-drzwiowy, bez wypadku, RM 
stereo, katalizator, szyberdach, książka serwisowa, stan 
idealny, pełna dokumentacja, hak, • 11.800 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/843-49-48 po godz. 20, 0605/51-65-29 
RENAULT CLIO, 1992 r., 84 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony, 3-drzwiowy, szyberdach, w kraju od 4 dni, stan 
b. dobry, - 9.800 zł. Miejska Górka, tel. 065/547-17^34, 
0602/59-26-24
RENAULT CLIO, 1992 r., 100 tys. km, 1200 ccm, benzy
na, czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, halo
geny, bez wypadku, do sprowadzenia z  Niemiec, stan ide
alny, .na gotowo”, - 10.800 zł. Gryfów Ś l., tel. 
075/781-38-50, 0602/70-18-39 
RENAULT CLIO, 1992 r., 68 tys. km 3-drzwiowy, II właści
ciel, szyberdach, radio, przegląd do 2002 r., bez wypadku,
- 12.500 zł. Lubin, tel. 076/842-83-43
RENAULT CLIO, 1992 r., 141 tys. km, 1200 ccm, RN, ma
linowy, inst. gazowa, blokada skrzyni biegów, radioodtwa
rzacz, pełna dokumentacja; w kraju od 01.12.1997 r, -
10.600 zł. Strzelin, tel. 0605/60-29-07 
RENAULT CLIO, 1992 r., 150 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony. 3-drzwiowy, zadbany, -10.200 zł. Wschowa, tel. 
065/540-23-14, 0607/57-28-66 
RENAULT CLIO. 1992/93 r., 100 tys. km. 1200 ccm, per
łowy metalic, w kraju od 1 dnia, bez wypadku, welurowa 
tapicerka, radio, po przeglądzie polskim i niemieckim, stan 
b. dobry, bez wypadku, - 9.500 zł. Raw icz, tel. 
0607/09-45-04
RENAULT CLIO, 1992/93 r., 81 tys. km, 1200 ccm, ENER
GY, wtrysk, srebrny metalic, instalacja gazowa, I właści
ciel, RM stereo, centr. zamek, alarm, el. otw. szyby, gara
żowany, stan idealny, - 11.800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-78-69
RENAULT CLIO, 1993 r., 130 tys. km. 1200 ccm, biały, 
5-drzwiowy, • 10.500 zł. Lubsko, tel. 0600/63-11-64 
RENAULT CLIO. 1993 r., 100 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, RM, 5-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szy
by, immobilizer, I właściciel, kpi. dokumentacja, -13.500 zł 
lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 0602/24-40-42 
RENAULT CLIO. 1993 r.. 1200 ccm katalizator, 5-drzwk>- 
wy, 5-biegowy, szyberdach, zabezpieczenia, - 12.800 zł. 
Ostrów WIkp., tel. 062/735-12-46, 0605/46-72-78 
RENAULT CLIO RT, 1993 r., 72 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, niebieski metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, 
el. otw. szyby, welurowa tapiceiica, dzielona tylna kanapa, 
halogeny przeciwmgielne, tylne szyby uchylane, -12.100 
zł. Wrocław, tel. 071/783-26-66 
RENAULT CLIO, 1993/94 r., 106 tys. km, 1200 ccm, wi
śniowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RM, zadbany, atrakc. wy
gląd, stan b. dobry, w kraju od 3 tygodni, • 12.800 zł. Choj
nów, tel. 0604/57-87-42
RENAULT CLIO, 1993/94 r., 67 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, alum. felgi, po tuningu, welu

rowa tapicerka, wspomaganie, RM, książka serwisowa, szy
berdach, • 12.200 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91, 
0605/63-27-78
R EN A U LT C y04994r., 1800 ccm, 16V, niebieski, el. otw, 
szyby, Wspomaganie, alum. felgi, -17.000 zł. Jelenia Górą, ' 
tel, 075/755-23.-# ; • T; , t>
RENAULT CLIO, 1994 r., 98 tys Km, 1200 ccm; +’ g śzT  
niebieski, inst. gazowa Lovato, ekonomiczny, 5-drzwiowy, 
centr. zamek + pilot, alarm + immobilizer, oryg. RO, lakie
rowane zderzaki, kupiony w salonie w kraju, bez wypadku, _ 
stan idealny, atrakcyjny wygląd, -14.900 zł. Kożuchów, tel. 
068/380-92-70 do godz. 17, 0606/48-06-41 
RENAULT CLIO, 1994/95 r.. 41 tys. km, 1200 ccm, benzy
na, granatowy, 3-drzwiowy, sprowadzony w całości rok 
temu, książka serwisowa, stan b. dobry, -14.500 zł. Wro
cław, tel. 071/786-75-57, 0604/75-67-87 (k00081) 
RENAULT CLIO, 1995 r., 50 tys. km, 1400 ccm, 16V, srebr
ny, wspomaganie, szyberdach, ABS, wszystkie el. dodatki, 
poduszka pow., automatic, książka serwisowa, • 14.500 zł. 
Legnica, tel. 076/862-32-03, 0603/91-07-42 
RENAULT CLIO, 1995 r.. 74 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
żółty, 3-drzwiowy, alum. felgi + kpi. opon zimowych z  fel
gami, po tuningu, tylne szyby uchylane, zderzaki i lusterka 
W kolorze nadwozia, oznakowany, blokada skrzyni biegów, 

Immobilizer, - 16.500 zł. Lubin, tel. 076/844-77-41, 
0604/27-30-70
RENAULT CLIO, 1996 r., 103 tys. km, 1200 ccm, ENER
GY, bordowy, immobilizer, centr. zamek, wspomaganie, szy
berdach. -13.000 zł. Milicz, tel. 071/384-29-71 
RENAULT CLIO, 1996 r., 62 tys. km, 1200 ccm, zielony 
metalic,- 5-drzwiowy, .centralny.zamek, alarm, RM  + .RDS,. 
oznakowany, kubełkowe fotele, welurowa tapicerka, mo
del przejściowy, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, -17.500 
zł. Wrocław, tel. 0601/57-38-52 
RENAULT CLIO, 1997 r., 1200 ccm, srebrny, metalic, 
3-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaga
nie, stan idealny, -17 .200zł. Gubin, teł. 0603/93-61-15 
RENAULT CUO, 1997 fc  80 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
biały, 5-biegowy, garażowany, radioodtwarzacz, alarm, im
mobilizer, z  salonu, stan b. dobry, -16.500 zł. Strzelin, tel. 
071/392-03-52,0604/14-16-85 S 
RENAULT CLIO. 1998 r., 38 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, szyberdach, RM, centr. zamek + pilot, im
mobilizer, książka serwisowa, kupujący zwolniony ż  opłaty 
skarbowej, - 21.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/15-30-04 
RENAULT CLIO, 1998 r., 19 tys. km, 1200 ccm, wiśniowy 
metalic, 5-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne, centr. zamek 
+ pilot, wspomaganie, szyberdach, radioodtwarzacz, stan 
b. dobry, • 21.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/732-00-58, 
0609/28-92-48
RENAULT CLIO II, 1998/99 r., 22 tys. km, 1400 ccm, mio
dowy metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. 
szyberdach, el. otw. szyby, radio + CD, poduszka pow., 
3-drzwiowy, - 23.000 zł. Leszno, tel. 065/529-71-78, 
0601/78-72-75
RENAULT CLIO II RT, 1999 r., 13 tys. km, 1400 ccm, nie
bieski metalic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. świateł, 
centr. zamek + pilot, wspomaganie, reg. kierownica, dzie
lone siedzenia, welur, RM + 4 głośniki, klimatyzacja, 4 po
duszki powietrzne, napinacze pasów, halogeny, ABS, stan 
idealny, model z czerwca, - 31.700 zł. Ostrów Wielkopol
ski, tel. 062/738-05-86
RENAULT CLIO II, 1999 r.. 35 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
srebrny, wspomaganie kier., centr. zamek + pilot, ABS, el. 
otw. szyby, blokada skrzyni biegów, 5-drzwiowy, oryginal
ny RO, - 27.800 zł. Wrocław, tel. 0600/13-81-35 
RENAULT CLIO II, 1999 r., 9 tys. km, .1200 ccm, srebrny 
metalic, wspomaganie, halogeny, el. otw. szyby przednie, 
poduszka pow. kierowcy, immobilizer, centr. zamek, alarm 
+ pilot, RO + pilot, kupiony w salonie, I właściciel, garażo
wany, stan b. dobry, - 27.000 zł. Z ielona Góra, tel. 
068/452-26-40, 0601/87-02-23 
RENAULT ESPACE, 1988/89 r., 200 tys. km, 2200 ccm. 
benzyna, wtrysk, zielony metalic, pełne wyposażenie elektr., 
kpi. dokumentacja, sprowadzony w całości, w kraju od 2 
lat, RO + pilot, 7-osobowy, 2 x szyberdach, wspomaganie 
kier., obrotowe fotele, alum. felgi, stan b. dobry, zadbany, 
centr. zamek, katalizator, • 17.500 zł. Świerzawa, tel. 
075/713-54-84
RENAULT ESPACE, 1989 r., 160 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, radioodtwarzacz, hak, el. otwierane 
szyby, aluminiowe felgi, 7-osobowy, garażowany, • 16.500 
zł. Wrocław, tel. 071/349-21-11 
RENAULT ESPACE, 1990 r., 2200 ccm.E+gaz, zielony me
talic, sprowadzony w całości, instalacja gazowa, ABS, 2 
szyberdachy, wspomaganie kier., centralny zamek, wieża 
ze sterowaniem, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
welurowa tapicerka, - 14.900 zł lub zamienię. Paczków, 
tel. 077/431-71-33, 0604/22-02-69 
RENAULT ESPACE, 1991/97 r., 210 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, szary metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, el.'

reg. lusterka, klimatyzacja, centr. zamek, alarm, RO, + kpi. 
opon zimowych, 7-osobowy, stan b. dobry, - 20.000 zł lub 
zamienię. Jelenia Góra, tel. 075/642-98-88,0608/89-47-87 
RENAULT ĘSPACE, 1993 r,_21O Ucm , turt>0 D, bia- 
ło-srebrny, big? wypadku, pełne wyposażenie oprócz skó
ry, klimatyzacja, 2 x szybenJacłr, relingi, bak:, oryg.RO.kpt 
dokumentacja, stan idealny, - 31.50użT(możliwe raty) lub 
zamienię na tańszy. Kamienna Góra, tel. 0605/55-48-22 
RENAULT ESPACE, 1993/3 r., 140 tys. km, 2000 ccm, 

-wtrysk, niebieski metalję; ikatalizator, bez wypadku, spro- . 
wadzonyw całości, 7-osobówy, welur, ABS, wspomaga
nie, centr. zamek-pHot, alarm, el. reg. lusterka, obracane 
siedzenia, 5-biegowy, 2 szyberdachy, • 24.800 zł lub za
miana, Paczków, tel. 077/431-64-29, 0604/27-99-38 
RENAULT FUEGO, 1984 r. welurowa tapicerka, stan b. 
dobry, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/345-08-16 do godz. 15, 
Brzeg, tel. 077/412-21-44 po godz. 16 
RENAULT FUEGO, 1984 r., 1400 ccm welurowa tapicer-" 
ka, zarejestrowany, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 0605/44-71-13 
RENAULT KANGOO, 1998 r., 62 tys. km. 1200 ccm. ben
zyna, biały, kupiony w salonie, 3-osobowy, drzwi tylne po
dwójne, faktura VAT, - 28.000 zł. Lubań, tel. 0502/23-68-98 
RENAULT KANGOO. 1998 r., 47 tys. km, 1200 ccm, nie
bieski, 5-osobowy, beż wypadku - 8.900 DEM + cło. Opo
le, tel. 0602/70^6-34
RENAULT KAŃGOO, 1998 r., 120 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, biały, wspomaganie, alarm + pilot centralny zamek, 
garażowany, bezwypadkowy, poduszka powietrzna, bocz
na szyba, ładowność 625 kg, - 28.000 zł + VAT. Wrocław, 
tel. 071/339-71-16 339-88-11 
■RENAULT KANGOO, 1998r„ 49 tys: km, 1200 ccm, ben
zyna, niebieski, ścianka grodziowa, oszklony. 5-osobowy, 
centralny zamek, eL reg. lusterka, el. reguł, reflektory, z 
salonu, książka serwisowa, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 
071/360-83-48, 071/789-97-75 
RENAULT KANGOO, 1999 r., 41 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
żółty, stan idealny, 5-osobowy, oszklony, pod. powietrzna, 
immobilizer, centralny zamek, podgrzewane fotele, w kra
ju od 2 tygodni, zarejestrowany, - 25.900 zł. Wrocław, tel. 
0607/80-08-60 .
RENAULT KANGOO, 2000 r., 12 tys. km, 1400 ccm, nie
bieski, ABS, klimatyzacja, pódliszka pow., centralny zamek, 
el. otwierane szyby, drzwi przesuwane, bez wypadku, na 
gwarancji, z  salonu, faktura VAT, - 46.000 zł. Wrocław, teł. 
0601/73-65-99
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 2000 ccm, granatowy meta
lic, pełne wyposażenie, klimatronic, bez wypadku, - 24.200 
zł. Brzeg, tel. 077/411-53-83
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 1800 ccm, bordowy metalic, 
centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, welurowa tapi
cerka, - 20.900 zł lub zamienię, (możliwe raty). Legnica, 
tel. 0605/28-37-83
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 80 tys. km, 1800 ccm, zielo
ny metalic, centr. zamek + pilot, wspomaganie, reg. kie
rownica, el. otw. szyby, stan b. dobry, - 22.000 zł. Odola
nów, tel. 062/733-19-40
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 104 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, centralny zamek + pilot, el. otwiera
ne szyby, seiwo, immobilizer, welurowa tapicerka, alumi
niowe felgi, spoiler, zderzaki w kolorze nadwozia, pełna 
dokumentacja, stan idealny, - 22.800 zł. Rawicz, tel. 
0604/53-76-48
RENAULT LAGUNA RXE, 1994 r., 137 tys. km. 2000 ccm. 
benzyna, biały, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., kompu
ter, RM, bez wypadku, - 21.000 zł. S iechn ice, tel. 
071/311-52-31, 0604/90-02-19 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 135 tys. km, 1800 ccm, sza
ry metalic, stan b. dobry, centralny zamek, wspomaganie 
kier., immobilizer, radio, - 23.000 zł. Syców, tel. 
062/783-35-72, 0603/88-25-87 
RENAULT LAGUNA RT, 1994 r., 100 tys. km. 1800 ccm, 
benzyna', zielony metalic, sprowadzony w całości, bez wy
padku, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, wspomaganie 
kier., spoiler, opony zimowe, zadbany, garażowany, - 20.500 
zł. Świdnica, teł. 074/852-45-86, 0604/08-17-03 
RENAULT LAGUNA, 1994 r„ 120 tys. km, 3000 ccm. bor
dowy metalic, klimatyzacja, radioodtwarzacz, aluminiowe 
felgi, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., alarm, cen- 

. tralny zamek, • 17.000 z ł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/311-80-44
RENAULT LAGUNA RTE, 1994 r., 69 tys. km. 1800 ccm, 
benzyna, niebieski metalic, centr. zamek, 3 zabezpiecze
nia, RO, el. otw. szyby zielone, lakierowane zderzaki, we
lur, nowe opony, wspomaganie, reg. kierownica, fotel, dzie
lona kanapa, - 21.800 zł. Wrocław, tel. 071/357-40-02, 
0601/57-78-82
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 2200 ccm, diesel el. otw. szy
by, el. reg. reflektory, wspomaganie, oryginalne radio, 6 
głośników, stan b. dobry, - 25.500 z ł . ., tel. 0601/70-92-37 
RENAULT LAGUNA RT, 1995 r., 166 tys. km. 2200 ccm, 
diesel, śliwkowy metalic, wspom. kier., centr. zamek + pi
lot, elektr. Otw. szyby, immobilizer, napinacze pasów, I wła
ściciel (pełna dokumentaqa), - 25.000 zł lub zamienię na 
tańszy; do 10000 zł. Brzeg, tel. 0607/51-10-02 
RENAULT LAGUNA, 1995 K j 130 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, zielony metalic, wspomaganie kierownicy, centr. 
zamek * pilot, alarm, el. otw. szyby, radio, sterowanie przy 
kierownicy, halogeny, stan b. dobry, - 23.500 zł (możliwe 
raty przez komis). Legnica, tel. 0604/41-80-47 
RENAULT LAGUNA, 1995 r.. .92 tys. km, 2000 ccm, wi
śniowy metalic, centr. zamek, immobilizer, wspomaganie, 
el. otw, szyby, podgrzewane lusterka, klimatyzacja, katali
zator, radioodtwarzacz, - 23.500 zł.' Ka lisz, tel. 
062/760-11-78 po godz. 17. 0603/54-16-18 
RENAULT LAGUNA. 1995 r.. 130 tys. km. 1800 ccm. zie
lony metalic, wspomaganie, centr. zamek, pilot, alarm, 
el.szyby, radio sterowane w kierownicy, stan b.dobry, -
23.500 zł. Legnica, tel- 0604/41-80-47
RENAULT LAGUNA, 1995 r:, 117 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, granatowy, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, 
centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, immobilizft, ser
wisowany, welurowa tapicerka, stan b. dobry, - 26.000 zł. 
Lubin, tel. 076/847-11-70 po godz, 20 
RENAULT LAGUNA RT. 1995 r.. 79 tys. km, 2000 ccm. 
benzyna, wtrysk, srebrny metalic, alarm, centr. zamek, im
mobilizer, el. otw. szyby, wspomaganie, reg. kierownica, 
welurowa tapicerka, RM + pilot, garażowany, kpi. doku
mentacja, w kraju od roku, I właściciel, stan b. dobry, -
24.500 zł (możliwe raty przez komis). Lubin, tel. 
076/842-28-17 po godz. 18
RENAULT LAGUNA, 1995 r.. 130 tys. km. 1800 ccm, zie
lony metalic, z  salonu, nowy akumulator, el. otwierane szy
by, alarm,-immobilizer, radioodtwarzacz, zimowe koła, stan 
b. dobry, - 24.500 zł. Wrocław, tel. 071/365-37-43 
RENAULT LAGUNA RXE, 1995/96 r„ 2000 ccm, srebrny 
metalic, nowy, nie eksploatowany, pełne wyposażenie, kli
matronic, nie rejestrowana, - 42.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-91-86, 0601/72-56-81 
RENAULT LAGUNA, 1996 r., 78 tys. km, 2200 ccm. TDi. 
biały, klimatronic, wspomaganie kler., el. otw. szyby, im
mobilizer, centr. zamek + pilot, pirotechniczne napinacze 
pasów, reg. kierownica, katalizator, reguł, fotel kierowcy, 
stan b. dobry, - 31.000 zł. Lubin, tel. 076/841-10-05 
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1996 r., 70 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, zielony, pełne wyposażenie oprócz skóry, sprow. w 
całości, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 27.600 zł. Ole
śnica, tel. 0605/11-26-18
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, ga
rażowany, - 30.000 zł. Oława, tel. 071/313-44-37

RENAULT LAGUNA, 1996 r., 98 tys. km. 1800 ccm, ben
zyna, kolor grafitowy metalic, wspomaganie, el. otw, szy
by, centr. zamek, welurowa tapicerka, kpi. dokumentacja, 
zcjjęciąjdo wglądu, - 23.700 zł. Syców.teL 062/785-92-59, 

"Ó604/4Ś-72-65
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1996 r., 1800 ccm, benzyna, 
srebrny, stan dobry, - 27.500zł.Wrocław, tel. 0604/58-72-31 
RENAULT LAGUNA, 1996/97 r.. 98 tys. km, 2200 ccm, 
TDi, szary metalic, intercooler, wspomaganie, centr. zamek, 

. el. Otw. szyby, welur, 4  zagłówki, halogeny, garażowany, 
115 KM, 61/100 km • 32.000 zł., tel. 071/353-06-86, 
0502/03-85-60 ^
RENAULT LAGUNA KOMBI. 1996/97 r., 97 tys. km. 2200 
ccm. TDi, popielaty metalic, szyba w klapie tylnej uchyla
na, klimatyzacja, skóra, immobilizer, centr. zamek, wspo
maganie, halogeny, hak, e l' otw. szyby, el. reg. lusterka, 
właściciel niepalący, garażowany, stan b. dobry, - 32.500 
zł. Wrocław, tel. 071/341-ą4»31,0601/73-26-01 
RENAULT LAGUNA. 1997^. 45 tys. km. 200a.ccm, 16V, 
granatowy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, komputer mó
wiący, 140 KM. książka serwisowa, - 33.500 zl. Bolesła
wiec, tel. 0601/87-14-49
RENAULT LAGUNA, 1997 r.. 34 tys. km. 2000 ccm, zielo
ny metalik, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 33.000 zł. 
Opole. tel. 077/421-51-64
RENAULT LAGUNA KOMBI. 1997 r , 85 tys. km, 2200 ccm, 
diesel, biały, ABS, wspomaganie, RO, immobilizer, centr. 
zamek, el. otw. szyby, tyina i boczne szyby ogrzewane, we
lurowa tapicerka, RO, instalacja teł. komórkowego, roleta, 
5 zagłówków, -  34.800 zL  Prochowice, tel. 076/858-40-58 
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RENAULT LAGUNA ALIZE, 1997 r., 81 tys. km, 1800 ccm, 
granatowy metalic, klimatyzacja, ABS, centralny zamek, im- 
mobilizer, alarm, RO. aluminiowe felgi, podłokietniki. welu
rowa tapicerka, spoiler, z  salonu, et. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, wspomaganie kier., halogeny, poduszka 
pow., garażowany, - 36.000 zł. Kob ierzyce, tel. 
0609/2^1-24
RENAULT LAGUNA, 1997 r., 38 tys. km. 2000 ccm. ben
zyna. zielony metalic, ABS, immobilizer, poduszka pow., 
el. otw. przednie szyby, kupiony w salonie, radio, - 30.500 
zł. .Lubań, tel. 0603/80-48-19 
RENAULT LAGUNA RT, 1997 r.„1_00 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, periowografitowy, homologacja na furgon, 5 osób, 
ABS, klimatyzacja, el. reg. lusteika, el. otw. szyby, termo
metry, RO i CD, 2 kpi. kół, alum. felgi i stalowe, - 41.000 zł. 
Ostrów WIkp., tel. 062/591-54-60 po 21, 0601/87-69-45 
RENAULT LAGUNA, 1997 r., 47 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, zielony metalic, poduszka pow., wspomaganie, ABS, 
centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusteika, obrotomierz, 
el. reg. reflektory, - 26.500 zł. Syców, tel. 062/785-94-95, 
0604/27-78-61
RENAULT LAGUNA RT KOMBI, 1997 r., 74 tys. km, 2000 
ccm, benzyna, kolor grafitowy, ABS, el. reg. lusterka, eł. 
otw. szyby, poduszka pow., centr. zamek, wspomaganie, 
halogeny, kupiony w salonie, garażowany, bez wypadku, 
zderzaki w kolorze nadwozia, I rejestracja w 11.1997 r, -
32.000 zł. Wrocław, tel. 0603/95-97-96
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1997 r., 109 tys. km. 2200 
ccm, diesel 12V, biały, ABS, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, wspomaganie kier., regulowana kierownica, ha
logeny, immobilizer, centralny zamek, 5 zagłówków, relingi 
dachowe, roleta bagażnika, welurowa tapicerka, stan b. 
dobry, - 37.000 zl lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 
071/392-38-80, 0602/68-51-06 
RENAULT LAGUNA RNA, 1997/98 r , 76 tys. km. 1800 
ccm, benzyna, granatowy, centr. zamek, eł. otw. szyby, ABS. 
wspomaganie, poduszka pow., nowe opony i amortyzato
ry, garażowany, - 26.500 zł. Świdnica, teł. 074/852-1342, 
0602/38-28-53
RENAULT LAGUNA KOMBI. 1998 r , 95 tys. km. 2000 ccm, 
benzyna, granatowy metalic, pełne wyposażenie, klimatro
nic, welurowa tapicerka, stan b. dobry, - 36.000 zł. Dzier
żoniów, teł. 074/831-00-50, 0606/68-67-25 
RENAULT LAGUNA II, 1998 r , 49 tys. km, 1600 ccm. 16V. 
perłowogranatowy. nowy model, ABS, klimatyzacja, tapi
cerka welurowa, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, atrakc. 
wygląd, stan b. dobry. - 36.000 zł. Lubin, tel. 0604/28-12-09, 
076/818-48-14 po godz. 20
RENAULT LAGUNA. 1998 r., 55 tys. km. 2200 ccm. ben
zyna, kolor morski, pełne wyposażenie, - 28.000 zł. Wro
cław, tel. 0600/54-63-34
RENAULT LAGUNA, 1998 r., 30 tys. km. 1600 ccm, nie
bieski metalic. nowy model, ABS, 2 pod. powietrzne, koła 
zimowe, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. 
reflektory, reg. kierownica, RO, CD, insL gazowa, atrakc. 
wygląd, klimatyzacja, - 39.000 zł. Żary, teł. 0606/87-85-17 
RENAULT LAGUNA II, 1999 r., 40 tys. km, 1800 ccm. 16V. 
granatowy metalic, 4 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, 
eł. otw. szyby, el. reg. lusteika, wersja limitowana, - 39.900 
zł. Bolesławiec, teł. 0601/87-14-49 
RENAULT LAGUNA II, 1999 r., 66 tys. km. 1900 ccm, TDI, 
ciemnozielony metalic, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. 
otw. szyby, immobilizer, centr. zamek + pilot, ABS, wspo
maganie. - 42.500 zł. Bra lin , tel. 062/781-20-97, 
0607/35-01-35
RENAULT LAGUNA II, 1999 r„ 80 tys. km. 2200 ccm, tur
bo D, szary metalic, kpi. dokumentacja, klimatyzacja, eł. 
otw. szyby, 4 pod. powietrzne, welurowa tapicerka, ABS, 
wspomaganie, centr. zamek, RM, -48.500 zł. Legnica, teł. 
076/862-03-91, 0605/63-27-78 
RENAULT LAGUNA, 2000 r., 9 tys. km, 1900 ccm, TDi. 
granatowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, -
46.000 zł. Bolesławiec, teł. 0604/48-85-65
RENAULT LAGUNA RXE, 2000 r., 25 tys. km. 1800 ccm. 
ciemnogranatowy metalic, 120 KM, ABS, 4 poduszki po
wietrzne, el. otwierane szyby, aluminiowe felgi, centralny 
zamek, bez wypadku, z salonu, faktura VAT, - 60.000 zl. 
Wrocław, teł. 0601/73-65-99
RENAULT LAGUNA, 2000 r., 1 tys. km, 1600 ccm. 16V, 
perłowografitowy, ABS. klimatyzacja. 4  pod. powietrzne, 
pełna elektryka. RO , - 47.500 zł. Wrocław, tel. 
071/351-15-65
RENAULT MEGANE RT. 1996 r.. 90 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, bordowy metalic, 2 pod. powietrzne, centr. za
mek, el. otw. szyby. el. reg. lusterka, szyberdaęh, bez wy
padku, książka serwisowa, - 24.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/87-14-49
RENAULT MEGANE, 1996 r , 64 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, wspomaganie, klimatyzacja, kupiony w 
salonie, centr. zamek + pilot, Muł-T-Lock, alarm, radio Pio
neer, dodatkowe światło .stop', - 22.800 zł (możliwe raty 
przez komis). Legnica, tel. 0604/41-80-47 
RENAULT MEGANE, 1996 r., 53 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, elektr. otw. szy
by, elektr. reg. lusterka, sprowadzony w całości, zadbany, 
zarejestrowany, - 22.700 zł. Wrocław, tel. 071/355-68-10 
lub Prochowice, 076/858-44-51 
RENAULT MEGANE RT, 1996 r., 61 tys. km, 1600 ccm. 
wtrysk, szary metalic, klimatyzacja, el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusteika, el. reg. reflektory, centralny zamek + pilot, 
immobilizer, radioodtwarzacz, hak. zderzaki i listwy w ko
lorze nadwozia, halogeny, nowe opony. I właściciel, w kra
ju od 4 lat, pełna dokumentacja, - 25.500 zł. Góra, tel. 
065/543-38-01, 0605/09-42-12 
RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r.. 70 tys. km, 1600 
ccm, granatowy metalic, el. otw. szyby, eł. reg. reflektory, 
szyberdach, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, 
sportowy ukł. wydechowy Remus, immobilizer, wspoma
ganie. - 24.000 zł. Jaroc in , tel. 0601/55-68-21, 
062/747-84-59
RENAULT MEGANE, 1996 r., 94 tys. km, 1400 ccm, wtrysk.

granatowy, wspomaganie, centr. zamek, alarm, immobili
zer, RO, z  salonu w Polsce, garażowany, - 22.600 zł. K .*  
no. tel. 0605/60-38-70, 58-63-99 
RENAULT MEGANE RT, 1996 r., 130 tys. km. 1600 ccm. 
biały, stan dobry, radioodtwarzacz, el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, - 22.500 zl. Kłodzko, tel. 0605/28^30-57 
RENAULT MEGANE. 1996 r., 88 tys. km, 1400 ccm, czer
wony, kupiony w salonie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby i 
szyberdach, centr. zamek, welurowa tapicerka, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, - 21.500 zł. Legnica, tel. 
0502/59-27-69
RENAULT MEGANE, 1996 r., 1400 ccm, zielony metalic, 
wspomaganie, kupiony w salonie, c. zamek + pilot, - 23.500 
zł. Legnica, tel. 0604/41-80-47 
RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r.. 103 tys. km, 2000 
ccm, benzyna, czerwony, el. otw. szyby, oł. reg. lusterka i 
podgrzewane, alum. felgi, RO z  RDS + pilot, immobilizer, 
alarm, centr. zamek, halogeny, wskażnft oleju, oznakowa
ny, poduszka, zimowe koła, kupiony w salonie, bez wypad
ku, serwisowany, nowe opony, stan idealny, - 28.700 zl lub 
zamienię. Leszno, tel. 0606/20-17-33 
RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r„ 50 tys. km, 1600 
ccm, granatowy, ABS, centr. zamek, alum. felgi, wspoma
ganie, 2 poduszki pow., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
szyberdach, oryg. RM, welurowa tapicerka, • 24.900 zł. 
Lipno. tel. 065/534-03-09
RENAULT MEGANE. 1996 r.a 125 tys. km. 1400 ccm, 
wtrysk, zielony metalic, kupiony w salonie, blokada skrzyni 
biegów, radio Philips, I właściciel, garażowany, stan b. do
bry, pełna dokumentacja, książka serwisowa, - 20.000 zl. 
Międzybórz, woj. kaliskie, tel. 0604/14-89-56 
RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r., 72 tys. km, 1600 
ccm, benzyna, granatowy metalic, onmobilizer, centr. za
mek, RO. - 22.500 zł. Poznań, teł. 0602/10-36-57 
RENAULT MEGANE, 1996 r., 51 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna wszystkie el. dodatki, wspomaganie, radio, stan b. 
dobry, - 22.500 Zł. Prochowice, tel. 076/856-44-51 
RENAULT MEGANE COUPE. 1996 r., 85 tys. km, 1600 
ccm, benzyna, morska zieleń metalic, alum. felgi, pod. po
wietrzna, wspomaganie, immobilizer + alarm, spoiler, eł. 
otw. szyby, centr. zamek, halogeny, eł. reg. reflektory, ku> 
piony w salonie w Polsce, serwisowany, garażowany, wf-Sfifc' 
ściciel niepalący, - 31.000 zł. Strzelin, tel. 071/393-10-76, 
0607/35-40-29
RENAULT MEGANE, 1996 r.. 23 tys. km. 1600 ccm, biały, 
zderzaki w kolorze nadwozia, immobilizer, wspomaganie 
kier., centralny zamek, RM Philips, el. otwierane szyby, el. 
reguł, reflektory, regidowana kierownica, welurowa tapicer
ka, - 21.000 zł. Wrocław, teł. 0603/66-53-38 
RENAULT MEGANE RN, 1996 r., 139 tys. km, 1400 ccm, 
kolor wiśniowy metalic, kupiony w salonie, książka serwi
sowa, centr. zamek, wspomaganie, naponacze pasów, 
Mul-T-Lock, el. reg. reflektory, reg. kierownica, dzielona 
tylna kanapa, RM + 4  głośniki, bagażnik dachowy, opony 
zimowe, - 19.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-14-63, 
0604/22-26-59
RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r., 60 tys. km, 1600 
ccm, 16V, niebieski metalic, centralny zamek, welurowa 
tapicerka, pełna dokumentacja, stan b. dobry, -19.500 zł. 
Wrocław, tel. 0605/05-33-05
RENAULT MEGANE. 1996 r., 82 tys. km. 1600 ccm, ben
zyna, niebieski metalic, 2 pod. powietrzne, szyberdach, 
wspomaganie, centr. zamek, immobilizer, welurowa tapi
cerka, halogeny, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. 
reflektory, nie eksploatowany w kraju, kpi. dokumentacja, 
stan b. dobry. - 23.500 zł. Żary, tel. 068/374-61-17 
RENAULT MEGANE RT. 1996/97 r.. 1600 ccm, niebieski 
metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, pełne wy
posażenie elektr., szyberdach, wszystkie dodatki, książka 
serwisowa, kupiony w salonie, bez wypadku, - 25.500 zł. 
Bolesławiec, tel. 0603/12-47-27 
RENAULT MEGANE RT, 1997 r., 42 tys. km, 2000 ccm. 
benzyna, srebrny metalic, wspomaganie, ABS, klimatyza
cja, centr. zamek + pilot, alarm, immobilizer, el. otw. szyby, 
el. reg. reflektory i lusterka, reg. kierownica, 2 poduszki 
pow., napinacze pasów, reguł, fotel kierowcy, RO z dżojsti
kiem, welurowa tapicerka, - 31.800 zł. Legnica, tel. 
0602/60-51-47
RENAULT MEGANE. 1997 r.. 41 tys. km, 1900 ccm. t « $ i  
D, szary metalic, komputer, RO, 5-drzwiowy, wspomaga
nie. centr. zamek z  pilotem, el. otw. szyby, el. reg. reflekto- 
ry, halogeny, immobilizer, wskaźnft oleju, reg. kierownica i 
fotel, w kraju od roku, zarejestrowany, welurowa tapicer
ka, stan b. dobry, - 30.500 zł. Bojanowo, tel. 065/545-61-46. 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997 r., 75 tys. km, 1400 
ccm, granatowy, poduszka pow., wspomaganie kier., im
mobilizer, alarm, blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, -
25.500 zł. Brzezia Łąka, teł. 071/315-38-86 
RENAULT MEGANE CLASSIC. 1997 r.. 100 tys. km, 1600 
ccm, wtrysk, biały, klimatyzacja, el. otwierane szyby, radio
odtwarzacz z  RDS, wspomaganie kier., welurowa tapicer
ka, alarm, immobilizer, regulowana kierownica i fotel, stan 
b. dobry, - 27.500 zł. Głogów, tel. 076/835-53-32, 
0607/10-44-97
RENAULT MEGANE COUPE, 1997 r.. 61 tys. km. 1600 
ccm. perłowoniebieski metalic, serwo, 2 pod. powietrzne, 
centr. zamek + pilot, immobilizer. RM sterowany w kierow
nicy. ABS, klimatyzacja, I właściciel w kraju, spoiler, stan b. 
dobry, -  34.900 zł. Jasień Żarski, woj. zielonogórskie, tel. 
0501/57-38-57
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997 r.. 38 tys. km. 1900 
ccm, DTi, bordowy metalic, el. otw. szyby, el. reg. świateł, 
centr. zamek, wspomaganie, reg. kierownica, pirotechnicz
ne pasy, radioodtwarzacz oryginalny, halogeny. - 32.500 
zł. Kalisz, tel. 062/767-42-40, 0501/71-45-85 
RENAULT MEGANE, 1997 r., 60 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, czerwony, bez wypadku, kupiony w Polsce w salo
nie, poduszka pow., centralny zamek, oryginalny lakier, 
alarm, serwisowany w serwisie Renaulta, pełna dokumen
tacja, - 25.400 zł. K łodzko, tel. 074/865-80-08. 
0603/50-41-74
RENAULT MEGANE COUPE. 1997 r . 87 tys. km. 1600 
ccm, żółty, radioodtwarzacz, el. otw. szyby, reg. k ie ró w ^ , 
ca i pasy, alarm, immobilizer, centr. zamek, kupiony w sa
lonie w Polsce, bez wypadku, - 28.000 zł. Konin, tel. 
063/275-03-77, 0605/54-39-24 
RENAULT MEGANE CLASSIC. 1997 r.. 43 tys. km. 1900 
ccm, diesel, zielony metalic, centr. zamek, immobilizer, el. 
otw. szyby, radio, welurowa tapicerka, - 28.000 zl. Lubin, 
tel. 076/844-36-43
RENAULT MEGANE CLASSIC. 1997 r., 67 tys. km. 1600 
ccm, bordowy metalic, 2 poduszki powietrzne, ABS, wspo
maganie kier., el. otwierane szyby, centralny zamek, im
mobilizer, halogeny, roleta, RM, stan b. dobry, - 27.800 zł. 
Oleśnica, tel. 071/798-18-42, 0601/93-44-53 
RENAULT MEGANE COUPE. 1997 r., 2000 ccm, benzyna 
el. otw. szyby, klimatyzacja, alum. felgi, centr. zamek + pi
lot, RO , - 29.000 zł lub zamienię. Ostrów WIkp., tel. 
0603/93-45-72
RENAULT MEGANE. 1997 r., 75 tys. km. 1900 ccm. die
sel, biały, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, alarm, pod. po
wietrzna, wspomaganie, I właściciel, - 27.900 zł. Wrocław, 
teł. 0602/45-57-36
RENAULT MEGANE RT. 1997/98 r., 79 tys. km, 1600 ccm 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, immobHizer, reg. kierowni
ca, klimatyzacja, alarm, RO. stan b. dobry, zadbany, -
28.500 zl. Mirsk, teł. 0608/41-60-73, woj. jeleniogórskie 
RENAULT MEGANE. 1998 r., 70 tys. km, 1400 ccm, srebrny 
metalic, - 27.000 zł. Wrocław, tel. 0502/65-19-50 
RENAULT MEGANE CLASSIC. 1998 r., 35 tys. km, 1900. 
ccm, diesel, zielono-niebieski metalic, I właściciel, garaż 
wany, ABS, wspomaganie, centr. zamek, poduszka pow. 
kierowcy, immobilizer, reg. kierownica i światła, napinacze
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pasów, RO, welurowa tapicerka i pokrowce, opony Michę- 
lin 13 x 175, stan idealny, - 33.500 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/645-49-03
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1998 r., 36 tys. km, 1400 
ccm, ENERGY, biały, ABS, elektryka, centr. zamek, wspo
maganie, immobilizer, radioodtwarzacz Blaupunkt + stero
wanie w kierownicy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, • 26.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/593-07-38* 
0606/61-60-42
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1998 r..,,45 tys. km, 1400 
ccm, zielony metalic, ABS, wspomaganie kier., reg! kierow
nica, centr. zamek ■+ pilot, immobilizer, 2 pod. powietrzne, 
el. otw. szyby, szyberdach, lusterka, kontr, drzwi, pasów, 
temp., garażowany, - 33.000 zł lub zamienię na Citroena 
Eyasion. Przemków, tel. 076/831-02-45, 0604/93-31-91 
RENAULT MEGANE RL, 1998 r., 30 tys. km. 1400 ccm, 
zielony metalic, wspomaganie, centr. zamek, alarm, radio

-odtwarzacz, kupiony w salonie, II właściciel, - 27.000 zł.
. Wieluń, tel. 043/841-92-23

RENAULT MEGANE, 1998 r.. 45 tys. km, 1400 ccm, meta- 
lic^centralny zamek, poduszka powietrzna, alarm, • 24.000 
zł. Wrocław, tel. 071/327-50-41, 0501/25-06-54 
RENAULT MEGANE, 1998 r., 80 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, zderzaki w kolorze nadwozia, ABS, wspomaga
nie kier., centralny zamek, el. otwierane szyby, - 27.500 zł. 
Żarów, tel. 074/858-93-69
RENAULT MEGANE RT, 1999 r., 34 tys. km. 1400 ccm. 
16V, biały, pełne wyposażenie oprócz skóry, • 38.000 zł. 
Mirków, tel. 071/315-13-39
RENAULT MEGANE KOMBI, 1999 r., 16 tys. km, 1600 ccm, 
16V, czerwony, bogate wyposażenie, zadbany, garażowa
ny, - 39.900 zł. Ostrów W lkp., tel. 062/738-12-65, 
0602/72-56-71
RENAULT MEGANE RT CLASSIC, 1999 r., 44 tys. km, 
1400 ccm, 16V, zielony metalic, 95 KM, kupiony w salonie. 
4 poduszki powietrzne, ABS, wspomaganie kier., immobili
zer, alarm, centralny zamek, el. otwierane szyby, el. reg. 
lusterka, komputer, halogeny, welurowa tapicerka, możli
we raty, • 38.000 zł. Strzegom, tel. 074/855-53-37, 
0609/50-78-70
RENAULT MEGANE, 1999 r., 70 tys. km. 1900 ccm, die
sel, biały, ABS, centralny zamek, 4 poduszki pow., el. otwie
rane szyby, wspomaganie kier., regulowana kierownica, 
RM. • 32.900 zł. Świdnica, tel. 074/853-62-50 
RENAULT MEGANE. 1999 r., 11 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
zielony, ABS, wspomaganie, 4 pod. powietrzne, el. otw. szy
by, e l. reg. lusterka, - 39.000 zł. Wrocław, te l. 
0605/28-72-83, 071/782-81-90 
RENAULT MEGANE KOMBI RN, 1999 r., 76 tys. km, 1400 
ccm, 16V, ciemnowiśniowy metalic, 4 poduszki powietrz
ne, ABS, el. otwierane szyby, centralny zamek, immobili
zer, relingi dachowe, bez wypadku, kupiony w salonie w 
Polsce, I właściciel, serwisowany, garażowany, - 40.000 
zł. Wrocław, tel. 0607/63-23-15 
RENAULT MEGANE, 2000 r., 3 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
biały, wszystkie el. dodatki, 4 pod. powietrzne, alum. felgi, 
RM, ABS, klimatyzacja, halogeny, centr. zamek, - 38.600 
zł. Rawicz, tel. 065/545-48-63, 0601/86-11-92 
RENAULT SAFRANE RT, 1993 r., 200 tys. km, 2200 ccm, 
wtrysk, srebrny metalic, ABS, komputer, el. otwierane szy
by, el. reguł, lusterka, el. reg. reflektory, centralny zamek, 
alarm, aluminiowe felgi, miniwieża Philips, szyberdach, 
immobilizer, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, pod
łokietnik, -19.250 zł. Bielawa, tel. 074/833-75-10 
RENAULT SAFRANE, 1993 r., 2500 ccm, TDI klimatyza
cja, ABS, wspomaganie, centr. zamek + pilot, el. otw. szy
by, stan b. dobry, el. reg. lusterka, - 23.500 zł. Świebodzi
ce, tel. 074/854-70-98, 0605/62-03-24 
RENAULT SAFRANE, 1993 r., 160 tys. km, 2200 ccm, Si, 
granatowy, skóra, ABS, klimatyzacja, wspomaganie kier., 
pełne wyposażenie elektr., wieża Philips, pilot, alarm, tem
pomat, centralny zamek + pilot, - 22.000 zł lub zamienię 
na inny. Żarów, tel. 074/858-00-32, 074/858-93-50, 
0607/45-56-57
RENAULT SAFRANE, 1993/94 r., 2000 ccm, 145 KM, gra
fitowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimaty
zacji, • 21.000 zł lub zamienię na tańszy do 12.000 zł. Góra, 
tel. 065/544-46-25 po godz. 16 
RENAULT SAFRANE BALCARA, 1994 r.. 120 tys. km. 3000 
ccm, V6, granatowy metalic, sprowadzony w całości, peł
ne wyposażenie, aluminiowe felgi 16”, - 17.800 zł. Wro
cław, tel. 310-71-38, 0606/22-38-79 
RENAULT SAFRANE, 1994/95 r., 2500 ccm, TDi pełne wy
posażenie, alarm, - 29.000 zł. Wrocław, tel. 071/336-10-68 
RENAULT SAFRANE, 1995 r., 122 tys. km, 2100 ccm, TDI 
wspomaganie, centr. zamek, immobilizer + pilot, 2 x klima
tronik, dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, podło
kietnik, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, • 27.500 zł. Żmi
gród, tel. 0602/26-07-50
RENAULT SAFRANE, 1995/5 r., 80 tys. km, 2200 ccm, 
benzyna, granatowy metalic, bez wypadku, klimatyzacja, 
ABS, serwo, 2 pod. powietrzne, wieża audio, pełna elek
tryka, do sprowadzenia z Niemiec, z cłem, - 27.500 zł. Je
lenia Góra, tel. 0604/05-62-40 
RENAULT SAFRANE, 1996 r., 104 tys. km, 2100 ccm, tur
bo D, perłowogranatowy, klimatyzacja, alum. felgi, pełne 
wyposażenie elektr., stan b. dobry, nie eksploatowany w 
kraju, - 42.000 zł. Lubin, tel. 076/849-35-11, 840-82-56 
RENAULT SAFRANE II, 1996/97 r., 100 tys. km, 2200 ccm, 
turbo D, szary metalic, centr. zamek, el. reg. refloktoiy, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, immobilizer, 2 pod. powietrz
ne, ABS, klimatyzacja, reguł. wys. mocowania pasów, we
lurowa tapicerka, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -42.000 
zł. Wschowa, tel. 065/540-50-74 
RENAULT SAFRANE II, 1997 r., 62 tys. km, 2000 ccm, 
16V, kolor morski, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, 
el. otw. szyby, el. reg. reflektory, wspomaganie, welurowa 
tapicerka, RM, - 37.900 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
RENAULT SAFRANE, 1998 r., 2000 ccm, benzyna, jasno
beżowy metalic, instalacja gazowa, pełne wyp. elektr., 4 
poduszki powietrzne, automatic, klimatronic, alum. felgi, 
komputer, ABS , EPS , - 43.000 zł. Radłów, tel. 
062/735-35-82
RENAULT SCENIC, 1996/97 r., 70 tys. km, 1600 ccm, Pb/, 
perłowografitowy, centr. zamek, pilot, immobilizer, el. otw. 
szyby, welurowa tapicerka, atrakcyjny wygląd, - 31.500 zł. 
Wrocław, tel. 385-21-93
RENAULT SCENIC RT, 1997 r., 32 tys. km, 2000 ccm, per- 
łowoniebieski, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, 2 szy- 
berdachy, stan b. dobry, - 34.500 zł. O leśn ica, tel. 
071/398-28-24
RENAULT SCENIC, 1997 r., 36 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, ABS, klimatyzacja, el. reg. lusterka, halogeny, 
elektr. otw. szyby, • 33.000 zł. Poznań, tel. 0604/47-11-66 
RENAULT SCENIC, 1997 r , 90 tys. km, 1400 ccm, zielo
ny, centralny zamek, wspomaganie kier., immobilizer, ra
dio, alarrrfi stan b. dobry, • 32.000 zł. Kamiennik, tel. 
077/431-21-79, 0606/12-83-05 
RENAULT SCENIC RT, 1997 r., 32 tys. km, 2000 ccm. per- 
łowoniebieski, ABS, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja 2 x 
szyberdach, stan b. dobry, - 34.500 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-28-24
RENAULT SCENIC, 1997 r„ 122 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, granatowy metalic, pod. powietrzne, klimatyzacja, 
elektryka, kompletna dokumentacja, kupiony w salonie w 
kraju, serwisowany, stan techn. idealny, bez wypadku, •
35.900 zł lub zamienię na Opla Omegę B kombi, możliwa 
dopłata. Wałbrzych, tel. 0602/28-30-95 
RENAULT SCENIC. 1997/98 r., 35 tys. km. 1600 ccm, bor
dowy 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
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dnia, spoilery, immobilizer, • 17.900 zł. Wrocław, tel. 
071/354-22-03, 0605/65-80-69 
SEAT CORDOBA, 1994/§5 r. wspomaganie, szyberdach, 
centr. zamek, el. otw. szyby, stan b. dobry, -15.800 zł. Żary, 
tel. 0604/50-59-32, 0604/50-85-58 
SEAT CORDOBA, 1995 r., 124 tys. km, .1900 ccm, diesel, 
zielony metalic, pełne wyposażenie elektr., centr. zamek, -
22.200 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-62-92, 0603/13-68-14 
SEAT CORDOBA, 1995 r., 83 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, niebieski metalic, 4-drzwiowy, wspomaganie, szyber

dach, centr. zamek, radio, w kraju od tygodnia, -18.900 zł. 
Syców, tel. 062/785-35-30, 0606/37-88-48 
SEAT CORDOBA GLX, 1995 r., 1600 ccm, benzyna, grafi
towy metalic, w kraju od tygodnia, bez wypadku, el. otwie
rane szyby, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek, szy
berdach, atrakcyjny wygląd, stan techn. b: dobry, immobi
lizer, - 20.800 zł. Sobótka, tel. 0601/15-66-99 
SEAT CORDOBA, 1995 r., 73 tys. km. 1900 ccm. diesel, 
zielony metalic, wspomaganie, centr. zamek, obrotomierz, 
ciemne tylne szyby, - 22.200 zł. Syców, tel. 062/785-94-95, 
0604/27-78-61
SEAT CORDOBA GUC, 1995 r., 160 tys. km, 1600 ccm, 
Biesel, czerwony, I właściciel, z salonu, udokum. pocho
dzenie, wspomaganie, centr. Zamek, immobilizer, RO Pio
neer, -17.900 zł. Wrocław, tel. 071/342-45-10 
SEAT CORDOBA GLX, 1995/96 r., 1600 ccm, Pb/, ciem
nozielony metalic, I właściciel w Niemczech, I właściciel w 
Polsce, bez wypadku, 2 poduszki powietrzne, centralny 
zamek, immobilizer, wspomaganie kier., oryginalny szyber
dach, po przeglądzie, el. otwierane szyby, el. reg. reflekto
ry, alarm, radioodtwarzacz, - 20.900 zł. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/815-66-61, 0602/11-04-88 
SEAT CORDOBA. 1996 r., 111 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, wiśniowy, białe zegary, sportowe zawieszenie, lakiero
wane zderzaki i lusterka, 2 pod. powietrzne, szyberdach, 
el. otw. szyby, 4 zagłówki, RO i 6 głośników, reg. kierowni
ca, • 22.500 zł. Śmigiel, tel. 065/518-94-04,0608/24-82-84 
SEAT CORDOBA, 1996 r., 111 tys. km, 1400 ccm, ciem
nozielony metalic, wspomaganie, centr. zamek, opony zi
mowe, 4 zagłówki, oszczędny, - 23.000 zł. Wrocław, teł. 
071/367-31-14
SEAT CORDOBA, 1996 r., 126 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, srebrny metalic, centr. zamek, wspomaganie, 2 poduszki 
pow., immobilizer, alum. felgi, kubełkowe fotele, el. otw. 
szyby, sportowy ukł. wydechowy, RM Blaupunkt, • 25.600 
zł. Złotoryja, tel. 0503/79-01-65
0  SEAT CO RD O BA  SX, 1996/97 r., 55 tys. km, 1800 

ccm , 16V, czerwony, e l. otw. szyby, AB S , wspo
maganie, szyberdach, reg. k ierownica, sportowe 
fotele, stan Idealny, • 27.500 zł lub zam ienię na 
A ud i 80 a lbo 100 kombi, d iese l. Św idnica, tel. 
074/640-48-19, 0608/59-25-16 012642001

SEAT CORDOBA, 1997 r., 45 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
wiśniowy metalic, centr. zamek, - 22.500 zł lub zamienię 
na tańszy lub do remontu. Szprotawa, tel. 068/376-65-67 
SEAT CORDOBA, 1997 r., 60 tys. km, 1400 ccm. benzy
na, ceglasty metalic, wspomaganie kierownicy, centralny 
zamek, szyberdach, ABS. • 25.000 zl. Jelenia Góra, tel. 
075/643-65-12 po godz. 20, 0607/52-20-29 
SEAT CORDOBA, 1997 r., 70 tys. km ,1600 ccm, granato
wy metalic, 2 poduszki pow., wspomaganialuer., ABS, cen
tralny zamek, Mul-T-Lock. immobilizer. szyberdach, orygi
nalne radio Seat, 6 głośników, stan b. dobry, garażowany,
- 25.600 zł. Wrocław, tel. 0605/21-70-70
SEAT CORDOBA SXE, 1998 r., 25 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, czerwony, kupiony w salonie, bez wypadku, pełne 
wyposażenie, oryginalne listwy i osłona silnika, • 28.500 
zł. Kalisz, tel. 0601/74-27-45 
SEAT CORDOBA, 1998 r., 18 tys. km, 1600 ccm, 16V, żół
ty, ABS, wspomaganie kier., regulowana kierownica, cen
tralny zamek + pilot, aluminiowe felgi, szyberdach, - 27.000 
zł. Poznań, tel. 061/291-53-23, 0606/38-06-29 
SEAT CORDOBA, 1998 r., 75 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
wiśniowy metalic, ABS, centralny zamek, el. otwierane szy
by, Mul-T-Lock, 2 poduszki powietrzne, szyberdach, wspo- 

‘  maganie kier., RM, - 33.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-99-90 
SEAT CORDOBA KOMBI. 1998/99 r.. 1600 ccm, benzyna, 
biały, relingi dachowe, wspomaganie kier., zadbany, gara
żowany, serwisowany, bez wypadku, stan silnika i blachar
ki b. dobry, - 21.400 zł + VAT. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0602/88-89-68
SEAT CORDOBA VARIO, 1999 r., 1900 ccm, TDi, czerwo
ny, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, relingi dachowe, wspo
maganie kier. • 12.500 DEM + cło lub na gotowo 35.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-68-10
SEAT CORDOBA, 1999 r., 53 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, czeiwony, stan idealny, I właściciel, bez wypadku, książ
ka serwisowa, poduszka pow., alarm + centr. zamek, wspo
maganie, e l. otw. szyby, - 28.500 zł. Wrocław, tel. 
0604/95-93-70
SEAT CORDOBA, 1999/00 r., 56 tys. km. 1600 ccm. żółty.
1 właściciel, bogata wersja, - 35.000 zł lub zamienię na die
sla. Piaski Wlkp., tel. 065/571-96-17 po godz. 16
SEAT CORDOBA VARIO, 2000 r., 7 tys. km, 1400 ccm, 
srebrny metalic, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, alum. 
felgf, • 35.000 zł. Międzychód, tel. 0603/45-13-96 
SEAT CORDOBA, 2000 r., 1400 ccm, benzyna, srebrny, 
kupiony u dilera, na gwarancji do 08.2001 r., blokada skrzyni 
biegów, radio Sony, 2 pod. powietrzne, bez wypadku, ga
rażowany, • 39.000 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-32-35 
SEAT CORDOBA, 2000 r., 3 tys. km, 1400 ccm, MPi, srebr
ny metalic, z salonu, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, 
centr. zamek, 2 zabezpieczenia, komputer, gwarancja, -
26.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-21-19, 0601/41-02-89 
SEAT IBIZA, 1989 r., 900 ccm, benzyna, czerwony, stan 
techn. i blacharski b. dobry, 5-biegowy, kpi. dokumentacja,
- 6.800 zł lub zamienię. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
SEAT IBIZA, 1989 r., 900 ccm, benzyna, czeiwony, stan 
b. dobry, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, - 6.800 zł lub za
mienię. Prudnik, tel. 077/437-61-30
SEAT IBIZA, 1990 r., 115 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
czarny, silnik system Porsche, 5-drzwiowy, 5-biegowy, •
8.000 zł. Wrocław, tel. 0604/86-71-96
SEAT IBIZA, 1990 r., 120 tys. km, 1200 ccm, Porsche, czar
ny, 3-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, RO, hak, I właści
ciel w Polsce, techn. sprawny, - 6.900 zł. Bolesławiec, tel. 
0608/57-10-62
SEAT IBIZA, 1990 r., 1200 ćcm, benzyna 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, stan b. dobry, na zachodnich tablicach • 1.650 zł. 
Chojnów, tel. 0600/18-48-26
SEAT IBIZA, 1990 r., 900 ccm, benzyna, biały, 3-drzwio- 
wy, 5-biegowy, białe tablice, udokum. pochodzenie - 550 
DEM. Gubin, tel. 0603/10-50-15, 0502/42-59-67 
SEAT IBIZA, 1990 r., 900 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, RM, kpi. opon zimowych, - 7.700 zł. Wrocław, tel. 
0602/49-01-58
SEAT IBIZA CLX, 1991 r., 1200 ccm, czarny, nowy układ 
wydechowy, RO, system Porsche, obrotomierz, nowe ogu
mienie, ogrzewana tylna szyba, garażowany, zadbany, -
8.500 zł. Wołów. tel. 0600/12-75-41 lub 071/389-25-22 
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 87021211

SEAT IBIZA, 1991 r„ 80 tys. km, 900 ccm, benzyna, nie
bieski, RO, • 7.900 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-49-08 
SEAT IBIZA, 1991 r., 113 tys. km, 1200 ccm, niebieski me
talic, RO  Pioneer, zestaw głośnikowy, centr. zamek, 
5-drzwiowy, nowy akumulator, • 7.500 zł. Góra, tel. 
065/544-44-91
SEAT IBIZA, 1991 r., 1200 ccm, czerwony, 3-drzwiowy,

RENAULT SCENIC. 1998 r.. 90 tys. km, 1900 ccm, TDI, 
niebieski metalic, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki pow., alum. 
felgi, kpi. dokumentaqa, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
oryg. radio, - 44.400 zł. Głogów, tel. 076/831-61-88, 
831-12-29
RENAULT SCENIC, 1998 r., 1600 ccm, czerwony, pełne 
wyposażenie oprócz klimatyzacji, I właściciel, homologa
cja na samochód ciężarowy, możliwa faktura VAT, - 32.500 
zł. Kluczbork, tel. 077/418-13-32, 0605/22-55-88 
RENAULT SCENIC, 1998 r., 32 tys. km, 2000 ccm, kolor 
.noc Kairu*, automatic, ABS, poduszka pow., klimatyzacja, 
centr. zamek, wspomaganie, radio, CD, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, immobilizer, wersja Egeus, 6 głośników, -
38.700 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Ostrów Wlkp., tel. 
0501/22-11-85
RENAULT SCENIC, 1999 r., 20 tys. km, 1900 ccm, perło- 
woniebieski, metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspo
maganie, ABS, klimatyzacja, centr. zamek na pilota, pod
grzewana tylna szyba, 4  poduszki pow., w kraju od 01.2000 
r. - 48.500 zł. Oława, tel. 071/313-78-17 
RENAULT SCENIC, 1999 r. 1600 ccm, 16V, pełne wypo
sażenie oprócz skóry, • 42.000 zł lub zamienię. Pakosław, 
tel. 065/547-84-99, 0608/78-43-18 
RENAULT SCENIC, 2000 r., 22 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
szary metalic, ABS, alum. felgi, klimatyzacja, 4 poduszki 
pow., 4 el. otw. szyby, otwierana tylna szyba, el. reg. i podg. 
lusterka, wspomaganie kier., halogeny, immobilizer, centr. 
zamek + pilot, welurowa tapicerka, RO, stan idealny, •
52.000 zł. Milicz, tel. 0601/48-21-04 
RENAULT TWINGO, 1993 r., 1239 ccm, malinowy, katali
zator, alarm, immobilizer, RO z  RDS, zielone szyby, za
dbany, • 11.400 zl. Legnica, tel. 0606/68-62-98 
RENAULT TWINGO, 1993/94 r., 91 tys. km, 1200 ccm, bor
dowy metalic, I rejestr. 04.94 r., stan b. dobry, nowe łoży
ska kół przednich, nowe świece i klocki hamulcowe, nowy 
tłumik wraz z  rurą, • 12.200 zł. Polan ica Zdrój, tel. 
074/868-11-69
RENAULT TWINGO. 1995 r., 105 tys. km, 1200 ccm, ben
zyna, zielony metalic, centr. zamek, pilot el.szyby, kompu
ter, cena 4000 DEM. Lwówek Śl., teł. 0608/23-21-88 
RENAULT TWINGO. 1995/96 r., 100 tys. km, 1200 ccm, 
benzyna, zielony metalic, centr. zamek, pilot el. otw. szy
by, stan b. dobry • 4.300 DEM lub 14.500 zł. Lwówek Ślą
ski, tel. 0608/23-21-88
RENAULT TWINGO, 1996 r., 98 tys. km, 1300 ccm, żó- 
to-miodowy, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, immobiliser, 
centr. zamek, sprowadzony z  Francji w 2000 r., I waciciel, 
garażowany, • 14.000 zł. M ilicz, tel. 071/384-01-28, 
384-04-70
RENAULT TWINGO, 1997 r., 46 tys. km, 1200 ccm, bor
dowy, centr. zamek, komputer, lusterka w kolorze nadwo
zia, • 16.500 zł. Boczów, tel. 0608/87-40-36, woj. zielono
górskie
RENAULT TWINGO, 1997 r., 1200 ccm, benzyna, niebie
ski, centr. zamek, immobilizer, el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, atrakc. wygląd, - 15.400 zł. Gromadka, tel. 
0604/17-05-45
RENAULT TWINGO, 1998 r., 44 tys. km, 1200 ccm. zielo
ny, nie zarejestrowany, el. otw. szyby, wspomaganie, •
15.500 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Miejska Górka, tel. 
065/547-44-94, 0604/73-93-30 
RENAULT TWINGO, 1999 r., 2 tys. km, 1200 ccm, benzy
na, czerwony, poduszka pow., blokada skrzyni biegów, 
ciemne szyby, immobilizer, RO, napinacze pasów, garażo
wany, kupiony w salonie, I właściciel, • 22.900 zł. Lubin, 
tel. 076/847-04-00, 0603/16-71-26 
RENAULT TWINGO, 1999 r., 22 tys. km, 1100 ccm, kolor 
wiśniowy metalic, sprowadzony w całości, • 18.800 zł. Miej
ska Górka, tel. 065/547-45-03, 0604/81-41-42 
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
RO VE R 114 GSI, 1993 r., 83 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
zielony metalic, el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, kubeiłkowe fotele, alarm, - 8.500 
zł. Wilkanów, tel. 074/813-60-45 
ROVER 200,1999 r., 1400 ccm, 16V, perłowozielony, bez 
wypadku, 2 poduszki pow., ABS, centr. zamek, wspoma
ganie, • 26.500 zł. Leszno, te l. 065/520-73-01, 
0609/44-85-88
ROVER 214 SI. 1995 r., 73 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, kupiony w salonie, I właściciel, wspomaganie, 
centr. zamek, immobilizer, alarm + pilot, zadbany -16.500 
złrWrocław, tel. 0601/71-43-95 
ROVER 214,1999 r., 19 tys. km, 1400 ccm, czarny meta
lic, skórzana tapicerka, RO, szyberdach, wspomaganie, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm, klimatyzacja, poduszka 
pow., I w łaśc ic ie l, • 28.000 zł. D rezdenko, tel. 
095/762-45-34, 0602/18-44-65 
ROVER 216 GSI, 1990 r.. 155 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, czerwony, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. reflek

SAAB
SAAB 900 HATCHBACK, 1988 r., 280 tys. km. 2000 ccm, 
turbo E16V, czarny, 4-drzwiowy, bogate wyposażenie, we
lurowa tapicerka, b. wygodny, właściciel niepalący, możli
we raty przez kom is, - 11.800 zł. Wrocław, tel. 
0604/85-99-88
SAAB 9000 CS, 1992 r., 2300 ccm, 16V, kolor grafitowy 
metalic, 5-drzwiowy, bez wypadku, ABS, klimatyzacja, centr. 
zamek, wspomaganie, skórzana tapicerka, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, halogeny, alum. felgi, 
inst, zadbany, kpi. dokumentacja, I właściciel, stan b. do* 
bry, - 23.500 zl. Środa Śląska, tel. 071/795-14-42 
SAAB 9000,1992 r., 160 tys. km, 2300 ccm, pertowozielo- 
ny, klimatyzacja, skórzana tapicerka, centr. zamek, auto
matic, el. otw. szyby, szyberdach, podgrzewane fotele, kom
puter, ABS, alum. felgi, relingi dachowe, tempomat, halo
geny, bez wypadku, • 19.500 zł. Wrocław, tel. 
071/328-04-93* 0607/28-54-91

SEAT
SEAT AROSA, 1997 r., 37 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
biały, immobilizer, RO, reg. kierownica, • 18.500 zł. Lubin, 
tel. 076/842-20-80
SEAT AROSA, 1997/98 r., 44 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
zielony metalic, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, bez wy
padku, • 18.900 zł (zwolnienie z  opłaty skaifc.). Bralin, tel. 
062/781-20-97, 0607/35-01-35 
SEAT AROSA, 1999 r., 22 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
zielony metalic, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, el. otw. 
szyby, RO, regulacja fotela, centr. zamek, blokada biegów, 
- 25.500 zł lub zamienię na Opla, 96-97 r.. Wrocław, tel. 
071/355-96-17
SEAT AROSA, 2000 r., 14 tys. km, 1000 ccm, niebieski, 
stan b. dobry, pełne wyposażenie/nie eksploatowany w 
kraju, • 23.500 zł. Wrocław, tel. 0602/40-73-54 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 60 tys. km, 1400 ccm, błękitny 
metalic, stan b. dobry, I właściciel, RM, el. reg. reflektory, 
dzielona tylna kanapa, spoiler, -18.400 zł. Lwówek Śląski, 
tel. 0604/46-36-26
SEAT CORDOBA GTI, 1994 r., 90 tys. km, 2000 ccm. 
wtrysk, meksykańska czeiwień, bez wypadku, wspomaga
nie, centr. zamek, el. otw. szyby, kubełkowe fotele, alum. 
felgi, sportowy tłumik, w kraju od 3 dni, • 17.900 zł. Ra
wicz, tel. 065/573-18-45, 0601/77-37-17 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 60 tys. km, 1400 ccm, czerwo- 
no-złoty metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach,
• 25.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/643-65-12 po godz. 20, 
0607/52-20-29
SEAT CORDOBA. 1994 r.. 100 tys. km. 1600 ccm. benzy
na, zielony, 2 poduszki pow., wspomaganie, bez wypadku, 
stan b. dobry, - 17.800 zł. Lwówek Ś lą sk i, tel. 
075/782-27-75, 0603/61-27-74 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 91 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, zielony, wspomaganie, el. reg. reflektory, 5-drzwiowy, 
sprowadzony w całości, bez wypadku, w kraju od tygodnia,
• 16.300 zł. Lwówek Ś ląsk i, tel. 075/782-54-84, 
0606/11-38-66
SEAT CORDOBA, 1994 r.. 87 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, niebieski metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, 
el. otwierane szyby, stan b. dobry, - 17.600 zł. Wrocław, 
tel. 071/398-81-99, 0502/93-39-72 
SEAT CORDOBA, 1994/95 r., 118 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, biały, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, bez wy
padku, oclony, książka serwisowa, aluminiowe felgi, cen
tralny zamek, wspomaganie kier., radio, w kraju od tygo-

tory, szyberdach, garażowany, - 10.000 zł. Góra, tel. 
065/543-42-09
ROVER 216 GTi, 1992 r., 150 tys. km, 1600 ccm, DOHC 
bogate wyposażenie, • 17.000 zł lub zamienię na moto
cykl. Wrocław, tel. 360-11-36
ROVER 218,1996 r., 80 tys. km, 1900 ccm, diesel, srebr
ny metalic, wspomaganie kierownicy, centralny zamek z 
pilotem, el. otw. szyby, immobilizer, 5-drzwiowy, • 21.000 
zł. Międzybórz, tel. 062/785-69-92 po godz. 18 
ROVER 220 SDI, 1996 r., 60 tys. km, diesel, srebrny meta
lic, wspomaganie kier., centr. zamek + pilot, immobilizer, •
24.500 zł. Sulechów, tel. 0604/59-98-75
ROVER 400 SEDAN, 1996 r., 94 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
morski metalic, 2 x SRS, ABS, el. otwierane szyby, central
ny zamek, el. otwierany szyberdach, el. reguł, lusterka, RM, 
immobilizer, regulowana kierownica, książka serwisowa, •
24.500 zł. Oleśnica, tel. 0603/69-32-66
ROVER 400,1997 r., 67 tys. km, 1400 ccm, 16V, srebrny 
metalic, drewno, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, el. 
otw. szyby, radio, alum. felgi 14", welurowa jasna tapicer
ka, 5-drzwiowy, wspomaganie, alarm + pilot, II właściciel, 
zadbany, garażowany, - 34.000 zł. Raw icz, tel. 
0603/85-26-46
ROVER 400,1997/98 r., 45 tys. km, 1400 ccm, 16V, gra
natowy metalic, klimatyzacja, ABS, pełna elektryka, centr. 
zamek + pilot, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, alarm, 
immobilizer, 5-drzwiowy, alum. felgi 15”, drewno, najbogat
sza wersja, stan idealny, I właściciel, garażowany, komplet 
zimęwych kół. - 31.000 zł’. Opole, tel. 077/460-04-57, 
0604/46-82-34
ROVER 400,1999 r., 24 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny 
metalic, 111 PS, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie,

el. otw. szyby x4, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, centr. 
zamek + pilot, alarm, klimatyzacja, alum. felgi 15", skórza
ne dodatki, drewno, stan idealny, • 38.900 zł lub zamienię. 
Krotoszyn, tel. 062/725-01-98, 0503/70-25-26 
ROVER 414,1996/97 r„ 41 tys. km, 1400 ccm, 16V, zielo
ny metalic, wspomaganie kier., poduszka pow., centralny 
zamek, alarm + pilot, el. otwierane szyby, RM, regulowana 
kierownica, reguł. wys. mocowania pasów, welurowa tapi
cerka, drewno, chromy, stan b. dobry, - 24.900 zł. Kroto
szyn, tel. 062/725-03-98, 0608/14-44-97 
ROVER 416 SI SEDAN, 1997 r., 45 tys. km, 1600 ccm, 
16V, ciemnografitowy metalic, I właściciel w kraju, kpi. do
kumentacja, jasna, welurowa tapicerka, pełna elektryka, 
drewno, chrom, oryg. przebieg, garażowany, zadbany, 
atrakc. wygląd, stan idealny, • 35.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/641-54-14
ROVER 420 Dl SEDAN, 1997 r., 75 tys. km, 1994 ccm, 
TDi, zielony metalic, wyposażenie el., wspomaganie, po
duszka pow., centr. zamek + pilot, alarm, immobilizer, ja
sna welurowa tapicerka, drewniane i chromowane dodat
ki, dokumentacja, - 34.000 zł. Leszno, tel. 065/529-00-36, 
0607/41-60-74
ROVER 620 ,SI, 1994/95 r., 102 tys. km, 2000 ccm, 16V. 
kolor morski metalic, ABS, klimatyzacja, beżowa skóra, 
drewniane dodatki, alum. felgi, RM z RDS-em, alarm, centr. 
zamek + pilot, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, 
el. wysuwana antena, el. reg. reflektory przednie, el. re
guł. fotel kierowcy, I właściciel w kraju, • 27.500 z ł . ., tel. 
0602/19-66-33
ROVER 620 SI LUX, 1994/95 r., 105 tys. km. 2000 ccm, 
16V, zielony metalic, pełne wyposażenie, • 28.500 zł. Le
gnica, tel. 076/858-55-14, 0601/57-34-03 
ROVER 620 SDI, 1995 r., 23 tys. km, 1980 ccm, kolor wi
śniowy metalic, ABS, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, radio + CD, poduszka pow., garażowany, wspoma
ganie, • 29.000 zł. Sw. Katarzyna, tel. 0601/79-85-42 
ROVER 620 i, 1995 r., 135 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
bordowy, ABS, klimatyzacja, szyberdach, el. reg. lusterka,

centr. zamek, I w łaściciel, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/70-67-72
ROVER 620 TD, 1996 r., 86 tys. km, 2200 ccm, czerwony, 
pełne wyposażenie, - 32.000 zł. Bolesław iec, tel. 
0502/20-59-53
ROVER 820 SI, 1990 r., 2000 ccm, 16V, DOHC. zielony 
metalic, wspomaganie, ABS, welurowa tapicerka, drewnia
ne dodatki, pełne wyposażenie eł., szyberdach, alum. felgi 
(3-ramienne gwiazdy), kpi. opon zimowych z felgami, centr. 
zamek + pilot, alarm, blokada skrzyni biegów, inst. gazo
wa, reg. kierownica, • 11.900 zł lub zamienię na inny. w 
cenie do 4.000 zł. Wrocław, tel. 0501/01-43-82 
ROVER 820 SI, 1994 r„ 91 tys. km, 2000 ccm, 16V, zielo
ny metalic, poduszka pow., alum. felgi, el. otw. szyby, szy
berdach, wspomaganie, centr. zamek, alarm, immobilizer, 
welurowa tapicerka, RM, bez wypadku, książka seiwiso- 
wa, -17.500 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91.0605/63-27-78 
ROVER 825 SD, 1994 r., 137 tys. km, 2500 ccm, granato
wy, ABS, wspomaganiea, klimatyzacja, alum. felgi, pełne 
wyp. elektr., skóra, drewniane dodatki, • 20.590 zł. Lubin, 
tel. 0601/05-58-33
ROVER 825,1996 r., 98 tys. km, 2500 ccm, TDi, granato
wy, centr. zamek, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby i 
dach, el. reg. lusterka, wspomaganie, alarm, drewno, -
34.000 zl. Żlinice, tel. 077/464-87-22, 0606/50-42-72
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5-biegowy. stan b. tlobry, *  8.900 zł. Gubin, tel. 
068/359-65-36
SEAT IBIZA SX, 1991 r., 1200 ccm, czamy, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, f  właściciel, w kraju od 99 r., sprowadzony w 
całości na mienie, nowe opony + kpi. opon zimowych, oryg. 
RO, dodatkowe światło .stop”, nowy rozrząd, napinacz, 
pompa wody, stan techn. b. dobry, • 8.660 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-16-22, 0503/65-14-29 
SEAT IBIZA, 1991/92 r., 85 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, czer
wony, w kraju od miesiąca, bez wypadku, 5-biegowy, 
5-drzwiowy, nowy model, RM, ekonomiczny 5 1/100 km, -
8.700 zł (możliwe raty) lub zam ienię. Legnica, tel. 
076/866-33-33, 0602/71-07-00 
SEAT IBIZA', 1991/96 r , 1200 ccm, czerwony, karoseria 
96 r, - 9.000 zł. Szczawno Zdrój, tel. 0601/91-63-62 
SEAT IBIZA, 1992 r., . 92 tys. km, 1200 ccm, biały, silnik 
system Porsche, szyberdach, 5-drzwiowy, stan dobry, -
8.000 zł. Henryków, tel. 074/81051-.10, 0604/44-17-69, 
0602/62-03-97
SEAT IBIZA, 1992 r., 1200 ccm, brązowy, el. otw. szyby, 
centr. zamek, hak. stan dobry, 5-drzwiowy, 5-biegowy, -
8.500 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-55-71
SEAT IBIZA, 1992 r., 107 tys. km, 1200 ccm, szary meta
lic, welurowa tapicerka, alum. felgi, obrotomierz, atrakc. 
wygląd, I właściciel, w kraju od miesiąca, kpi. dokumenta
cja, - 8.800 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-68-61 
SEAT IBIZA SPECIAL, 1992 r., 98 tys. km, 903 ccm, nie
bieski metalic, garażowany, w kraju od 4 lat, oszczędny, 
stan b. dobry, 3-drzwiowy, - 8.200 zł. Głogów, tel. 
076/834-65-12
SEAT IBIZA, 1992 r., 138 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
czamy, silnik system Porsche, sprowadzony z Niemiec, bez 
wypadku, alum. felgi, RO, garażowany, - 8.700 zł. Lubin, 
tel. 076/844-46-00
SEAT IBIZA, 1992 r., 51 tys. km, 900 ccm, niebieski, w 
kraju od miesiąca, stan b. dobry, - 8.400 zł. Lwówek ś lą 
ski, tel. 075/784-31-25, 0605/64-91-58 
SEAT IBIZA, 1992 r , 4  tys. km, 903 ccm, benzyna, żółty 
metalic, 3-drzwiowy, składak, stan dobry, z  kredytem, -
9.000 zł. Niechlów, tel. 065/543-56-39
SEAT IBIZA, 1992 r., 1700 ccm, diesel, grafitowy metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, RO, amortyzatory i opony na gwa
ranci, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, • 9.800 zł. Sobót
ka, tel. 071/316-35-79, 0604/40-70-05 
SEAT IBIZA, 1992 r., 100 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, RO, alum. felgi, stan b. dobry + kpi. 
opon zimowych, katalizator, - 9.500 zł. Wrocław, tel.
365-53-57 po godz. 17, 0607/50-20-37 
SEAT IBIZA, 1992 r., 93 tys. km, 1200 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, silnik system Porsche, w kraju od 04.2000 r., 
stan idealny, - 8.800 zł (możliwe raty). Wrocław, tel. 
071/339-94-32, 0601/17-31-47 
SEAT IBIZA, 1992 r., 1200 ccm, srebrny metalic, • 7.900 zł 
lub zamienię. Wschowa, tel. 065/540-24-76,0601/75-14-17 
SEAT IBIZA CLX SPORT, 1992/93 r., 118 tys. km. 1200 
ccm, wtrysk, srebrny metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, 
regulacja świateł, obrotomierz, zielone szyby, siedzenia ku
bełkowe, dzielona kanapa, lusterka i zderzaki lakierowa
ne, 3 .stop*, RO, welur, - 11.100 zł. Rakowice, tel. 
075/644-92-50, 0608/62-57-48 
SEAT IBIZA SKŁADAK, 1993 r., 100 tys. km, 1200 ccm, 
granatowy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, centr., centr. zamek, el. 
otw. szyby, - 9.500 zł. Wojcieszów, tel. 075/751-20-44 
SEAT IBIZA, 1993 r., 130 tys. km, 1200 ccm, czerwony, II 
właściciel, szyberdach, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, ra
dio, przeg ląd do 2002 r, • 10.800 zł. Lubin, tel. 
076/842-83-43
SEAT IBIZA, 1993 r., 1200 ccm, niebieski, silnik system 
Porsche, zadbany, nowe opony, centralny zamek, el. otwie
rane szyby, - 11.000 zł. Stary Śleszów, woj. wrocławskie, 
tel. 0602/75-75-19
SEAT IBIZA, 1993/94 r., 120 tys. km, 1900 ccm. diesel, 
czerwony, wspomaganie, el. reg. reflektory, obrotomierz, 
dzielona tylna kanapa, kpi. dokumentacja, sprowadzony w 
całości, -15.500 zł. Sokolniki, tel. 062/784-50-61 wieczo
rem
SEAT IBIZA, 1993/94 r., 98 tys. km, 1600 ccm, biały, inst 
gazowa, wspomaganie kier., centralny zamek + pilot, alu
miniowe felgi 15", nowe opony, RM + CD, I właściciel, spro
wadzony w całości, po wymianie oleju, amortyzatory, spor
towy wydech, białe zegary, 4 koła zimowe, -14.500 zł lub 
zamienię na Toyota Celica, Mazda MX-3. Wschowa, tel. 
0605/20-04-17 wieczorem
SEAT IBIZA, 1994 r., 1000 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, -
15.800 zł. Leszno, tel. 065/529-73-06, 0603/84-64-66 
SEAT IBIZA, 1994 r.. 105 tys. km, 1900 ccm. diesel, biały. 
5-drzwiowy, wspomaganie, immobilizer, radio, dzielona tyl
na kanapa, kpi. dokumentacja, - 15.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/322-76-73
SEAT IBIZA, 1994 r.. 139 tys. km. 1900 ccm, turbo D, zie
lony, 5-drzwiowy, el. otwierane szyby, szyberdach,.wspo
maganie kier., centralny zamek, obrotomierz, immobilizer, 
w kraju od tygodnia, oclony, po przeglądzie, stan idealny, •
18.500 zł. Wrocław, tel. 071/351-83-43
SEAT IBIZA, 1994/95 r„ 1100 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, 
5-biegowy, licznik elektroniczny, dbrotomjerz, nowy model, 
sprowadzony w ca łośc i, - 16.000 zł. Góra, tel. 
0607/28-73-05
SEAT IBIZAr 1995 r., 90 tys. km, 1600 ccm, szary metalic, 
3-drzwiowy, el. otw. szyby przednie, wspomaganie, radio, 
welurowa tapicerka, alarm, centr. zamek, halogeny prze- 
ciwmgielne, immobilizer, -15.000 zł (możliwe raty). Legni
ca, tel. 076/862-77-03
SEAT IBIZA, 1995 r., 140 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, bez wypadku, alarm, immobilizer, oznakowa
ny, RO Pioneer, Mul-T-Lock, el. reg. reflektory, termometr, 
kompletna dokumentacja, po wymianie oleju i filtrów, stan 
b. dobry, -18.300 zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-34-29 
SEAT IBIZA, 1995 r., 70 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, fioleto
wy metalic, 3-drzwiowy, pełne wyp. elektr., źamszowe skó
rzane fotele w kolorze nadwozia, białe zegary, wspomaga
nie, c. zamek, szyberdach, alum. felgi, kupujący zwolniony 
z  opłaty skarbowej, faktura VAT, - 17.900 zł. Kalisz, tel. 
062/502-32-25, 0603/69-19-06 
SEAT IBIZA, 1995 r., 100 tys. km, 1043 ccm, czamy, alarm, 
centr. zamek, ciemne lampy, atrakcyjny wygląd, stan b. do
bry, - 16.000 zł lub zam ienię na tańszy. Lubin, tel. 
076/847-35-88, 0609/27-59-37 
SEAT IBIZA, 1995 r., 91 tys. km, 1900 ccm, diesel, ciem
nozielony, oclony w całości, 3-drzwiowy, wspomaganie, szy
berdach, centr. zamek, el. reg. reflektory, zadbany, stan 
silnika b. dobry, spoiler na tylnej szybie, książka serwiso
wa, -18.600 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0604/77-52-42 
SEAT IBIZA, 1995 r., 80 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, szyberdach, w kraju od 1.5 roku, gara
żowany, • 17.000-zł. S ied lisko, tel. 068/388-33-53, 
0609/63-02-08
SEAT IBIZA, 1995 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czamy metalic, 3-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, el. 
otw. szyby, wspomaganie, immobilizer, dzielona kanapa, 
kpi. dokumentacja, zadbany, • 16.000 zł. Zgorzelec, tel. 
075/775-56-29, 0603/32-11-02 
SEAT IBIZA, 1995/96 r., 82 tys. km, 2000 ccm, GTi, perło- 
wociemnofioletowy, ABS, centralny zamek, immobilizer, el. 
otwierane szyby, obniżony, aluminiowe felgi 15", ospoile
rowany, halogeny, atrakcyjny wygląd, RM Kenwood, sub- 
woofer, stan b. dobry, - 22.900 zł lub zamienię. Kłodzko, 
tel. 074/865-52-86, 0603/17-06-17 
SEAT IBIZA, 1995/96 r., 97 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, 3-<Jrzwiowy, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, 
szyberdach, centr. zamek, alarm + pilot, el. reg. reflektory, 
zderzaki w kolorze nadwozia, obrotomierz, I właściciel, kpi.

dokumentacja, bez wypadku, przegląd do 09.2001 r„ stan 
b. dobry. • 18.800 zł. Wrocław, tel. 071/341-50-24 po 
godz. 19, 0601/30-20-17
SEAT IBIZA GTI, 1995/96 r., 122 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
16V, 130 PS, biały, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, centr. 
zamek, alarm, wspomaganie, komputer, 2 poduszki pow., 
alum. felgi 15", spoiler, ciemne szyby, -19.800 zł. Złotory
ja, tel. 0604/52-94-05
SEAT IBIZA, 1996 r., 1050 ccm, czerwony, kpi. dokumen
tacja, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, welurowa tapicer
ka, alum. felgi, alarm, RM stereo, reg. kierownica, stan 
techn. b. dobry, - 18.200 zł lub zamienię, (możliwe raty). 
Legnica, tel. 0602/36-07-03
SEAT IBIZA, 1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, biały, alarm, 
oryginalne radio, sportowy ukł. wydechowy, obrotomierz, 
alum. felgi 15”, drugi komplet opon, atrakcyjny wygląd, 
pełna dokumentacja, - 16.900 zł. Wrocław, tel. 
0605/31-54-15, 318-29-67
SEAT IBIZA, 1996 r., 61 tys. km, 1400 ccm, czerwony,
3-drzwiowy, wspomaganie, reg. kierownica, kpi. dokumen
tacja, zarejestrowany, - 16.300 zł. Bolesław iec, tel. 
075/734-58-52, 0601/58-33-32 
SEAT IBIZA, 1996 r., 90 tys. km, 1400 ccm, biały, sprowa
dzony, sprawny technicznie, możliwość sprzedaży na raty, 
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -15.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 0603/60-78-74
SEAT IBIZA, 1998 r., 1900 ccm, diesel, niebieski metalic, 
wersja SXE, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, poduszka pow., welurowa tapicerka, tylne 
szyby uchylane, - 23.200 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Leszno, tel. 065/529-03-79, 0607/04-77-67 
SEAT IBIZA, 1998 r., 40 tys. km, 1900 ccm, SDI, granato
wy metalic, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, RO, el. otw. 
szyby, dzielona kanapa, 3 .stop”, regulacja świateł, - 28.000 
zł. „  tel. 0503/01-68-13
SEAT IBIZA, 1998 r., 60 tys. km, 1900 ccm, diesel, bordo
wy metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek,
3-drzwiowy, - 23.000 zł. Pleszew, woj. kaliskie, tel. 
0603/20-93-74
SEAT IBIZA, 1998 r., 44 tys. km, 1400 ccm, benzyna, żół
ty, stan b. dobry, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, 
d rzw iow y, el. otw. szyby, centr. zamek, immobilizer w klu
czyku, tylna lampa .stop”, RO, el. reg. reflektory, el. otwie
rany dach cały, - 25.700 zł. Prusinowice, tel. 077/435-79-26 
SEAT IBIZA, 1999 r., 35 tys. km, 1400 ccm, zielony, 90 
KM, alum. felgi, 2 pod. powietrzne, • 27.000 zł. Gromadka, 
tel. 076/817-29-87
SEAT IBIZA, 1999 r., 33 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, grana- 

- towy metalic, 5-drzwiowy, eLszyby, alarm, centr. zamek+pi- 
lot, instalacja gazowa, Multi-LÓ*, - 25.900 zł. Legnica, tel. 
0604/05-94-52
SEAT IBIZA, 1999/00 r., 48 tys. km, 1900 ccm, SDi, kolor 
perłowy metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. 
szyby, obrotomierz, alarm, szyberdach, RO + 6 głośników, 
dzielone tylne siedzenia, felgi 14”, listwy, spoiler, dodatko
we światło .stop”, 4 zagłówki, oszczędny, zadbany, I reje
stracja w 2000 r, garażowany, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/36-70-31
SEAT MALAGA, 1991 r., 1200 ccm, benzyna, wtrysk, nie
bieski metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, welurowa tapi
cerka, 4-drzwiowy, 5-biegowy, 4 zagłówki, silnik z  syste
mem Porsche, katalizator, przegląd do 03.2002 r, • 6.500 
zł. Góra, tel. 065/544-14-62, 0503/04-72-32 
SEAT MALAGA, 1991 r., 117 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, radio, centr. zamek, welurowa tapicerka, 
zagłówki tylne, stan idealny, na zachodnich tablicach - 2.550 
zl. Żaiy, tel. 068/374-88-94,0604/9M5-56 
SEAT MARBELLA, 1991 r., 843 ccm, biały, przegląd do 
2002 r., bez wypadku, • 5.500 zł. Lubin, tel. 076/842-83-43 
SEAT MARBELLA, 1992 r.. 72 tys. km. 903 ccm, benzy
na, granatowy metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, 
kolorowa tapicerka, nowe opony, zadbany, stan b. dobry, -
6.900 zl. Śrem. tel. 061/283-81-28.0502/81-76-07 
SEAT TOLEDO, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, bez wypadku, do sprowadzenia, - 9.000 zł. Góra, 
tel. 0501/63-46-36
SEAT TOLEDO, 1991/92 r., 1600 ccm, wtrysk, grafitowy 
metalic, katalizator, szyberdach, spoiler, sprowadzony w 
całości, bez wypadku, kpi. dokumentacja, RM, stan b. do
bry, - 12.600 zł. Chojnów, tel. 076/818-73-05, 
0605/34-85-60
SEAT TOLEDO, 1991/92 r., 1800 ccm, benzyna, szary me
talic, wspomaganie, książka serwisowa, bez wypadku, -
12.800 zł. Gostyń, tel. 065/572-55-15 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, alarm, Tytan-Lock, - 11.300 zł. Legnica, tel. 
0601/50-97-44
SEAT TOLEDO, 1992 r., 110 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
115 KM, • 14.900 zł. Legnica, tel. 076/858-55-14, 
0601/57-34-03
SEAT TOLEDO a ,  1992 r., 80 tys. km, 1600 ccm do la-, 
kierowania prawy błotnik, - 12.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0502/20-59-53
SEAT TOLEDO, 1992 r., 1800 ccm, benzyna, czamy, szy
berdach, hak, halogeny, RO, - 13.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/812-11-49
SEAT TOLEDO, 1992 r., 137 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czamy, w kraju od tygodnia, bez wypadku, wspomaganie 
kier., stan idealny, -13.200 zł lub zamienię na tańszy. Kłodz
ko, tel. 074/867-32-51, 0609/06-63-10 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 166 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, -15.000 
zł. Lubin, tel. 076/846-97-49, 0605/78-53-59 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 170 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, wspomaganie kier., katalizator, blokada 
skrzyni biegów, RO  z  panelem, zderzaki i lusterka w kolo
rze nadwozia, zadbany, garażowany, stan b. dobry, -13.500 
zł. Łazy Wlk., tel. 0501/22-38-14, woj. wrocławskie 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 170 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
czerwony, wspomaganie, szyberdach, el. reg. reflektory, 
oznakowany, I właściciel w kraju, - 17.000 zł. Piotrowice 
71, gm. Przemków, tel. 076/831-01-91, 0604/71-84-39 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 140 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, szyberdach, wspom. kierownicy, hak, spoiler na tyl
nej klapie, halogeny, oclony w całości, w kraju od miesią
ca, 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, czerwo
ny, bez wypadku, -14.300 zł. Gostyń, tel. 0607/15-55-82, 
065/572-23-55
SEAT TOLEDO, 1992/93 r., 135 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
złoty metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., 
RM, szyberdach, stan b. dobry, pełna dokumentacja, oclo
ny w całości, -14.600 zł. Kłodzko, tel. 0605/74-22-01 
SEAT TOLEDO, 1992/93 r., 151 tys. km. 1600 ccm. kolor 
grafitowy metalic, I właściciel, kpi. dokumentaq'a,bez wy
padku, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. 
reflektory, halogeny, welurowa tapicerka, dzielone tylne 
siedzenia, 4 zagłówki, immobilizer, zderzaki, lusterka i lot
ka w kolorze nadwozia, • 13.500 zł lub zamienię na kombi. 
Lubin, tel. 076/847-69-67, 0607/50-38-53 
O  SEAT TOLEDO GT, 1993 r., 2000 ccm  AB S , wspo

maganie, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, bez wypadku, stan idealny, •
18.500 zł lub zam ienię. Żary, ul. Okrze i 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87021001

SEAT TOLEDO, 1993 r., 1600 ccm, benzyna, grafitowy me
talic, śtan techn. b. dobry, bez wypadku, II właściciel, bar
dzo dobra prezentacja, alarm, zadbany, nowe opony, -
11.200 zł. Lwówek Śląski, tel. 0608/37-17-08 
SEAT TOLEDO GLX, 1993 r., 138 tys. km, 1900 ccm, tur

bo D, granatowy metalic, bez wypadku, wspomaganie, 
centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, ABS, welurowa 
tapicerka, -18.900 Zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, 
tel. 065/573-18-45,0601/77-37-17 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 106 tys. km, 1600 ccm, stalowy 
metalic, bez wypadku, centralny zamek, pełna dokumen
tacja, w kraju od roku, sprowadzony w całości, I właściciel, 
-13.600 zł. Kłodzko, tel. 074/867-13-89 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 125 tys. km, 1800 ccm, czamy, 
wspomaganie, stan dobry, • 15.000 zł. Legnica, tel. 
076/855-35-39
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1900 ccm, diesel, czerwony, wspo
maganie, centr. zamek, raty, zamiana, -16.600 zl. Legni
ca, tel. 0604/05-94-52
SEAT TOLEDO, 1993 r., czerwony, na niemieckich tabli
cach - 3.500 DEM. Niemcy, tel. 0049/17-93*92-06-14 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 95 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
wiśniowy, el. reg. reflektory, katalizator, stan dobry, -12.400 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 0503/33-15-96 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 160 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
szary metalic, wspomaganie, el. reg. świateł, - 18.700 zł. 
Sieradz, tel. 043/821-30-92, 0501/22-28-34 
SEAT TOLEDO GL, 1993 r., 126 tys. km. 1600 ccm, Pb/, 
ciemnozielony metalic, szyberdach, katalizator, insL gazo
wa Lovato, wspomaganie kier., RO Sony z  RDS, nowe 
opony, zderzaki w  kolorze nadwozia, zielone szyby, stan
b. dobry, - 13.500 zł. Sobótka, tel. 071/316-20-06 
SEAT TOLEDO, 1993 r„ 107 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, na białych tablicach - 3.300 DEM. Sulików, tel. 
075/775-58-22
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1600 ccm, czamy, centr. zamek, 
RO + CD + 6 głośników, spoilery, el. reguł, światła, obroto
mierz, stan b. dobry • 15.000 zł lub zamienię na droższy z 
klimatyzacją. Świdnica, tel. 074/845-38-73 
SEAT TOLEDO, 1993 r., czerwony, sprowadzony w cało
ści z Niemiec, -17.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-44-84 
SEAT TOLEDO GT, 1993 r., 106 tys. km, 2000 ccm, czer
wony, wspomaganie, ABS, centr. zamek, alarm + pilot, el. 
otw. szyby, el. reg. i podgrz. lusterka, welurowa tapicerka, 
alum. felgi, RM, zderzaki i lusterka w kol. nadwozia, -17.800 
zł. Wrocław, tel. 0502/15-93-57 
SEAT TOLEDO GLX, 1993/94 r., 96 tys. km, 2000 ccm, 
ciemnozielony, wspomaganie kier., centralny zamek, kli
matyzacja, automatic, ABS, pełne wyposażenie elektiycz- 
ne, immobilizer, aluminiowe felgi, zadbany, w kraju od 1996 
r, -16.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-64-11 
SEAT TOLEDO, 1993/94 r., 112 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, złoty metalic, ABS, wspomaganie, alarm, centr. zamek, 
oznakowany, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, RM, 
el. reg. reflektory, reg. wys. pasów, - 14.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/781-26-22, 0600/39-40-18 
SEAT TOLEDO GT, 1994 r., 135 tys. km, 2000 ccm, czer
wony, pełne wyposażenie elektryczne, aluminiowe felgi, 
bardzo zadbany, • 20.500 zł. Kam ieniec Wrocł., teł. 
071/318-56-54, wieczorem
SEAT TOLEDO, 1994 r., 100 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
wiśniowy metalic, bez wypadku, wspomaganie, centr. za
mek, ABS, szyberdach, radio, w kraju od 4 dni, zadbany, -
15.900 zł (zwolnienie z  opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
065/573-18-45, 0601/77-37-17
SEAT TOLEDO, 1994 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
immobilizer, wspomaganie, - 16.500 zł. Wschowa, tel. 
065/540-57-68
SEAT TOLEDO GT, 1994 r., 85 tys. km, 2000 ccm, biały, 
wspomaganie, centr. zamek, alarm, pilot, el. otw. szyby (4), 
el. reg. reflektory, ABS, szyberdach, welurowa tapicerka, 
alum. felgi, RO, spoilery, sprowadzony w całości, w kraju 
od 6 mies., kpi. dokumentacja, - 17.300 zł. Bielawa, tel. 
074/833-24-56 po godz. 20, 0603/29-38-99 
SEAT TOLEDO GUC. 1994 r.. 1800 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, bez wypadku, w kraju od tygodnia, ABS, el. otwie
rane szyby (4), el. reguł, lusterka, centralny zamek, immo
bilizer, szyberdach, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, 
halogeny, I właściciel, zadbany, stan b. dobry, aluminiowe 
felgi, -17.500 zł. Bolesławiec, tel. 0605/14-83-78 
SEAT TOLEDO, 1994 r., 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czerwony, stan dobry, - 20.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-22-54
SEAT TOLEDO, 1994 r., 89 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy, wspomaganie, hak, mało eksploatowany, -
18.000 zł. Lubin, tel. 0600/21-54-67
SEAT TOLEDO, 1994 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, blo
kada skrzyni biegów, • 16.900 zł. świętoszów, tel. 
075/731-11-15
SEAT TOLEDO GL. 1994 r., 110 tys. km. 1800 ccm, platy
nowy metalic, ABS, szyberdach, centralny zamek + pilot, 
welurowa tapicerka, alarm, RM, dzielona tylna kanapa, lu
sterka i zderzaki w kolorze nadwozia, zadbany, przegląd, -
16.600 zł. Wołów, tel. 071/389-35-19 po godz. 18, 
0603/07-21-30
SEAT TOLEDO, 1994/95 r., 122 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna. srebrny metalic, 2 poduszki pow., centr. zamek, szy
berdach, ABS, wspomaganie, bez wypadku, stan b. dobry, 
• 18.800 zł. Lwówek Ś ląsk i, tel. 075/782-27-75, 
0603/61-27-74
SEAT TOLEDO, 1994/95 r , 1600 ccm, platynowy metalic, 
wspomaganie kier., immobilizer, el. reguł, reflektory, szy
berdach, dzielona tylna kanapa, sprowadzony w całości, I 
właściciel, pełna dokumentacja, stan idealny, -14.400 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-06-55, 0503/84-98-70 
SEAT TOLEDO, 1994/95 r., 80 tys. km, 1800 ccm, GTI, 
zielony metalic, lotka, ABS, centr. zamek, 2 pod. powietrz
ne, wspomaganie, w Polsce od grudnia, udokum. pocho
dzenie, • 16.500 zł. Zielona Góra, tel. 0605/40-26-99 
SEAT TOLEDO, 1995 r., 48 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, sprowadzony w całości, serwo, poduszka 
pow., książka serw isowa, • 17.900 zł. Lubsko, tel. 
0601/68-97-94
-SEAT TOLEDO GLX, 1995 r , 44 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, klimatyzacja, centralny zamek, peł
ne wyposażenie, welurowa tapicerka, - 23.500 zł. Kłodz
ko, tel. 074/872-67-59
SEAT TOLEDO, 1995 r., 44 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, klimatyzacja, komputer, centralny zamek, 
pełne wyposażenie elektryczne, welurowa tapicerka, -
23.500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-67-59 
SEAT TOLEDO, 1995 r., 54 tys. km centr. zamek, wspo
maganie, ABS, szyberdach, - 19.000 zł. Podmokle Wlk., 
tel. 068/351-22-58
SEAT TOLEDO, 1995 r., 82 tys. km, 1800 ccm, niebieski 
metalic, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, 2 po
duszki powietrzne, hak, bez wypadku, - 21.000 zł. Poznań, 
tel. 061/292-56-78
SEAT TOLEDO, 1995 r., 125 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, bez wypadku, halogeny, immobilizer, 
wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwierane szyby, 
el. reguł, lusterka, welurowa tapicerka, klimatyzacja, •
17.000 zł. Wrocław, tel. 0600/37-40-75
SEAT TOLEDO XLI, 1995/97 r., 58 tys. km. 1800 ccm. ben
zyna, wtrysk, perłowogranatowy metalic, katalizator, ABS, 
2 pod. powietrzne, wspomaganie kier., reg. lampy, el. otw. 
szyberdach, komputer, ekonomizer, 4 zagłówki, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, podłokietnik, zadbany, zderzaki i spo
ilery w kolorze nadwozia, ciemne lampy, nie składak, -
22.000 zł lub zamienię na inny. Głogów, tel. 0605/66-80-47 
SEAT TOLEDO, 1996 r., 108 tys. km, 1600 ccm, czerwo
ny, katalizator, wspomaganie, centr. zamek, alarm, RO, •
22.900 zł. Żary, tel. 0602/34-76-10
SEAT TOLEDO GT, 1996 r., 2000 ccm, 16V, kolor wrzoso- 
wo-niebieski, wersja sportowa, pełne wyposażenie, atrakc.

wygląd, - 19.900 zł. Leszno , tel. 065/529-72-40, 
0607/43-70-34 \
SEAT TOLEDO, 1996/97 r̂  58 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, 
niebieski metalic, - 24.000 zK.Wrocław, tel. 785-50-08, 
0503/92-33-66
SEAT TOLEDO, 1997 r., 100 tys. km, 1900 ccm. TDI, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. 
reg. reflektory, alarm, immobilizer, 2 pod. powietrzne, 4 za
główki, zadbany, RO Kenwood, kpi. dokumentacja, - 33.000 
zł. Dzierżoniów, tel. 0603/86-71-15, 0604/21-41-62 
SEAT TOLEDO, 1997 r.. 70 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, 
zielony, wspomaganie kier., Mul-T-Lock, 5-biegowy, z  sa
lonu, książka gwarancyjna, faktura, stan b. dobry, - 22.900 
z ł lub zam ienię na inny samochód. Opole, tel. 
077/431-64-44, 0608/50-06-93 
SEAT TOLEDO, 1997 r.a 73 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
zielony, wspomaganie kier., radio + panel, kupiony w kraju 
w salonie (faktura), książka gwarancyjna, Mul-T-Lock, •
22.500 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-64-44, 
0608/50-06-93
O  SEAT TOLEDO, 1999 r., TDi, 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 
87020991

SEAT TOLEDO, 1999 r., 8 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, wersja skandynawska, najbogatsze wy
posażenie, pełna elektryka, stan idealny, - 60.000 zł. Raci
borowice, tel. 076/818-97-32
SEAT TOLEDO II, 1999/00 r., 38 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
srebrny metalic, 110 KM, pełne wyposażenie oprócz skóry, 
do sprowadzenia z Niemiec, - 47.000 zł. Jawor, tel. 
0049/17-31-84-66-02, 0608/06-42-30 
SEAT TOLEDO, 1999/00 r., 32 tys. km. 1900 ccm. TDi. 
granatowy, klimatyzacja, ABS. 4 poduszki pow.. el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, immobilizer, inne dodatki, I właści
c ie l, zadbany, - 54.000 zł. Lwówek Ś lą sk i, tel. 
0603/92-74-61

SIMCA
SIMCA CHRYSLER, 1974 r., 115 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, biały, czamy dach, stan idealny, - 8.000 zl. Świdnica, 
tel. 074/852-13-70
SIMCA MATRA, 1984 r., 1600 ccm po remoncie kapital
nym, w ciągłej eksploatacji, atrakc. wygląd, - 4.700 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/845-08-05, 0606/92-75-53

SKODA
SKODA 100 L, 1971 r„ 70 tys. km, 988 ccm, brązowy, stan 
dobry, sprawny, dobra podłoga i blacharka, bez przeglądu 
od 04.2001 r, - 350 zł. Jaśkowice, tel. 077/413-50-33 
SKODA 110,1973 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, bez 
przeglądu techn, -180 zł. Zielona Góra, tel. 0501/31-23-00 
SKODA 100S, 1974 r.. 98 tys. km, 1000 ccm, czerwony, 
mało eksploatowany, po starszej osobie, zadbany, .na cho
dzie”, przegląd. -1.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-55-53 
SKODA 120 L, 1977 r., 1174 ccm, kolor wiśniowy, prosto
kątne przednie lampy, tylne poziome, hak, szyberdach, stan 
dobry, - 700 zł. Ołdrzychowice, tel. 0601/91-16-83, woj. wał
brzyskie
SKODA 100 L, 1977 r., biały, dużo nowych części, RM + 
głośniki, przegląd do 2002 r., w  ciągłej eksploatacji, stan 
silnika i blacharki dobry, - 350 zł. Piława Górna, tel. 
074/837-21-18
SKODA 105 L, 1978 r., 1100 ccm, czerwony, sprawny, za
rejestrowany, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/324-23-08 
SKODA 105,1980 r., 1000 ccm, czerwony, atrakc. wygląd, 
przeg ląd do 02.2002 r, - 1.200 zł. Chojnów, tel. 
076/818-79-77
SKODA 120,1980 r., 1200 ccm, czerwony, stan b. dobry, -
950 zł. Kwiatkowice, tel. 076/858-40-55
SKODA 105 S, 1980 r., 1046 ccm, czerwony, przegląd do
2002 r., nowe tablice, techn. sprawny, lakier do drobnych
poprawek, w ciągłej eksploatacji, - 1.500 zł. Opole, tel.
077/457-99-42
SKODA 105 L SPORTING, 1981 r., 54 tys. km, 1046 ccm, 
czerwony, po lakierowaniu i zabezpieczeniu antykorozyj
nym w 1999 r., opony Good Year, akumulator prod. japoń
skiej, nowy olej i płyn Borygo, pokrowce, zagłówki, kołpaki, 
przegląd do 06.2002 r, - 980 zł. Wrocław, tel. 0607/63-234)5 
SKODA 105 L, 1981 r. po remoncie silnika, 3 .stop”, pasy 
bezwładnościowe, RO i 4 głośniki, stan dobry, - 1.600 zł. 
Legnica, teł. 0503/97-73-28
SKODA 105 S, 1981 r., 1050 ccm, bordowy, zarejestrowa
ny, w ciągłej eksploatacji, - 540 zł lub zamienię na aparat 
lub kamerę video. Wrocław, tel. 350-31-99 
SKODA 105, f981 r., 66 tys. km, 1046 ccm, benzyna, ko- 
•lor piaskowy, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 07.2001 
r., stan b lacharki dobry, • 1.400 zł. Wrocław, tel. 
071/783-29-43
SKODA 105 L, 1982 r., 1046 ccm, benzyna, żółty, - 200 zł. 
Wrocław, tel. 071/338-15-04
SKODA 105 L, 1982 r., czerwona, po remoncie silnika w 
99 r., po remoncie blacharki w 97 r., nowe zawieszenie 
przednie i tylne, techn. sprawny, przegląd do 05.2002 r, -
1.800 zł. Wrocław, tel. 343-77-01 w godz.9-17, 788-64-81 
po godz.17
SKODA 105 S, 1982 r., 71 tys. km, biały, stan dobry, waż
ny przegląd, - 650 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31.-35 
SKODA 105 L, 1983 r., 1046 ccm, jasnobrązowy, stan do
bry, radio, -1.100 zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-75-31 
SKODA 105,1983 r. stan dobry, inst. gazowa, - 2.300 zł. 
Radwanice, tel. 071/311-73-25 
SKODA 105 S, 1983 r., żółty, garażowany, stan bardzo do
bry, -1.350 zł. Wrocław, tel. 321-04-45 
SKODA 105 S, 1983 r., 83 tys. km, 1050 ccm, benzyna, 
biały, po remoncie silnika, RO, nowy ukł. kierowniczy, 2 
nowe opony, hak, techn. sprawny, pokrowce, blacharka stan 
średni, - 900 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-27-41 
SKODA 105,1983 r., niebieski, po remoncie silnika, nowe 
opony, dużo nowych części, stan dobry, garażowany, -
1.600 zl. Nowy Świętów. tel. 077/439-63-02 
SKODA 105,1983 r., 1000 ccm, brązowy, sprawny, wyre
jestrowany, - 450 zł. Różyniec, tel. 076/817-28-92 
SKODA 120 L, 1983 r., czerwony, opłacone OC, - 500 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-42-67
SKODA 105 S, 1983 r., 1046 ccm, czerwony, nowego typu, 
po remoncie skrzyni biegów i silnika, nowe sprzęgło, dużo 
nowych części, - 1.800 zł lub zamienię na Fiata 126p z 
dopłatą. Wrocław, tel. 355-14-80 
SKODA 105 GL, 1983 r. kupiony w salonie w Niemczech, -
1.900 zł. Wrocław, tel. 325-29-61 
SKODA 105,1983 r.. 67 tys. km, 1046 ccm, biały, wersja 
eksportowa, stan tech. dobry, po diagnostyce silnika, w cią
głej eksploatacji, RM, pokrowce, -1.350 zł. Wrocław, teł. 
071/322-42-67
SKODA 105 L, 1983 r., 100 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
biały, I właściciel, w ciągłej eksploatacji, nowy akumulator 
(gwarancja), nowe hamulce, sprzęgło, opony Michelin mało 
używane, pokrowce, bagażnik dachowy, zarejestrowany, 
przegląd do 07.2001 r, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/783-39-80, 0601/09-75-80

SKODA 105 L, 1984 r., 1000 ccm, czerwony, póTemonc#?^ 
silnika, garażowany, -2.800 zł. Kłodzko, tel. 074/647-37-69 
SKODA 105 L, 1985 r., 1046 ccm, stalowy, po remoncie 
silnika, hamulców, wymieniony aparat zapłonu i pompa 
wodna, stan dobry, - 1.700 zł. Wrocław, tel. 785-44-86, 
0606/76-72-30
O  SKO D A  120 LS , 1985 r., 50 tys. km, niebieski, 

otyg. lakier, stan idealny, • 1.900 z ł lub zamienię. 
Ż a ry , u l. O k rze i 9, te l. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87021111 

SKODA 105,1985 r., 1046 ccm, biały, techn. sprawny, po 
remoncie silnika, blacharka częściowo do naprawy, prze
gląd do 03.2002 r, - '1 ,100  zł. Hajduki Nyskie, tel. 
0502/13-93-36, woj. opolskie 
SKODA 105,1985 r., 1050 ccm, benzyna) czerwony, stan 
średni, próg do wymiany + nowy + nadkola nowe,.części, - 

. 8.000 zł. Jaroszów, tel. 0600/28-14-82, woj. wałbrzyskie 
SKODA 105 L, 1985 r., 82 tys. km, 1046 ccm, seledynowy, 
nadkola, nowe opony, garażowany, oryginalny lakier, stan 
techn. dobry, -1,900 zł. Paczków, teł. 077/431-72-41 
SKODA 105,1985 r., 110 tys. km, 1050 ccm, cźeiwony, 
stan dobry, pełna i aktualna dokumentacja, -1.000 zł. Wro
cław, tel. 372-86-14, 0503/33-24-11 
SKODA 105 S, 1985 r., 1046 ccm, czerwony, po remoncie 
silnika w lutym br, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 071/355-95-77 
SKODA 120 LUX, 1986 r.. 90 tys. km, 1200 ccm, czerwo
ny, 5-biegowy, pasy (przód i tył), lampy trapezowe + halo
geny przeciwmgielne, okrągłe zegary z obrotomierzem, 
radio, stan b. dobry, przegląd do 11.2001 r, - 2.500 zł. Ra
wicz. tel. 0602/47-85-80
SKODA 120L, 1986/90 r., 20 tys. km, 1174 ccm, czerwony, 
stan b. dobry, silnik po remoncie kapit. w 2000 r., karoseria 
po małej poprawce, przegląd do 27.04.2002 r., hak, kon- 
serwacja, zadbany, -1.950 zł. Polkowice, tel. 076/749-35-12 
SKODA 120 L, 1987 r., 1200 ccm, jasnogroszkowy, hak, 
lampy trapezowe, tylna szyba ogrzewana, - 3.500 zł lub 
zamienię na Fiata 126p, Forda Scorpio, do remontu, moż
liwa mała dopłata, Wambierzyce, tel. 074/871-90-17 po 
godz. 16
SKODA 105L, 1987 r., 84 tys. km, 1046 ccm, czerw ony,^  
RO, przegląd do 01.2002 r, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/01-14-38
SKODA 120 L, 1987 r., 120 tys. km, 1184 ccm, benzyna, 
beżowy, sprawny; 5-biegowy, szyberdach, hak, RO, prze
gląd do 05.2001 r., po remoncie zawieszenia, nowe tylne 
opony, -1.000 zł. Wrocław, tel. 781-41-55,0607/73-99-01 
SKODA 105L, 1987 r., 77 tys. km, 1046 ccm, benzyna, 
biały, szyberdach, hak, po remoncie silnika w 2000 r., stan 
dobry, -1.800 zł. Kłodzko, teł. 074/647-35-12 
SKODA 105,1987 r., niebieski, zarejestrowany, przegląd 
na rok, - 2.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-40-85 po 
godz. 20
SKODA 105 L, 1987 r., 98 tys. km, 1056 ccm, beżowy, 
zadbany, stan dobry, nowe opony, zarejestrowany do
05.2002 r, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 329-32-17
SKODA 105,1987/88 r., 1050 ccm, kremowy, stan ideal
ny, garażowany, oryginalny lakier, I rej. w 1990 r., wersja 
eksportowa, tylna szyba ogrzewana, tylne szyby otwiera
ne, pasy (przód i tył), nowe opony, radioodtwarzacz, za
dbany, atrakcyjny wygląd, listwy ozdobne, - 2.500 zł. Pacz
ków, tel. 0608/17-00-95
SKODA 105 L, 1988 r., 32 tys. km, 1100 ccm, biały, ważny 
przegląd i OC, stan dobry, - 2.250 zł. Chojnów, tel. 
076/818-16-37. 0604/57-87-42 
SKODA 105 L, 1988 r., 152 tys. km, 1046 ccm, benzyna, 
czerwony, stan dobry, - 2.000 zł. Bolków, tel. 075/741-34-43 
SKODA 120 L, 1988 r., 32 tys. km, 1100 ccm. 105, jasno
szary, stan dobry, tylna szyba ogrzewana, dodatkowe świa
tło .stop’ , hak, nowy akumulator, przegląd do 2002 r, - 3.300 

' zł. Czerna, tel. 0600/51-61-64 
SKODA 120 L, 1988 r., 94 tys. km. zielona, RO, przegląd 
do 12.2001 r. - 2.500 zł. Dziećmorowice, tel. 074/847-35-27 
SKODA 105, 1988 r.. 88 tys. km. 1046 ccm. biały, I rej. 
1991 r., II właściciel, garażowany, po remoncie hamulców, 
zadbany, przegląd do 03.2002 r, - 3.600 zł. Jakubowo, tel-c 
076/818-32-67
SKODA 105 L, 1988 r., niebieski, garażowany, bez wypad
ku, atrakcyjny wygląd, stan dobry, - 3.150 zł. Lubin, tel. 
0608/48-90-23
SKODA 130 L, 1988 r., 118 tys. km. 1289 ccm. biały, stan 
dobry, RO, hak, aktualny przegląd, - 2.800 zł. Rawicz, tel. 
065/546-29-36 po g o d zJ6
SKODA 125 L, 1989 C 102 tys. km, 1174 ccm. biały. II 
właściciel, przegląd do 10.2001 r.. 5-biegowy. pasy bezwl.,
4 zagłówki, nowe progi, - 2.400 zł. Wrocław, teł. 329-19-81 
SKODA 120 L, 1989 r., 1200 ccm, kolor groszkowy, stan 
blacharki b. dobry, wymienione kloclu ham. i olej, nowy aku
mulator, ręczny alarm, odcięcie zapłonu, zadbany, obroto
mierz, 5-biegowy, - 3.700 zł. Piskorzów, tel. 0605/74-73-59 
SKODA 105,1989 r., 1050 ccm stan dobry, garażowany, -
2.250 zł. Sobótka, tel. 0606/34-83-95 
SKODA 105,1989 r., 1100 ccm, benzyna + gaz, biały, stan 
dobry, 5-drzwiowy, insL gazowa, hak, garażowany, - 2.100 
zł. Sobótka, tel. 0604/44-05-90 
SKODA 120 L, 1989 r., 1100 ccm, benzyna, biały, stan b. 
dobry, w ciągłej eksploatacji, po wymianie hamulców, ra
dioodtwarzacz, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/328-96-50 po 
godz. 18
SKODA 120 L, 1989 r., 1174 ccm, biały, stan tech. dobry, 
nowe opony i akumulator, zadbany, t\ak, RM, przegląd do
25.04.2002 r., do małych poprawek lakierniczych, pilne, -
3.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-33-34 po godz. 18, 
0604/85-03-46
SKODA FAVORIT, 1990 r., 75 tys. km, 1298 ccm, kolor 
wiśniowy, stan b. dobry, • 6.500 zł lub zamienię na Fiata 
126p. Rawicz, tel. 065/546-18-11 
SKODA FAVORIT, 1990 r.. 1300 ccm, wiśniowy, stan b. 
dobry, zadbany, 5-biegowy, RM, tylne pasy, nadkola, bez . 
wypadku, - 4.900 zł. Wrocław, tel. 315-13-47 
SKODA FAVORIT, 1990/91 r.. 120 tys. km, 1300 ccm, ko
lor wiśniowy, - 6.500 zł (w rozliczeniu może być Fiat 126p 
do 2.000 zł). Maleszów, tel. 071/315-78-16 po godz. 19 
SKODA FAVORIT136L, 1990/91 r., 100 tys. km, 1300 ccm. 
benzyna, zielony, - 6.000 zł. Radwanice, tel. 071/311-73-03 
SKODA FAYORIT 136L, 1991 r., 85 tys. km, 1300 ccm, 
niebieski, garażowany, belka wzmacniająca, niepalący wła- 
ścicel, bagażnik dachowy, obrotomierz, instalacja radiowa, 
dzielona kanapa, - 7.200 zł. Głogów, tel. 076/835-57-41 
lub 0602/67-71-46
SKODA FAVORIT 135LS, 1991 r., 70 tys. km. 1289 ccm, 
szarozielony, oznakowany, halogeny, nadkola, RO, nakładki 
na progi, - 6.700 zł. Świdnica, tel. 0601/05-04-61 
SKODA FAVORIT 136L, 1991 r., 85 tys. km, 1300 ccm, 
biały, bez korozji, zadbany, przegląd 01.2002 r, • 7.300 zł. 
Wrocław, tel. 780-85-71. 0503/50-48-11 
SKODA FAVORIT 135 L. 1991 r., 120 tys. km. 1300 ccm. 
bordowy, stan dobry, - 6.200 zł. Drzonków, tel. 
068/327-53-02
SKODA FAYORIT 136 LS. 1991 r.. 105 tys. km. 1300 ccm. 
piaskowy, szyberdach, stan b. dobry, RO, obrotomierz, po 
lakierowaniu w 2000 r., tylna szyba ogrzewana, bez koro
zji, pokrowce, wycieraczka tylna, - 8.000 zł. Legnica, tel. 
076/722-67-91
SKODA FAYORIT 135 LS, 1991 r., 90 tys. km, 1300 ccm. 
benzyna, wiśniowy, halogeny, obrotomierz, tylna wycieracz
ka, RM, listwy, nowe tłumiki, nowy akumulator, 2 nowe opo- A .  
ny, stan dobry, - 5.600 zł. Lubin, tel. 076/846-73-23 
SKODA FAYORIT, 1991 r., 85 tys. km, 1300 ccm. popiela
ty, II właściciel, konserwacja, alarm, hak, nowe amortyza-
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Wrocław, tel. 0-601 71-03-50

tory przednie, RO, garażowany, stan idealny, • 7.500 zł. 
Płóczki Górne, tel. 075/784-60-37 
SKODA FAVORIT, 1991 r., 52 tys. km, 1300 ccm, morski, 
stan b. dobry, bez wypadku, oryginalny lakier, RM, prze
gląd do 03.2002 r, - 6.800 zł. Strzelin, teł. 071/392-01-01 
SKODA FAVORIT 136 L, 1991 r., 78 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, betowy; garażowany, konserwacja, halogeny, 
ty lnaszyba ogrzewana, dzielone siedzenia, pokrowce, 

‘'howe tłumiki, nowy akumulator, stan dobry, pilnie, - 6.400 
zł. Świdnica, tel. 074/852-31-23. 0502/30-87-04 
SKODA FAVORU 135 LS.1991rr  , 60 tys. km, 1300 ccm, 
biały/zadbany, garażowany, stan b. dobry, - 8.000 zł. Wro
cław, tel. 788-89-47, 0502/45-12-47 
SKODA FAVORlT, 1991 r.. 85 tys. km, biały, - 5.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/787-67-86
SKODA FAVORIT 136, 1991 r., 103 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, wiśniowy, nowy tłumik, tarcze hamulcowe i kloc
ki, nowe amortyzatory przednie, nadkola, 2. właściciel, -
6.500 zł. Wrocław, tel. 789-38-69 
SKODA FAVORIT, 1991 r., 61 tys. km, 1300 ccm, bordo
wy, aktualne badanie techniczne, nowe opony, obrotomierz, 
5-bjegowy, 4 zagłówki, bez .wypadku, tylna szyba ogrze
wana, pokrowce, RO, kołpaki, konserwacja, stan idealny, -
6.600 zł. Złoty Stok, tel. 0604/93-43-11 
SKODA FAVORIT, 1991/92 r. stan idealny, garażowany, -
7.800 zł. Wrocław, tel. 0604/96-53-60
SKODA FAVORIT. 1991/92 r.. 76 tys. km, 1300 ccm stan
b. dobry, welurowa tapicerka, tylna szyba ogrzewana, hak, 
nowy akumulator, opony i rozrząd, tylne pasy, belka wzmac
niająca, zadbany, bez śladów korozji, przegląd do 03.2002 
r, - 6.800 zł. Wrocław, tel. 373-42-30
O  SKODA FAVORIT, 1992 r., 1300 ccm, ko lor mor

ski, • 8.900 z ł lub zam ienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87021051

SKODA FAVORIT 135,1992 r., 67 tys. km, 1300 ccm, tur
kusowy, obrotomierz, el. reg. reflektory, blokada skrzyni bie
gów, oznakowany, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, gara
żowany, stan b. dobry, - 8.700 zł. K łodzko, tel. 
074/867-55-64
SKODA FAVORIT, 1992 r„ 80 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, biały, stan b. dobry, - 5.900 zł (możliwość rat lub za
miany). Paczków, tel. 077/431 -78-88, 431-75-08 
SKODA FAVORIT LS, 1992 r., 71 tys. km, 1300 ccm, Pb/, 
ciemnomorski, nowe opony, hamulce, amortyzatory, bez 
wypadku, bez korozji, nie wymaga napraw, przegląd do
04.2002 r., stan b. dobry, • 7.400 z l. Sobótka, tel. 
071/316-20-06
SKODA FAVORIT, 1992 r., 80 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, biały, oryginalny lakier, I właściciel, RM, nowy akumu
lator, stan idealny, garażowany, - 6.700 zł. Wałbrzych, tel. 
074/844-27-80
SKODA FAVORU, 1992 r., 76 tys. km. 1289 ccm, benzy
na, grafitowy, - 6.300 zł. Wrocław, tel. 785-69-09 
SKODA FAVORn\ 19?2 r., 92 tys. km. 1300 ccm, wiśnio
wy, alarm, dzielona kanapa, listwy boczne, tylna wycieracz
ka, przegląd do Jutego 2002 r, - 6.800 zl. Wrocław, tel. 
0606/35-73-04
SKODA FAVORIT 135 L, 1992 r.r 100 tys. km. 1300 ccm, 
biały, dzielona tylna kanapa, oznakowany, stan dobry, -
6.800 zł lub zamienię na Skodę Felicię. Wrocław, tel. 
071/327-98-54
SKODA FAVORIT LS, 1992 r., 93 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, niebiesko-zielony. atrakcyjny wygląd, halogeny^ ob
rotomierz, spoilery, immobilizer, alarm, zadbany, ekono
miczny, stan b. dobry, właściciel niepalący, - 8.200 zł. Wro
cław, tel. 0601/94-67-96
SKODA FAVORIT, 1992/93 r., 1300 ccm, bordowy, 5-bie- 
gowy, RM, halogeny, dzielona tylna kanapa, obrotomierz, 
nadkola, kupiony w salonie, oznakowany, sten b. dobry, -
8.900 zł. Strzelin, tel. 071/392-08-36, 0605/57-95-49 
SKODA FAVORIT, 1992/93 r., 103 tys. km, 1300 ccm, ciem
nozielony, I rejestr. 05.1993 r., obrotomierz, dzielona tylna 
kanapa, jasna tapicerka, nowy akumulator, nowe opony, 
garażowany, stan techn. b. dobry, atrakc. wygląd, - 7.500 
zł lub, zam ienię. Wrocław, tel. 071/338-02-78, 
0601/67-73-07
SKODA FAVORIT, 1993 r., 1400 ccm, benzyna, biały, na 
białych tablicach -1.300 DEM. Sulików, Tel. 075/775-58-22 
SKODAfAVORIT LX, 1993 r.. 113 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, bordowy, welurowa tapicerka, RO, hak, bagażnik, 
nadkola, - 10.000 zl. Świdnica, tel. 074/640-69-41 
SKODA FAVORIT, 1993 r., 63 tys. km, 1300 ccm, biały, 
pełna dokumentacja, zadbany, RO, plastikowe nadkola, li
stwy boczne, dzielona tylna kanapa, obrotomierz, konser
wacja, garażowany, faktura zakupu, - 7.800 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-77-39
SKODA FAVORIT136LS, 1993 r., 105 tys. km. 1293 ccm, 
benzyna, biały, I właściciel H-4, garażowany, ważny prze
gląd, • 8.500 zł. Olszyna, tel. 075/721-25-27 
SKODA FAVORIT 135 L, 1993 r., 62 tys. km. 1300 ccm, 
benzyna, niebieski, alarm, hak, nowe opony, konserwacja, 
plastikowe nadkola, listwy boczne, RM, tylna szyba ogrze
wana, - 8.000 zł lub zamienię na Fiata 126p. Wrocław, tel. 
324-12-59, 0603/31-16-56
SKODA FAVORIT, 1993 r., 80 tys. km, 1289 ccm. śliwko
wy, instalacja gazowa, alarm, oznakowany, szyberdach, 
tiak, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 071/351-71-91,0605/31-54-14 
SKODA FAVORIT GLXI, 1994 r.. 70 tys. km, 1300 ccm, 
srebrny metalic, szyberdach, centr. zamek, alum. felgi, im- 
motfllizer, radio, welurowa tapicerka, atrakc. wygląd, w kraju 
od tygodnia, - 10.200 zł. Jasień, tel. 0606/97-93-24, woj. 
zielonogórskie
SKODA FELICIA KOMBI, 1600 ccm, benzyna, zielony me
talic, RM z  panelem, aluminiowe felgi, relingi dachowe, hak,
c.z., wspomaganie, pokrowce, - 23.500 zł. Oława, tel. 
071/313-87-75. 0602/44-86-10
SKODA FELICIA, 1995 r„ 63 tys. km, 1300 ccm. biały, 
alarm, centr. zamek, oznakowany, -15.500 zł. Stary Kisie- 
lin, tel. 068/320-08-93, 0605/03-57-28 
SKODA FELICIA, 1995 r., 50 tys. km, 1300 ccm kupiony w 
salonie, RM, immobilizer, listwy boczne, garażowany, stan 
b. dobry, • 14.400 zł. Tymowa, tel. 076/843-40-31 
SKODA FELICIA, 1995 r., 1300 ccm. turkusowy, kpi. do
kumentacja, alarm, centr. zamek, blokada skrzyni biegów, 
garażowany, oznakowany, RM, - 15.500 zł. Czernina, tel. 
065/543-67-19, 0602/80-64-94 
SKODA FELICIA LXi, 1995 r., 59 tys. km, 1300 ccm, Pb/, 
zielony, stan idealny, I właściciel, garażowany, dzielona ka
napa, listwy boczne, radioodtwarzacz, reg. światła, reg. 
wys. pasów, • 15.900 zł. Kłodzko, tel. 074/862-21-37 po 
'godz. 18
SKODA FEUCIA  LXi, 1995 r., 46 tys. km. 1300 ccm, biały, 
z  salonu, centralny zamek, RO, po wymianie tłumików, stan 
b. dobry, • 15.600 zł lub zamienię na samochód do 18.000 
zł. Krotoszyn, tel. 062/725-01-34 
SKODA FELICIA LXI, 1995 r., 80 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, czetwony, I właściciel (niepalący), bez wypadku, ga- 

ł rażowany, zadbany, immobilizer, centr. zamek, plastikowe 
nadkola, 4 chlapacze, listwy boczne, konsola środkowa, 
RO, serwisowany w ASO + rachunki, kpi. opon zimowych i 
letnich, • 15.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-19-46

SKODA FEUCIA, 1995/96 r., 68 tys. km, 1300 ccm, nie
bieski metalic, z  salonu, książka serwisowa, faktura zaku
pu, alarm, immobilizer, blokada skrzyni biegów, RO, szy
berdach, dzielona tylna kanapa, stan b. dobry, • 15.200 zł. 
Paczków, tel. 077/431-73-47
SKODA FEUCIA LXI, 1996 r., 40 tys. km, 1300 ccm, ja
snozielony, kupiony w salonie, serwisowany, garażowany,
I właściciel, - 15.500 zł. .Nowa Sól, tel. 068/387-79*44 
SKODA FEUCIA LXI KOMBI, 1996 r., 77 tys. km, 1500 
ccm, czerwony, I właściciel, kupiony w salonie, bez wypad
ku, garażowany, dzielona tylna kanapa, nakładki na progi, 
listwy boczne, immobilizer, katalizator, nadkola, stan b. 
dobry - 17.500 zł. Chocianów, tel. 076/818-59-75 
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., 58 tys. km, 1300 ccm, Pb/, 
czerwony, stan idealny, I właściciel, garażowany, pełna do
kumentacja, inst. radiowa, listwy boczne, nadkola, immo
bilizer, dodatkowe światło .stop*, dzielona tylna kanapa, 
reg. pasów, - 17.300 zł. Kłodzko, tel. 074/647-37-50 po 
godz. 16
SKODA FEUCIA 1X1,1996 r., 97 tys. km, 1300 ccm, czer
wony, bez wypadku, nadkola, nowy akumulator, welurowa 
tapicerka, radio, immobilizer, alarm, katalizator, • 16.300 
zł. Legnica, tel. 076/854-07-56 
SKODA FELICIA, 1996 r., 75 tys. km, 1300 ccm, bordowy, 
z salonu, serwisowany, bez wypadku, stan b. dobry, •
15.900 zł lub zamienię na droższy. Legnickie Pole, tel. 
076/858-23-06, 0607/04-39-05
SKODA FELICIA KOMBI, 1996 r., 60Jys. km. 1300 ccm. 
wtrysk, granatowy,' stan b. dobry, kupiony w salonie, bez 
wypadku, I właściciel, immobilizer, atrakcyjny wygląd, ser
wisowany, - 18.900 zł. Nysa, tel. 0606/82-49-84 
SKODA FELICIA LXi, KOMBI, 1996 r.. 127 tys. km, 1300 
ccm Jienzyna, czerwony, stan dobry, listwy boczne, hak 
holowniczy, światła p. mgielne, - 14.000 zł. Nysa, tel. 
0602/64-67-84
SKODA FEUCIA LXI, 1996 r., 64 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
perłowobiały, I właściciel, bez wypadku, oryg. lakier, serwi
sowany, listwa boczna, alarm, dzielona tylna kanapa, stan 
b. dobry. - 16.500 zł. Paczków, tel. 077/431-67-73, 
0604/77-15-95
SKODA FELICIA, 1996 r., 43 tys. km, 1300 ccm, niebieski 
metalic, I właściciel, garażowany, komplet opon zimowych, 
radio, - 17.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-90-24 
SKODA FEUCIA, 1997 r., 42 tys. km. 1300 ccm, czerwo
ny, stan techniczny b. dobry, I właściciel, kupiony w salo
nie, bez wypadku, - 19.000 zł. Kalisz, tel. 062/762-22-44, 
0607/47-33-18
SKODA FEUCIA LXI, 1997 r., 1300 ccm, biały, kupiony w 
salonie, I właściciel, oryg. lakier, konserwacja, garażowa
ny. RO. immobilizer, dzielona tylna kanapa, stan idealny, -
17.900 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/844-28-34, 
0606/17-03-92
SKODA FELICIA GLX KOMBI. 1997 r.. 45 tys. km. 1300 
ccm, benzyna, srebrny metalic, relingi dachowe, welurowa 
tapicerka, konsola, szyberdach, alarm, centr. zamek, ozna
kowany, pełne wyposażenie, garażowany, serwisowany, •
20.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-29-47 
SKODA FELICIA KOMBI, 1997/98 r.. 60 tys. km, 1300 ccm, 
wtrysk, ciemnowiśniowy, stan idealny, zadbany, garażowa
ny, zarejestrowany do 25.11.2002 r., serwisowany, -18.800 
zł lub zamienię na tańszy, Daewoo Lanos, Polonez, 
1998-2000 r. Wrocław, tel. 071/311 -70-79 
SKODA FELICIA, 1998 r., 61 tys. km, 1600 ccm, bordowy 
metalic, wspomaganie, oznakowany, inst. radiowa, konso
la, chlapacze, listwy, bez wypadku, stan b. dobry, • 20.800 
zł. Legnica, tel. 076/854-53-30 
SKODA FELICIA LXI, 1998 r., 54 tys. km, 1300 ccih, MPi, 
czerwony, kupiony w salonie, I właściciel, kpi. dokumenta
cja, alum. felgi, relingi dachowe, szyberdach, drewno, blo
kada skrzyni biegów, listwy boczne, dzielona tylna kana
pa, bez wypadku, stan b. dobry, - 21.000 zł. Legnica, tel. 
076/850-62-64, 0606/13-93-48 
SKODA FELICIA KLIF. 1998 r.. t7  tys. km, 1300 ccm, bia
ła, pełne wyposażenie, garażowana, - 22.000 zł. Nowa Sól, 
tel. 068/387-27-34
SKODA FELICIA, 1998 r., 42 tys. km, 1300 ccm, czerwo
ny, zadbany, konsola, RO, I właściciel, - 22.000 zł. Wro
cław, tel. 0603/58-23-59
SKODA FELICIA LXI, 1998 r., 31 tys. km, 1300 ccm, biały, 
kupiony w salonie, I właściciel, bez wypadku, kpi. doku
mentacja, - 20.700 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-38-69 
SKODA FELICIA, 1998 r., 81 tys. km, 1300 ccm, czerwo
ny, blokada skrzyni biegów - 17.500 zł, zamienię na mniej
szy, Rata Uno, Citroena Saxo, Daewoo Lanosa, Suzuki 
Swift lub inny. Kamienna Góra, tel. 0604/27-46-48 
SKODA FELICIA, 1998 r„ 40 tys. km, 1300 ccm, MPi, biel 

, alpejska, kupiony w salonie, aluminiowe felgi, szyby ater
miczne, halogeny, immobilizer, RO Blaupunkt, listwy bocz
ne, I właściciel, - 23.000 zł. Wałbrzych, tel. 0608/10-50-87 
SKODA FEUCIA, 1998 r., 34 tys. km, 1289 ccm, Pb/ wtrysk, 
zieleń szmaragdowa, garażowany, listwy boczne, listwy na 
progach, radio, owiewki MPi, I właściciel, kupiony w Po- 
Imozbycie, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 071/780-26-17 po 
godz. 16
SKODA FELICIA LXI, 1998 r., 10 tys. km, 1289 ccm, gra
natowa, kupiony w salonie, I właściciel, immobilizer w sta
cyjce, plastikowe nadkola, alarm, - 21.000 zł. Wrocław, tel.
322-64-06
SKODA FEUCIA GLX, 1998 r., 44 tys. km, 1600 ccm, bor
dowy, serwisowany, bez wypadku, stan b. dobry, I właści
ciel, kupiona w salonie, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 350-83-75, 
0501/63-17-10
SKODA FEUCIA, 1998/99 r., 50 tys. km, 1300 ccm, nie
bieski, kupiony w salonie, bez wypadku, serwisowany, do
kumentacja, alarm, centr. zamek, immobilizer, RM, pokrow
ce, - 20.700 zł. Św iebodzice, tel. 074/854-26-33, 
0606/27-26-81
SKODA FELICIA GLX, 1999 r.. 28 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, poduszka pow., centr. zamek, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, immobilizer, • 22.500 
zł. Świdnica, tel. 0606/69-14-70 
SKODA FELICIA GLX, 1999 r.. 17 tys. km. bordowy meta
lic, alarm, kupiony w salonie, - 23.500 zł. Wrocław, tel. 
372-15-79 po godz. 18
SKODA FELICIA KOMBI, 1999 r., 31 tys. km, 1600 ccm, 
granatowy, wspomaganie kier., centr. zamek, faktura VAT, 
- 25.000 zł. Wrocław, tel. 338-51-98 
SKODA FEUCIA  KOMBI, 2000 r., 110 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, błękitny metalic, odstąpię leasing, bogate wyposa
żenie, homologacja ciężarowa, - 7.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/320-69-45, 0607/15-19-69 
SKODA FEUCIA  LXi, 2000 r., 12 tys. km, 1300 ccm, MPi, 
zielony, bez wypadku, centralny zamek, alarm + 2 piloty, 
nadkola, trzecie światło .stop’ , oznakowany, serwisowany, 
kupiony w salonie, I właściciel, immobilizer, dzielona tylna 
kanapa, stan idealny, możliwe raty. - 23.300 zł lub zamie
nię na tańszy. Złoty Stok, tel. 074/817-50-01, 
0604/17-92-85
SKODA FORMAN 135L, 1992 r., 105 tys. km, 1300 ccm, 
ciemnoniebieski akryl, stan idealny, serwisowany, szyby z 
filtrem, zagłówki, welurowe siedzenie, halogeny, belka 
wzmacniająca zawieszenie, RO, nowe opony, akumulator, 
aparat zapłonowy, - 7.500 zł. Głubczyce, tel. 077/485-29-29 
SKODA FORMAN, 1992 r., 40 tys. km, 1300 ccm, wiśnio
wy, I właściciel, stan b. dobry, garażowany, - 8.500 zł. Wro
cław, tel. 071/398-78-74
SKODA FORMAN, 1992 r., 77 tys. km, 1300 ccm, bordo
wy, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-72-36'
SKODA FORMAN, 1992 r., 98 tys. km, 1300 ccm, ciemno-

popielaty, alarm, halogeny, hakholowniczy, • 8.500 zł. Wro
cław, tel. 071/329-62-28
SKODA FORMAN, 1993 r., 120 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, bordowy, pełne wyposażenie, sprowadzony w całości 
z  Niemiec, bez wypadku, inst. gazowa, stan dobry, • 9.000 
zł. Głogów, tel. 076/834-93-74, 0605/69-80-93 
SKODA FORMAN, 1993 r., zielony, na białych tablicach •
2.000 DEM. Gubin, tel. 0503/98-81-94
SKODA FORMAN, 1993/94 r., 1300 ccm, zielony, inst ga
zowa, 5-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, stan b. dobry,
9.800 zł lub zamienię. Wołów, tel. 071/389-48-06 
SKODA OCTAVIA, 1998 r., 63 tys. km, 1600 ccm, srebrny 
metalic, I właściciel, bez wypadku, kupiony w salonie, el. 
otw. szyby, ABS, alarm, RO z  CD, centr. zamek, - 34.900 
zł. Ciosaniec, tel. 068/356-77-56 
SKODA OCTAVIA SLX, 1998 r.. 57 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, 20V, granatowy metalic, 125 KM, serwisowany, peł
ne wyposażenie elektryczne, klimatyzacja, ABS, garażo
wany, 2 poduszki powietrzne, podtokietniki, - 39.500 zl. 
Głogów, tel. 0603/40-86-75
SKODA OCTAYIA, 1998 r., 30 tys. km, 1600 ccm, 101 KM, 
bordowy metalic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS, 
EDS, alum. felgi, komputer, el. otw. śzyby, el. reg. lusterka, 
immobilizer, wspomaganie, centr. zamek, - 40.000 zł. Gło
gów. tel. 076/834-81-06
SKODA OCTAVIA, 1998 r., 20 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, wiśniowy metalic, 75 KM, kupiony w salopie, I właści
ciel, garażowany, serwisowany, wspomaganie kier., immo
bilizer, radioodtwarzacz, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 
071/355-70-20
SKODA OCTAVIA SLX. 1998 r., 47 tys. km, f800ccm; 125 
KM, srebrny metalic, I właściciel, kupiony w salonie, alum. 
felgi, ABS, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek + pi
lot, komputer, alarm, 8 głośników, RM Panasonic, bez wy
padku, serw isowany, • 40.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/85-19-82
SKODA OCTAVIA SLX, 1999 r.. 27 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, granatowy metalic, 110 KM, pełne wyposażenie 
oprócz skóry, serwisowany, stan b. dobry, garażowany. RM 
z RDS, właściciel niepalący, przegląd do 10.2002 r, • 51.500 
zł. Oława, tel. 0607/57-73-10 
SKODA OCTAVIA GLXI, 1999 r., 55 tys. km, 1600 ccm, 74 
kM, kolor wiśniowy metalic, kupiony w salonie w Polsce, 
książka serwisowa, ABS, EDS, wspomaganie, immobilizer, 
centr. zamek, alarm, blokada skrzyni biegów, światła prze- 
ciwmgielne, komputer pokładowy, RO, wersja sportowa, •
43.000 zł lub zamienię na Hondę Civic, lub Toyotę Corollę, 
96/98 r.. Wrocław, tel. 071/341-63-73, 0501/38-80-94 
SKODA OCTAYIA, 1999 r., 35 tys. km, 1900 ccm, TDi, czar
ny metalic, pełne wyposażenie, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 
0600/54-63-34
SKODA RAPID, 1988 r., 82 tys. km, 1300 ccm, pomarań
czowy, nowe sprzęgło, nowy akumulator, RO + panel, alum. 
felgi, lotnicze fotele, właściciel niepalący, - 2.900 z ł . ., tel. 
0600/21-69-58

SMART
SMART CITY COUPE. 1999 r.. 600 ccm, benzyna, żółty, 
bez wypadku, kupiony w salonie, I właściciel, el. otw. szy
by, automatic (tiptronic), klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, 
szerokie alum. felgi, najbogatsza wersja, atrakc. wygląd, •
45.000 zł. Wrocław, tel. 0605/33-09-00

SUBARU
SUBARU, 1982 r., 150 tys. km, 1800 ccm, boxer, benzy
na, brązowy, zarejestrowany, napęd na 4 koła, stan b. do
bry, - 2.100 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-17-73 
SUBARU IMPREZA KOMBI, 1995 r., 95 tys. km, 1800 ccm, 
bordowy metalic, AWD, elektr. otw. szyby. el. reg. lustra, 
hillholder, reduktor, halogeny, b. ładny i zadbany, pełna do
kumentacja, przyciemnione tylne szyby, bagażnik dacho
wy Thule, opony Pirelli 195, • 25.800 zł. Wrocław, tel. 
0605/53-78-78
SUBARU IMPREZA, 1998 r., 68 tys. km, 1993 ccm, nie
bieski, pełne wyposażenie elektryczne, radio, stan b. do
bry. - 60.000 zł. Wałbrzych, tel. 0601/54-11-12 
SUBARU JUSTY, 1992 r.. 140 tyś. km, 1200 ccm, benzy
na, zielony metalic, 4WD, automatic, 5-drzwiowy, II właści
ciel, stan b. dobry, - 9.900 zł. Wrocław, tel. 0501/40-27-77 
SUBARU JUSTY, 1996/97 r., 63 tys. km, 1300 ccm. fiole
towy metalic, bogate wyposażenie, - 21.500 zł lub zamie
nię. Wrocław, tel. 0601/55-20-47 
SUBARU LEGACY KOMBI, 1992 r., 120 tys. km. 2000 ccm, 
benzyna, szary metalic, 4WD, reduktor przełożenia, klima
tyzacja, el. reg. lusterka, RO, dzielona kanapa, roleta ba
gażnika, dod. 4 opony zimowe, nowe tarcze i klocki ham., 
do drobnych poprawek lakierniczych, - 19.500 zł. Szklar
ska Poręba, tel. 075/717-25-77 
SUBARU LEGACY, 1996/97 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 
biały, serwisowany, pełna elektryka, 4 WD, zimowe opony 
wraz z felgami, • 36.000 zł. Wrocław, tel. 342-58-00, 
0601/70-18-27

SUZUKI
SUZUKI BALENO, 1996 r., 61 tys. km, 1600 ccm. benzy
na, granatowy metalic, kupiony u dealera, I właściciel, po
duszki pow., el. otw. szyby, immobilizer, centr. zamek,
4-drzwiowy, -18.000 zł. Tarnów Opolski, tel. 077/464-41-21 
SUZUKI MARUTI, 1991 r., 87 tys. km, 800 ccm, benzyna, 
niebieski, zadbany - 7.600 zł. Brzeg, tel. 077/416-18-05 
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 stan techn. dobry, •
6.800 zł. Głogów, tel. 076/831-49-47 (k00080)
SUZUKI MARUTI FRONTE, 1992 r., 1000 ccm, czerwony, 
stan dobry, • 7.000 zł. Wrocław, tel. 329-20-02, 
0603/23-73-67
SUZUKI MARUTI, 1992 r., 140 tys. km, 800 ccm, czerwo
ny, - 7.500 zł. Mikstat, tel. 062/731-06-08 
SUZUKI MARUTI, 1992 r., 60 tys. km, 800 ccm, benzyna, 
srebrny, nowy akumulator, alarm + pilot, RO, nowe amor- 
tyzatory tylne, plastikowe nadkola, konserwacja, stan b. 
dobry, - 7.200 zł. Wrocław, tel. 0601/58-67-33 
SUZUKI MARUTI, 1994 r., 84 tys. km, 800 ccm, zielony, 
5-drzwiowy. bez wypadku, kupiony w salonie, stan b. do
bry • 7.500 zł lub zamienię na tańszy. Boguszów-Gorce, 
tel. 074/844-25-56
SUZUKI SWIFT, 1987/94 r., 130 tys. km. 1300 ccm, czar
ny, nowe opony, welur, atrakcyjny wygląd, stan dobry, •
5.800 zł. Jawor, tel. 076/870-63-34
SUZUKI SWIFT, 1990 r., 114 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
czerwony, alarm, oznakowany, 3-drzwiowy, tylne szyby 
uchylne, oszczędny, zadbany, po diagnostyce, - 8.800 zł 
lub zamienię. Wrocław, tel. 071/324-23-35, 359-36-43 w 
godz. 9-15
SUZUKI SWIFT SEDAN, 1990 r., 1600 ccm, 16V, srebrny 
metalic, stan idealny, na zachodnich tablicach - 1.300 DEM. 
Żary, tel. 0604/20-02-48
SUZUKI SWIFT, 1991 r., 993 ccm, czerwony, szyberdach,

stan b. dobry, prod. USA, 5-drzwiowy, • 10.500 zł lub za
mienię na japoński. Jelenia Góra, tel. 075/752-68-30 
SUZUKI SWIFT, 1991 r., 1300 ccm, biały, 3-drzwiowy, na 
białych tab licach * 1.300 DEM. Zgorze lec, tel. 
0602/29-31-71
SUZUKI SWIFT SEDAN, 1992 r., 103 tys. km. 1300 ccm, 
benzyna, wiśniowy metalic, 4-drzwiowy, stan b. dobry, •
3.200 zł + cło. Bogatynia, Jel. 0606/87-55-80 
SUZUKI SWIFT, 1992 r., 1300 ccm, czarny, el.lusterka, re
flektory, alarm, szyberdach, • 9.000 zł. Mirków, tel. 
071/315-14-59, 0607/22-36-56 
SUZUKI SWIFT, 1993 r., 87 tys. km, 1000 ccm, czeiwony,
4-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, po wymianie pa
sków, zadbany, - 11.800 zł. Legnica, tel. 0608/23-76-74, 
076/871-13-82
SUZUKI SWIFT, 1993 r., 86 tys. km, 1000 ccm, czeiwony, 
RM, alarm + pilot, 4-drzwiowy, zadbany, stan b. dobry, -
12.800 zł , e-mail: datek@ prom ail.p l. Jawor, tel. 
0608/23-76-74
SUZUKI SWIFT, 1998 r., 57 tys. km, 1300 ccm, granatowy,, 
zderzaki w kolorze nadwozia, 5-drzwiowy, el. otw, szyby, 
el. reg. lusterka, centr. zamek, bez wypadku; I właściciel, 
kpi. dokumentacja, seiwisowany, -17.300 zł. Lenartowice, 
tel. 071/317-73-73 po godz. 17

SYRENA
SYRENA 105 L, GABRIO,1977-r.,-czerwony, bez dachu, -~
1.100 zł. Legnica, tel. 076/850-61-86, 0604/47-31-57 
SYRENA 105 L, 1979 r., 46 tys. km techn. sprawny, zare
jestrowany, + części, skrzynia biegów, silnik, -1.100 zł lub 
zamienię. Kamienna Góra, tel. 0603/46-43-25

TALBOT
TALBOT SAMBA CABRIO, 1980 r., 130 tys. km, 1400 ccm, 
czamy, alum. felgi, el. otw. szyby, RO, atrakc. wygląd, -
3.900 zł. Wrocław, tel. 071/311-41-62, 0600/62-77-07

TAWRIJA
TAWRIJA ZAZ, 1997 r., 12 tys. km, 1100 ccm, granatowy 
metalic, I właściciel, garażowany, bez wypadku, przegląd 
do 2002 r., katalizator, nadkola, blokada skrzyni biegów, 
zagłówki, pokrowce, instalacja radiowa + 2 głośniki, pasy 
bezwł., 5-osobowy, stan b. dobry, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 
071/330-15-50

TOYOTA
TOYOTA AVENSIS SEDAN. 1997/98 r.. 80 tys. km. 2000 
ccm, 16V, bordowy, ABS, klimatyzacja, pełne wyposaże
nie, z salonu, pełna dokumentacja, • 37.000. zł. Milicz, tel. 
0603/86-83-58
TOYOTA AVENSIS SEDAN, 1998 r.. 28 tys. km. 1800 ccm. 
16V, granatowy metalic, klimatyzacja, ABS, pod. powietrz
na, el. otw. szyby, halogeny, welurowa tapicerka, el. reg. 
reflektory, el. reg. lusterka, hak, alarm, - 38.900 zł. Wro
cław, tel. 0602/45-57-36
TOYOTA AVENSIS, 1998 r., 40 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, bordowy metalic, osobowo • ciężarowy, liftback, ABS, 
wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, dod. alum. felgi z  oponami zimo
wymi, bez wypadku, I właściciel, alarm antynapadowy, •
46.000 zł. Wrocław, tel. 0603/74-28-60
TOYOTA CAMRY, 1989 r. klimatyzacja, wspomaganie, 
alarm, automatic, - 9.500 zł. Bieniów, tel. 0604/85-94-15, 
0606/50-19-85, woj. zielonogórskie 
TOYOTA CAMRY KOMBI, 1989 r., biały, • 10.000 zł. Lewin 
Brzeski, tel. 077/412-76-14
TOYOTA CAMRY GLl KOMBI, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk 
16V, grafitowy metalic, stan b. dobry, radio, wspomaganie 
kier., reg. wys. kierowcy, ABS, el otwierane szyby, szyber
dach, el. reguł, lusterka, el. reg. reflektory, 5-biegowy, we
lurowa tapicerka, relingi dachowe, roleta, pełna dokumen
tacja, -11.200 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-73-19, 
0602/22-73-24
TOYOTA CAMRY, 1990 r., 200 tys. km, turbo D, beżowy 
metalic, el. otw. szyby, klimatyzacja, el. reg. lusterka, wspo
maganie, reg. kierownica, szyberdach, alarm, centr. zamek, 
-10.000 zł. Wolsztyn, tel. 068/346-70-13, 0607/17-03-81 
TOYOTA CAMRY, 1992/93 r., 160 tys. km, 2200 ccm. bor
dowy metalic, zadbany, stan techniczy bardzo dobry, kli
matyzacja, wspomaganie, RO, alum. felgi, komplet kół zi
mowych, szyberdach, centralny zamek, Mul-T-Lock, •
23.000 zł. Wrocław, tel. 0605/24-84-45 lub 344-50-66 po
18
O  TOYOTA CAM RY XL, 1994 r., 2200 ccm, szary me

ta lic, instalacja gazowa, klimatyzacja, ABS , peł
ne wyposażenie e lektryczne, - 22.900 zł lub za
m ienię. Żary, ul. O krze i 9, te l. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87021081

TOYOTA CAMRY, 1994 r., 2200 ccm, benzyna, zielony me
talic, automatic, popielata skóra, klimatyzacja, 2 pod. po
wietrzne, oryg. RO + CD, wersja amerykańska, pełne wy
posażenie elektr, - 28.500 zł. Wrocław, tel. 0605/33-09-00 
TOYOTA CAMRY, 1995 r., 230 tys. km, 2200 ccm, boxer, 
ciemnozielony, pełne wyposażenie, klimatyzacja, 5-biego
wy, stan b. dobry, możliwe raty, • 35.900 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-62-80 po godz. 15
TOYOTA CARINAII, 1986 r., 216 tys. km. 2000 ccm, die
sel, perłowoczamy, kupiony w salonie, li właściciel, zadba
ny, radioodtwarzacz, wspomaganie kier, - 8.200 zł. Wał
brzych, tel. 074/842-28-37
TOYOTA CARINA II SEDAN, 1991 r., 118 tys. km, 1600 
ccm, 16V, GLl, czerwony, 4-drzwiowy, centr. zamek, wspo
maganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapi
cerka, RO, stan b. dobry, - 14.600 zl. Gromadka, tel. 
076/817-20-63
TOYOTA CARINA E, 1992 r., 2000 ccm, bordowy metalic, 
klimatyzacja, ABS, poduszka pow., welurowa tapicerka, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka i szyberdach, instal. gazowa w 
kole, 5-drzwiowy. nowe sprzęgło i łożysko, nowe amorty
zatory na gwarancji, RO, skórzana kierownica, właściciel 
niepalący, stan b. dobry, • 21.500 zł lub zamienię na inny 
do 15.000 zł. Lubin, tel. 076/846-76-02, 0605/69-96-37 
TOYOTA CARINA. 1992 r.. 160 tys. km. 2000 ccm, GLl, 
kolor śliwkowy, liftback, kupiony w salonie, I właściciel, stan 
b. dobry, pełne wyposażenie el., alum. felgi, opony zimo
we, ABS, RM Pioneer, hak, • 23.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-19-45, 0608/45-31-85 
TOYOTA CARINA E, 1992 r., 200 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
błękitny metalic, ABS, el.-otw. szyby, el. reg. lusterka, reg. 
kierownica, centr. zamek, RM, wspomaganie, -19.500 zł. 
Wrocław, tel. 0601/89-28-12.
TOYOTA CARINA, 1993 r., 93 tys. km, 1600 ccm. 16V, 
niebieski metalic, ABS, el. otw. szyby, centr. zamek, książ
ka serwisowa, z  pełną dokumentacją, • 18.000 zł lub za
mienię. Nowa Sól, tel. 068/387-85-36 
TOYOTA CARINA E, 1993 r., 94 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
jasnoniebieski metalic, ABS, wspomaganie, immobilizer,
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tel. 354-50-40
centr. zamek, el. otw. szyby, kpi. dokumentacja, stan b. 
dobry, • 18.000 zł lub zamienię na inny. Nowa Sól, tel. 
068/387-85-36
TOYOTA CARINA E,'1994 r., 1600 ccm. 16V. zielony me
talic, el. reg. lusterka, szyby i dach, wspomaganie, alarm, 
ABS, -16.800 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-51-19 
TOYOTA CARINA E, 1994 r., 110 tys. km, 160tf ćcm, 16V, 
zielony metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, podusz
ka pow, - 23 000 zł. Góra, te l. 065/543-23-68, 
0603/70-95-52
TOYOTA CARINA, 1994 r., 120 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
kolor wiśniowy, ABS, pełne wyposaż, elektr., wspomaga
nie kier., alarm, centr. zamek, - 24.000 zł. Niekarzyn, woj. 
lubuskie, tel. 0603/44-43-11
TOYOTA CARINA E, 1994 r.. 130 tys. km, 1600 ccm. 16V, 
zielony, nowe opony i akumulator, radio z RDS, pełne wy
posaż. elektr., wspomaganie kier, - 26.500 zł lub zamienię 
na tańszy. Paprocko, woj. lubuskie, tel. 0605/43-18-27 
TOYOTA CARINA E, 1994/95 r., 116 tys. km, 1600 ccm, 
16V, zielony metalic, sedan, w kraju od tygodnia, oclony, 
serwisowany, bez wypadkur stan b. dobry, ABS,'szyber
dach, katalizator, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, alarm, wspomaganie, - 21.500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-83-44, 0607/74-57-44 
TOYOTA CARINA E,-SEDAN, 1995 r., 155 tys. km, 1600 
ccm, 16V, oliwkowy metalic, 116 KM, GLi, garażowany, kli
matyzacja, ABS, poduszka pow., 4 el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, welurowa tapicerka, reg. kierownica, wspomaga
nie, centr. zamek, immobilizer, alarm, RO Gelhard + 4 gło
śniki, kupiony w salonie, I właściciel, kpi. dokumen, - 27.900 
zł. Świebodzice, tel. 074/854-51-62, 0601/72-86-17 
TOYOTA CARINA E. 1995 r.. 115 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
turkusowy, stan dobry, ABS, wspomaganie kier., zderzaki 
w kolorze nadwozia, hak do przyczepy, zestaw głośno mó
wiący, nowe radio, - 28.000 zł. Cezarowo, woj. lubuskie, 
tel. 0606/76-54-21
TOYOTA CARINA E SEDAN, 1995 r., 114 tys. km. 1600 
ccm, 16V, ciemnomorski metalic, centr. zamek + pilot, alarm, 
wspomaganie kier., el. otw. szyby, reg. kierownicaj pasy, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, sprowadzonyw 
całości, I właściciel w kraju, stan b. dobry, - 24.500 zł. Gu
bin, tel. 0601/9941-36
TOYOTA CARINA E, 1995 r., 109 tys. km, 2000 ccm. die
sel, kolor grafitowy, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. 
lusterka i szyby, klimatyzacja, immobilizer, welurowa tapi
cerka, RO, I właściciel, kpi. dokumentacja, - 29.800 zł. Kro
toszyn, tel. 062/722-63-27, 0606/21-10-72 
TOYOTA CARINA E, 1995 r., 123 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
brązowy metalic, kupiony w salonie, pełne wyposażenie 
el., ABS, klimatyzacja, - 27.000 zł lub zamienię na tereno
wy, powyżej 1997 r.. TDI, do 65.000 zł. Lubin. tel. 
0601/70-55-12
TOYOTA CARINA E. 1995 r„ 115 tys. km. 1600 ccm. 16V. 
metalic, ABS, pełne wyposaż, elektr., alarm, stan średni, -
28.200 zł lub zamienię na VW Transportera T4, turbo D. 
Niechcianki, gm. Cibórz, woj. lubuskie, tel. 0603/44-42-19 
TOYOTA CARINA E. 1995 r.. 105 tys. km, 1600 ccm, 16V. 
biały, stan dobry, wersja podstawowa, - 27.000 zł lub za
mienię na inny. Nowa Sól, tel. 0603/24-24-46 
TOYOTA CARINA E, 1995 r„ 115 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
czamy, stan dobry, wspomaganie kier., Mul-T-Lock, nowe 
kołpaki i pokrowce, - 26.900 zł. Sulechów, tel. 
0603/43-21-85. woj. zielonogórskie 
TOYOTA CARINA E, 1996 r., 107 tys. km, 2000 ccm. 16V, 
perłowoczamy, poduszka pow., el. otw. szyberdach, pełne 
wyposażenie elektr., halogeny, reg. kierownica, -'27.000 
zł. Żegocin, tel. 062/741-60-00 po godz. 20,0602/67-99-31 
TOYOTA CARINA KOMBI, 1996/97 r., 2000 ccm, turbo D, 
perłowobiały, wspomaganie kier., centralny zamek, ABS, 2 
poduszki powietrzne, klimatyzacja, el. otwierane szyby, ei. 
reguł, lusterka, szyberdach, relingi dachowe, roleta, w kra
ju od 2 dni, bez wypadku, • 32.500 zl. Sobótka, tel. 
0602/55-43-77. 0604/59-97-75 
TOYOTA CARINA XLI, 1996/97 r., 32 tys. km, 1587 ccm, 
czerwony, garażowany, stan b. dobry, - 28.900 zł. Wrocław, 
tel. 071/373-08-97
TOYOTA CARINA E SEDAN GLl. 1997 r., 160 tys. km, 2000 
ccm, granatowy, pełne wyp. elektr., 2x poduszka pow., kli
matyzacja, ABS, kupiony w kraju u dealera, książka serwi
sowa, bezwypadkowy, • 35.000 zl. W arszawa, tel. 
0601/96-59-58
TOYOTA CARINA E, 1997 r.. 92 tys. km, TD, biały, 5-drzwio- 
wy, 2 pod. powietrzne, ABS, pirotechniczne napinacze pa
sów, pełne wyposażenie el., welurowa tapicerka, centr. 
zamek, immobilizer, z  pełną dokumentacją, I właściciel, -
31.500 zł. Zielona Góra, tel. 0607/40-46-56,068/324-20-12 
TOYOTA CARINA, 1997 r., 96 tys. km, 2000 ccm, turbo D. 
srebrny metalic, ABS, 5-drzwiowy, klimatyzacja, 2 pod. po
wietrzne, pełna elektryka, alum. felgi, halogeny, RM. welu
rowa tapicerka, reg. kierownica, centr. zamek, alarm, ga
rażowany, - 37.500 zł. Kudowa Zdrój, tel. 0601/83-91-73, 
074/866-28-67
TOYOTA CELICA, 1982 r., 1600 ccm, niebieski, wersja 
sportowa, instalacja gazowa, w ciągłej eksploatacji, stan 
b. dobry, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, - 3.400 zł. 
Wrocław, tel. 0601/71-69-78
TOYOTA CELICA, 1990 r., 2000 ccm, 16V GTi. czerwony, 
zadbany. ABS, alarm, klimatyzacja, el. otwierane szyby, el. 
reg. lusterka, el. reg. reflektory, centralny zamek, alumi
niowe felgi BBS 16" (skręcane), RO, tylna wysoka lotka, 
przyciemniane szyby, 170 KM, atrakcyjny wygląd, -19.500 
zł lub zamienię na busa, możliwa dopłata. Wrocław, tel.
353-62-78, 0603/06-81-58
TOYOTA CELICA, 1991 r., czeiwony, pełne wyposażenie 
elektryczne, wspomaganie kier., RM Sony + 4 głośniki, roz
kładana kanapa, alarm, oznakowany, • 18.500 zł. Wrocław, 
tel. 343-52-56, 0601/22-91-72 
TOYOTA CELICA, 1991 r., 100 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
16V, czamy, pełne wyposażenie, alum. felgi (nowe), im
mobilizer, atrakc. wygląd, kpi. dokumentacja, stan idealny, 
- 21.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-41-94. 0605/53-18-09 
TOYOTA CELICA, 1992 r., 2000 ccm, 16V centr. zamek, 
el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, alum. felgi, spoiler, kli
matyzacja, el. reg. lusterka, reg. kierownica, • 24.000 zł. 
Lubawka, tel. 075/741-12-04 
TOYOTA CELICA, 1994 r., 70 tys. km. 2000 ccm, kolor 
srebrny, pełne wyposażenie, rajdcwe zawieszenie, - 39.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/34-31-72 
TOYOTA COROLLA, 1980 r., 1300 ccm. brązowy metalic, 
po remoncie silnika, nowe tablice, przegląd do 16.09.2001 
r., stan dobry, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/783-00-22, 
0605/52-53-26
TOYOTA COROLLA, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, złoty 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, sprowadzo
ny w całości, stan idealny, - 6.600 zł. Prusice, tel. 
071/312-63-31. 0604/36-35-85 
TOYOTA COROLLA, 1985 r., 214 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
wtrysk, biały, 3-drzwiowy, stan techn. b. dobry, - 3.900 zł. 
Legnica, tel. 076/866-09-19
TOYOTA COROLLA, 1985 r , 1600 ccm, 16V, biały, reg. 
kierownica (skórzana), szyberdach, dzielona tylna kana
pa, uchylne tylne szyby, obrotomierz, ekonomizer, RM Blau-
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punkt, zegarek, alum. felgi, kubełkowe fotele, • 6.500 zł.
,Lomnic3, tel. 075/752-68-30
TOYOTA COROLLA, 1986 r„ 1800 ccm, diesel, srebrny,
5-biegowy, hak, - 5.400 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel.
075/734-74-19
TOYOTA COROLLA. 198/r., 188 tys. km, 1900 ccm, die
sel, beżowy metalic, kupiony W salonie, stań dobry, - 7.000 
Zł. Legnica, teł. 076/852-24-77 
TOYOTA COROLLA, 1987 r., 230 tys. km, 1800 ccm, die
sel, czerwony, ekonomiczny, 5 1/100 km; II właściciel, za
dbany, stan techniczny b. dobry, szyberdach, atrakcyjna 
oferta, - 8.200 zł. Prudnik, tel. 0608/28-24-06 
TOYOTA COROLLA, 1987 r., 230 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, czerwony, centr. zamek, immobilizer, el. reg. luster
ka, liftback, - 8.000 zł. Wałbrzych, tel. 0605/67-04-91 
TOYOTA COROLLA LIFTBACK, 1987/96 r., 170 tys. km, 
1600 ccm, 16V, grafitowy metalic, el. reg. lusterka, szyber
dach, hak, 5-biegowy, katalizator, centr. zamek, dzielona 
tylna kanapa, przegląd do 2002 r., zmieniony ółej, wymie
nione paski, klocki hamulcowe, reguł. wys. mocowania 
pasów, reg. kierownica, RM, stan b. dobry, • 8.700 zł. Wro
cław, tel. 787-38-90
TOYOTA COROLLA, 1988 r., 1300 ccm, biały, kpi. doku
mentacja, stan idealny, szyberdach, magnetyzer, - 8.500 
zł. Żary, tel. 068/374-96-80, 0604/31-55-90 
TOYOTA COROLLA, 1988/89 r., 146 tys. km, 1800 ccm, 
diesel, srebrny metalic, nowy pasek rozrządu, filtry, szy
berdach, RO, hak, garażowany, - 9.800 zł. Niemodlin, tel. 
077/460-80-14, 0501/49-13-40 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1988/89 r., 1800 ccm, die
sel, grafitowy metalic, 4-drzwiowy, RO, opony zimowe, ku
piony w salonie w kraju, tektura zakupu, książką serwiso
wa, bez wypadku, stan b. dobry, -11.000 zl. Świdnica, tel. 
0604/47-54-91
TOYOTA COROLLA, 1988/97 r., 160 tys. km, 1600 ccm. 
16V, granatowy metalic, hatchback, centralny zamek, el. 
otwierane szyby, 5-drzwiowy, stan dobry, - 5.500 zł. Oła
wa. tel. 071/303-37-13, 0607/47-10-19 
TOYOTA COROLLA, 1989 r., 96 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
12V, czamy, 3-drzwiowy, serwisowany, 5-biegowy, reguł, 
kierownica, -10.000 zł. Wrocław, tel. 0502/31-64-28 
TOYOTA COROLLA, 1989 r„ 120 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, czerwony, stan b. dobry, pełna dokumentacja, gara
żowany, szyberdach, nowe amortyzatory, klocki ham., atrak
cyjny wygląd, - 7.500 zł. Kamienica, tel. 077/431-73-46, 
0604/90-21-21
TOYOTA COROLLA, 1989 r. wspomaganie, centr. zamek,
szyberdach, 5-drzwiowy - 9.500 zł. Trzebnica, tel.
0604/34-37-66, 071/312-07-24
TOYOTA COROLLA, 1989 r., 1300 ccm. 12V, czerwony,
oznakowany, immobilizer, - 9.000 zł. Wrocław, tel.
071/321-86-54
TOYOTA COROLLA. 1990 r., 158 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, 5-drzwiowy, nowe amortyzatory, ob
niżony, ospoilerowany, szyberdach, aluminiowe felgi, atrak
cyjny wygląd, -11.600 zł lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, 
tel. 074/666-28-22, 0607/56-22-82 
TOYOTA COROLLA, 1990 r., 138 tys. km. 1600 ccm, srebr
ny metalic, wspomaganie, el. reg. lusterka, centr! zamek, 
nowy akumulator, szyberdach, - 10.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 0604/47-01-69
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 1300 ccm, grafitowy meta
lic, katalizator, 4-drzwiowy, stan b. dobry, zadbany, - 9.900 
zł lub zamienię, (możliwe raty). Legnica, tel. 0605/28-37-83 
TOYOTA COROLLA. 1991 r.. 130 tys. km, 1300 ccm, 12V, 
biały, 5-drzwiowy, el. reg. reflektory, -11.000 zł lub zamie
nię. Polkowice, tel. 0604/89-03-20 
TOYOTA CORO LLA, 1991 r., 120 tys. km, 1300 ccm, 
wtrysk, kolor stalowy metalic, wersja HB, immobilizer, ra
dio z RDS-em i panelem, el. reg. reflektory, 5-drzwiowy, 
zadbany, stan lakieru idealny, stan techn. b. dobry, -12.500 
zł. Chojnów, tel. 076/818-19-26 po godz. 18 
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 49 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, bordowy metalic, od dealera w Polsce, udokum. po
chodzenie, bez wypadku, kpi. kół zimowych, stan idealny, 
- 13.400 zł. Dobrzeń Opolski, tel. 077/469-58-43 wieczo
rem, 0607/22-18-55
TOYOTA COROLLA LIFTBACK, 1991 r., 124 tys. km. 1300 
ccm, 12V, 75 KM, biały, 5-drzwiowy, ekonomizer, garażo
wany, 2 kpi. opon, stan b. dobry, -11.000 zł lub zamienię 
na nowszy. Leszno, tel. 065/527-00-57 
TOYOTA COROLLA KOMBI, 1991 S  169 tys. km, 1300 
ccm, 12V, szary metalic, szyberdach, radioodtwarzacz z 
RDS, nowy akumulator, hak, przegląd do 04.2002 r, -
11.200 zł. Opole. tel. 077/454-79-07 
TOYOTA COROLLA SEDAN. 1991 r., 1300 ccm. srebrny, 
RO Sony + głośniki, stan idealny, -11.500 zł. Wrocław, tel. 
0604/61-98-55
TOYOTA COROLLA XL, 1991 r., 1300 ccm, 12V, szary me
talic, -11.300 zł. Wrocław, tel. 071/362-78-59 
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 1300 ccm 5-drzwiowy, na 
białych tablicach - 2.000 DEM . Zgorze lec, tel. 
0606/50-63-46
TOYOTA COROLLA, 1992 r., 150 tys. km, 1800 ccm, die
sel, czerwony, wspomaganie, reg. kierownica, el. reg. re
flektory, spoiler z  dodatkowym światłem .stop', dzielona 
tylna kanapa, - 12.800 zł. Ścinawa, tel. 0607/45-51-17 
TOYOTA COROLLA, 1992 r., 1400 ccm. grafitowy meta
lic. ABS, wspomaganie, nowy model, raty, lub zamienię, -
14.600 zł. Legnica, teł. 0604/05-94-52 
TOYOTA COROLLA SI, 1992/93 r., 140 tys. km, 1600 ccm, 
16V105 KM, czerwony, nowy model, 2-drzwiowy, ABS, cen
tralny zamek, poduszka powietrzna, RM, szyberdach, we
lurowa tapicerka, - 15.500 zł lub zamienię na kombi. Wo
łów, tel. 071/389-26-05 do godz. 15, 071/389-64-31 po 
godz. 20 .
TOYOTA COROLLA, 1992/97 r., 66 tys. km, 66 ccm, kolor 
grafitowy metalic, garażowany, • 10.000 zł. Wrocław, tel. 
071/355-80-15
TOYOTA COROLLA, 1993 r., niebieski metalic, automatic, 
-17.000 zł. Rawicz, tel. 065/545-44-09 
TOYOTA COROLLA KOMBI, 1993 r., 122 tys. km, 1300 
ccm, 16V, czerwony, I właściciel, relingi dachowe, roleta, 
centralny zamek, alarm, nowe amortyzatory, zadbany, 
wspomaganie kier, - 15.900 zł. Wałbrzych,. tel. 
074/844-92-99
TOYOTA COROLLA, 1993 r., 1400 ccm, 16V, kolor grafi
towy metalic, 88 KM, 4-drzwiowy, kupiony w salonie, bez 
wypadku, Mul-T-Lock, alarm + pilot, centr. zamek, stan ide
alny, - 17.800 zł. Wrocław, teł. 071/351-34-43, 
071/786-72-53
TOYOTA COROLLA XLI, 1993 r., 150 tys. km, 1400 ccm, 
16V, niebieski metalic, hatchback, ABS, wspomaganie, au
tomatic, el. reg. reflektory, RO, reg. kierownica, nowy aku
mulator, dzielona kanapa tylna, - 15.000 zł. Żary, tel. 
068/374-99-61
TOYOTA COROLLA XLI. 1994 r., 1332 ccm. benzyna, gra
fitowy metalic, 90 KM, ABS, wspomaganie, el. reg. reflek
tory, alarm, immobilizer, RO Philips, 2 komplety opon, za
dbany, • 17.500 zł. B ie lawa, tel. 074/833-59-73, 
0601/08-69-98
TOYOTA COROLLA SEDAN XLI, 1994 r., 145 tys. km, 1400 
ccm, 16V, srebrny metalic, 87 KM, przegląd w ASO, alarm 
+ pilot, centralny zamek, radioodtwarzacz, bez wypadku, 
oznakowany, garażowany, - 20.000 z l lub zamienię na To
yotę, po 1998 r., z  dopłatą. Wałbrzych, tel. 074/841 -63-13 
po godz. 18, 0602/17-60-52
TOYOTA COROLLA XLI, 1997 r., 26 tys. km, 1332 ccm, 
czamy metalic, hatchback, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, 
bez Spadku, RO, centr. zamek, alarm, immobilizer, wspo
maganie, - 27.000 zł. Opole, tel. 077/455-33-43, 
0607/26-33-82

TOYOTA COROLLA, 1997 r., 53 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, niebieski metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, centr. zamek, - 25.000 zl. Ostrów Wlkp., tel. 
062/737-10-52, 0603/32-13-73.
TOYOTA COROLLA, 1997 r., 1400 ccm, 16V, niebieski me
talic, zderzaki w kolorze nadwozia, spoilery, kupiony w sa
lonie • 21.000 zł. Wrocław, tel. 0601/06-29-94 
TOYOTA COROLLA, 1997/98 r., 2000 ccm, diesel, jasno- 
fioletowoszary, metalic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, cen
tralny zamek, immobilizer, drewniane wykończenia, stan 
b. dobry, zadbany, radio CD, - 30.000 zł lub zamienię na 
inny do 20.000 zł. Lubin, tel. 076/846-09-45,0605/14-94-62 
TOYOTA COROLLA, 1998 r., 23 tys. km. 1400 ccm, 16V, 
fioletowy, 5-drzwiowy, wspomaganie, klimatyzacja, ABS, 
wszystkie el. dodatki, centr. zamek + pilot, - 32.700 zł lub 
zamienię. Ostrów Wlkp., tel. 0606/25-80-65 
TOYOTA COROLLA, 1998 r., 1400 ccm, benzyna, bordo
wy metalic, techn. sprawny, 2-drzwiowy, alum. felgi, centr. 
zamek, 2 pod. powietrzne, ABS, regulacja świateł, wspo
maganie, - 29.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-00-49 
TOYOTA COROLLA, 1998 r., 1400 ^cm, 16V, czerwony, 
poduszki pow., wspomaganie, ABS, kupiony w salonie, •
31.000 zł. Wrocław, tel. 0601/78-26-61
O  TOYOTA CO RO LLA , 1999 r.f 1400 ccm , 16V, ko

lo r srebrny, liftback, 5-drzwiowy, kupiony w sa
lonie, stan b. dobry, alum. felg i, alarm, RO * CD 
Pioneer, wspomaganie, AB S , poduszka ppw, •
33.500 z ł. W ro c ław , te l. 071/398-83-30, 
0502/65-19-66 02021861

TOYOTA PASEO, 1996 r., 64 tys. km. 1500 ccm, 16V, nie
bieski metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, szyber
dach, elektryka, alum. felgi 16', radioodtwarzacz, - 24.000 

sz\. Janków, tel. 062/741-85-13.
TOYOTA PICNIC, 1997 r., 84 tys. km, 2200 ccm. turbo D, 
zielony, 6-osobowy, pełne wyposażenie elektr., wspoma
ganie kier., centralny zamek, możliwe raty, - 48.500 zł lub 
zamienię. Wrocław, teł. 0608/74-81 -64 
TOYOTA PREVIA VAN, 1990/91 r„ 220 tys. km. 2400 ccm, 
benzyna, brązowy metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, ABS, 
serwo, centr. zamek, el. otw. szyby, 2 x szyberdachy, welu
rowa tapicerka, 8-osobowy, alum. felgi, atrakcyjny wygląd, 
zadbany, • 22.800 z ł lub zam ienię. Trzebnica, tel. 
0601/70-18-61
TOYOTA PREV1A, 1993 r., 171 tys. km, 2500 ccm, grafito
wy metalic, RO, 5-biegowy, 2 szyberdachy, wspomaganie 
kier., centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, kompu
ter pokładowy, alarm, sprowadzony w całości, kpi. doku
mentacja, 7 osób lub 450 kg, garażowany, • 30.000 zl. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-48-59, 074/872-21-30 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
AG0192 www.autogielda.com.pl)
TOYOTA PREYIA, 1993 r., 130 tys. km, 2400 ccm. benzy
na, beżowy metalic, klimatyzacja, lodówka, ABS, relingi da
chowe, alum. felgi, szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, kpi. dokumentacja, • 29.000 zł lub zamienię, żary, 
tel. 0604/22-11-49
TOYOTA STARLET, 1979 r., 1000 ccm, czerwony, prze
gląd do 02.2002 r., pełne wyposażenie + RO Panasonic, 
dodatkowe światło .stop', 4 felgi zapasowe, I właściciel w 
kraju, - 1.800 zł lub zamienię na skuter. Bielawa, tel. 
0604/11-06-89
TOYOTA STARLET, 1980 r., 1200 ccm, czerwony, stan do
bry, -1.200 zł. Barzyna, tel. 077/410-44-75 
TOYOTA STARLET, 1986 r., 1300 ccm, 12V, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, radioodtwarzacz, zadbany, • 5.800 
zł. Wałbrzych, tel. 074/844-92-99 
TOYOTA STARLET, 1990/91 r., 1500 ccm, diesel, czerwo
ny, 3-drzwiowy, 5-biegowy, stan idealny, na zachodnich ta
blicach -1.900 DEM. Żary, tel. 0602/67-33-28 
TOYOTA STARLET, 1996 r., 64 tys. km, 1300 ccm. 16V, 
czerwony, poduszka pow., dzielona tylna kanapa, reg. re
flektory, I właściciel, stan b. dobry, • 19.700 zł. Lubin, tel. 
076/844-45-61
TOYOTA STARLET. 1997 r., 27 tys. km, czerwony, 3-drzwio- 
wy, - 24.000 zł. Olszyna, tel. 075/721-21-31 
TOYOTA STARLET, 1997 r., 1300 ccm, benzyna, granato
wy, immobilizer, alarm, kupiony w salonie, - 20.000 zł. Wro
cław, tel. 071/783-94-46, 0501/45-31-26 
TOYOTA STARLET, 1998 r., 18 tys. km, 1300 ccm, 16V, 
srebrny metalic, model z listopada, el. otw. szyby, wspo
maganie, c. zamek, szyberdach, 5-drzwiowy, ks. serwiso
wa, - 24.900 zł. Kalisz, tel. 062/769-23-49,0502/04-47-68 
TOYOTA SUPRA, 1990 r., 219 tys. km, 3000 ccm, Ti 240 
KM, perłowoczamy, klimatyzacja, pełne wyp. elektr., centr. 
zamek, wspomaganie, ABS, alum. felgi, radioodtwarzacz, 
dach .Targa', komputer, seiwisowany, stan b. dobry, pełna 
dokumentacja, - 22.900 zł lub zamiana na tańszy. Kalisz, 
tel. 0601/76-49-77
TOYOTA SUPRA, 1995 r., 155 tys. km, 3000 ccm, 24V 
skóra, klimatyzacja, pełna elektryka, ściągany dach, we
basto, 2 poduszki, sprowadzony w całości, stan idealny, -
75.000 zł. Wrocław, tel. 0502/19-12-94
TOYOTA SUPRA, 1995 r., 148 tys. km serwisowany, bez 
wypadku, 2 poduszki, sprawne spoilery, w kraju 2 lata, 
wszystkie potrzebne dokumenty, sprowadzony w całości, -
76.000 zł. Wrocław, tel. 0601/57-78-91
TOYOTA TĘRCEL, 1984 r., 1300 ccm, benzyna, ęzerwo- 
ny, 5-drzwiowy, stan b. dobry, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 
328-81-97 po godz. 16

TRABANT
TRABANT 601,1979 r., 150 tys. km, 600 ccm, niebieski, 
gruba kierownica, halogeny, ekonomizer, używany do na
uki, trzeci stop, blokada kierownicy, Zadbany, - 750 zł. Wro
cław, tel. 357-53-24 lub 0504/91-90-81 
TRABANT 601,1982 r., 595 ccm, 12V, szary, nowa tapi
cerka i opony, po lakierowaniu, alternator, stan b. dobry, - 
750 zł lub zamienię na przyczepę bagażową, może być
2-osiowa. Legnica, tel. 076/856-30-20, 0603/92-52-04 
TRABANT 601 KOMBI, 1983 r., turkusowo-czamy, elek
tron. zapłon, ekonomizer, obrotomierz, pasy bezwł., hak, 
zagłówki, RO + drugi silnik, skrzynia biegów i wiele innych 
części, stan dobry, - 650 zł. Świdnica, tel. 074/853-37-49 
TRABANT 601, KOMBI, 1983 r., 595 ccm, 12V, niebieski, 
alternator, webasto, światła przeciwmgielne, w ciągłej eks- 
ploatacji, zarejestrowany do 11.2001 r.. ubezpieczony, •
1.200 zł. Chojnów, tel. 076/818-12-52 
TRABANT 601, 1983 r., 62 tys. km, 600 ccm, benzyna, 
żółty, w  ciągłej eksploatacji, przegląd do 03.2002 r., stan 
b. dobry, - 650 zł. Głubczyce, tel. 077/485-25-38 
TRABANT 601 S. 1984 r., 12V tylna szyba ogrzewana, 
zagłówki, przegląd do 11.2001 r.. stan dobry, - 600 zł. Ró
żaniec. gnę Kąty Wrocławskie, tel. 071/789-14-30 
TRABANT 601 S, 1986 r., 1 tys. km, 2-suw, zielony, nowy 
akumulator, dodatkowe szyby (1 przednia, 2 boczne) oraz 
wiele części zapasowych, - 1.000 zł. Mąkoszyce, tel. 
077/412-43-59
TRABANT 601,1987 r., 70 tys. km, 601 ccm. szary, stan 
techniczny dobry (zadbany), instal. elektr. 12V, aktualny 
przegląd, ewentualnie drugi na części, • 1.500 zł. Kraków, 
tel. 0501/17-67-33
TRABANT 601 KOMBI, 1988 r., 64 tys. km, 594 ccm, ben
zyna, 12V, niebieski, koła zimowe, stan b. dobry, na bia
łych tablicach, - 680 zł. Paszowice, tel. 0604/07-98-31, woj. 
legnickie
TRABANT 601,1989 r., kolor - kość słoniowa, I właściciel, 
kupiony w kraju, - 650 zł. Zielona Góra, tel. 068/324-95-34

TRABANT POLO KOMBI, 1991 r., 130 tys. km, 1100 ccm, 
beżowy, przegląd do 03.2002 r., pasy bezwł., hak, dodatki 
elektroniczne, stan dobry, Kwłaściciel, w ciągłej eksploata
cji. -4.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-38-07,0606/31-68-84 
TRABANT POLO KOMBI, 1991 r., 100 tys. km, 1100 ccm, 
kość słoniowa, inst. gazowa, nowy akumulator (gwaran
cja), dodatkowe felgi 2 szt., stan techn. dobry, przegląd do
03.2002 r, - 4.100 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-68-91 w 
godz. 10- 17, 872-33-22 po godz. 20, 0604/97-55-15 
TRABANT POLO, 1991 r., 108 tys. km, 1100 ccm, biały, 
dobry hak, nowe przeguby, tarcze, klocki i końcówki drąż
ków, zadbany, nowy wahacz, - 2.700 zł. Świdnica, tel. 
0501/36-93-51
TRABANT POLO, 1991 r., 130 tys. km, 1100 ccm, kremo
wy, zadbany, I właściciel, przegląd do 04.2002 r., stan do
bry, w ciągłej eksploatacji, - 3.700 zł. Wrocław, tel. 
071/316-95-58 po godz. 20
TRABANT POLO, 1991 r., 107 tys. km, 1043 ccm, beżo
wy, po remoncie hamulców, przegląd do 03.2002 r., aku
mulator Bosch, progi,. - 2.900 zł. Wrocław, tel. 
0605/10-51-72

VOLVO
VOLVO 244 GL, 1981 r., 170 tys. km, 21.00 ccm, benzyna, 
kolor - kość słoniowa, hak, alarm, koła zimowe, stan dobry, 
- 5.500 zł. Wrocław, tel. 071/784-67-36 
VOLVO 244 GL, 1981/82 r., 2400 ccm, srebrny metalic, 
wspomaganie, hak odczepiany, silnik 6-cylindroWy, - 3.600 
zł lub zamienię na mniejszy. Legnica, tel. 076/852-47-47 
VOLVO 340,1983 r., 1400 ccm, bordowy metalic, szyber
dach, radioodtwarzacz, - 2.000 zł. K a lisz, tel. 
062/502-99-41, 0605/31-48-07 
VOLVO 340 DL. 1987 r., 132 tys. km, 1600 ccm, niebieski 
metalik, sedan, 4-drzwiowy, stan ogólny i techniczny do
bry, silnik po remoncie, RO, po przeglądzie technicznym, -
4.700 zł. Wrocław, tel. 352-94-46,0601/76-60-43 
VOLVO 340 SEDAN. 1989 r., 94 tys. km, 1600 ccm. diesel, 
fioletowy metalic, po remoncie blacharki, .4-drzwiowy, 5-bie
gowy, hak, welur, alum. felgi, szyberdach, 4 zagłówki, ha
logeny, centr. zamek, z  salonu, garażowany, techn. spraw
ny, • 9.500 zł lub zamiana na rozbity, prod. zachodniej. Bo
lesławiec, tel. 0602/25-86-03 
VOLVO 343 GL, 1985 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, 
3-drzwiowy, bez korozji, oryg. lakier, stan dobry, z urzędu 
celnego, - 3.000 zł lub zamienię na inny, uszkodzony, die
sel, w tej cenie. Legnica, tel. 076/878-35-39,0605/85-58-00 
VOLVO 360,1984 r., 65 tys. km, 1992 ccm, kolor stalowy, 
nie eksploatowany w kraju, kpi. dokumentacja, stan ideal
ny, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
VOLVO 360 GLI, 1986 r., 210 tys. km, 2000 ccm, bordowy, 
115 KM, pierwszy właściciel*stan dobry, • 4.500 zł. Wro
cław, tel. 372-82-79
VOLVO 440,1989 r. instalacja gazowa, stan dobry, ABS, 
centr. zamek, el. otw. szyby, -13.500 zł lub zamienię. Świe
bodzice, tel. 074/854-70-98, 0605/62-03-24 
VOLVO 440,1990 r., 35 tys. km, 1697 ccm, czeiwony, po 
remoncie silnika 35 tys. km, garażowany, II właściciel, 
sprow. w całości, inst. gazowa, zadbany - 8.700 zł lub za
mienię. Wrocław, tel. 0603/79-88-70 
VOLVO 440,1992 r., 130 tys. km, biały, - 12.000 zł. Wro
cław, tel. 0605/31-45-54
VOLVO 440,1993 r., niebieski, wspomaganie, centr. za
mek, ABS, -17.900 zł. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
VOLVO 440, 1993/94 r., 114 tysf km, 1800 ccm, wtrysk, 
brązowy metalic, 5-drzwiowy, sprowadzony ż  Niemiec, bez 
wypadku, w kraju od tygodnia, oclony, poduszka powietrz
na, ABS, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, centralny 
zamek, wspomaganie kier., immobilizer, radio, -18.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-22-03, 0605/65-80-69 
VOLVO 440,1994 r., 1800 ccm, benzyna, • 18.000 zł. Do- 
laszyn, gm. Gostyń, tel. 0607/49-18-20 
VOLVO 440 GLI, 1994 r., 90 tys. km, 1794 ccm, 90PS, 
kolor grafitowy metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, immobi
lizer, welurowa tapicerka, serwo, obrotomierz, ABS, klima
tyzacja, filtr przeciwpyłkowy, poduszka, napinacze pasów, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reg. kierownica, fotel i ka
napa, stan idealny, - 21.800 zł. Je len ia  Góra, tel. 
075/781-27-60 w godz. 10 -17, 783-45-96 po godz. 17 
VOLVO 440,1994 r., 130 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony 
metalic, el. otw. szyby, ABS, szyberdach, centr. zamek, do 
częściowego lakierowania, - 18.500 zł. Kuczków, tel. 
062/741-86-77, 0603/64-75-58 
VOLVO 440 GLE. 1994 r., 140 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
bordowy metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. za
mek, szyberdach, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, alum. 
felgi, • 21.000 zł. Lubań, tel. 0608/72-07-11 
VOLVO 440,1995 r., 1900 ccm, TDI, biały, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, stan dobry, - 23.000 zł. Chojnów, tel. 
0602/10-02-36
VOLVO 440,1995 r., 136 tys. km, 2000 ccm, grafitowy me
talic, 136 KM, ABS, klimatyzacja, welurowa tapicerka, po
duszka powietrzna, wspomaganie kier., pełne wyposaże
nie elektryczne, stan b. dobry, serwisowany, I właściciel, -
20.500 zł. Rawicz, tel. 0501/77-03-64 
VOLVO 440, 1996 r., 103 tys. km, 1800 ccm, niebieski, 
5-biegowy, wspomaganie, elektr. otw. szyby, el. reg. luster
ka, poduszka kier., klimatyzacja, centr. zamek, immobili
zer. • 22.000 zł. Zielona Góra, tel. 0502/32-24-75 
VOLVO 460, 1992/93 r., 127 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, 
czerwony, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, reg. kierownica i fotel kierowcy, alum. felgi, 
halogeny, bez wypadku, sprowadzony w całości, weluro
wa tapicerka, stan idealny, - 13.500 zł. Wrocław, tel. 
0502/60-53-23
VOLVO 460,1995 r., 165 tys. km, 1900 ccm, TDi klimaty
zacja, centr. zamek + pilot, ABS, 3 pod. powietrzne (całe), 
bez uszkodzeń, odbiór Gerlitz, koło granicy w Zgorzelcu -
7.000 DEM + cło (ok. 5.000 zł). Zgorzelec, tel. 
0602/81-23-32
VOLVO 480 ES, 1990 r., 180 tys. km, 1700 ccm, czamy 
metalic, sportowy, elektr. otw. szyby i reg. lusterka, ABS, 
alum. felgi, welur, zadbany, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/19-58-03
VOLVO 740,1986 r., 2400 ccm, turbo D. srebrny metalic, 
automatic, po remoncie silnika i skrzyni biegów, nowe amor
tyzatory, - 8.000 zł lub zamienię na inny samochód, z do
płatą do 14.000 zł. Wrocław, tel. 353-34-68 
VOLVO 740,1988 r.. 2400 ccm, diesel, bordowy metalic, 
spoiler, pełne wyposażenie elektr., wspomaganie, szyber
dach, stan b. dobry, -15.500 zł. Konin, tel. 063/279-01-15, 
0603/19-01-10
VOLVO 740,1990 r., 195 tys. km, 2400 ccm, TD, granato
wy metalic, model przejściowy, przód od modelu 940, stan 
b. dobry, -14.700 zł: Krotoszyn, tel. 0601/27-00-10 
VOLVO 850 GT, 1992 r., 125 tys. km. 2400 ccm. 20V, czer
wony, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 20.500 zł. Wro
cław, tel. 311-91-91, 0501/34-42-12 
VOLVO 940,1992 r., 2300 ccm, benzyna + gaz sprowa
dzony w całości, katalizator, • 19.500 zł. Opole, tel. 
077/469-32-92, 0605/46-70-39 
VOLVO 940 KOMBI. 1997 r.. 51 tys. km. 2300 ccm. turbo 
E, grafitowy metalic, sprowadzony w całości 1999 r., pełne 
wyposażenie elektryczne, podgrz. fotele, lusterka, wspo
maganie kier., ABS, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, 
skóra, aluminiowe felgi, relingi dachowe, - 46.000 zł. Wą
sosz, tel. 065/543-73-09, 0600/27-36-28 
VOLVO 945 KOMBI, 1994 r., 122 tys. km. 2400 ccm. turbo 
D, jasnobeżowy, automatic, ABS, 2 poduszki powietrzne,

skóra, wspomaganie kier., centralny zamek, ei. otwierane 
szyby, szyberdach, el. reguł, lusterka, podgrz. fotele, dzie
lona tylna kanapa, hak, ciemne szyby, w kraju od 2 miesię
cy, pełna dokumentacja, - 28.000 zł lub zamienię na Mer
cedesa 300124, VWTransportera T4, Forda Transita. Świd
nica, tel. 074/853-51-13, 0603/68-75-77 
VOLVO 960,1991 r., 260 tys. km, 3000 ccm, 24V,zielony 
metalic, pełne wyposażenie, stan dobry, - 19.500 zł lub 
zamienię na tańszy. Kępno, teL 0605/91-0949 
VOLVO 960 KOMBI, 1994 r., 170 tys. km, 2500 ccm, 24V, 
szary metalic, automatic, klimatyzacja,, pełne wyposażenie 
el., alarm, blokada skrzyni biegów, tempomat, podgrz. fo
tele i lusterka, RO, ABS, alum. felgi 16”, centr. zamek, ser
wisowany, kpi. dokumentacja, • 35.000 zł. Świdnica, tel. 
0601/89-32-25
VOLVO S40 ,1996 r., 120 tys. km, 1900 ccm, turbo D, ciem
nozielony, klimatyzacja, 3 pod. powietrzne, welurowa tapi
cerka, drewno, wspomaganie, centr. zamek, bez wypad
ku, nie eksploatowany w kraju, - 39.900 zł (zwolnienie z 
opłaty Skarb.). Ostrów. W lkp., tel. 062/782-92-72, 
0601/56-10-47, 0603/94-07-67 
VOLVO S60 T, 2000 r., złoty metalic, pełne wyposażenie, 
kupiony w  salonie, bezwypadkowy, możliwe raty, -153.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/57-27-33 
VOLVO S 80 ,1999 r., 21 tys. km, 2400 ccm, czarny meta
lic, 170 PS, automatic, kremówa skórzna tapicerka, alum. 
felgi 17”, 6 pod. powietrznych, - 129.000 zł. Lubin, tel. 
0601/58-52-73
VOLVO V 40 ,1998 r., 44 tys. km, 1800 ccm, 16 V  klimaty
zacja automatic, pełna elektronika, 4 pod. powietrzne, skóra 
i welur, immobilizer, udokum. pochodzenie', - 49.000 zł lub 
zamiana. Lubin, tel. 076/846-68-81,0608/45-47-86 
VOLVO V40 ,1998 r., 86 tys. km, 1900 ccm, turbo D, srebr
ny metalic, centralny zamek, alarm, klimatyzacją, - 51.000 
zł lub zamienię na rej. w kraju. Wrocław, tel. 071/337-07-79. 
VOLVO V40 T 4 ,1998 r., 23 tys. km, 1900 ccm, turbo, 200 
KM, czamy metalic, obniżony, I właściciel, pełne wyposa
żenie, - 59.000 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 
0600/15-74-68
VOLVO OTO, 1997 r , 230 tys. km, niebieski metalic, klima
tyzacja, podgrzewane fotele, elektr. otw, szyby i reg. lu
sterka, 3 poduszki pow., komputer, ABS, kupiony w salo
nie, serwisowany, możliwe raty, - 49.000 Zł. Wrocław, tel. 
0601/57-27-33
VOLVO V 7 0 ,1997 r., niebieski metalic, - 49.000 zł. Wro
cław, tel. 0605/31-45-54
VOLVO OTO AWD, 1998 r., 130 tys. km. srebrny metalic, 
pełne wyposażenie, serwisowany, kupiony w salonie, gwa
rancja 6 mies., możliwe raty, - 88.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/31-45-54

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 01023021 

O  BEZPŁATNA DIAGNOSTYKA SILNIKA I PODWO
ZIA dnia 19.05, sam ochodów marek Aud i, VW, 
Seat, Opel. „SERW ICE AUDI IVW ” , Wrocław, od 
godz. 8 do 16, u l. P rzesm yck iego  31/33, tel. 
071/325-31-69,0601/42-09-93 02021921

O  W yjazdy po  samochody, bardzo duży wybór, wy
sok ie  upusty, sam ochody nie uszkodzone, tel. 
0601/19-21-31 81010441

VW BORA KOMBI, 1999 r., 48 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
perłowoczamy metalic, 115 KM, ABS, EDS, aluminiowe 
felgi, 4 poduszki powietrzne, klimatyzacja, 6-biegowy, I wła
ściciel w kraju, książka serwisowa, podgrz. fotele, RM z 
CD, - 65.000 zł. Świebodzice, tel. 074/850-99-25 
VW BORA, 1999/00 r., 27 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, ABS, klimatyzacja, wspomaganie kier., 2 
poduszki powietrzne, centralny zamek, radioodtwarzacz 
Sony, alarm, I właściciel, kupiony w salonie w Polsce, ory
ginalny lakier, stan idealny, • 56.000 zł. Kamieniec Ząbko
wicki, tel. 074/817-31-65, 0602/17-45-39 
VW BORA, 2000 r., 13 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny, kupiony w salonie, 2 pod. powietrzne, ABS, wspoma
ganie, centr. zamek, el. otw. szyby, 8 głośników, - 50.000 
zł. Wrocław, tel. 071/322-44-54 do godz. 18,0600/54-38-91 
VW CORRADO G -60,1988/90 r., 137 tys. km, 1800 ccm, 
malinowy metalic, ABS, alarm, aluminiowe felgi, centralny 
zamek, el. reguł, lusterka, el. szyberdach, spoiler, wspo
maganie kier., komputer, serwisowany, zadbany, pełna do
kumentacja, • 16.600 zł lub zamienię. Kamienna Góra, tel. 
0602/59-57-54
VW CORRADO. 1989 r.. 1800 ccm, żółty. -10.000 zł. Lu- 
bachów, gm. Świdnica, tel. 074/850-96-51 
VW CORRADO G -60,1989 r., 1800 ccm alum. felgi, szy
berdach, el. otw. szyby, wspomaganie, ABS, atrakc. wy
gląd, stan b. dobry, • 12.500 zl lub zamienię na busa. Lu- 
biatów, tel. 0606/59-18-99
VW CORRADO G-60,1990 r., 190 tys. km, 1800 ccm, czar
ny, pełne wyposażenie, klimatyzacja, alum. felgi, ciemne 
szyby, zadbany, atrakcyjny wygląd, - 17.300 zł. Bolesła
wiec, tel. 0604/93-82-49
VW CORRADO G-60, 1990 r., 1800 ccm, czarny, ABS, 
centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. szyberdach, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, spoiler, alum. felgi, skrzynia 
biegów Karmann, • 16.000 zł. Leszno, tel. 0605/63-56-45 
VW CORRADO, 1990 r., 140 tys. km, 1800 ccm, turbo, 
200 PS, ciemnografitowy metalic, alum. felgi, centr. zamek, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, ABS, 
spoiler na klapie, wspomaganie, atrakc. wygląd, • 18.500 
zł. Wrocław, tel. 071/34341-17, 0605/62-5547 
VW CORRADO. 1991 r., 130 tys. km, 1800 ccm, G60, czer
wony, pełne wyposażenie, klimatyzacja, eł. otw. szyby i szy
berdach, el. reg. lusterka, ABS, wspomaganie kier., centr. 
zamek, alarm, komputer, radio Sony, - 18.500 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/767-18-31, 0607/47-0143 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - AE0051 
www.autogielda.com.pl)
O  VW CORRADO, 1992 r., 90 tys. km, 2900 ccm, 

VR6, błękitny metalic, el. otw. szyby, spoiler, szy
berdach, e l. reg. lusterka, wspom aganie kier., 
radio CD  Sony, 10 g łośników  Axton, alum. felgi 
16” , stan idealny, - 24.000 z ł lub zam ien ię na 
motocykl Yamaha R-6, R -1 ,1990/00 r. Kostom ło
ty, tel. 0607/63-35-28 01025881

VW CORRADO, 1994 r., 120 tys. km. 2000 ccm, czerwo
ny, obniżony, alum. felgi 16”, pełne wyposażenie elektr., 
stan idealny, - 23.000 zł. Krobia, woj. leszczyńskie, tel. 
0502/40-90-32
VW CORRADO SKŁADAK, 1996 r., 13 tys. km, 1800 ccm, 
turbo el. otw. szyby, szyberdach, tylna lotka, RM, wzmac
niacz, felgi OZ, -14.000 zł. Oława, tel. 0603/96-72-66 
VW DERBY, 1977 r., 1300 ccm, benzyna inst. gazowa, -
1.000 zł. Wrocław, tel. 783-85-81 
VW DERBY, 1983/93 r., 142 tys. km. 1100 ccm. benzyna, 
czerwony, szyberdach, pokrowce, nowy akumulator, RO, 
kołpaki, nowe sprzęgło, nowe opony, przegląd do 2002 r., 
garażowany, • 4.000 zł. Lubsko, teł. 068/372-0244, 
0601/32-14-87
VW GARBUS, 1962 r., 1200 ccm, biały, -1.500 zł. Zgorze
lec. tel. 0602/38-57-90

VW GARBUS. 1964 r.. 1285 ccm, czamy, - 3.000 zł lub 
zamienię na Fiata 126p. Koźmin Wlkp., tel. 062/721-02-60 
VW GARBUS, 1965 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, od
nowiony, 100% oryginalny, zarejestrowany, ważny prze
gląd, - 6.000 zł. Bogatynia, teł. 0606/87-55-80 
VW GARBUS, 1965 r., 1300 ccm, boxer, czerwony, .na 
chodzie', do niedawna W ciągłej eksploatacji (koniec prze
glądu), 12V, szyberdach, stan techn. dobry, do lakierowa
nia, - 1.800 zł. Ostroszowice, tel. 074/833-02-61 po 
godz. 18 1.
VW GARBUS, 1965 r., 1200 ccm, czerwony, po remoncie 
silnika, brak aktualnego przeglądu, • 1.600 zł. Raszowa, 
teł. 0603/28-65-92
VW GARBUS, 1966 r., 57 tys. km, 1200 ccnri, czamy, silnik 
z 75 r., 50% zniżki OC (weteran), przegląd do 05.2002 r., 
wysokie fotele, halogeny, RO + głośniki, nowe pokrowce, 
ciemne duże tylne lampy, nierdzewne listwy na czarnych 
zderzakach i progach, skóra na kierownicy, dod. światło 
-,stop‘  + części, - 4.500 zł. Nysa, tel. 077/433-83-33 
VW GARBUS, 1967 r., 1300 ccm, fioletowy, kubełkowe fo
tele, halogeny, radioodtwarzacz, dodatkowe ogrz., w cią
głej eksploatacji, przegląd do 09.2001 r, - 3.500 zł. Wro
cław, tel. 0601/88-2044 ,
VW GARBUS, 1968 r., 1200 ccm, niebieskTmetalic, alum. 
felgi, kubełkowe fotele, amortyzatory gaz., kierownica drew
niana, alum. nakładki na pedały, dodatki chromowane, OC 
obniż. 50%, sjlnik (1982 r.) po przeglądzie, stan b. dobry, •
5.000 zł. Mietków, tel. 0602/33-9448, woj. wrocławskie 
VW GARBUS 1300,1969 r., 1200 ccm, czerwony, ważne 
opłaty, • 3.000 zł lub zamienię na VW 900,1100 cćm albo 
na grubościówkę. Kłodzko, teł. 074/868-97-73 
VW GARBUS, 1969 r., 1600 ccm, benzyna, czerwono-żół
ty, lotnicze fotele, sportowa kierownica, szerokie opony, -
2.500 zł. Kłodzko, tel. 0601/71 -98-11 
VW GARBUS, 1969 r., 1200 ccm, czerwony, po remoncie 
blacharki i ukł. kierowniczego, nowa tapicerka, amortyza
tory, lakier, poszerzane błotniki i koła, 4 halogeny, alterna
tor, lusterka Golfa II, sportowy wydech, fotele, kierownica, 
- 8.500 zł. Wijewo, tel. 065/54945-71,
VW GARBUS, 1969/99 r., 70 tys. km, 1300 ccm, żółty ba- 
hama, benzyna bezołowiowa, skórzana tapicerka, ogrze
wanie el., chromowane rury z  przodu, nowe opony, deska 
rozdzielcza granatowa, skórzana kierownica i lewarek bie
gów, halogeny, ciemne szyby, po remoncie silnika, termo
metr, konsola z zegarami, bez dokumentacji, - 3.100 zł lub 
zam ienię na motocykl. Bralin, tel. 062/781-29-86, 
0606/27-83-39
VW GARBUS 1302L, 1971 r., 1285 ccm, pomarańczowy, 
płaska szyba, McPhersony, dużo nowych części, po remon
cie blacharki, nowa tapicerka, konserwacja, przegląd waż
ny, zarejestrowany, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 346-55-71 
O  VW G ARBUS, 1971 r., 1300 ccm , pomarańczowy 

• cena  do u zg o dn ien ia ., te l. 065/520-82-36, 
0607/04-65-55 01025801

VW GARBUS, 1971 r., 1600 ccm sportowe zawieszenie, 
dużo dodatków, - 3.500 zł. Głuchołazy, tel. 0604/08-58-98 
VW GARBUS 1302,1971 r., 83 tys. km, 1200 ccm, benzy
na, błękitny metalic, stan dobry, po remoncie podwozia, 
dobry stan blacharki, na chodzie, spoiler z  tyłu, - 4.500 zł. 
Olesno, tel. 0600/31-93-98, 034/358-39-95 
VW GARBUS, 1971 r., 1200 ccm, czerwony metalic, po 
remoncie kapitalnym silnika, blacharki, hamulców, RM, 
nowa tapicerka, fotele Opla, przegląd do 04.2001 r., atrak
cyjny wygląd, - 4.200 zł. Wrocław, teL 368-11-08 
VW GARBUS, 1971 r., 1300 ccm, czerwony, wersja USA, 
stan dobry, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/325-10-56 wewn. 
24, 0504/97-58-96
VW GARBUS, 1972 r., 55 tys. km, 1200 ccm, żółty, atrak
cyjny wygląd, w ciągłej eksploatacji, po remoncie silnika i 
podwozia, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 0501/48-57-95 
VW GARBUS 1303 L, 1973 r.. t300 ccm, czamy, po reno
wacji, automatic, chromowane elementy, sportowe fotele i 
kierownica, garażowany, - 9.500 zł. Polkow ice, tel. 
0603/70-83-07
VW GARBUS 1303 LS, 1973 r., 1600 ccm, kolor grafitowy 
metalic, wersja brazylijska, pełne wyposażenie, atrakcyjny 
wygląd. - 6.400 zł. Wrocław, tel. 071/325-43-53. 
0501/47-53-02
VW GARBUS. 1974 r. stan b. dobry, - 4.500 zł. Gliwice, 
tel. 032/270-11-66
VW GARBUS 1303 LS, 1974 r., 1600 ccm, granatowy me
talic, odrestaurowany, nowy lakier, nowe wnętrze, chromy, 
po remoncie silnika, - 10.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/591-86-05
VW GARBUS, 1975 r., 1200 ccm, czarny metalic, silnik 
3-letni, nowe stopnie, tłumik, części zamienne, -4.500 zł. 
Kluczbork, teł. 0604/24-18-04 
VW GARBUS, 1976 r., srebrny, stan dobry, - 4.000 zł. Le
gnica, tel. 076/722-24-27 .
VW GARBUS, 1979 r., 1600 ccm, złoty metalic, po remon
cie 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 meksy
kańska, po remoncie bacharsko-mechanicznym, nowy la
kier, oryginalne nowe wnętrze, stan idealny, dla konesera, 
-10.500 zł. Wrocław, tel. 071/325-95-69, 0502/87-34-87 
VW GOLF 1,1977 r., 1600 ccm, benzyna, kolor - kość sło
niowa, 4-drzwiowy, RO, obrotomierz, tylna szyba ogrze
wana, garażowany, I właściciel w kraju, w ciągłej eksplo
atacji, • 1.700 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-27-16 
VW GOLF, 1978 r., 1600 ccm, diesel, morski, stan b. do
bry, - 3.900 zł lub zamienię na Fiata 126p albo droższy. 
Brzeg, tel. 0607/37-48-78
VW GOLF 1,1978 r., 1100 ccm, benzyna, zielony, 3-drzwio
wy, oryginalny lakier, zadbany, stan opony b. dobry, stan 
techn. b. dobry, • 2.900 zł. Kam ien iec Ząbk., tel. 
074/81745-97, 0606/73-25-15 
VW GOLF, 1978 r., 1100 ccm, czerwony, 4-drzwiowy, waż
ny przegląd, RO, garażowany, stan dobry, nowe świece, 
fajki, cylmderki hamulcowe, szczęki i klocki, - 2.200 zł. Lą
dek Zdrój, tel. 074/814-65-85 
VW GOLF 1,1978 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, szyber
dach, 2-drzwiowy, stan dobry, po wymianie silnika i skrzyni 
biegów, - 3.600 zł. Nowy Kościół, gm. Świerzawa, tel. 
0607/22-00-61
VW GOLF, 1978 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, zareje
strowany, stan dobry, dużo nowych części, szyberdach, hak, 
halogeny, techn. sprawny, -1.100 zł lub zamienię na sprzęt 
RTV, telefon, inne. Szczytna, woj. wałbrzyskie, tel. 
0603/16-55-95
VW GOLF, 1978 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, 4-drzwio
wy, hak, el. reg. reflektory, ważny przegląd, ospoilerowa
ny, - 2.400 zł lub zamienię na inny, najchętniej diesel, może 
być uszk.. Środa Śląska, tel. 0605/39-98-87 
VW GOLF, 1978 r., 160 tys. km, 1100 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 3-drzwiowy, przegląd techn. do 22.08.2001 
r., stan techn. dobry. Żagań, tel. 0605/67-07-70 
VW GOLF 1,1978 r., 160 tys. km, 1100 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 3-drzwiowy, stan dobry, - 2.200 zł. Żagań, 
tel. 068/477-65-65
VW GOLF, 1979 r„ 1100 ccm, żółty, stan dobry, sprawny 
technicznie, nowe opony, radio + głośniki, kierowca niepa
lący, -1.750 zł. Polkowice, tel. 076/845-34-56 
VW GOLF 1,1979 r, 1100 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, ga
rażowany, dużo nowych części, koła VW Golfa III, stan 
techn. dobry, - 3.000 zł. Dobroszyce, tel. 071/315-54-82, 
0608/42-10-93
VW  GO LF I, 1979 r„  1600 ccm, benzyna, niebieski,
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2-drzwiowy, blacharka po remoncie, wzmocniony silnik, •
4.200 zł. Gryfów Śl., tel. 075/781-44-77
VW GOLF, 1979 r, 1430 ccm, kolor wiśniowy, nie wymaga 
nakładów finansowych + części, stan b. dobry, - 3.550 zł. 
Jakuszowa, tel. 076/870-12-10 
VW GOLF, 1979 r., 1100 ccm, żółty, stan b. dobry, po re
moncie kapitalnym, garażowany, dużo nowych części, -
3.100 zł. Jelenia Góra, tel. 0604/13-77-69 
VW GOLF 1,1979 r., 95 tys. km, 1100 ccm, ciemnopertowy 
metalic, konsola od VW Golfa II, srebrne zegary, el. wysu
wana antena, szerokie zderzaki, nakładki na progach i na 
błotnikach, duże lampy z tyłu, ciemne szyby tylne, bez ko
rozji, -.3.200 zł. Kowary, tel. 075/718-32-32,075/76143-88 
VW GOLF, 1979 r., 1100 ccm, biały, ospoilerowany, gara
żowany, model przejściowy, przegląd, OC, techn. spraw
ny, stan dobry, - 2.800 zł. Miękinia, tel. 071/317-83*02, 
0603/59-5241
VW GOLF 1,1979 r., diesel 4-drzwiowy, - 3.500 zł. Mojesz 
42, tel. 0502/67-28-28
VW GOLF 1,1979 r., 275 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zie
lony, techn. sprawny, do remontu blacharki, ważhy prze
gląd, -1.300 zł. Nasławice, tel. 071/346-11 -42 
VW GOLF 1,1979 r., 1500 ccm, diesel, żółty, ważny prze
gląd, nie wymaga remontu,^-drzwiowy, zadbany, - 3.100 
zł. Parchów, gm. Chocianów, tel. 076/817-11-44, 
0607/51-83-83
VW GOLF 1,1979 r., 1600 ccm; diesel, czerwony, po re
moncie blacharki, silnik Golfa II, alum. felgi, • 3.900 zł. Pi- 
sarzowice, tel. 0605/43-7941, 075/742-86-62 
VW GOLF, 1979 r.. 160 tys. km, 1100 Ccm, benzyna, biały,
3-drzwiowy, zaczep, stan silnika dobry, blach, po remoncie 
i lakierowaniu, zadbane wnętrze • 3.300 zł lub zamienię na 
inny, może być japoński, chętnie diesel - 3.300 zł. Wieru
szów, tel. 062/784-2247
VW GOLF 1,1979 r „ i5 0 0  ccm, diesel, czerwony, po lakie
rowaniu i remoncie silnika, zadbany, wygląd estetyczny, 
stan b. dobry - 3.300 zł. Wrocław, tel. 071/34142-93, 
0604/81-55-02
VW GOLF 1,1979 r., 1100 ccm, - 3.500 zł. Zielona Góra, 
tel. 0601/56-90-65
VW GOLF I, 1979 r., 1100 ccm, czerwony, stan dobry, -
2.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/32744-95 
VW GOLF 1,1979/80 r., 1500 ccm, diesel, zielony metalic, 
nowe opony, akumulator, po remoncie.blacharki, po prze? 
glądzie , stan b. dobry, - 3.200 zł. Pacżków , tel. 
0608/68-1642
VW GOLF, 1980 r., 230 tys. km, 1500 ccm, diesel, bordo
wy, 4-drzwiowy, RO, nowe opony i amortyzatory, po wy
mianie oleju i filtrów, - 4.500 zł. Gronów, gm. Zgorzelec, 
tel. 0603/42-68-96
VW GOLF I, 1980 r., 1600 ccm, diesel, pomarańczowy, 
nowy silnik, po lakierowaniu, - 3.600 zł. Gryfów Śl., tel. 
075/781-2748
VW GOLF I, GTI, 1980 r., 1600 ccm, zielony metalic, spor
towe zawieszenie, kubełkowe fotele, atrakc. wygląd, - 3.000 
zł. Kościeln ik Górny, gm. Leśna, tel. 075/721-70-82, 
0606/10-68-14
VW GOLF, 1980 r., 1500 ccm, zielony metalic, stan b. do
bry, zadbany, - 3.200 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-84-63 
po godz. 17, 0608/55-98-69
VW GOLF, 1980 r., 1300 ccm, benzyna stan dobry, - 2.900 
zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-61-73 
VW GOLF, 1980 r., 1600 ccm, diesel, czeiwony, silnik z 
1982 r. (oclony w 1999 r.), kpi. dokumentacja celna, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, RM, - 3.700 zł. Nowy Kisielin, 
tel. 068/320-07-19, 0607/12-63-56 
VW GOLF 1,1980 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, zadba
ny, po remoncie silnika, 4 lampy, model przejściowy, -4.800 
zł. Oleśnica, tel. 071/314-9547, 0605/25-21-48 
VW GOLF 1,1980 r., 1500 ccm, diesel, czeiwony, model 
przejściowy, 5-biegowy, hak, stan dobry, - 3.200 zł. Sobót
ka, tel. 0606/34-83-95
VW GOLF, 1980 r., 1600 ccm, diesel pełna dokumentacja, 
przegląd do 04.2002 r., stan techniczny b. dobry, • 3.200 
zł. Wrocław, tel. 071/785-05-14, 0501/76-53-69 
VW GOLF 1,1980 r., 160 tys. km, 1300 ccm, benzyna, ja
snoniebieski, alum. felgi, ciemne szyby, obniżony, utwar
dzony, sportowy ukł. wydechowy, el. otwierany szyberdach, 
kubełkowe fotele, RO Sony + 4 głośniki 4 x 100 W, stan b. 
dobry blacharki, bez rdzy, nowy lakier, stan dobry silnika, 
nie wymaga wkładu finansowego, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 
0607/41-52-62
VW GOLF 1,1980 r., 1600 ccm, diesel, czeiwony, silnik 82 
r., kpi. dokumentacja, 5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, RO, -
3.700 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-07-19 
VW GOLF, 1980/81 r., 140 tys. km, 1600 ccm,sturbo D, 72 
PS, zielony metalic, szyberdach, 4-drzwiowy, - 4.300 zł. 
Nowogrodziec, tel. 075/736-75-16, 0504/93-36-91 
VW GOLF, 1981 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, bez koro
zji, szyberdach, 3-drzwiowy, RO, zarejestrowany, zadba
ny, stan dobry, - 3.700 zł. Lubin, teł. 076/847-62-83 
VW GOLF 1,1981 r., 1600 ćcm, diesel, niebieski metalic, 
po remoncie, nowy typ lamp i konsoli, stan b. dobry, - 5.000 
zł. Świdnica, tel. 074/845-38-73 wieczorem 
VW GOLF 1,1981 r., 1500 ccm, benzyna, biały, inst. gazo
wa, automatic, konserwacja, garażowany, wymieniony sil
nik, dużo nowych części, atrakc. wygląd, - 4.800 zł. Wał
brzych, tel. 074/664-76-94 po godz. 20 
VW GOLF 1,1981 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 3-drzwio
wy, kubełkowe fotele, alum. felgi, opony letnie i zimowe, 
plastikowe nadkola, kierownica Audi, RO + głośniki, części 
zamienne, przegląd do 2002 r, - 5.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/736-97-82
VW GOLF I, 1981 r., 1600 ccm, diesel, złoty, na białych 
tablicach, 3-drzwiowy, 4 biegowy, - 2.400 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0609/63-96-19
VW GOLF 1,1981 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, model 
przejściowy, po remoncie blacharki i lakierowaniu, zareje
strowany, przegląd do 02.2002 r., stan dobry, - 2.500 zł lub 
zamienię. Legnica, tel. 0608/83-32-22 
VW GOLF, 1981 r., 1100 ccm, czerwony, model przejścio
wy, szyberdach, po wymianie amortyzatorów i hamulców, 
sprawny układ kierowniczy, stan blacharki i silnika idealny, 
oszczędny, kpi. dokumentacja, radio, - 4.900 zł. Ludwiko- 
wice, teł. 074/871-66-76 po godz. 16 
VW GOLF 1,1981 r.. 1300 ccm, granatowy, model przej-  ̂
ściowy, 4-drzwiowy, stan dobry, - 3.000 zł. Nowa Sól, tel. 
068/356-38-33
VW GOLF 1,1981 r., 200 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bia-' 
ły. 5-drzwiowy, po remoncie blacharki, nowe amortyzatory, 
klocki ham., dod. światła .stopu", - 4.500 zł lub zamienię 
na droższy. Radków, tel. 074/871-23-77 
VW GOLF 1,1981 r., 1100 ccm, biały, z urzędu celnego, 
szyberdach, wnętrze Golfa II, stan b. dobry, • 2.700 zł. 
Strzelin, tel. 0607/81-34-28
VW GOLF 1,1981 r., 170 tys. km, 1600 ccm, GTI, koniako- 
wy metalic, stan b. dobry, w ciągłej eksploatacji, nie skoro
dowany, nowy akumulator, atrakcyjny wygląd, sportowe za
wieszenie i tłumik, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 0608/17-39-21 
VW GOLF 1,1981 r., 1600 ccm, diesel, granatowy, 4-drzwio
wy, hak, model przejściowy, stan techn. i silnika b. dobry, 
nowy lakier, - 4.500 zł. Żarów, tel. 0605/40-21-64 
VW GOLF, 1982 r., 1600 ccm, diesel, biały, kpi. dokumen
tacja, nowy akumulator, do wymiany sprężyny i amortyza
tory, • 2.000 zl lub zamienię na Fiata 126p. Chobienia, tel. 
076/843-96-52
VW  GOLF I, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
3-drzwiowy, przegląd do 08.2001 r., stan dobry, - 3.000 zł. 
Ciepłowody, teł. 074/810-33-75, 810-33-87 
VW GOLF 1,1982 r., 170 tys. km, 1600 ccm, diesel, bordo

wy, zadbany, stan dobry, - 4.300 zł. Gostyń, tel. 
065/572-3643
VW GOLF 1,1982 r., 1600 ccm, diesel, kremowy, stan b. 
dobry, 5-drzwiowy, nowe opony, silnik bardzo dobry, mo
del przejściowy, - 4.000 zł. Kłodzko, tel. 0603/94-15-09 
VW GOLF 1 ,1982 r., 1600 ccm, diesel, piaskowy, model 
przejściowy, nowe opony, szerokie zderzaki, 4 lampy z przo
du, przegląd do 04.2002 r., pokrowce, - 4.200 zł. Kłodzko, 
tel. 0602/67-5643
VW GOLF I, 1982 r., diesel, czerwony, 3-drzwiowy, stan 
dobry, - 2.600 zł. Komorniki, tel. 0607/81-13-72 
VW GOLF CABRIO, 1982 r., 1600 ccm, seledynowy, alarm, 
alum. felgi, sportowe zawieszenie i tłumik, skórzana kie
rownica, garażowany, zadbany, stan b. dobry, - 8.000 zł 
lub zamienię na inny, może być uszkodzony. Lubin, tel. 
0609/46-59-77
VW GOLF 1.1982 r., 190 tys. km, 1600 ccm, diesel, zielo
ny, 5-biegowy, 5-drzwiowy, nowy akumulator (gwarancja),
- 4.500 zł. Opole, tel. 077/452-02-10
VW GOLF, 1982 r., 1100 ccm, benzyna stan b. dobry, -
4.800 zł. Prus ice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 
0601/79^30-54
VW GOLF, 1982 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, stan b. 
dobry, radioodtwarzacz, nowy przegląd, zadbany, 3-drzwio
wy, - 2.600 zł lub zamienię. Ząbkowice ś ląskie , tel. 
074/641-12-67, 0604/65-70-78 
VW GOLF SKŁADAK, 1982/90 r., 1100 ccm, benzyna nie
kompletny, - 1.800 zł. Oława, tel. 0607/23-81-65 
VW GOLF 1,1982/92 r., 200 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, stan blacharki 
b. dobry, szyberdach, wymienione progi, sport, zawiesze
nie, nowe świece żarowe, stan silnika b. dobry, -4.100 zł 
lub zamienię na Fiata Cinquecento, 700 ccm, dopł. 7.800 
zł. Świdnica, tel. 0604/16-73-77 
VW GOLF, 1983 r., 1600 ccm, diesel, czarny, nowe el. reg. 
reflektory, po remoncie zawieszenia i napędu, stan b. do
bry, na zachodnich tablicach - 1.200 DEM. Lubin, tel. 
0606/12-91-24
VW GOLF 1,1983 r., diesel, ciemnozielony, na białych ta
blicach, 5-biegowy, - 500 zł. Wleń, tel. 075/713-68-29 
VW GOLF 1,1983 r., 1600 ccm, diesel, biały, po remoncifc 
blacharki i lakierowaniu, spoiler na klapie, - 5.500 zł lub 
zamienię. Wrocław, tel. 372-06-50 
VW GOLF, 1983 r., 1278 ccm, czerwony, stan b. dobry, 
zadbany, radioodtwarzacz + 4 głośniki, model przejściowy, 
4 lampy z przodu, trzecie światło .stop”, - 3.650 zł. Borek 
Strzeliński, woj. wrocławskie, tel. 0602/83-08-16 
VW GOLF, 1983 r., 1600 ccm, diesel, zielony metalic, stan 
techn. i blacharki b. dobry, oszczędny, 3-drzwiowy, • 5.700 
zł. Krotoszyce, tel. 076/887-85-08, 0602/29-38-09 
VW GOLF, 1983 r., 1100 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
5-drzwiowy, model przejściowy, 4 reflektory, kubełkowe fo
tele, do drobnych poprawek lakierniczych, stan tech. do
bry, z  urzędu celnego, - 3.500 zł lub zamienię na diesla. 
Legnica, tel. 076/878-35-39, 0605/85-58-00 
VW GOLF 1,1983 r., 1500 ccm, diesel 5-biegowy, - 4.500 
zł. Oleśnica, tel. 071/798-1846.
VW GOLF, 1983 r., 160 tyś. km, 1600 ccm, diesel, srebrny, 
z  urzędu celnego, 5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, szyberdach, 
zadbany, stan b. dobry, - 5.400 zł lub zamienię na ciągnik 
Ursus C-360. Polanica Zdrój, tel. 074/86841-37 
VW GOLF 1,1983 r., 120 tys. km, 1500 ccm, benzyna, sza- 
iy  metalic, stan idealny, na białych tablicach - 850 DEM. 
Świdnica, tel. 0603/62-34-69 
VW GOLF 1,1983 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, w cią
głej eksploatacji, zarejestrowany, opłacony, stan techn. 
dobry, • 4.500 zł lub zamienię na inny samochód. Wrocław, 
tel. 350-03-87
VW GOLF 1,1983 r., 1800 ccm, GTi, czerwony, - 5.500 zł. 
Wrocław, tel. 0601/7640-90
VW GOLF GTI, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, czarny, prze
gląd 11.2001 r., 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, spor
towa kierów., sportowe zawiesz., hak, 4 lampy + 2 haloge
ny, dodatkowe 3 koła, alum. felgi, nagłośnienie - 4.000 zł. 
Żary, tel. 068/375-01-59
VW GOLF II, 1983/84 r., 160 tys. km, 1300 ccm, czarny, 
inst. gazowa, aluminiowe felgi, atrakcyjny wygląd + drugi 
na części, bez prawa rejestracji, 1600 ccm, stan dobry, -
7.800 zł lub zamienię na Audi 80 B3, z dopłatą. Jelcz-La- 
skowice, tel. 071/31842-11
VW GOLF II, 1984 r., 1800 ccm, biały, 5-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, szyberdach, alum. felgi, szerokie zderzaki w kolorze 
nadwozia, alarm, stan dobry, garażowany, radio CD, spro
wadzony w całości, - 6.500 zł. Bolków, tel. 0603/49-83-97 
VW GOLF, 1984 r., 400 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, inst. gazowa, podwójne lampy z przodu, szyberdach, 
RO Pioneer, przegląd do 04.2002 r. (również na gaz), nowe 
opony, stan b. dobry, - 6.000 zł. Krotoszyn, tel. 
062/721-2242
VW GOLF 1,1984 r., czerwony, - 3.000 zł. Wierzbice Gór
ne, gm. Wołczyn, tel. 0603/57-94-50 
VW GOLF II, 1984 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, stan dobry, - 6.800 zł. Zebrzydowa, tel. 
075/736-21-66
VW GOLF II, 1984 r. stan dobry, - 6.000 zł lub zamienię. 
Mojesz 42, tel. 0502/67-28-28, woj. jeleniogórskie 
VW GOLF 1,1984r., 186 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, hak, 5-biegowy, obrotomierz, alum. fel
gi, blacharka do małych poprawek, przegląd do 03.2002 r,
- 4.300 zł lub zamienię na Fiata 126p, do 2000 zł. Piława 
Górna, tel. 0604/67-36-11
VW GOLF II, 1984 r., 1300 ccm, benzyna, bordowy, szy
berdach, 5-drzwiowy, 4 lampy z przodu, sprowadzony w 
całości, bez korozji, stan b. dobry, - 6.800 zł. Radwanice, 
tel. 071/311-7045, 311-71-96 
VW GOLF II, 1984 r., 170 tys. km, 1600 ccm, czarny, insta
lacja  ̂gazowa, szyberdach, aluminiowe felgi, nowa chłod
nica i nagrzewnica, po remoncie zawieszenia, nowy tłumik 
i sprzęgło, zarejestrowany do 12.2001 r, • 6.500 zł. Wro
cław. tel. 071/345-61-51 po godz. 18, 0608/62-07-63, 
0607/32-99-04
VW GOLF II, 1984 r.f 202 tys. km, 1600 ccm, diesel, nie
bieski, 5-drzwiowy, centr. zamek z pilotem, alum. felgi, ku
bełkowe fotele, spoilery, el. wysuwana antena, - 8.300 zł. 
Wrocław, tel. 0501/24-62-65
VW GOLF, 1985 r., 196 tys. km, 1600 ccm, kolor wiśniowy, 
w dobrym stanie, garażowany, zabezpieczenie przed kra
dzieżą, alarm, hak, nowy akumulator, lampy, świece żaro
we, wtryski, - 9.100 zł. Leszno, tel. 0603/49-89-97 
VW GOLF II, 1985 r.,.140 tys. km, 1576 ccm, diesel, czer
wony, 3-drzwiowy, automatic, bez wypadku, stan b. dobry, 
kpi. dokumentacja niemiecka, - 8.100 złv Bogatynia, tel. 
075/771-82-75, 0502/6546-26 
VW GOLF, 1985 r., 154 tys. km, 1600 ccm, GTi, srebrny 
metalic, 4 lampy z  przodu, szyberdach, aluminiowe felgi, 
spoilery, ciemne szyby z  tyłu, dzielona tylna kanapa, za
dbany, - 6.900 zł lub zamienię na Fiata 126p, z  lat 1989-91. 
Kłodzko, tel. 074/868-72-79 po godz. 14 
VW GOLF II, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, alum. 
felgi 15” BBS, szyberdach, zadbane wnętrze, - 6.800 zł lub 
zamienię na Fiata 126p. Legnica, tel. 076/856-31-65 
VW GOLF II, 1985 r., 1600 ccm, benzyna stan b. dobry, 
alum. felgi, wspomaganie, kompl. kół zimowych, nowe 
amortyzatory, sportowy tłumik, - 7.000 zł. Zgorzelec, tel. 
075/648-05-16, 0603/08-11-59.
VW GOLF, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, złoty metalic, 
3-drzwiowy, białe tablice • 750 DEM. Zielona Góra, tel. 
0603/78-58-09
VW GOLF II, 1985/86 r., 1600 ccm, turbo D, czerwony, 
stan b. dobry, zadbany, el. otwierane szyby, aluminiowe 
felgi, Immobilizer, pełna dokumentacja, 4-drzwiowy, 5-bie

gowy, radioodtwarzacz, • 7.900 zł. Bolesław iec, tel. 
075/735-12-92, 0605/52-34-13 
VW GOLF II, 1985/86 r., 1600 ccm, turbo D, zielony meta
lic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szerokie zderzaki, ospoilerowa
ny, hak, ciemne lampy, 4 lampy z  przodu, po tuningu, szy
berdach, CD + głośniki, • 8.900 zł lub zamienię na inny, 
może być uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78, 
0603/61-59-50>
VW GOLF GTI, 1986 r., 200 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, ospoilero
wany, alum. felgi, nowe amortyzatory, tarcze hamulcowe, 
sportowy ukł. wydechowy, szerokie zderzaki, atrakcyjny 
wygląd, bez rdzy, - 8.000 zł lub zamienię na dostawczy, 
może być lekko uszkodzony. Gozdnica, tel. 068/360-17-83 
VW GOLF II, 1986 r., 1300 ccm, benzyną, biały, 5-drzwio
wy, szyberdach, stan dobry, na białych tablicach, -1.500 
zł. Jelenia Góra, tel. 0602/15-78-62 
VW  GOLF II, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, granatowy,
2-drzwiowy, na białych tablicach -1.400 DEM. Lębork, tel. 
0608/82-94-57
VW GOLF, 1986 r., 200 tys. km, 1600 ccm, diesel, kolor 
grafitowy metalic, alarm, RM, nowe wtryski paliwa, 3-drzwio- 
wy, światła przeciwmgielne, zadbany, stan dobry, - 9.000 
Zł. Sobótka, tel. 071/390-31-22 po godz. 15 
VW GOLF, 1986 r., 140 tys. km, 13Ó0 ccm, benzyna, pia
skowy, nowe opony, 3-drzwiowy, zadbany, bez korozji, na 
zachodn ich  tab licach  - 550- DEM . Zgorze lec, tel. 
0604/89-53-53
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, ciemnozielony, 2-drzwio- 
wy, stan b. dobry, na białych tablicach • 800 DEM. Zielona 
Góra, tel. 0604/60-80-94
VW GOLF, 1986 r., 1600 ccm, turbo D, czerwony, 4-drzwio- 
wy, 5-biegowy, oryg. lakier, alum. felgi, RM, el. otw. szyby, 
kpi. dokumentacja, katalizator, nowy ukł. wydechowy, alarm, 
stan b. dobry, • 8.400 zł. Bolesławiec, tel. 075/735-12-92, 
0605/52-34-13
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, diesel, biały, 2-drzwiowy, 
światła przeciwmgielne, hak, techn. sprawny, kpi. dokumen
tacja, sprowadzony w całości, • 8.500 zł. Brzeg, tel. 
077/411-71-56, 0602/18-21-80 
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, diesel, biały, stan b. do
bry, 5-drzwiowy, garażowany, - 9.400 zł. Duszniki Zdrój, 
tel. 074/866-91-61
VW GOLF II, 1986 r., 152 tys. km, .1600 ccm, turbo D, bia
ły, ciemne szyby, amortyzatory i akumulator na gwarancji, 
aluminiowe felgi, - 8.700 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-67-88 
VW GOLF II, 1986 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
szary, 3-drzwiowy, 4-biegowy, zarejestrowany, na białych 
tablicach - 700 DEM. Piotrowice, tel. 0604/07-98-31 
VW GOLF II, 1986 r., 30 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, szyberdach, alum. felgi 15”, 4 lampy, szerokie zde
rzaki, 4 tarcze ham., RO, 3-drzwiowy, el. klapa, atrakc. 
wygląd, stan b. dobry, garażowany, - 9.000 zł. Sobótka, 
tel. 071/346-11-71
VW GOLF II, 1986 r., 117 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
szary metalic, 5-drzwlowy, 5-biegowy, el. otwierane szyby 
(przód i tył), centralny zamek, alarm + pilot, wspomaganie 
kier., welurowa tapicerka, ekonomizer, stan idealny, - 8.400 
zł lub zam ienię. Wałbrzych, te l. 074/844-16-41, 
0606/33-85-06
VW GOLF. 1986 r., 1600 ccm, diesel 3-drzwiowy, stan b. 
dobry, - 2.400 zł. Zgorzelec, tel. 0605/37-60-35 
VW GOLF II. 1986 ity 180 tys. km, 1600 ccm, diesel, szary 
metalic, 3-drzwiowy, 4-biegowy, el. otw. szyby, garażowa
ny, kpi. dokumentacja, przegląd do 02.2002 r., hak, RO-cy- 
lindrowy, - 8.500 zł lub zamienię na inny do 4.500 zł. Zgo
rzelec, tel. 0604/1443-56
VW GOLF II, 1986 r., 156 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, larm, R M + 6 głośników, nowy 
akumulator i pasek rozrządu, garażowany, zadbany, stan 
b. dobry, • 8.300 zł lub zam ienię. Złotoryja, tel. 
076/87841-13, 0605/56-9148 
VW GOLF II, 1986/87 r., 112 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
czerwony, automatic, bez wypadku, oryg. lakier, I właści
ciel w kraju, szyberdach, z pełną dokumentacją, stan b. 
dobry, 3-drzwiowy, garażowany, -10.000 zł. Paczków, tel. 
077/431-67-73
VW GOLF II, 1986/87 r., 1300 ccm dużo nowych części, -
7.000 zł. Strzeszów, tel. 071/312-84-15 
VW GOLF II. 1986/87 r., 1800 ccm, metalic, alum. felgi 
15”, 5-drzwiowy, kubełkowe fotele, lotka tylna, komputer, 
dodatkowe śwaitło .stop”, szyberdach, sportowy ukł. wy
dechowy, inst. gazowa, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/08-56-81
O  VW GO LF II, 1987 r., 1600 ccm, d iese l 5-biegowy, 

stan b. dobry, • 8.700 z ł lub zamienię. Żary, ul. 
O k rze i 9, te l. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87021411

VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, czerwony, 2-drzwiowy, na 
zachodnich tablicach • 800 DEM. Gubin, tel. 0503/98-81-94 
VW GOLF li, 1987 r., 110 tys. km, 1800 ccnvGTI, czarny, 
szerokie zderzaki, podwójne reflektory, szyberdach, alum. 
felgi, zadbany, - 9.500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-50-27, 
0604/79-3141
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, diesel, zielony metalic,
3-drzwiowy, - 8.200 zł. Rawicz, tel. 065/545-17-36
VW GOLF, 1987 r;, 130 tys. km, 1600 ccm, diesel, grana
towy, 5-drzwiowy, stan dobry, - 7.900 zł. Rydzyna, tel. 
065/538-88-37
VW GOLF II GT, 1987 r., 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
biały, nowe opony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, 
ciemne szyby, szerokie zderzaki, hak, stan idealny, na za
chodnich tab licach • 1.000 DEM . Zgorze lec, tel. 
0604/89-53-53
VW GOLF II, 1987 r., czerwony, 5-biegowy. szyberdach, 4 
lampy, szerokie zderzaki, - 8.500 zł. Głubczyce, tei. 
077/486-83-18, 0608/73-9046 
VW GOLF II, 1987 r., 170 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, centr. zamek, 5-drzwiowy, szyberdach, stan b. 
dobry, garażowany - 9.000 zł. Jasienie, tel. 077/413-84-05 
VW GOLF II, 1987 r., 62 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bia
ły, stan dobry, po wymianie paska rozrządu, na białych ta
blicach - 950 DEM. Jawor, tel. 0600/18-18-51 
VW GOLFJI, 1987 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwio
wy. zadbany,-ekonomiczny, alarm, RM, 4 lampy z przodu, 
5-biegowy, - 10.000 zł. Legnica, tel. 076/854-25-19, 
0601/06-18-67
VW GOLF, 1987 r., 185 tys. km, 1600 ćcm, diesel kpi. do
kumentacja, zadbany, dzielone siedzenie tylne, hak, 5-bie
gowy, • 9.900 Zł lub zamienię na większy, diesel, z dopłatą. 
Lubin, tel. 076/846-30-86, 0608/24-11-16 
VW GOLF II. 1987 r., 141 tys. km, 1600 ccm. GTD, szary 
metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, obrotomierz, 
4 zagłówki, szyby przednie bez trójkątów, -10.000 zł. Nowe 
Czaple, tel. 068/375-39-79
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, biały, nowe opo
ny, stan dobry, - 7.400 zł. Prusice k. Trzebnicy, tel. 
071/312-5341, 312-6341
VW GOLF GT. 1987 r., 220 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
biały, ospoilerowany, 4 lampy, szyberdach, RO, nowy aku
mulator, lotnicze fotele, hak, obrotomierz, czarne lampy z 
tyłu, 3-drzwiowy, alarm, centr. zamek, - 6.000zł. Pszenno, 
k. Świdnicy, tel. 0606/99-74-01 do godz.18 
VW G O LF  II, 1987 r., 1600 ccm, d iesel, granatowy, 
5-drzwiowy, zadbany, - 7.900 zł. Rydzyna, tel. 
065/538-88-37
VW GOLF II, 1987 r., 196 tys. km. 1800 ccm, 16V, kolor 
grafitowy metalic, 139 KM, ABS, klimatyzacja, alarm, wspo
maganie, hak, spoilery w kolorze nadwozia, alum. felgi, -
10.500 zł. Strzegom, tel. 074/853-55-77, 0601/85-79-07 
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, turbo D, czerwony, do

lakierowania, nowe opony, 5-biegowy, techn. sprawny, eko
nomiczny, kubełkowe fotele • 7.900 zł. Więcmierzyce 38b, 
tel. 0601/18-89-26, woj. opolskie 
VW GOLF II, 1987 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, 3-drzwiowy, immobilizer, przegląd, zadbany, stan b. 
dobry, - 6.400 zł. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
VW GOLF, 1987 r., 160 tys. km, 1300 cćm, benzyna, biały, 
aktualny przegląd, zadbany, stan idealny, - 7.800 zł. Wro
cław, tel. 0600/38-73-72
VW GOLF, 1987 r., 1600 ccm, diesel, srebrny metalic, stan 
b. dobry silnika, blacharki i podzespołów, zadbane wnę
trze, alarm, szerokie zderzaki, - 8.800 zł lub zamienię na 
inny, może być uszkodzony. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0605/57-14-28
VW GOLF II. 1987/88 r.. 2000 ccm, benzyna, ciemnofiole- 
towy metalic, synchro, 4 x 4 , 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, 1987/94 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio
wy, 4  Tampy z przodu, garażowany, po wymianie oleju, fil
trów, paska przekładni kierowniczej, obrotomierz, listwy na 
drzwiach, nakładki na błotnikach, po lakierowaniu, dodat-' 
kowe światło .stop”, kupujący zwolniony z opłaty skarbo
wej, • 7..600 zł. W iązów, woj. w rocławskie, tel. 
0603/19-37-35
VW GOLF II, 1987/96 r., 1300 ccm, benzyna, biały, szy
berdach, welurowa tapicerka, alum. felgi, hak, nowy aku
mulator i klocki hamulcowe, stan b. dobry, zadbany, - 7.900 
zł lub zamienię na Poloneza Trucka, 5-osobowego. Gło
gów, tel. 076/834-90-28, 0603/30-60-68 
VW GOLF II, 1988 r., 130 tys. km, 1300 ccm, czeiwony, 
sprowadzony w całości, bez wypadku, I właściciel, • 7.800 
zł. Jarocin, tel. 0601/57-35-88 
VW GOLF II, 1988 r.. 188 tys. km, wtrysk, czerwony, 
5-drzwiowy, nowe amortyzatory, silnik z 1994 r. - 8.500 zł. 
Lubań. tel. 075/722-50-52, 0607/59-21-24 
VW GOLF II GT. 1988 r., 157 tys. km, 1800 ccm, czarny, 
alum. felgi, komputer, szyberdach, alarm, atrakcyjny wy
gląd, • 10.800 zł. Siemianowice Śl., tel. 0607/42-79-90 
VW GOLF II GTI, 1988 r., 137 tys. km. 1800 ccm, czarny 
metalik, komputer, szerokie zderzaki, 4 lampy, kubełkowe 
fotele, reguł, fotel kierowcy, udokumentowany przebieg, 
stan dobry, - 9.500 zł lub zamienię na Fiata 126p albo Uno. 
Wrocław, tel. 071/34242-99
VW GOLF II. 1988 r., 160 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, hak, ciemne szyby, 4  lampy z przo
du, el-. otw. szyby, centr. zamek, alarm, odcięcie zapłonu, 
nowa instalacja gazowa, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/57-79-71
VW GOLF GTI, 1988 r., 1800 ccm, wtrysk, czarny metalic, 
kpi. dokumentacja, RM, bez wypadku, szyberdach, stan b. 
dobry, - 8.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-5742 
VW GOLF, 1988 r., turbo D, biały, 3-drzwiowy, - 8.500 zł. 
Głuchołazy, tel. 077/439-22-55 
VW GOLF II, CL, 1988 r., 180 tys. km, 1600 ccm, granato
wy, klimatyzacja, alum. felgi z rantem, ciemne szyby, obro
tomierz, alarm, szyberdach, kubełkowe fotele, RO Pioneer 
na CD, atrakc. wygląd, - 8.500 zł. Głuchołazy, tel. 
0601/19-62-25
VW GOLF CABRIO, 1988 r., 200 tys. km, 1600 ccm. ben
zyna, biały, alum. felgi, kpi. opon zimowych, RM • 2.500 
DEM. Grodków, tel. 0606/14-68-82 
VW GOLF, 1988 r.. 145 tys. km, 1800 ccm. benzyna, nie
bieski metalic, I właściciel w kraju, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
reg. pasy, 4 zagłówki, - 7.500 zł. Kawice, tel. 0603/06-64-71, 
woj. legnickie
VW GOLF II, 1988 r., 160 tys. km, 1600 ccm, biały, stan 
dobry, - 7.500 zł. Kostomłoty, tel. 071/317-02-92 
VW GOLF GTI, 1988 r.. 182 tys. km, 1800 ccm, 16V, czar
ny metalic, alum. felgi, szerokie zderzaki, tylne szyby przy
ciemniane, sportowe zawieszenie, białe zegary, ciemna ta
picerka, zadbany, stan b. dobry, garażowany, -10.700 zł. 
Lubań, tel. 0607/51-92-11
VW GOLF II, 1988 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
ciemny metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, reguł, fotel kierow
cy, szeroka listwa, kpi. dokumentacja, stan idealny, na bia
łych tablicach -1.600 DEM. Lubin, tel. 0501/43-05-27 
VW GOLF, 1988 r., 132 tys. km, 1300 ccm, biały, 3-drzwio
wy, książka serwisowa, przegląd do 12.2001 r.. stan do
bry. - 9.500 zł. Oława, tel. 071/313-98-61 
VW GOLF, 1988 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, obrotomierz, reguł, fotel kierowcy, opo
ny letnie i zimowe, nowe amortyzatory, przeguby, łożyska i 
tuleje, stan b. dobry, - 9.800 zł lub zamienię na Opla Vec- 
trę 2.0. Wrocław, tel. 348-19-80, 0607/28-93-22 
VW GOLF II, 1988 r., 1300 ccm, wtrysk, czerwony, 5-drzwio- 
wy. RM, kpi. dokumentacja, • 9.100 zł lub zamienię. Wy
kroty, tel. 0604/95-61 -54, woj. jeleniogórskie 
VW GOLF II, 1988 r., 1800 ccm, wtrysk, szary metalic, 5-bie- 
gowy, pełna dokumentacja, I właściciel, atrakcyjny wygląd,
- 8.800 zł. Ziębice, tel. 074/819-05-23, 0603/43-87-06 
VW GOLF II GTI, 1988/89 r., 140 tys. km, 1800 ccm. kolor 
grafitowy, nowe opony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, wspoma
ganie, kubełkowe fotele, stan b. dobry • 1.050 DEM. Choj
nów, tel. 0604/89-53-53
VW GOLF II. 1988/89 r.. 170 tys. km, 1800 ccm, szary me
talic, 4-drzwiowy, alum. felgi, 5-biegowy, cena - 11.000 zł, 
lub zamienię na Audi 200 z  90 r, Opla Senatora z 90 r z 
manualną skrzynią biegów, • 4.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-67-22
VW GOLF, 1988/89 r., 1800 ccm, niebieski metalic, pełna 
dokumentacja, 5-biegowy, stan b. dobry, • 7.200 -zł. Oła
wa. tel. 071/303-31-90, 071/313-64-67 
VW GOLF GTI, 1989 r.. 175 tys. km, 1800 ccm, 16V. fiole
towy metalic, nie składak, 130 KM, wspomaganie, central
ny zamek, alarm, szyberdach, fotele elektr. Recaro, 
3-drzwiowy, szerokie zderzaki, przyciemnione tylne lampy, 
szyby, alum. felgi 15” + koła zimowe, sportowa kierownica, 
zawieszenie, tłumik, atrakcyjny wygląd, - 11.500 zł. Głub
czyce, tel. 0602/25-21-64
VW GOLF II, 1989 r., 116 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, 3-drzwiowy, alum. felgi, plastikowe nakładki, konser
wacja, reguł, pasy, obrotomierz + zegar, aktualny przegląd, 
garażowany, ekonomizer, atrakc. wygląd, - 10.600 zł lub 
zamienię na VW Golfa III, w cenie do 16.000 zł. Kamienna 
Góra, tel. 075/742-55-30
VW GOLF, 1989 r., 125 tys. km, 1600 ccm, czarny, szyber
dach, opony 14”, - 8,200 zł. Legnica, tel. 0605/69-34-92 
VW GOLF II, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, wtrysk, jasno
zielony metalic, katalizator, alum. felgi, atrakc. wygląd, -
10.300 zł. Lipiny, gm. Nowa Sól, tel. 0602/57-09-89 
VW GOLF, 1989 r., 1300 ccm, czerwony, 2-drzwiowy, stan 
techn. b. dobry, - 11.000 zł. Lubin, tel. 076/841-21*56, 
0601/42-28-18
VW GOLF, 1989 i,  160 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 
cały, 3-drzwiowy, stan dobry, na zachodnich tablicach, cena
- 1.600 DEM. Lwówek Śląski, tel. 0605/15-35-06
VW GOLF II, 1989 r.. 1300 ccm, benzyna, zielony, zderza
ki i lusterka w kolorze nadwozia, -10.100 zł. Nowa Sól, tel. 
068/387-65-13 po godz. 19
VW GOLF, 1989 r., 128 tys. km, 1500 ccm. benzyna, grafi
towy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, immobilizer, stan 
b. dobry, - 9.900 zł. Wierzbowa 48a, gm. Gromadka, tel. 
076/817-30-34
VW GOLF II, 1989 r , 170 tys. km. 1800 ccm, benzyna, 
czarny, 3-drzwiowy, szyberdach oryginalny,, centr. zamek, 
podwójne reflektory, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 0607/28-93-15 
VW GOLF, 1989 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy, nowe opony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. do-
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bry, na zachodnich tablicach -1.100 DEM. Zgorzelec, tel. 
0604/89-53-53
VW GOLF GTI, 1989 r., 140 tys. km, 1800 ccm, czeiwony, 
alum. felgi, stan dobry, po wymianie wszystkich elemen
tów eksploatacyjnych, sportowe siedzenia i ukł. wydecho
wy, - 9.500 zł. Bolesławiec, teł. 0502/52-05-12 
VW GOLF II. 1989 r., 1300 ccm, wtrysk, biały, 3-drzwiowy, 
alarm, spoilery, nowe opony, • 9.500 zł. Długołęka, tel. 
071/315-38-89
VW GOLF, 1989 r.. 1600 ccm, benzyna, czerwony, 2-drzwio- 
wy. 5-biegowy, stan b. dobry - 1.500 DEM. Jawor, tel. 
0608/08-91-17
VW GOLF II. 1989 r., 1600 ccm, benzyna, biały, przebieg
93.000 mil, klimatyzacja, nowe opony zimowe 4 szL, nowe 
amortyzatory tylne, wymienione 04.2001 r, -10.700 zł. Kę- 
dzierzyn-Kożle, tel. 0607/76-99-09 
VW GOLF, 1989 r., 152 tys. km. 1600 ccm, GTD, czerwo
ny, 3-drzwiowy, szyberdach, kubełkowe fotele, koła 14”. 
hak, obrotomierz, 4 lampy, zadbany, - 12.000 zł. Krosno 
Odrzańskie, tel. 068/383-95-15 
VW GOLF II, 1989 r., 119 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, RM, 
szerokie zderzaki, obrotomierz, 4 lampy z przodu, stan b. 
dobry, pełna dokumentacja, - 9.000 zł. Legnica, tel. 
0501/53-16-68
VW GOLF II, 1989 r., 155 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały,
2-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, sprowadzony w cało
ści, bez wypadku, • 10.200 zł. Leszno, tel. 065/529-03-06 
VW GOLF II, 1989 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, grafi
towy metalic, stan b. dobry, I właściciel, pełna dokumenta
cja, sprowadzony do kraju w 1989 r., oryginalny lakier, szy
berdach, Mul-T-Lock, bez wypadku, -12.300 zł. Nysa, tel. 
0606/40-36-78
VW GOLF II, 1989 r., 1800 ccm, benzyna, biały, 3-drzwio- 
wy, 5-biegowy, szyberdach, alarm, katalizator, sprowadzo
ny w całości, - 9.600 zł. Prudnik, tel. 077/436-14-54 
VW GOLF II. 1989 r., 1600 ccm, benzyna, czeiwony, szy
berdach, 5-biegowy, szerokie zderzaki, alarm, oznakowa
ny, blokada skrzyni biegów, RM, nowe amortyzatory, stan 
idealny, - 9.000 zł. Strzegom , tel. 074/855-72-73, 
0607/7140-74
VW GOLF II, 1989 r., 1600 ccm, wtrysk, bordowy metalic, 
moc 105 KM, szyberdach, sprowadzony w całości, bez 
uszkodzeń, stan dobry, - 9.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-92-57 do godz. 15, 0502/3645-39 
VW GOLF II, 1989 r., 92 tys. km, 1600 ccm, benzyna, sza
ry metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, radio, stan 
dobry, na białych tablicach • 2.050 DEM. Zgorzelec, tel. 
075/775-32-88
VW GOLF II GTI, 1989/90 r., 160 tys. km. 1800 ccm. czar
ny, szyberdach, wspomaganie, ospoilerowany, halogeny, 
sportowy układ wydechowy, alum. felgi, - 11.500 zł. Wro
cław, tel. 0601/76-88-11
VW GOLF, 1989/94 r.. 1300 ccm, czerwony, 2-drzwiowy, 
5-biegowy, stan b. dobry, - 10.800 zł. Lubin, tel. 
076/841-21-56, 060.1/42-28-18 
VW GOLF II, 1990 r., 90 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czar
ny, 5-drzwiowy, stan techn. b. dobry, nowy lakier, odcięcie 
zapłonu, bez wypadku, w kraju od 8 lat, 5-biegowy, hak, 
RM z  panelem, szyberdach, - 13.500 zł. Karpacz, tel. 
075/761-98-29
VW GOLF II GTI, 1990 r.. 140 tys. km. 1800 ccm. bordowy 
metalic, alum. felgi, centr. zamek, szyberdach, wspoma
ganie, szerokie zderzaki, kpi. dokumentacja, - 10.500 zł. 
Bolesławiec, tel. 0603/33-73-96 
VW GOLF II. 1990 r.. 205 tys. km, 1600 ccm, TDi, czerwo
ny, - 11.000 zł. Brzeg, tel. 077/411 -90-74 
VW GOLF II, 1990 r., 143 tys. km, 1272 ccm, benzyna, 
czerwony, katalizator, 5-drzwiowy, bez korozji, zadbany, 
właściciel niepalący, hak, techn. sprawny, po wymianie 
amortyzatorów, radio, zadbany -11.500 zł lub zamienię na 
VW Polo, 4-dizwiowy, 1996 r.. z dopłatą. Chojnów, tel. 
0602/30-8143
VW GOLF II. 1990 r., turbo D, granatowy metalic, intelco- 
oler, szyberdach, szerokie zderzaki, Mul-T-Lock, alarm, •
12.800 zł. Jordanów Śl., tel. 071/316-12-82 
VW GOLF II, 1990 r., 106 tys. km, 1800 ccm, GTi, czarny, 
centr. zamek, alum. felgi, szyberdach, szerokie zderzaki, 
obniżony, fotele Recaro, wspomaganie, • 11.000 zł. Lubin, 
tel. 076/844-57-79, 0608/44-23-12 
VW GOLF II, 1990 r., 91 tys. km, 1600 ccm. fioletowy me
talic, alum. felgi, szyberdach, 5-biegowy, atrakc. wygląd, 
stan b. dobry, - 9.500 zł lub zamienię na busa albo osobo
wy. Paczków, tel. 0600/24-91-13 
VW GOLF II, 1990 r., 105 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, stan b. dobry, 5-biegowy, 3-drzwiowy, nowe opo
ny, amortyzatory i akumulator, oryginalny lakier, odcięcie 
paliwa, pokrowce, bez wypadku, zadbany, garażowany, 
katalizator, • 11.000 zł. Radwanice k. Wrocławia, tel. 
071/311-75-08, 0609/39-09-76 
VW GOLF, 1990 r., 1800 ccm, stalowy, wspomaganie, szy
berdach, RM, nowe łożyska i szczęki, przyciemnione lam
py, zadbany, sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, białe kie
runkowskazy - 12.000 zł. Sobótka, tel. 071/390-33-00 
VW GOLF, 1990 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
automatic, zadbany, stan b. dobry, szyberdach, -11.500 
zł. Wrocław, tel. 071/35240-65 
VW GOLF II, GTI, 1990 r., 125 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, czarny, alum. felgi, alarm, centr. zamek, szerokie zde
rzaki, fotele Recaro, szyberdach, kpi. dokumentacja, stan 
b. dobry, -11.000 zł. Wrocław, tel. 341-18-64 w godz. 8-20, 
0503/76-9844
VW GOLF II, 1990 r., 153 tys. km, 1600 ccm.^benzyna, 
turkusowy metalic, centr. zamek, RM, blokada skrzyni bie
gów, alarm, zadbany, - 11.500 zł. Wrocław, tel. 
071/781-9142 wieczorem, 0601/18-1343 
VW GOLF II, 1990 r, 115 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, szyberdach, wspomaganie, fotele podgrze
wane, alum; felgi, Mul-T-Lock, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 
071/357-44-56
VW GOLF II, 1990 r., 1600 ccm, turbo D, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, - 12.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-68-11, 
0606/23-39-62
VW GOLF II. 1990/91 r„ 154 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
bordowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy. pokrowce, alarm + pilot, 
podwójne reflektory, dużo nowych częśd, garażowany, stan 
b. dobry -11.500 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/81548-74, 
0605/94-85-11
VW GOLF II, GTI, 1990/94 r., 140 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, 115 KM, czarny, alum. felgi, kpi. opon zimowych z 
felgami, centr. zamek, szyberdach, szerokie zderzaki, fo
tele Recaro, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 10.500 zł. 
Wrocław, tel. 0503/76-98-44 - 
VW GOLF II GTD SKŁADAK. 1990/97 r., 146 tys. km. 1600 
ccm, turbo D, czarny, 2-drzwiowy, intercooler, alum. felgi, 
szyberdach, wspomaganie, alarm, el. reg. reflektory i lu
sterka, garażowany, • 14.500 zł. Legnica, tel. 
076/850-60-32
VW GOLF II CL, 1991 r., 87 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, el. reg. 
reflektory, w kraju od 6 mies., stan b. dobry, • 10.600 zł.
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Bolesław iec, tel. 075/734-57-89, 0503/64-09-20. 
075/732-33-18
VW GOLF II, 1991 r., 116 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czer
wony, 4-drzwiowy, el. reg. reflektory, zadbany, nie eksplo
atowany w kraju, radio, - 11.800 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-50-85, 0600/20-22-65 
VW GOLF II, 1991 r., 183 tys. km, 1600 ccm, TD, biały, 
stan dobry, zadbany, 3-drzWiowy, I właściciel, hak, z pełną 
dokumentacją, - 11.000 zł. Czerwona Woda, tel. 
075/778-00-76 po godz. 16
VW GOLF II, 1991 r., 1600 ccm, turbo D, czamy, w kraju 
od 3 dni, 4-drzwiowy, stan b. dobry, szyberdach, RM, •
13.800 zł (kupujący nie płaci opłaty skarb.). Dzierżoniów, 
tel. 074/831-98-86, 0603/27-04-21
VW GOLF II, .1991 r., 137 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czamy, szyberdach, szerokie zderzaki oraz plastiki w kolo
rze nadwozia, czarne lampy, sportowa kierownica, CD Ken
wood, alum. felgi Borbet, sportowy ukł. wydechowy i za
wieszenie, alarm + pilot, - 13.000 zł. Kluczbork, gm. Woł
czyn. tel. 077/418-93-52 • *
VW GOLF II, 1991 r., 170 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, gra
natowy. szyberdach, 5-biegowy, 3-drzwiowy, - 9.500 zł. 
Oława, tel. 0605/41-56-91
VW GOLF GT SPECIAL, 1991 r., 143 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, grafitowy metalic, bez wypadku, wspomaganie, 
centr. zamek, szyberdach, kubełkowe fotele, - 10.900 zł 
(zwolnienie z  opłaty skarb.). Rawicz, teł. 065/573^18-45, 
0601/77-37-17
VW GOLF II, 1991 r., 132 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czer
wony, 3-drzwiowy, katalizator, el. reg. reflektory, RM, alum. 
felgi, Mul-T-Lock, II właściciel, sprowadzony W całości, kpi. 
dokumentacja, zadbany, stan techn. b. dobry, po wymia
nie pasków i diagnostyce, • 10.200 zł. Wrocław, tel. 
0503/91-37-54
VW GOLF II, 1991 r., 120 tys. km, 1800 ccm, wiśniowy 
metalic, sprowadzony w 2000 r., I właściciel, 5-drzwiowy,
5-biegowy, wspomaganie kier., zadbany, oryginalny lakier, 
stan b. dobry, -10.900 zł. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-81-78 
VW GOLF GTI, 1991 r., 120 tys. km, 1800 ccm, fioletowa 
perła, wspomaganie, szyberdach, RM, obniżony, alum. fel
gi, bez wypadku, nie rejestrowany, kupujący zwolniony z 
opłaty skarbowej; - 15.500 zł. Je len ia  Góra, tel. 
0607/15-30-04
VW GOLF, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, w kraju od 1.5 roku, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
RM, szyberdach, 4 reflektory, centr. zamek, nowe amorty
zatory i hamulce, I właściciel, kpi. dokumentacja, stan ide
alny, - 12.300 zł. Jelen ia Góra. tel. 075/642-07-46. 
0608/72-84-46
VW GOLF, 1991 r., 181 tys. km, 1600 ccm, TDi, grafitowy 
metalic, wersja Special GTD, wspomaganie kier., central
ny zamek, szyberdach, alarm, szerokie zderzaki, aluminio
we felgi, opony zimowe, kubełkowe fotele, obrotomierz, 4 
lampy z  przodu, atrakcyjny wygląd, garażowany, RM Pa
nasonic + 6 głośników, po przeglądzie, - 14.500 zł. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-62-37, 0607/42-46-54 
VW GOLF II, 1991 r.. 1300 ccm, błękitny metalic. 5-biego
wy, szyberdach, alum. felgi, szerokie zderzaki, podwójne 
lampy, - 12.000 zł. O leśn ica, tel. 071/398-90-26, 
0608/16-80-26
VW GOLF II, 1991 r., 125 tys. km, 1300 ccm, błękitny me
talic, I właściciel, wielopunktowy wtrysk, 5-biegowy, obro
tomierz, zegarek, dodatkowe światło .stop”, RO, kołpaki, 
kompletna dokumentacja, garażowany, zadbany, atrakcyj
ny wygląd, -11.500 zł. Pszenno, tel. 074/851-91-60 
VW GOLF, 1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, Pb/, czerwony, 
wspomaganie kier., szyberdach, radioodtwarzacz, alarm, 
immobilizer, aluminiowe felgi 15" Borbet, pełna dokumen
tacja, I właściciel, bez wypadku, welurowa tapicerka, stan 
idealny, - 11.400 zł. S trze lin , tel. 071/392-38-76, 
0502/29-62-34
VW GOLF, 1991 r., 159 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały,
5-drzwiowy, centr. zamek, alarm, immobilizer, -12.000 zł. 
Syców, tel. 062/785-21-83
VW GOLF II, 1991 r., 190 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czar
ny, stan dobry, I właściciel, kupiony w salonie w Polsce, -
13.500 zł. Wrocław, tel. 071/357-97-68
VW GOLF II, 1991 r., 145 tys. km, 1600 ccm, turbo D, gra
natowy, bez wypadku, w kraju 3 dni, nie eksploatowany w 
kraju, kpi. dokumentacja, - 10.800 zł (zwolnienie z  opłaty 
skarb.). Wschowa, tel. 065/540-18-12, 0603/64-31-53 
VW GOLF III, 1991/92 r., 150 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
bordowy metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, serwo, el. reg. 
lusterka, szyberdach, hak, bez wypadku, do sprowadzenia 
z N iem iec • 17.300 z ł (cena z cłem). Leszno, tel. 
065/526-1J-43, 0600/35-13-43 
VW GOLF, 1991/92 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, gra
natowy, oryg. lakier, RO, alarm, stan b. dobry, - 11.900 zł. 
Lipniki, tel. 077/431-21-79, 0606/12-83-05 
VW GOLF, 1991/92 r., 1600 ccm, turbo D, biały, szyber
dach, kpi. dokumentaqa, 5-biegowy, RM, odcięcie zapło
nu, 5-drzwiowy, zielone szyby, stan b. dobry, - 13.900 zł 
lub zamienię na Fiata 126p. Lubin, tel. 0604/35-07-14 
VW GOLF Ili, 1991/92 r., 1900 ccm, turbo D, szary meta
lic, nowe opony, wspomaganie kier., el. szyberdach, el. reg. 
reflektory, alarm, Mul-T-Lock, stan b. dobry, -16.900 zł lub 
zamienię. Paczków, tel. 0608/68-16-42 
VW GOLF II, 1991/92 r., 1300 ccm, wtrysk, biały, 3-drzwio
wy, spoiler ze stopem, RM, sprowadzony w całości, w kra
ju od mies., zarejestrowany, dużo dodatków, • 11.800 zł 
lub zamienię. Rawicz, tel. 065/548-25-37 
VW GOLF, 1991/92 r., 140 tys.'km, 1300 ccm, wtrysk, bor
dowy metalic, alum. felgi, kpi. opon zimowych, bez wypad
ku, w kraju od 2 dni, po przeglądzie, el- reg. reflektory, 
książka serwisowa, stan techn. idealny, - 11.500 zł. Ra
wicz, tel. 0607/09-45-04
VW GOLF II, 1991/92 r., 170 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, 4-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, RM, alarm, 
immobilizer, katalizator, el. reg. reflektory, reg. wys. moco
wania pasów, nowe: zawieszenie, opony, rozrząd, pasek 
klinowy, stan b. dobry, - 12.000 zł. Wrocław, tel. 
071/786-79-88. 0601/32-87-55 
VW GOLF II. 1991/92 r., 114 tys. km, 1600 ccm, czerwony,
3-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, nadkola, katalizator, 
szyberdach, regulacja świateł, garażowany, kpi. opon zi
mowych z  felgami, welur, regulacja fotela, 3 .stop’ , RO, 
udokum. pochodzenie, w Polsce od br., bez wypadku, •
11.800 zł lub zamienię. Zgorzelec, tel. 075/775-10-94, 
0606/23-55-58
VW GOLF, 1991/96 r.. 1600 ccm, TDi GTD, niebieski me
talic, eł. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, alarm, 4 
lampy z  przodu, 5-drzwiowy, 5-biegowy, obrotomierz, ra
dio, - 14.000 zł. Lubin, tel. 076/846-75-49 
VW GOLF III, 1992 r., 170 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
biały, wspomaganie, szyberdach, 5-drzwiowy, • 17.500 zł. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-39-22, 0603/97-79-29 
VW GOLF II, 1992 r., 168 tys. km, 1600 ccm, turbo D; ko
lor grafitowy metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, 
hak, RM, alum. felgi 15*, ekonomiczny, garażowany, I wła
ściciel, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 14.500 zł. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-23-02, 0607/82-57-78 
VW GOLF II. 1992 r., 198 tys. km, 1600 ccm, diesel, zielo
ny metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, alum. felgi ATS 14", 
opony Barum 185/60 + 2 zimowe Fulda, nowe amortyza
tory Sachs, osłona silnika, centralny zamek, alarm, plastiki 
na nadkolach, garażowany, zadbany, dokumentacja, -
14.500 zł. Ołobok, tel. 075/732-18-15
VW GOLF II, 1992 r., 1800 ccm, czamy, stan idealny, RO, 
alum. felgi, - 9.000 zł. Przemków, tel. 0606/39-91-01, woj. 
legnickie
VW GO LF III, 1992 r., 1900 ccm, turbo D, czerwony,
5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, alarm, stan b.

dobry, I w łaścic ie l w kraju, - 21.000 zł. Żary, tel. 
0602/34-76-10
VW GOLF III, 1992]L  1900 ccm, turbo D, grafitowy meta
lic, 5-drzwiowy, 5-biegówy, wspomaganie, centr. zamek, 
szyberdach, oclony w całości, - 20.800 zł. Bolesławiec, tel: 
0604/67-86-93, 075/734-72-65 
VW GOLF |l, 1992 r„ 115 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, 3-drftoiowy, szyberdach, stan b. dobry, 2500 DEM, 
Niemcy, tel. 0049 1728 139 927.
VW GOLF III, 1992 r., 152 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
bordowy, szyberdach, wspomaganie kier., RO, - 18.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 0604/41-15-39 
VW GOLF, 1992 r., 95 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, wspomaganie, szyberdach, el. reg. reflektory i lu
sterka, RO + 4 głośniki, zderzaki w kolorze nadwozia, alarm 
+ pilot x 2, kubełkowe fotele, po wymianie wielu części, -
16.500 zł. Gościszów, tel. 075/736-75-31, 0603/64-01-01 
VW GOLF III GT, 1992 r., 108 tys. km, 1800 ccm, czamy 
metalic, wspomaganie, el. otw. szyberdach, kubełkowe fo
tele, obniżony, sportowy tłumik, kierownica Momo, I wła
ściciel w kraju, oclony w całości, książka serwisowa, stan 
b. dobry, - 15.900 zł. Kłodzko, tel. 0607/27-25-86 
VW GOLF I, SKŁADAK, 1992 r., - 8.000 zł. Kudowa Zdrój, 
teł. 0607/33-73-76
VW GOLF III, 1992 r., 149 tys. km, T800 ccm, wtrysk, wi
śniowy, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, szy
berdach, sportowe zawieszenie Jamex, tłumik, obniżony, 
alum. felgi Borbet, CD Pioneer, 2 nowe opony, nie składa
ny, - 18.300 zł. Leszno, tel. 0607/73-47-38 
VW GOLF III, 1992 r., 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
zielony metalic, 5-biegowy, 3-drzwiowy, wtrysk, szyberdach, 
centr. zamek, alram, pilot, radio, głośniki, el. otw. szyby, 
wspomaganie, bez wypadku, stan b. dobry, • 14.000 zł. 
Lubań, tel. 075/646-22-49
VW GOLF, 1992 r., turbo D, biały, 3-drzwiowy, bez wypad
ku, - 11.500 zł. M iejska Górka, tel. 065/547-44-94, 
0604/73-93-30
VW GOLF III, 1992 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, stan b. dobry, wspomaganie kier., spro
wadzony w całości, pełna dokumentacja, I właściciel, ozna
kowany, 3-drzwiowy, -15.000 zł lub zamienię na Mercede
sa 124. Nysa, tel. 0606/82-49-84 
VW GOLF III, 1992 r.. 150 tys. km, 1900 ccm, GTD, grana
towy metalic, atrakc. wygląd, kubełkowe fotele, szyberdach 
el., wspomaganie - 21.000 zł. Oława, tel. 0502/31 -62-09, 
071/313-01-02
VW GOLF III, 1992 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, sprowadzony w całości, kpi. dokumen
tacja, el. otw. szyby, wspomaganie, alarm + pilot, centr. 
zamek, 5-drzwiowy, w kraju od 2 lat, • 15.300 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-64-49
VW GOLF III, 1992 r„ 145 tys. km, 1900 ccm, GTD, nie
bieski metalic, el. otwierane szyby (4), el. szyberdach, el. 
reg. reflektory, welurowa tapicerka, radioodtwarzacz + 4 
głośnik i, wersja GT, • 22.000 zł. Wrocław, tel. 
071/353-02-49, 0608/19-01-22 
VW GOLF III, 1992 r., 1800 ccm, niebieski metalic, wspo
maganie, centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, halo
geny, oryg. radio, lakierowane zderzaki i lusterka, nowe 
opony, w kraju od tygodnia, kpi. dokumentacja, -18.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/46-67-55 
VW GOLF III, 1992 r., 95 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, szary 
metalic, alum. felgi, wspomaganie, el. otw. szyberdach, za
dbany, RO, garażowany, -15.900 zł lub zamienię na Audi 
C4. Wschowa, tel. 065/540-18-30 po godz. 19 
O  VW  GO LF III GTI, 1992/93 r., 2000 ccm, benzyna, 

czarny, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by i szyberdach, el. reg. lusterka i reflektory, 
alum. felg i, immobilizer, sprowadzony w ca łości, 
dokum entacja, • 17.800 z ł lub  zam ienię. Wał* 
b rz y ch , te l. 074/843-43-65, 0601/72-68-46 
84014871

O  VW  GO LF III, 1992/93 r., 1900 ccm, turbo D, kolor 
grafitowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspo
maganie kier., centr. zamek, szyberdach, stan b. 
dobry, - 21.500 z ł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, 
tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87021091

VW GOLF III, 1992/93 r., 150 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
bordowy, 3-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie, zderza
ki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, -18.800 zł. Bolesła
wiec. tel. 075/736-11-08. 0604/41-15-39 
VW GOLF III, GL, 1992/93 r., 1900 ccm, turbo D. czerwo
ny, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory i szyberdach, welu
rowa tapicerka, centr. zamek, dzielone tylne siedzenia,
5-drzwiowy, kubełkowe fotele, kpi. dokumentacja, 4 dni w 
kraju, stan idealny, -20.500 zł. Legnica, tel. 0608/81-23-32 
VW GOLF III, 1992/93 r., 140 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
perłowosrebmy, sprowadzony w całości, bez wypadku, w 
kraju od tygodnia, po przeglądzie, RM, el. reg. reflektory, 
zderzaki w kolorze nadwozia, stan idealny, • 14.900 zł. 
Rawicz, tel. 0605/22-90-19
VW GO LF II, 1992/93 r., 160 tys. km, 1300 ccm, MPi, czer
wony, kpi. dokumentacja, 3-drzwiowy, 5-biegowy, podwój
ne reflektory, el. reg. lusterka, szyberdach, obrotomierz, 
kubełkowe fotele, zielone szyby, koła 14", wszystkie do
datki oryginalne, -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-drzwiowy, RM, reguł, fotel kierowcy, katalizator, garażo
wany, sprowadzony w całości, stan silnika i blacharki b. 
dobry, • 17.800 zł lub zamienię. Ząbkowice śląskie, tel. 
0603/10-08-98
VW GOLF III, 1992/96 r., 128 tys. km, 1800 ccm, GT, śliw
kowy metalic, szyberdach, aluminiowe felgi, nowe sprzę
gło, zawieszenia, niebieskie lampy, centralny zamek, alarm, 
stan techn. b. dobry, wspomaganie kier., atrakcyjny wy
gląd, - 14.500 zł. Wrocław, tel. 0501/98-68-57, 
0606/68-92-45
VW GOLF III, 1993 r., 97 tys. km, 1900 ccm, srebny meta
lic, wspomaganie i reg. kierownicy, centralny zamek, 4 szy
by el. otwierane, el. otw. szyberdach, RO, książka serwi
sowa, nie eksploatowany w kraju, • 21.900 zł. Duszniki 
Zdrój, tel. 0606/42-51-38
VW GOLF III KOMBI, 1993 r., 1900 ccm, diesel centr. za
mek, el. otw. szyberdach, do sprowadzenia z  Niemiec, cena
- 6.500 DEM. Góra, tel. 0501/70-04-54
VW GOLF III, 1993 r., 114 tys. km. 1400 ccm, benzyna, 
szary metalic, 3-drzwiowy, centr. zamek + pilot, alarm, el. 
reg. reflektory, RO Kenwood, głośniki, stan b. dobry, gara
żowany, I właściciel w kraju, - 18.500 zł. Gubin, tel. 
068/359-71-61
VW GOLF III GTI, 1993 r., 120 tys. km, 2000 ccm, wtrysk 
wspomaganie, alarm, centr. zamek, el. otw. szyby, kompu
ter, alum. felgi, koła zimowe, - 20.500 zł lub zamienię na 
Fiata Seicento Sporting. Jelenia Góra, tel. 075/753-19-72, 
0605/20-41-80
VW GOLF III, 1993 r., 89 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, szyberdach, alum. felgi, zabezp. przed kra
dzieżą, • 18.000 zł. Leszno, Jfll. 065/529-19-95 
VW GOLF, 1993 r., 80 tys. km, 1800 ccm, grafitowy meta
lic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspoma
ganie, szyberdach, RM stereo, do poprawek lakierniczych,
- 15.000 zł. Rawicz, tel. 065/546-29-15, 0603/63-13-56 
VW GOLF III, 1993 r., 159 tys. km, 1900 ccm, TD, fioleto
wy metalic, centr. zamek, wspomaganie, 5-drzwiowy, we
lurowa tapicerka, dzielone tylne siedzenia, el. reg. luster
ka, garażowany, stan b. dobry, - 22.000 zł. Świdnica, tel. 
074/850-68-12
VW GOLF III, 1993 r., 160 tys. km, 1900 ccm, diesel, nie
bieski, alum. felgi + koła zimowem, 3-drzwiowy, CD, stan 
b. dobry, • 22.500 zł lub zamienię na tańszy, uszkodzony.

Włodowice 56, woj. wałbrzyskie, tel. 074/872-23-50. 
0602/62-98-68
VW GOLF III, 1993 r., 148 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, cłem- 
nofioletowy metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, centr. za
mek + alarm i pilot, immobilizer, reg. reflektory, reg. i podg. 
lusterka, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, halogeny 
soczewkowe, welur, 12 głośników, alum. felgi 15”, nowe 
opony + kpi. zimowych, hak, kupiony w salonie w kraju, 
stan b. dobry -19.500 zł lub zamienię na. VW Passata B5, 
Borę, z  dopłatą, O leśn ica, tel. 071/398-87-81, 
0605/26-57-82 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem -AC0211 www.autogielda.com.pl) 
VW GOLF GTI, 1993 r., 150 tys. km ABS i EDS, 2 poduszki 
powietrzne, wspomaganie kierownicy, komputer pokłado
wy, alarm Bosch, immobilizer, centralny zamek, el. otw. szy
berdach, sportowe siedzenia Recaro, aluminiowe felgi/ha
logeny, radio + 6 głośników, komplet opon zimowych, •
22.000 zł, tel. 0603/76-55-42 "
VW GO LF III, 1993 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony,
5-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. zamek, radio, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, I właściciel w  kraju, 
kpi. dokumentacja, książka serwisowa, • 18.600 zł. Góra, 
tel. 065/544-41-38
VW GOLF III, 1993 r., 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, flole- 
towo-grafitowy, 5-drzwiowy, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, szyberdach, regulowana kierownica, centralny za
mek, ABS, zderzaki w kolorze nadwbzia, zadbany, nie eks
ploatowany w kraju, -18.500 zł. Kępno, tel. 062/781-56-44, 
0605/22-04-65
VW GOLF III, 1993 r., 1900 ccm, turbo D, biały, centr. za
mek, wspomaganie kier., ABS, do sprowadzenia z Niemiec,
4-drzwiowy, - 20.500 zł. Legnica, tel. 0608/23-76-74, 
0503/66-18-92
VW GOLF III, 1993 r., 80 tys. km, 1800 ccm, czerwony, el. 
otw. szyberdach, oryg. lakier, stan b. dobry, - 13.700 zł. 
Lipniki, tel. 077/431-25-60
VW GOLF III, 1993 r., 168 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, w kraju od 4 miesiące, el. szyberdach, 
wspomaganie kier., el. reg. światła, radioodtwarzacz, książ
ka serw isowa, - 16.100 zł. Lwówek Ś ląsk i, tel. 
0602/29-77-37
VW GOLF III CL, 1993 r., 135 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, stan b. dobry, wspomaganie kier., 5-biegowy, el. szy
berdach, immobilizer, aluminiowe felgi, zderzaki w kolorze 
nadwozia, el. reg. reflektory, radio, kpi. kół zimowych, spro
wadzony w całości, serwisowany, pełna dokumentacja, •
17.500 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-73-19. 
0602/22-73-24
VW GOLF, 1993 r., 135 tys. km, 1900 ccm, turbo D, wi
śniowy, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., centralny zamek, 
welurowa tapicerka, bez wypadku, możliwość rat, - 21.900 
zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-78-88,431-75-08 
VW GOLF GL, 1993 r., 143 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie 
kier., 2 poduszki powietrzne, el. otwierane szyby, el. reg. 
reflektory i szyberdach, centralny zamek, obrotomierz, re
gulowana kierownica, dzielona tylna kanapa, książka ser
wisowa, bez wypadku, sprowadzony w całości, - 21.500 zł. 
Polanica Zdrój, tel. 074/869-03-43 
VW GOLF III a ,  1993 r., 127 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
granatowy, 5-drzwiowy, bez wypadku, w kraju od tygodnia, 
wspomaganie kier., atrakcyjny wygląd, stan techn. b. do
bry, - 20.800 zł. Sobótka, tel. 0601/15-66-99 
VW GOLF III, 1993 r., 160 tys. km, 2800 ccm, śliwkowy 
metalic, pełne wyposażenie elektryczne, siedzenia recaro, 
alarm + pilot, -19.000 zł. Strzegom, tel. 074/855-05-04 
VW GOLF III GTI, 1993 r., 140 tys. km, 1800 ccm, perło
woczamy, skórzana tapicerka, centr. zamek, alarm, ater
miczne szyby, 5-drzwiowy, szyberdach, alum. felgi, po tu
ningu, komputer, ABS, wspomaganie, sprowadzony w ca
łości, bez wypadku, - 19.500 zł. Wrocław, tel. 
071/328-04-93, 0607/66-05-04 
VW GOLF, 1993 r., 120 tys. km, 1400 ccm, czerwony,
3-drzwiowy, aluminiowe felgi, • 15.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/94-04-36
VW GOLF III, 1993 r., 116 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy, wspomaganie, szyberdach, ciemne szyby, -
18.500 zł. Żary, tel. 0604/28-58-57
VW GOLF III, 1993/94 r., 1900 ccm, TDI, granatowy,
5-drzwiowy, regulacja świateł, szyberdach, alarm, RO, ha
logeny, centr. zamek, - 22.500 zł. Bolesław iec, tel. 
0603/18-28-15 wieczorem
VW GOLF III KOMBI, 1993/94 r., 112 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, welurowa tapicerka, dzielone 
tylne siedzenia, wspomaganie, centr. zamek, immobilizer, 
el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, relingi dachowe, halo
geny, reg. kierownica, nowe opony, - 20.500 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/732-41-20, 0601/87-89-60 
VW GOLF III, 1993/94 r., 185 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
niebieski, w kraju od miesiąca, bez wypadku, książka ser
wisowa, 3-drzwiowy, wspomaganie, el. reg. reflektory, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, zadbany, stan idealny, 
-18.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-36-91,0601/70-56-89 
VW GOLF III, 1993/94 r., 90 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
śliwkowy metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, 
alarm, szyberdach, techn. sprawny, stan dobry, błotniki do 
pomalowania, - 15.500 zł. Bralin, tel. 062/781 -25-19, 
0602/26-90-03
VW GOLF III, 1993/94 r., 120 tys. km, 1800 ccm, czarny, 
wspomaganie, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka,
5-drzwiowy, dzielona tylna kanapa, reg. kierownica, spro
wadzony w 98 r., garażowany, stan b. dobry, - 21.000 zł 
lub zam ienię na VW  Transportera T4. Kowary, tel. 
075/761-42-46
VW GOLF III, 1993/94 r., 133 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
ciemńofioletowy metalic, skóra, pełne wyposażenie elek
tryczne, komputer, RO, alum. felgi, garażowany, udokum. 
pochodzenie, szyberdach, centr. zamek, stan idealny, -
19.500 zł. Mieroszów, tel. 074/845-83-51
VW GOLF III, 1993/94 r., 95 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
biały, 5-drzwiowy, alarm + pilot, RO, I właściciel, bez wy
padku, udokum. pochodzenie, stan b. dobry, zadbany -
19.500 zł. Strzegom, tel. 074/855-72-13
VW GOLF III GT SPECIAL, 1994 r., 110 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, czerwony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, 
el. reg. szyberdach, 2 poduszki pow., reg. kierownica, sie
dzenia i pasy, immobilizer, obrotomierz, alum. felgi (nowe), 
spoilery, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, sprowa
dzony w całości, książka serwisowa, stan id, - 19.700 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-75-32 po godz. 20, 0602/29-71-47 
VW GOLF III, 1994 r., 1900 ccm, turbo D, czamy, kombi, 
centr. zamek, blokada skrzyni biegów, szyberdach, zde
rzaki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, - 23.500 zł. Legni
ca, tel. 0606/49-79-90
VW GOLF III, 1994 r., 1900 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwio
wy, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, - 20.500 zł. 
Leszno, tel. 065/529-49-95, 0603/13-95-16 
VW GOLF l it  1994 r., 110 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
granatowy, Variant, alarm, centr. zamek, relingi, el. otw. 
szyberdach, immobilizer, blok. skrzyni biegów - 21.000 zł. 
Opolno Zdrój, tel. 075/773-00-08, 0608/10-16-32 
VW GOLF III KOMBI, 1994 r., 130 tys. km, 1900 ccm, TDI,

granatowy, bogate wyposażenie, - 25.000 zł lub zamienię 
na busa, do 15.000 zł. Wrocław, tel. 0606/47-14-90 
VW GOLF, 1994 r., 136 tys. km, 1600 ccm, perłowoniebie- 
ski metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, radio 
z RDS, 4 opony zimowe, zadbany, garażowany, alarm, blo
kada skrzyni biegów, I właściciel w kraju, -19.500 zł. Wro
cław, tel. 0601/71-42-52
0  VW GOLF III, 1994 r., 1900 ccm, turbo D 5-drzwio

wy, 5-biegowy, wspomaganie kler., el. otw. szy
by, centr. zamek, - 21.900 zł lub zamienię. Żary, 
ul. O krze i 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87021071

VW GOLF, 1994 r., 1400 ccm, czarny, centr. zamek, pełne 
wyposażenie el., wspomaganie, 3-drzwiowy, I właściciel, •
19.500 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-04-26, 0502/87-71-91 
VW GOLF VARIANT, 1994 r., 171 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, biały, 2 pod. powietrzne, relingi dachowe, szyberdach, 
reg. kierownica, reguł, fotel kierowcy, alum; fefgi, centr. 
zamek, el. reg. reflektory, obniżony, ospoilerowany, po tu
ningu, atrakcyjny wygląd, • 28.500 zł. Legnica, tel. 
076/854-72-04, 0602/30-16-93
VW GOLF III VARIANT, 1994 r., 101 tys. km, 1900 ccm, 
TDi, granatowy metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie,
2 poduszki pow., el. otw. szyberdach - 8.000 DEM + cło i 
transport. Leszno, tel. 0502/16-00-17
VW GOLF III, 1994 r., 105 tys. km, 1600 ccm, perłowo
czamy, szyberdach, wspomaganie kier., RO, alum. felgi 15", 
- 21.000 zł. Lubin, tel. 076/846-75-87 N 
VW GOLF III, 1994 r., 138 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony 
metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, w kraju od
3 dni, el. otw. szyby, el- reg. lusterka, szyberdach, 2 po
duszki pow., wspomaganie, centr. zamek + pilot, atrakc. 
wygląd, kpi. dokumentacja, - 23.900 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/647-72-74, 0604/05-88-37
VW GOLF III, 1994 r., 41 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bor
dowy, wspomaganie, sportowy ukł. wydechowy, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, białe zegary, udokumento
wany przebieg, stan idealny, - 18.900 zł. Lwówek Śląski, 
tel. 0602/25-68-90
VW GOLF, 1994 r., 68 tys. km, 1400 ccm, czerwony,
3-drzwiowy, alarm, immobilizer, centr. zamek, el. reg. re
flektory, dodatkowe światło .stop”, zderzaki i lusterka w 
kolorze nadwozia, lotnicze fotele, 4 zagłówki, RO, 4 gło
śniki, kpi. dokumentacja, zadbany, garażowany, -19.000 
zł. Miłocice, gm. Jelcz-Laskowice, teł. 071/318-62-43 
VW GOLF III KOMBI, 1994 r., 1400 ccm, benzyna I reje
stracja 96 r, -19.000 zł. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
VW GOLF III, 1994 r., 129 tys. km, 1900 ccm, TDi, grosz
kowy metalic, wspomaganie, reg. kierownica, centr. zamek 
+ pilot, RM, odpinany hak, reg. fotel kierowcy, alarm, blo
kada skrzyni biegów, dzielone tylne siedzenia, 3-drzwio
wy, stan b. dobry, - 22.600 zł. Ostrów WIkp., tel. 
062/591-52-96
VW GOLF III, MATCH, 1994 r., 1900 ccm, diesel, perłowy,
1 właściciel, bez wypadku, oryg. lakier, sprowadzony na mie
nie przesiedleńcze w 99 r, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspo
maganie, alum. felgi, centr. zamek, el. reg. reflektory,.4 
zagłówki, serwisowany, książka serwisówa, welurowa ta
picerka, kpi. dokumentacja, - 20.900 z ł , możliwe raty przez 
komis lub zam ienię. Paczków, tel. 077/431-60-09, 
0606/50-19-62
VW GOLF Ili, 1994 r., 75 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, wspomaganie, eł. reg. szyberdach, oryg. RO, immo
bilizer, garażowany, - 19.000 zł. Skarszyn, tel. 
071/312-85-91 po godz. 14, 0501/48-25-70 
VW GOLF III KOMBI, 1994 r., 1900 ccm, diesel, perłowo
czamy, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, alarm, 
RO, dzielona tylna kanapa, nowe opony, - 21.000 zł. Śro
da Śląska, tel. 071/317-29-42 
VW GOLF, 1994 r., 135 tys. km, 1400 ccm, kolor wiśniowy,
4-drzwiowy, wspomaganie, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, alarm, kupiony w salonie, zadbany, blokada 
skrzyni biegów, - 18.000 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Wrocław, tel. 071/398-82-53, 0503/97-20-51
VW GOLF III, 1994 r., 110 tys. km, 1800 ccm, GT, .kamele
on” fioletowy, atrakc. wygląd, zawieszenie Koni, przód ABT, 
alum. felgi, ABS, elektryka, el. otw. szyby, dach, wspoma
ganie, centr. zamek, 2 x SRS, sprowadzony, w kraju od pół 
roku, - 21.500 zł. Zgorze lec, tel. 075/775-19-63, 
0607/56-92-76
VW GOLF, 1994 r., 1900 ccm, turbo D, granatowy, 5-drzwio
wy, wspomaganie, centr. zamek, RM, szyberdach, stan b. 
dobry, oclony w całości, kpł. dokumentacja, • 22.500 zł. 
Złoty Stok, tel. 074/817-52-93 
VW GOLF III, 1994/95 r., 153 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, alarm, immobilizer, RO, wspomaganie, kupiony u 
dealera, garażowany, II właściciel/3-drzwiowy, oryg. lakier, 
zadbany, stan b. dobry, - 23.200 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-11-55, 0603/07-21-93 
VW GOLF III EDITION, 1994/95 r., 2000 ccm, wtrysk ABS, 
wspomaganie, reg. kierownica, centr. zamek, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, komputer, klimatyzacja, poduszka 
pow., I właściciel, • 24.000 zł. Kępno, tel. 0603/68-20-32 
VW GÓLF III, 1994/95 r., 107 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, wspomaganie kier., el. reg. szyberdach, immobilizer, 
radioodtwarzacz, 3-drzwiowy, pełna dokumentacja, bez wy
padku, I właściciel w Polsce, stan idealny, dzielona tylna 
kanapa, oryginalny lakier, tapicerowany bagażnik, -18.500 
zł. Oława, tel. 071/313-80-99, 0609/17-18-99 
VW GOLF III, 1994/95 r., 120 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony, wspomaganie kier., centralny zamek, pełna do
kumentacja, szyberdach el. otwierany, sprowadzony w ca
łości, I właściciel, alarm, immobilizer, zimowe opony, stan 
idealny, • 19.500 zł. Środa Śląska, tel. 0502/50-47-58, 
0502/50-42-98
VW GOLF III, 1994/95 r., 83 tys. km. 1900 .ccm. diesel, 
czerwony, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., el. otwierane 
szyby, el. szyberdach, centralny zamek, radioodtwarzacz, 
alarm, książka serwisowa, stan idealny, oryginalny prze
bieg, - 25.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-97-99, 
0604/28-52-65
VW GOLF GT, 1994/95 r., 81 tys. km, 1800 ccm, ciemno
zielony metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby i szyberdach, alum. felgi 15” BBS, 2 
poduszki pow., kubełkowe fotele, reg. kierownica, zderza
ki w kolorze nadwozia, certyfikat Rutkowskiego, RM Pio
neer, kpi. dokumentacja, kierowca niepalący r atrakcyjny 
wygląd, zadbany, stan idealny - 21.000 zł. Wrocław, tel. 
071/357-89-90
VW GOLF, 1995 r., turbo D, bordowy, wspomaganie, centr. 
zamek, • 21.500 zł. Wrocław, tel. 328-93-21 
VW GOLF CABRIO, 1995 r., 90 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, ciemnozielony metalic, alum. felgi, el. otwierany dach, 
wspomaganie, immobilizer, alarm, kpi. dokumentacja, -
31.500 zł. Wrocław, tel. 0503/76-98-44 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem • AC0214 
www.autogielda.com.pl)
VW GOLF III, 1995 r., 82 tys. km, 1600 ccm, granatowy,
5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyber
dach, el. reg. lusterka, - 20.000 zł. Góra, tel. 065/543-33-02 
VW GOLF III, 1995 r., 78 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czar
ny metalic, ABS, aluminiowe felgi, centralny zamek, el. 
otwierane szyby, wspomaganie kier., kubełkowe fotele, pod
grzewane fotele, stan b. dobry, • 29.500 zł lub zamienię. 
Kępno, tel. 062/581-04-18, 0606/34-66-37
VW GOLF KOMBI. 1995 r., 158 tys. km, 1900 ccm, TDI, 
srebrny metalic, stan idealny, ABS, 2 pod. powietrzne, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyberdach, zderzaki 
i lusterka w kolorze nadwozia, relingi dachowe, roleta, spro
wadzony w całości, cena - 27.000 zł z cłem i transportem. 
Kobiemo, gm. Krotoszyn, tel. 062/722-41-00 
VW GOLF III VARIO, 1995 r., 1800 ccm 4 x 4 ,  ABS, 2 po

duszki powietrzne, el. otw. szyberdach, wspomaganie kie
rownicy, centralny zamek, atrakcyjny wygląd, - 21.500 zł. 
Legnica, tel. 0603/78-79-35
VW GOLF III, 1995 r., 90 tys. km, 1600 ccm, granatowy 
metalic, wspomaganie, wyposażenie el., centr. zamek, szy
berdach, 5-drzwiowy, • 20*900 zł. Leszno, tel. 
065/529-73-06, 0603/84-64-66 
VW GOLF, 1995 r„ 85 tys. km, 1600 ccm, zielony metalic,
5-drzwiowy, alum. felgi, hak, nowe opony, wspomaganie i 
regulacja kierownicy, centr. zamek, immobilizer, 4 el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, światła i szyberdach, RO Beta, stan 
b. dobry, - 23.500 zł lub zamienię na VW Golfa IV, 5-drzwio
wy, z dopłatą. Lwówek ś lą sk i, tel. 075/782-44-30, 
0602/74-27-93
VW GOLF III KOMBI, 1995 r., 122 tys. km, 1800 ccm, tur
bo D I właściciel, - 24.500 zł. Miękinia, tel. 071/317-87-27, 
0601/15-54-50
VW GOLF III KOMBI, 1995 r., 1800 ccm, granatowy, 2 po
duszki pow., alum. felgi, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. 
zamek, relingi dachowe, 3 elementy do lakierowania, do 
sprowadzenia z  N iemiec • 6.900 DEM. Niemcy, tel. 
0049/17-29-68-78-15 mówię po polska 
VW GOLF III, 1995 r., 120 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, wi
śniowy, wersja Pink Floyd, sprowadzony w całości, wspo
maganie, el. reg. szyberdach, el. reg. reflektory, alarm, RO, 
reg. kierownica, białe zegary, soczewkowe lampy, 5-bie
gowy, 4 zagłówki, welurowa tapicerka, kpi. dokumentacja, 
stan idealny, • 16.900 z ł , możliwe raty przez komis lub 
zamienię. Paczków, tel. 077/431-60-09, 0606/50-19-62 
VW GOLF III, 1995 r., 80 tys. km, 1400 ccm, zielony meta
lic, 5-drzwiowy, immobilizer, stan idealny, - 21.000 zł. Ple
szew, teł. 062/742-12-25, 0602/60-39-67 
VW GOLF III, 1995 r., 170 tys. km, 1900 ccm, diesel, gra
natowy metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, zadbany, •
23.000 zł. Pleszew, tel. 0605/12-29-40
VW GOLF III, 1995 r., 1900 ccm, TDI, - 27.000 zł. Sieradz, 
tel. 043/827-38-39
VW GOLF III, 1995 r., 127 tys. km. 1900 ccm, turbo D. 
granatowy metalic, bez wypadku, klimatyzacja, ABS, el. 
otwierane szyby, książka serwisowa, - 27.000 zł. Sobótka, 
tel. 0605/39-71-67
VW GOLF VARIANT, 1995 r.. 73 tys. km. 1800 ccm, ben
zyna, perłowowiśniowy. wspomaganie, szyberdach el., 
centr. zamek, relingi, w Polsce od br.. stan b. dobry, -19.800 
zl. Śmigiel, tel. 0600137-50-44 
VW GOLF lii, 1995 r. 58 tys. km, 1600 ccm, fioletowy me
talic, wspomaganie, centr. zamek, 3-drzwiowy, szerokie 
progi, nowe opony, RO  szufladowy, atrakc. wygląd, zadba- 
ny, - 20.500 zl. Środa Śląska, tel. 071/317-24-13 po 
godz. 17
VW GOLF III, 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm stan b. dobry, 
garażowany, zadbany, - 20.900 zł. Wrocław, tel. 
0503/91-65-81
VW GOLF III, KOMBI, 1995/96 r„ 150 tys. km, 1900 ccm, 
TDI ABS, wspomaganie, immobilizer, zderzaki w kolorze 
nadwozia, el. reg. reflektory, 2 miesiące w kraju, kpi. doku
mentacja, stan b. dobry, • 25.600 zł. Bolesławiec, tel. 
0600/85-95-23
VW GOLF III KOMBI, 1995/96 r., 130 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, fioletowy metalic, wspomaganie kier., centralny za
mek, sprowadzony w całości, obrotomierz, pełna dokumen
tacja, książka serwisowa, stan b. dobry, - 22.800 zł. Bralin, 
tel. 062/781-25-19, 0602/26-90-03 
VW GOLF CABRIO BON JOVI KARMANN, 1996 r., 1900 
ccm, TDI, niebieski metalic, RO, 5-biegowy, wspomaganie 
kier., centr. zamek, el. reg. lusterka, hak, poduszka pow., 
el. otw. szyby, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja; 
białe zegary, kubełkowe fotele, domykanie szyb, • 38.000 
zł. Drezdenko, tel. 095/762-08-19.0600/54-48-50 (zdjęcia 
dó tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
AG0202 www.autogielda.com.pl)
VW GOLF III, 1996 r., 98 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, ciem
nogranatowy, kupiony w salonie, bezwypadkowy, serwiso
wany, alarm + pilot, immobilizer, RO Blaupunkt + 4 głośni
ki, pirotech. napin. pasów, el. reg. wys. świateł, obroto
mierz, zderzaki w kolorze nadwozia, 4 nowe opony zimo
we + felgi, - 23.500 zł. Krotoszyn, tel. 0608/32-20-78 
VW GOLF III KOMBI. 1996 r.. 68 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, czerwony, ABS, 2 pod. powietrzne, el.otw. szyby, el. 
reg. lusterka, reg. kierownica, centr. zamek, immobilizer, 
relingi dachowe, zadbany, • 23.000 zł. Milików, tel. 
0606/68-58-17, woj. jeleniogórskie 
VW GOLF III, 1996 r., 70 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bia
ły, 3-drzwiowy, 4 zagłówki, wspomaganie, el. otw. szyby, 
fotele kubełkowe, centr. zamek, białe zegary, garażowany, 
• 22.600 zł. Fabianów, gm. Nowe Skalm ierzyce, tel. 
062/762-98-04
VW GOLF III, 1996 r.. 114 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, wspomaga
nie, szyberdach, kubełkowe fotele, - 24.500 zł lub zamie
nię na VW T4, może być lekko uszkodzony. Głogów, tel. 
0503/00-45-62, 0602/65-47-99 
VW GOLF KOMBI, 1996 r., granatowy, klimatyzacja, 2 po
duszki pow., wspomaganie, centr. zamek, alarm, I właści
ciel w kraju (od 3.2000 r), kpi. dokumentacja, książka ser
wisowa, • 28.900 zł. Jelenia Góra. tel. 075/752-38-10 wie
czorem, 0605/94-78-70 całą dobę 
VW GOLF III, GT, 1996 r., 1900 ccm, TDI, perłowoczamy, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, czarne soczewkowe 
przednie lampy, alum. felgi, klimatyzacja, + komplet zimo
wych kół, - 29.000 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-37-14 
VW GOLF, 1996 r., 90 tys. km, 1600 ccm, i, czarny, klima
tyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby, el. reg. re
flektory, kubełkowe fotele Recaro, alum. felgi, białe zega
ry, 101 KM, sprowadzony z Niemiec, książka serwisowa, 
stan b. dobry, - 25.800 zł. Odolanów, tel. 062/733-23-75, 
0503/69-85-13
VW GOLF, 1996 r.. 60 tys. km, 1400 ccm. perłowośliwko- 
wy. wersja Bon Jovi. wspomaganie kier., pełne wyposaże
nie el., komputer pokł.. CD Sony, atrakcyjny wygląd, •
26.000 zł. Oleśnica, tel. 071/398-53-58, 0607/39-93-04 
VW GOLF, 1996 r., 65 tys. km, 1400 ccm, czerwony, im
mobilizer, zderzaki w kolorze nadwozia, RM, 5-drzwiowy, 
tylna szyba ogrzewana, szyberdach, książka serwisowa, •
20.800 zł. Opole. tel. 077/457-29-48, 0607/32-59-18 
VW GOLF Ili, 1996 r„ 120 tys. km, 1900 ccm, TDI, srebrny 
metalic, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, 5-drzwiowy, hak, kubełkowe fotele, kompu
ter, dodatkowe światło .stop”, skórzana kierownica, stan 
b. dobry, - 31.000 zł. Szybowice, tel. 077/436-67-05
VW GOLF III SYNCRO KOMBI, 1996 r„ 99 tys. km. 1900 
ccm, TDi centr. zamek, ABS, wspomaganie kier., el. otwie
rany szyberdach, el. reg. lusterka, 2 pod. powietrzne, kom
pletna dokumentacja, na białych tablicach - cena 10.500 
DEM. Wrocław, tel. 0609/36-75-46 
VW GOLF ill VARIANT, 1996 r.. 30 tys. km. 1400 ccm. -
22.000 zł. Zielona Góra, tel. 0608/65-15-68
VW GOLF III, 1996/97 r., 96 tys. km, 1600 ccm. czamy 
metalic, Bon Jovi, 75 KM, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, wspo
maganie kier., reguł, fotele, poduszka powietrzna, immo
bilizer, centr. zamek, alarm, blokada skrzyni biegów, alum. 
felgi + metalowe, opony letnie i zimowe, białe liczniki, ser
wisowany, RO Pioneer, - 25.500 zł. Wałbrzych, tel. 
0602/18-57-90
VW GOLF BON JOVI, 1996/97 r., 56 tys. km, 1800 ccm, 
czamy metalic, ABS, klimatyzacja, aluminiowe felgi, radio
odtwarzacz, sportowe siedzenia, białe zegary, skórzana 
kierownica, 3-drzwiowy, - 24.500 zł. Wrocław, tel. 
071/341-40-39 po godz. 19
VW GOLF III JOCKER 3D, 1997 r., 60 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, MPi, ciemnozielony metalic, 75 KM, wspomaga
nie, ABS, wszystkie el. dodatki, sportowe zawieszenie GTi. 
pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, I właścicielka, w
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kraju od 1998 r., garażowany, zadbany, bez wypadku, mało 
eksploatowany, - 26.500 zł. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-10-93, 0607/79-36-81 
VW GOLF III, 1997 r., 75 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, perło
wa śliwka, kabriolet, pełne wyposażenie oprócz skóry, po 
tuningu, kpi. dokumentacja, w kraju od 2 lat, nowe amorty
zatory, nowe opony, - 45.000 zł. Legnica, tel. 0602/64-06-68 
VW GOLF, 1997 r, 40 tys. km, 1600 ccm, złoty metalic, 2 
pod. powietrzne, ABS, szyberdach, wspomaganie, alum. 
felgi, do poprawek lakierniczych, • 20.000 zł. Rawicz, tel. 
065/546-29-15, 0603/63-13-56 

v  VW GOLF KOMBI, 1997 r., 106 tys. km, 1900 ccm, biały, 
ABS, 2x poduszka powietrzna, el. otw. szyberdach, alarm, 
centralny zamek, wspomaganie, relingi, • 32.000 zł. .War
szawa, tel. 0502/52-44-00
VW GOLF III, 1997 r., 100 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, kupiony w salonie w kraju, wspomaganie, białe ze
gary, 5-drzwiowy, pod. powietrzna, atrakc. wygląd, stan 
techniczny idealny, - 31.000 zł. Głogów, tel. 076/834-04-30, 
0600/55-49-06
VW GOLF III, 1997 r., 1900 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy, 
ABS, el. otwierany szyberdach, wersja Joker, 2 pod. po
wietrzne, wspomaganie, srebrne zegary, alarm, blokada 
Bear Lock, stan b. dobry, - 29.500 zł. Głogów, tel. 
076/835-29-07, 0607/09-97-51 
VW GOLF III, 1997 r., 97 tys. km, 1800 ccm, granatowy, 
klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, halo
geny, RO RDS, alarm, 4-drzwiowy, centr. zamek, wspoma
ganie, nowy rozrząd, - 24.000 zł. Nowogrodziec, tel. 
075/731-64-49 po 20, 0602/81-06-62 
VW GOLF III, 1997 r., 35 tys. kmr 1900 ccm, diesel, grafi
towy metalic, poduszka pow., wspomaganie kier., el. otwie
rane szyby, centralny zamek, szyberdach, białe zegary, stan 
idealny, - 26.500 zł. P leszew , tel. 062/742-12-25, 
0602/60-39-67
VW GOLF III KOMBI, 1997 r., 64 tys. km, 1900 ccm, turbo
D. granatowy metalic, ABS, relingi dachowe, roleta, Wspo
maganie kier., centralny zamek, szyberdach, bez wypad
ku, stan b. dobry, - 26.500 zł lub zamienię. Wieruszów, tel. 
062/581-04-18, 0606/34-66-37 
VW GOLF III JOKER, 1997 r., 38 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, wtrysk, perłowoniebieski, zadbany, garażowany, ABS, 
wspomaganie, reguł, fotel kierowcy, kubełkowe fotele, el. 
otw. szyberdach, el. reg. reflektory, 2 pod. powietrzne,
3-drzwiowy, stan idealny, - 24.500 z ł. Wrocław, tel. 
071/341-62-82 wieczorem (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem - AC0223 www.auto- 
gielda.com.pl)
VW GOLF III, 1997 r., 50 tys. km, 1600 ccm, perłowoczar- 
ny, 100 KM, białe zegary, światła soczewkowe, 4 poduszki 
pow., alum. felgi, serwisowany, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/3154-38
VW GOLF III, KOMBI, 1997 r., 95 tys. km, 1900 ccm, TDI, 
srebrny metaiic, ABS, wersja Bon Jovi, białe zegary, wspo
maganie, 2 poduszki pow., zdjęcia do wgjądu, kpi. doku
mentacja, klimatyzacja, zderzaki w kolorze nadwozia, centr. 
zamek, relingi dachowe, - 35.000 zł. Wschowa, tel. 
0606/64-50-85
VW GOLF III FAMILY, 1997/98 r., 45 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, czamy metalic, sprowadzony z  Niemiec w 1997 
r. w całości, pełna dokumentacja, książka serwisowa, RO, 
immobilizer, blokada skrzyni biegów, wspomaganie kier.,
5-drzwiowy, 4 poduszki powietrzne, 4 zagłówki, centralny 
zamek, reg. fotele (w pioni i poziomie), zadbany, • 31.500 
zł. Wrocław, teł. 346-26-52, 0606/35-83-25 
VW GOLF IV, 1998 r., 41 tys. km, 1400 ccm, 16V, złoty 
metalic, ABS, 2 poduszki pow., 3-drzwiowy, wspomaganie 
kier., immobilizer, radio + 8 głośników, kupiony w salonie, 
serwisowany, zadbany, - 41.000 zł. M iszkowice, tel. 
075/742-65-15, 0605/68-94-80 (zdjęcia do tej oferty moż
na zobaczyć w internecie pod numerem -A00382 www.au- 
togielda.com.pl)
VW GOLF IV, 1998/99 r., 22 tys. km, 1900 ccm, SDI, gra
natowy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, podusz
ka pow., 5-drzwiowy, el. otw. szyberdach, - 37.500 zł. Lesz
no, tel. 065/529-73-06, 0603/84-64-66 
VW GOLF IV, 1998/99 r., 6 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 16V, 
czerwony, 3-drzwiowy, wspomaganie kierownicy, regulowa
na kierownica, ABS, 4 poduszki powietrzne, - 39.000 zł lub 
zamienię na tańszy, do 10.000 zł. Opole, tel. 077/454-21-51 
po godz. 17
VW GOLF IV, 1999 r., 46 tys. km, 1900 ccm, SDi, czamy 
metalic, 4 pod. powietrzne, wspomaganie, ABS, pełna elek
tryka, RO, serwisowany, 3-drzwiowy, - 41.500 zł. Głucho
łazy, tel. 077/439-46-48, 0602/58-62-83 
VW GOLF IV, 1999 r., 9 tys. km, 1600 ccm, SR, czarny,
3-drzwiowy, 4 poduszki pow., el. otw. szyby i reg. lusterka, 
alarm, halogeny, kubełkowe fotele, książka- serwisowa, 
oryg. przebieg, jak nowy, - 42.900 zł (cena do negocjacji). 
Kaipacz, tel. -075/761-97-58 wieczorem, 0600/27-01 -37 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod 
numerem - AE0054 www.autogielda.com.pl)
VW GOLF IV, 1999 r., 40 tys. km, 1400 ccm, 16V, czerwo
ny, kupiony w salonie, bez wypadku, serwisowany, 5-drzwio- 
wy, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 
alarm, immobilizer, stan idealny, - 38.000 zł. Legnica, tel. 
0604/43-14-74

*VW GOLF IV, 1999 r., 30 tys. km, 1800 ccm, 20V, czerwo
ny, ABS, EDS, pełne wyposażenie el., szyberdach, sporto
we fotele, aluminiowe felgi, kupiony w salonie, - 55.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/09-42-27
O  VW  GO LF IV GTI, 1999/00 r., 50 tys. km, 1800 ccm, 

turbo 20V, ko lo r perłowosrebrny, lampy kseno- 
nowe, klimatyzacja, szyberdach, el. otw. szyby
(4), el. reg. lusterka, czujnik deszczu, sportowe 
s ie d zen ia  R ocaro  (podgrz.), c iem ne  drewno, 
alarm  * pilot, oryg ina lny tun ing Dettineer, felg i 
17” , kupiony w salonie, bez wypadku, stan ideał* 
ny, • 70.000 z ł (do uzgodnienia). Kostom łoty, tel. 
0607/63-35-28 01025871

VW GOLF IV, 1999/00 r., 24 tys. km, 1900 ocm, SDi, zielo
ny metalic, wspomaganie kier., 5-drzwiowy, klimatyzacja, 
ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, -44.900 
zł. Leszno, tel. 065/529-71-78, 0601/78-72-75 
VW GOLF VARIANT, 1999/00 r., 43 tys. km, 1400 ccm, 
16V, biały, ABS, alarm, centr. zamek, CD  Sony, wspoma
ganie kier., kupiony w salonie, I właściciel, stan idealny, 1. 
rej. 18.02.2000 r, - 42.900 zł. Strzelin, tel. 071/393-06-80, 
0602/44-09-38 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem -AR0134 www.autogielda.com.pl) 
VW JETTA GL, 1980 r., 1500 ccm, niebieski metalic, alu
miniowe felgi, szyberdach, obrotomierz, tapicerka w kolo
rze nadwozia, stan b. dobry, - 4.200 zł. Kamienna Góra, 
tel. 0501/09-82-86, 0604/75-49-98 
VW JETTA, 1980 r., 1439 ccm, ciemnozielony, przegląd 
ważny do 07.01.2002 r., w ciągłej eksploatacji, - 1.700 zł. 
Malczyce, tel. 071/317-93-89 
VW JETTA 1,1980 r., 1500 ccm 4-drzwiowy, duży bagaż
nik, hak. kołpaki, obrotomierz, nowy akumulator, szyber
dach, stan dobry, • 1.700 zł lub zamienię na motocykl, lub 
Fiata 126p. Lutynia, tel. 0607/82-60-10 
VW JETTA, 1980 r., 1600 ccm, zielony metalic, przegląd 
do 11.2001 r., szyberdach, RO, mało eksploatowany, za
dbany, stan b. dobry, - 2.450 zł. Oława, tel. 071/303-07-91, 
0607/72-02-46
VW JETTA, 1980 r., 1300 ccm, benzyna, granatowy,
4-drzwiowy, dużo nowych części + części zapasowe, • 1.900 
zł. Wrocław, tel. 324-14-62
VW JETTA, 1980/81 r„ 1500 ccm, benzyna, żółty, po re
moncie i malowaniu, alum. felgi, 4-drzwiowy, nowe amor
tyzatory 4 szt., atrakc. wygląd, stan silnika b. dobry, • 3.500 
zł. Mirsk, tel. 075/647-01-40

VW JETTA 1,1981 r., 1600 ccm, niebieski, pokrowce, insL 
gazowa, 5-biegowy, - 2.500 zł. Je len ia  Góra, tel. 
075/643-87-37
VW JETTA, 1981 r., 193 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, 4 zagłówki, hak, prze
gląd do 04.2002 r, starv b. dobry, - 4.500 zł lub zamienię na 
VW  Golfa II z  84 r, benzyna. Bolesławiec, tel. 0604/89-69-46 
VW JETTA I, 1981 r., 1600 ccm. benzyna, biały. hak.
4-drzwiowy, obrotomierz, ekonomizer, kołpaki, pokrowce, 
tylna szyba ogrzewana, silnik z 84 r., udokum. pochodze
nie, nowe amortyzatory, konserwacja, garażowany, nakładki 
nadkoli, RO, - 4.500 zł. Zbylutów, gm. Lwówek Śląski, tel. 
075/784-30-96
VW JETTA, 1982 r., 1600 ccm, diesel 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, hak, szyberdach, silnik z VWII, stan b. dobry, • 4.800 
zł. Chojnów, tel. 076/818-67-23 
VW JETTA, 1982 r„ 1300 ccm, czarny metalic, nowa inst. 
gazowa, RM, zadbany, - 4.200 zł. Góra, tel. 0601/57-14-04 
VW JETTA 1,1982 r , 135 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, • 1.500 zł. Świebodzice, tel. 074/854-02-18 
VW JETTA, 1982 r., 1438 ccm, czerwony, stan dobry, pęk
nięta przednia szyba, bez przeglądu, pilne, -4.000 zł. Wro
cław, tel. 071/342-08-84
VW JETTA, 1983 r. RO, hak, szyberdach, • 4.500 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/755-00-55
VW JETTA, 1983 r., 1600 ccm, diesel, srebrny, 5-biegowy,
5-drzwiowy, nowy akumulator, po remoncie silnika, - 3.600 
zł. Komorzno, tel. 077/414-95-44
VW JETTA 1 ,1983 r., 1300 ccm, czerwony, po remoncie 
silnika, ukł. hamulcowego, 5-biegowy, aluminiowe felgi, 
ciemne szyby, tylna szyba ogrzewana, spoiler, 4-drzwio
wy, stan b. dobry, - 5.200 zł. Paczków, tel. 077/431-70-09 
VW JETTA 1,1984 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, 5-biego
wy, 2-drzwiowy, po wymianie paska rozrządu, płynów, ole
ju, filtrów, stan silnika i blacharki idealny, nowe opony, 
o szczędny 61/100 km, - 6.500 zł. Polkow ice, tel. 
076/845-02-03, 0501/57-68-28 
VW JETTA II, 1985 r., 200 tys. km, 1800 ccm, granatowy,
2-drzwiowy, szyberdach, sportowy tłumik, alarm, • 5.000 
zł. Lubin, tel. 076/749-48-74, 0604/26-47-33 
VW JETTA li, 1985 r.. 1600 ccm, diesel, błękitny metalic, 
alum. felgi, 4-drzwiowy, sprowadzony w całości, welurowa 
tapicerka, szyberdach, szerokie zderzaki, RM, stan b. do
bry, - 7.900 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-57-42 
VW JETTA II, 1985 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, 5 
biegowy, 4-drzwiowy, alarm, pilot, nowy akumulator, tłu
mik, RM, CD, stan dobry, - 5.900 zł. Wrocław, tel. 329-14-23 
VW JETTA II, 1985 r., 1600 ccm, turbo D, niebieski meta
lic, nowe fotele i tapicerka drzwi, el. otw. szyby, zadbany, -
7.800 zł. Zawidów, tel. 075/778-84-66 
VW JETTA, 1985/86 r., 174 tys. km, 1600 ccm, diesel, żół
ty metalic, szyberdach, Mul-T-Lock, sprowadzony w cało
ści, pełna dokumentacja, nowy akumulator, - 7.700 zł (moż
liwe raty) lub zamienię na tańszy. Malczyce, woj. wrocław
skie, tel. 0601/85-90-40
VW JETTA, 1985/86 r, 174 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebr
ny metalic, szyberdach, Mul-T-Lock, nowy akumulator, •
7.700 zł lub zam ienię na tańszy, środa Ś ląska, tel. 
071/795-11-42, 0601/85-90-40 
VW JETTA, 1985/86 r., 1800 ccm, benzyna, złoty metalic, 
szyberdach, 4-drzwiowy, - 7.900 zł lub zamienię na kom
bajn zbożowy albo ciągnik. Świdnica, tel. 074/850-12-54 
VW JETTA, 1986 r., 140 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, błękit
ny metalic, nowe opony, 4-drzwiowy, 5-biegowy, bez koro
zji, stan b. dobry, na zachodnich tablicach - 750 DEM. Zgo
rzelec, tel. 0604/89-53-53
VW JETTA, 1986 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, złoty 
metalic, 2-drzwiowy, nowe opony, kierowca niepalący, II 
właściciel • 1.200 DEM Zielona Góra, tel. 0503/99-13-62 
VW JETTA II. 1986 r., 1600 ccm, turbo D, czerwony, stan 
b. dobry, zadbany, aluminiowe felgi, immobilizer, pełna do
kumentacja, 4-drzwiowy, radioodtwarzacz, 5-biegowy, el. 
otwierane szyby, - 7.900 zł. Bolesławiec, tel. 075/735-12-92, 
0605/52-34-13
VW JETTA, 1986 r., 1600 ccm, ciemnobrązowy metalic, 
katalizator, alarm, na białych tablicach - 900 DEM. Świe
bodzin, tel. 068/381-10-28
VW JETTA, 1986/89 r., 96 tys. km, 1600 ccm. diesel, czer
wony, sprowadzony w całości, - 7.900 zł lub zamienię na 
busa. Trzebnica, tel. 071/312-76-11, 071/312-86-10 
VW JETTA, 1987 r., 1600 ccm, czerwony, centr. zamek, 
szyberdach, RM, el. reg. lusterka, podłokietnik, welurowa 
tapicerka, - 7.900 zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, 
tel. 076/862-51-58, 0606/72-41-52 
VW JETTA, 1987 r., 1800 ccm) wtrysk, grafitowy metalic,
4-drzwiowy, zadbany, stan b. dobry, - 6.900 zł lub zamie
nię. Legnica, tel. 0605/28-37-33
VW JETTA, 1987 r., 120 tys. km, 1300 ccm, czerwony,
5-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, stan b. dobry, - 8.600 zł 
lub zamienią Legnica, tel. 0605/28-37-83
VW JETTA, 1987 r., 1600 ccm, diesel, brązowy metalic,
5-biegowy, 4-drzwiowy, sprowadzony w całości, - 8.800 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-44-33, 0609/47-75-51 
VW JETTA, 1987 r., 1800 ccm, biały, zadbany, - 6.500 zł. 
Oleśnica, tel. 071/398-21-43 po godz. 19 
VW JETTA, 1987 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, błę
kitny metalic, nowe opony, 4-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. 
dobry, na zachodnich tablicach - 750 DEM. Zgorzelec, tel. 
0604/89-53-53
VW JETTA SEDAN, 1987 r., 168 tys. km, 1600 ccm, złoty 
metalic, szyberdach, dodatkowe światło .stop*, stan b. do
bry, - 8.000 zł. Jawor, tel. 076/870-64-27 
VW JETTA, 1987 r. centralny zamek, szyberdach, podgrze
wane siedzenia, 5-biegowy, 4-drzwiowy, dodatkowe świa
tło .stop ’ , RO, pokrowce, - 6.800 zł. K łodzko, tel. 
074/867-66-62
VW JETTA, 1987 r., 170 tys. km, 1600 ccm, diesel, bordo
wy, - 7.200 zł lub zam ienię na tańszy. Legnica, tel. 
076/854-57-13, 0602/38-55-22 
VW JETTA, 1987 r., 173 tys. km, 1800 ccm, GTi, jasnogra- 
natowy, 115 KM, po remoncie silnika i blacharki, nowy la
kier, konserwacja, szerokie zderzaki, alum. felgi, spoiler ze 
światłem .stop*, ciemne szyby, welurowa tapicerka (nie
bieska), podłokietnik, atrakc. wygląd, zadbany, • 8.400 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 0606/72-47-97 
VW JETTA, 1987 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, po re
moncie kapitalnym silnika, nowa pompa wodna, olejowa, 
nowy akumulator, - 8.OO0 zł. Świdnica, tel. 074/852-49-06 
VW JETTA II, 1987/88 r., 80 tys. km, 1600 ccm, turbo D, 
bordowy metalic, stan idealny, alum. felgi 15", szerokie 
zderzaki w kolorze nadwozia, po tuningu, atrakc. wygląd, -
10.900 zł lub zamienię na inny, może być uszkodzony. Je
lenia Góra, tel. 0609/26-96-78. 0603/61-59-50 
VW JETTA, 1988/89 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, 4-drzwiowy, obiegowy, szyberdach, stan 
idealny, możliwość rat, - 9.700 zł lub zamienię. Paczków, 
tel. 077/431-78-88, 431-75-08 
VW JETTA, 1989 r., 48 tys. km, 1300 ccm, zielony metalic,
5-biegowy, szyberdach, 4-drzwiowy, mało eksploatowany, 
stan b. dobry, - 9.300 zł. Rawicz, tel. 065/544-41-44 
VW JETTA. 1989 r., 230 tys. km, 1800 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, 5-biegowy, 4-drzwiowy, szyberdach, sze
rokie zderzaki, nowe amortyzatory, na gwarancji, nowe 
bębny i sprężyny, reguł, pasy i fotel kierowcy, po remoncie 
blacharki, RO, stan b. dobry, • 10.500 zł. Lubin, tel. 
076/842-25-36
VW JETTA, 1989 r.. 170 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 
klimatyzaq'a, skórzana tapicerka, centr. zamek, szyberdach, 
el. otw. szyby, wspomaganie, • 10.000 zł. Międzyrzecz, tel. 
0502/95-39-23 -
VW JETTA, 1989 r., 1800 ccm, benzyna, niebieski, el. reg.

lusterka, antena, szyberdach, centr. zamek, szerokie zde
rzaki, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-81-14 
WV JETTA, 1989 r., 190 tys. km, 1800 ccm, Wtrysk, biały, 
szyberdach, wspomaganie, klimatyzacja, welurowa tapicer
ka, RM, głośniki, - 10.500 zł lub zamienię na młodszy, z 
dopłatą. Zwanowice, tel. 077/412-52-13 
VW JETTA, 1989/90 r., 137 tys. km, 1600 ccm, diesel, gra
fitowy, 4-drzwiowy, centr. zamek, szerokie zderzaki, alum. 
felgi 14", RO, -12.900 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-10-65 
VW JETTA, 1990 r., 168 tys. km, 1600 ccm, turbo D, kolor 
wiśniowy, 2-drzwiowy, nowy akumulator, el. reg. reflektory, 
zadbany, - 12.000 zł. Lubin, tel. 076/846-80-39 
VW JETTA, 1990 r., 130 tys. km, 1600 ccm, TDi, biały, 
silnik z  1989 r., 5-biegowy, 4-drzwiowy, alum. felgi 14", spo
ilery, szyberdach, alarm, ciemne szyby, białe zegary, spor
towa kierownica, atrakc. wygląd, stan dobry, - 3.300 zł lub 
zamienię na Forda Escorta, Fiestę albo Opla Kadetta. Prze- 
łęk, gm. Nysa, tel. 077/433-29-60 
VW JETTA, 199Ś) r., 170 tys. km, 1600 ccm, czerwony, szy
berdach, alarm, ABS, wspomaganie, sprowadzony w cało
ści, • 10.500 zł. Strzelce Opolskie, tel. 0608/29-21-88 
VW JETTA, 1990/91 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebr
ny metalic, 5-biegowy, 4-drzwiowy, oryginalny szyberdach, 
RM, kpi. dokumentacja, sprowadzony w całości, stan b. 
dobry, • 14.200 zł lub zamienię na VW Golfa Ul, diesel. 
Bolesławiec, tel. 075/732-23-10 
VW JETTA, 1990/91 r., 135 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, szerokie zderzaki w kolorze nadwozia, 
radio, oznakowany, nowy olej i pasek rozrządu, I rejestra
cja W 1991 r., I w łaśc ic ie l, - 8.500 zł. Oława, tel. 
0503/6447-48
VW JETTA, 1991 r., 171 tys. km, 1600 ccm, diesel, grana
towy, szyberdach, szerokie zderzaki, 4-drzwiowy, sprow. w 
całości, stan techn. b. dobry, -11.400 zł. Bolesławiec, tel. 
0602/25-56-32
VW JETTA, 1991 r., 120 tys. km, 1900 ccm, granatowy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, szero
kie zderzaki, halogeny, welurowa tapicerka, I właściciel, 
sprowadzony w kwietniu 2001 r., zarejestrowany, • 12.800 
z ł (zwolnienie z  opłaty skarb.). Kożuchów, tel. 
0602/10-20-03
VW JETTA, 1991 r., 104 tys. km, 1600 ccm, niebieski me
talic, 5-drzwiowy, -15.000 zł. Miechów, tel. 065/544-83-14 
VW JETTA, 1991 r., 134 tys. km, 1600 ccm, grafitowy me
taiic, wspomaganie kier., centralny zamek, welurowa tapi
cerka, 5-biegowy, szerokie zderzaki, plastikowe nadkładki, 
szyberdach, • 10.900 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-71-66
VW JETTA, 1991 r., 1600 ccm, turbo D, granatowy meta
lic, centralny zamek, welurowa tapicerka, szyberdach, zde
rzaki w kolorze nadwozia, hak, radioodtwarzacz z  RDS, 
sprowadzony w całości, 2 komplety kół, -15.000 zł lub za
mienię na busa. Zgorzelec, tel. 075/775-50-83 
VW JETTA, 1991/92 r., 150 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
grafitowy metalic, szyberdach, centralny zamek, ABS, alu
miniowe felgi, immobilizer, szerokie zderzaki, 5-drzwiowy,
5-biegowy, el. otwierane szyby, el. reg. reflektory, pełna 
dokumentacja, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, -10.800 
zł. Paczków, tel. 077/431-71-04 
VW LUPO, 1999 r., 26 tys. km, 1000 ccm, czerwony, białe 
zegary, zderzaki i lusterka, w kolorze nadwozia, RM, książka 
serwisowa, atrakc. wygląd, - 26.000 zł. Bielanka, tel. 
075/782-49-27
VW LUPO, 1999 r.. 25 tys. km, 1700 ccm, SDi, niebieski, 
wspomaganie kier., tylne szyby uchylane, radioodtwarzacz, 
regulowana kierownica, • 30.000 zł. Oława, tel. 
071/313-38-80, 0601/53-99-68 
VW LUPO, 1999 r., 60 tys. km, 1700 ccm, SDi diesel, czar
ny, ABS, wspomaganie kier., 2 poduszki powietrzne, radio
odtwarzacz, centralny zamek, nie eksploatowany w kraju, 
pełna dokumentacja, atrakcyjny wygląd, białe zegary, zde
rzaki w kolorze nadwozia, • 29.500 zł. Syców, tel. 
0502/59-51-68
VW LUPO, 1999 r., 22 tys. km, 1000 ccm, czerwony, 2 
pod. powietrzne, wspomaganie kier., reg. kierownica, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, reguł, wysokość pa
sów, kpi. dokumentacja, atrakc. wygląd, - 27.800 zł. Wro
cław, tel. 071/372-72-73, 0605/65-58-22 
VW LUPO, 2000 r., 13 tys. km, 1000 ccm, MPi, niebieski, 
wspomaganie, książka serwisowa, I właściciel, - 28.500 zł. 
Ostrzeszów, tel. 062/730-30-78, 0601/25-95-69 
O  MILIONER pomóż swemu szczęśc iu , zostań mi

lionerem , rewelacyjna książka , 120 system ów  
DUŻEGO LOTKA, każdy system  to gwarancja wy
granej, system y od 7 do 40 liczb  (zastosowanie 
MULTI-LOTEK) ■ 40 zł + koszt wysyłki. Wrocław, 
tel. 071/372-64-49 02019451

VW NEW BEETLE, 1999 r., 12 tys. km, 2000 ccm, srebrny, 
pełna dokumentacja, aluminiowe felgi 16", CD, klimatyza
cja, pełne wyposażenie elektryczne, - 66.000 zł. Wrocław, 
tel. 0606/65-51-02
VW PASSAT, 1976 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, stan 
dobry, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 783-54-71 
VW PASSAT, 1976 r., 1300 ccm, benzyna, zielony, RO, 
hak, halogeny, no ta  amortyzatory, tłumik, (silnik, zawie
szenie z 95 r.), przegląd do 03.2002 r. i części, -1.300 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/328-25-29, 0604/89-53-79 
VW PASSAT KOMBI, 1978 r., 1600 ccm, benzyna, czer
wony, nowy przegląd, nowe tablice rej., zaniedbany, stan 
dobry, + 2. samochód z  1980 r., .na chodzie*, stan dobry, -
1.800 zł. Ciosaniec, tel. 068/356-77-29 
VW PASSAT KOMBI, 1978 r., 150 tys.4m, 1300 ccm, żół
ty, automatic, stan b. silnika i skrzyni b. dobry, techn. do
bry, przegląd do 12.2001 r., katalizator, hak, dodatkowe 
światło .stop”, - 2.500 zł. Zaręba, tel. 0604/66-79-00 
VW PASSAT, 1978/88 r., 1300 ccm, benzyna, biały, stan 
dobry, do małych poprawek blacharsko-lakiemiczych, nad
wozie z 88 r., 5-biegowy, zadbane wnętrze, • 2.000 zł lub 
zamienię na inny, w tej cenie lub tańszy, inne propoz.. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-35-76, 0503/32-24-46 
VW PASSAT, 1979 r., 114 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, składak 1986, przegląd do 2002 r., w ciągłej eksplo
atacji, • 2.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-42-82 
VW PASSAT KOMBI, 1979 r., 1600 ccm, benzyna, czer
wony, stan b. dobry, - 1.700 zł. Stare Drzewce, tel. 
065/549-31-26
VW PASSAT, 1980 r., 1600 ccm, czerwony, szyberdach,
5-drzwiowy, nowe opony, przegląd do 03.2002 r., stan do
bry, -1 .100 zł lub zamienię. Legnica, tel. 076/852-47-47, 
0604/70-61-47
VW PASSAT LS, 1980 r., 370 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
biało-czerwony, inst. gazowa, techn. sprawny, przegląd do 
2002 r, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/789-13-66 
VW PASSAT KOMBI, 1980 r., 40 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, niebieski, po remoncie silnika, po lakierowaniu, techn. 
sprawny, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, - 2.100 zł. 
Szlichtyngowa, tel. 065/549-25-12 
VW PASSAT KOMBI, 1981 r., 185 tys. km, 1600 ccm, die
sel, brązowy, - 3.300 zł. Lubin, tel. 076/842-79-80 
VW PASSAT, 1981 r., 170 tys. km, 1600 ccm, diesel, zielo
ny metalic, bez wypadku, sprow. w całości, 5-drzwiowy,
4-biegowy, w ciągłej eksploatacji, hak, stan dobry, - 3.700 
zł. Nysa, tel. 0606/99-43-65
VW PASSAT, 1981 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, inst. gazowa, zadbany, nowe opony, stan b. do
bry, - 4.000 zł lub zamienię na inny samochód. Wołów, tel. 
0608/39-27-17
VW PASSAT, 1981 r., 1600 ccm, benzyna, zielony metalic,
5-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, z  urzędu celnego, do 
rejestracji, - 2.900 zł. Zielona Góra, tel. 0609/15-17-07 
VW PASSAT II, 1982 r.. 1600 ccm. diesel, biały, hak, po

krowce, 5-biegowy, halogeny, RM, - 3.200 zł. Lwówek ś lą 
ski. tel. 075/784-31-13, 075/784-30-97 
VW PASSAT KOMBI, 1982 r., 1600 ccm, diesel, zielony, 
hak, szyberdach, - 3.600 zł. Wykroty, tel. 0601/57-32-58 
VW PASSAT, 1982/83 r., 1600 ccm, diesel, biały, zareje
strowany, do drobnych napraw, • 3.300 zł. Wrocław, tel. 
0607/11-84-32
VW PASSAT, 1983 r., 220 tys. km, 1600 ccm, diesel, beżo
wy, kompletna dokumentacja, - 5.000 zł. Kamienna Góra, 
tel. 075/744-77-97
VW PASSAT, 1983 r., 153 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
zielony metalic, po wymianie klocków i szczęk hamulco
wych, nowe opony i pompa paliwa, garażowany, przegląd 
do 2002 r, - 3.700 zł. Świdnica, tel. 074/853-55-73 
VW PASSAT CL, 1983 r., 200 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, zadbany, do drobnych poprawek blachar
ki, • 3.500 zł. Bolesławiec, tel. 0607/42-47-21 
VW PASSAT SYNCRO, KOMBI, 1983 r., 260 tys. kmr 2000 
ccm, srebrny metalic, napęd 4 x 4 ,  wspomaganie, alarm, 
centr. zamek, hak, relingi dachowe, roleta, immobilizer, szy
berdach, alum. felgi, dzielone siedzenia, aktualny przegląd, 
dużo części zamiennych, • 4.900 zł. Giebułtów, gm. Mirsk, 
tel. 075/783-44-11
VW PASSAT, 1983 r., 1600 ccm, biały, garażowany, orygi
nalny lakier, sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, 
stań b. dobry, • 4.100 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
Ó77/431-69-82
VW PASSAT, 1983 r., 195 tys. km, 1900 ccm, benzyna, 
zielony metalic, sprowadzony w całości, pełna dokumen
tacja, 5-biegowy, radioodtwarzacz, - 3.500 zł lub zamie
nię. Wrocław, tel. 0600/36-52-18 
VW PASSAT, 1984 r., 185 tys. km, 1600 ccm, diesel, zielo
ny, stan dobry, garażowany, przegląd do 12.2002 r., RO, 
hak, bez wypadku, • 4.900 zł. Bielawa, tel. 074/833-49-03 
VW PASSAT KOMBI, 1984 r., 150 tys. km, 1600 ccm, die
sel, czerwony, szerokie zderzaki, po remoncie głowicy, hak, 
garażowany, - 5.500 zł. Lubin, tel. 076/842-74-06 
VW PASSAT KOMBI, 1984 r., 202 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, beżowy, RO, 5-biegowy, hak, garażowany, nowe 
amortyzatory, stan b. dobry, - 5.000 zł. Lubsko, tel. 
068/372-07-85
VW PASSAT KOMBI, 1984 r. na białych tablicach -1.600 
DEM. Mojesz 42, tel. 0502/67-28-28 
VW PASSAT, 1984 r., 89 tys. km, 1600 ccm, diesel, bordo
wy, silnik wymieniony w 1999 r., szyberdach, hak, RO Blau
punkt, nie składak, w kraju od 8 lat, nowe amortyzatory, 
nowe klocki ham., stan nadwozia dobry, - 4.700 zł lub za
mienię na Fiata 126p. Przeworno, tel. 074/810-25-44 po 
godz. 16
VW PASSAT, 1984 r., benzyna, wiśniowy, instalacja gazo
wa, radioodtwarzacz, hak, 5-biegowy, oryginalny lakier, •
3.700 zł. Wrocław, tel. 071/355-54-80, 0501/40-75-19 
VW PASSAT, 1984/91 r., 1500 ccm, diesel, granatowy, hak, 
szyberdach, przegląd do 05.2002 r., stan dobry, • 3.000 zł. 
Wilkocin, tel. 076/832-06-38
VW PASSAT, 1985 r., 190 tys. km, 1600 ccm, złoty meta
lic, 5-biegowy, alarm, inst. gazowa, z pełną dokumentacją 
zadbany, stan b. dobry, - 5.500 zł. Św idnica, tei. 
0605/39-20-28
VW PASSAT, 1985 r.. 170 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
beżowy, model przejściowy, szerokie lampy tylne, szerokie 
zderzaki, hak, plastikowe nadkola, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
zadbany, stan b. dobry, • 6.700 zł. Wrocław, tel. 
071/325-43-84, 0606/94-81-66 
VW PASSAT, 1985 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
złoty metalic, nowe opony, drzw iow y, 5-biegowy, stan b. 
dobry, na zachodnich tablicach - 750 DEM. Zgorzelec, tel. 
0604/89-53-53
VW PASSAT GTD, 1985 r., 187 tys. km, 1600 ccm, turbo D 
4  reflektory, halogeny, hak, szyberdach, 3-drzwiowy, RO, 
nadkola, stan b. dobry, - 8.900 zł lub zamiana na Golfa
1.3,. Radków, tel. 074/871-28-39. 0601/22-68-53 
VW PASSAT, 1985 r., 2000 ccm, wtrysk, morski metalic,
5-drzwiowy, 5-biegowy, el. reg. lusterka, alum. felgi, białe 
tablice, stan b. dobry - 1.050 DEM. Zielona Góra, tel. 
0603/78-58-09
VW PASSAT KOMBI, 1985/86 r., 1600 ccm, diesel, kolor 
morski metalic, RM, szyberdach, relingi dachowe, sprow. 
w całości, kpi. dokumentacja, garażowany, atrakc. wygląd, 
bez wypadku, estetyczne wnętrze, - 7.800 zł. Paczków, tel. 
077/431-76-91, 0606/50-12-95 
VW PASSAT. 1986 r.. 1600 ccm. diesel, - 7.200 zł. Wro
cław, tel. 0609/39-74-55
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm. czamy, inst. ga- 
zowa, - 4.900 zl. Żary, tel. 0603/50-90-21, 068/362-06-03 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, diesel, niebieski 
metalic, szyberdach, relingi dachowe, sprowadzony w ca
łości, oznakowany, garażowany, bez wypadku, - 7.800 zł. 
Paczków, tel. 077/431-77-52, 0602/67-58-35 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 140 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, biały, napęd 4x4, alum. felgi, radio, reling, stan techn. 
b. dobry, - 6.500 zł. Bolesławiec, tel. 0607/74-55-19 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., srebrny, kombi, 4 biegowy, 
relingi, roleta, hak, na białych tablicach, • 2.600 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0609/63-96-19
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, diesel, biały, re
lingi, szerokie zderzaki, welur, konserwacja, stan b. dobry, 
alum. felgi, - 8.300 zł. Legnica, tel. 076/866-15-03 
VW PASSAT, 1986 i., 1600 ccm, turbo D, niebieski meta
lic, bez wypadku, model przejściowy, szyberdach, 5-bie
gowy, po remoncie silnika, hak, nowe amortyzatory i prze
guby, stan b. dobry, - 7.600 zł lub zamienię na tańszy. Lwó- 
wek Śląski, tel. 075/782-58-28 
VW PASSAT, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio
wy, szyberdach, szerokie zderzaki, na zachodnich tablicach 
• 700 DEM. Pomocne, tel. 0606/14-53-22 ?
VW PASSAT, 1986 r., 180 tys. km, 1600 ccm, diesel stan 
dobry, - 6.800 zł. Wrocław, tel. 0609/39-74-55 
VW PASSAT, 1986 r., 1800 ccm, benzyna, złoty metalic, 
hak, stan b. dobry, I właściciel, na białych tablicach • 1.000 
DEM. Zgorzelec, tel. 0049/17-16-80-14-63 
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 120 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, bordowy, inst. gazowa, stan b. dobry, relingi dacho
we, 5-biegowy, nowy model, szerokie zderzaki, roleta, RM 
+ 4 głośniki, - 4.900 zł lub zamienię na inny, może być 
uszkodzony. Je len ia  Góra, tel. 0609/26-96-78, 
0603/61-59-50
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 175 tys. km, 1600 ccm. E, 
granatowy metalic, relingi, katalizator, szyberdach, serwo, 
RO, roleta,'kpi. opon zimowych, zadbany, stan techn. b. 
dobry, - 5.900 zł. Sulechów, tel. 068/385-64-63 
VW PASSAT KOMBI. 1987 r., 1600 ccm, TD na białych 
tablicach • 1.700 DEM. Wrocław, tel. 0609/62-99-28 
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 200 tys. km, 1600 ccm, die
sel, czerwony, 5-biegowy, opony na gwarancji, pokrowce, 
relingi dachowe, hak, halogeny, zielone szyby, oznakowa
ny, alarm, asymetrycznedzielone tylne siedzenia, kpi. do
kumentacja, szerokie zderzaki, • 8.900 zł. Legnica, tel. 
076/856-40-75 w godz. 20-22, 0605/37-40-82 
VW PASSAT GL, 1987 r., 1800 ccm; benzyna, biały,
5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, stan b7 dobry, •
9.000 zł. Legnica, tel. 076/862-48-31 po godz. 20 
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 1800 ccm. benzyna, perło
woczamy, syncro, szyberdach, centr. zamek, relingi dacho
we, - 6.500 zł. Lubin, tel. 076/842-17-45 
VW PASSAT. 1987 r., 223 tys. km. 1600 ccm, diesel, srebrny 
metalic, • 9.000 zł. Lubin, tel. 076/847-52-49 
VW PASSAT KOMBI. 1987 r.. 200 tys. km, 1600 ccm. tur
bo D. granatowy, garażowany, - 9.000 zł. Polkowice, tel. 
076/847-49-18

VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic, roleta, 5-biegowy, relingi dachowe, - 7.400 zł lub 
zamienię. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 
071/312-63-41
VW PASSAT SEDAN, 1987/88 r„ 1800 ccm, biały, stan b. 
dobry, 5-drzwiowy, automatic, szerokie zderzaki, model 
przejściowy, na białych tablicach - 800 DEM. Domaszczyn, 
tel. 071/399-86-94, 0603/51-03-18 
VW PASSAT. 1987/88 r., 180 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
biały, limuzyna, 5-biegowy, szerokie zderzaki, obrotomierz, 
szyberdach, spoiler, welurowa tapicerka, dzielona tylna 
kanapa, nowe amortyzatory, hamulce, stan b. dobry, - 5.800 
zł lub zamienię na VW Golfa II, z dopłatą albo na Passata. 
Wrocław, tel. 357-50-70
VW PASSAT GT, 1988 r., 1800 ccm, niebieski metalic, do 
częściowego lakierowania, wspomaganie, el. reg. lusterka 
i szyberdach, blokada skrzyni biegów, alarm, centr. zamek 
+ pilot, - 9.000 zł. Lutynia, teł. 071/317-77-12 
VW PASSAT, 1988 r., 181 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, el. otw. szyberdach, RM + 4 głośniki, pokrowce, 
stan b. dobry, -11.500 zł. Świebodzice, tel. 074/854-00-88 
VW PASSAT CL, 1988 r, 193 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy, stan b. dobry, garażowany, el. szyberdach, wy
łącznik zapłonu, RM, pokrowce, nowy akumutator, paski, 
pełna dokumentacja, • 11.000 zł lub zamienię na Audi 80 
B3, Audi 100, Opla Omegę, automat. Chojnów, tel. 
0604/80-43-90
VW PASSAT, 1988 r., 190 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, limuzyna, • 12.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/871-46-59
VW PASSAT SEDAN, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy metalic, nowy model, inst. gazowa, sprowadzo
ny w całości, stan b. dobry, • 13.000 zł. Wrocław, tel.
342-83-10
VW PASSAT KOMBI, 1988 r, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, stan dobry, na białych tablicach - 800 DEM. Zgorze
lec, tel. 075/775-61-43 po godz. 18 
VW PASSAT KOMBI, 1988/94 r., 188 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, granatowy, w kraju od 94 r., I właściciel, wspo
maganie, centr. zamek, blokada skrzyni biegów, alarm, RM, 
relingi, roleta, hak, -11.900 zł. Wrocław, tel. 071/321-12-87, 
0608/34-38-42
VW PASSAT, 1989 r., 1600 ccm, benzyna stan techn. b. 
dobry, garażowany, zadbany, alarm, RM, -11.800 zł. Ucie- 
chów, tel. 074/831-22-52
VW PASSAT, 1989 r., 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
biały, szyberdach, dzielona tylna kanapa, alum. felgi, kata
lizator, spoiler, centr. zamek, autoalarm, pilot, stan b. do
bry, welurowa tapicerka, - 12.000 zł. B ielawa, tel. 
074/833-92-81
VW PASSAT, 1989 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, centr. 
zamek, el. otw. szyberdach, • 10.700 zł. Kowary, te|. 
075/761-34-97, 0604/95-83-13 
VW PASSAT KOMBI, 1989 r.. 176 tys. km, 1600 ccm. czer
wony, relingi, szyberdach, • 11.500 zł. Leszno, tel. 
065/520-70-35, 0604/75-84-02 
VW PASSAT, 1989 r., 110 tys. km, 1600 ccm, złoty metalic, 
I właściciel, bez wypadku, oryg. lakier, szyberdach, RM, 
sprowadzony w całości, mało używany, zadbany, stan ide
alny, • 11.800 zł. Starczówek, gm. Z ięb ice, tel. 
074/819-48-91, 0604/66-59-28 
VW PASSAT CL, 1989 r., 1800 ccm, granatowy metalic, 
sprowadzony w całości, aluminiowe felgi, centralny zamek, 
dzielona tylna kanapa, lotka na tylnej klapie, dodatkowe 
światło stopu, szerokie listwy, zielone szyby, pełna doku
mentacja, hak, -11 .300 zł lub zamienię. Strzelin, tel. 
0603/84-60-78
VW PASSAT KOMBI, 1989 r., 175 tys. km. 1600 ccm, tur
bo D, czamy, centr. zamek, ABS, wspomaganie, alarm, blok. 
skrzyni biegów -15.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-35-67 
VW PASSAT SEDAN, 1989 r., 1600 ccm. niebieski, na bia
łych tablicach • 2.450 DEM. Zgorzelec, tel. 0602/32-98-17 
VW PASSAT KOMBI, 1989/90 r.. 1600 ccm, Pb/, biały, 
wspomaganie kier., centralny zamek, el. szyberdach, role
ta, radioodtwarzacz VW, sprowadzony w całości na mie
nie, bez wypadku, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, -12.800 
zł. Paczków, tel. 077/431-73-32 
VW PASSAT KOMBI, 1989/90 r., 110 tys. km, 1800 ccm, 
złoty metalic, I właściciel, bez wypadku, immobilizer, wspo
maganie, szyberdach, nowe opony, relingi dachowe, stan 
b. dobry, - 11.900 zł. Starczówek, tel. 074/819-48-91, 
0604/66-59-28
O  VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 1600 ccm, turbo D, 

szary metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, 
bez wypadku, • 18.900 z ł lub zamienię. Żary, ul. 
O k rze i 9, te l. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87021291

VW PASSAT CL, 1990 r., 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
grafitowy, aluminiowe felgi, immobilizer, RO, wspomaga
nie kier., 1. właściciel w kraju, pełna dokumentacja, -11.900 
zł. Brzeg, tel. 077/411-38-29, 0606/94-26-76 
VW PASSAT SEDAN, 1990 r. stan dobry, - 10.500 zł lub 
zam ienię na nowszy. G łuszyca, tel. 074/845-96-19, 
074/845-62-82
VW PASSAT GT, 1990 r., 171 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, serwo, hak, el. otw. szyberdach, kpi. opon 
zimowych - 8.500 DEM. Grodków, tel. 0606/14-68-82 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 17 tys. km, 1600 ccm, TDI, 
biały, immobilizer, ABS, wspomaganie kier., el. otw. szy
berdach, hak, pompa wtryskowa na gwarancji, • 18.000 zł. 
Kąty Wrocławskie, tel. 0501/42-45-07 
VW PASSAT, 1990 r., 190 tys. km, 1600 ccm, kolor złoty 
metalic, alum. felgi, 5-biegowy, + kpi. opon zimowych, ga
rażowany, -16.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/789-11-67 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 180 tys. km, 1900 ccm. die
sel, bordowy metalic, relingi dachowe, wspomaganie, RM 
Ph ilip s, zadbany, hak, - 17.000 zł. Kępno, tel. 
062/782-09-65 do godz. 20. 0606/37-96-76 
VW PASSAT SEDAN CLX, 1990 r., 107 tys. km. 1800 ccm. 
wtrysk, srebrny metalic, ABS, aluminiowe felgi, el. otwiera
ne szyby, centralny zamek, welurowa tapicerka, 4 zagłów
ki, dzielona tylna kanapa, wspomaganie kier., stan b. do
bry,- 11.900 zł lub zamienię. Kobierzyce, tel. 071/311-83-86 
VW PASSAT SEDAN, 1990 r., 145 tys. km, 1800 ccm, bor
dowy męlalic, centr. zamek, wspomaganie kier., welurowa 
tapicerka, radio, spoiler, zielone szyby, - 14.500 zł. Lesz
no, tel. 0605/06-94-90
VW PASSAT, 1990 r., 197 tys. km, 1800 ccm, biały, limuzy
na, el. otwierany szyberdach, wspomaganie, - 13.000 zł. 
Milicz, tel. 0602/28-39-49
VW PASSAT, 1990 r., 176 tys. km. 1800 ccm. CL. zielony 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, RO, re
gulacja świateł, pasów, nowe amortyzatory, nie składany, •
13.000 zł. Olbrachcice, gm. Biała, tel. 077/436-57-19 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r.. 180 tys. km, 1900 ccm, die
sel, kremowy, centr. zamek, alarm, wspomaganie, el. otw. 
szyberdach, radio, bez wypadku, nowy akumulator, el. reg. 
reflektory, • 16.000 zł lub zamienię na Opla Astrę, Forda 
Escorta, 1995-96 r.. Otmuchów, tel. 077/431-40-07, 
0600/21-2340
VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, ABS, wspo
maganie kier., centralny zamek, nowy wydech, przegląd 
do 03.2002 r., stan b. dobry, sprowadzony w całości, pełna 
dokumentacja, • 11.200 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-71-94
VW PASSAT GT KOMBI, 1990 r., 167 tys. km, 1600 ccm, 
turbo D intercooler, biały, wspomaganie kier., centralny za
mek, hak, halogeny, relingi, roleta, kubełkowe fotele, sze
roka listwa, obrotomierz, bez wypadku, w kraju od lipca, 
zadbany, pełna dokumentacja, -18.500 zł. Polanica Zdrój, 
tel. 0606/85-75-72 *
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 187 tys. km. 1600 ccm. ben
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zyna, czeiwony, alarm, komplet zimowych kół, stan b. do
bry, - 13.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-48-15 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 155 tys. km, 1800 ccm, ciem
ny metalic, ABS, wspomaganie kierownicy, centralny za
mek, reg. reflektory, el. otw. szyberdach, welurowa tapi
cerka, 4 zagłówki, dzielona tylna kanapa, relingi dachowe, 
roleta bagażnika, hak, halogeny, 6 głośników, w kraju od 
roku, dokumentaqa, zdjęcia, • 15.200 zł stan b. dobry. 
Wołów, tel. 071/389-22-63
VW PASSAT SEDAN CL. 1990 r., 114 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, czarny, sprowadzony w całości, zadbany, gara
żowany, dużo dodatków, • 15.700 zł lub zamienię na die
sel, z  dopłatą do 17.000 zł. Wrocław, tel. 328-70-60, 
0501/84-88-28
VW PASSAT SEDAN, 1990 r., 167 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, morski metalic, klimatyzacja, wspomaganie kier., hak, 
welurowa tapicerka, radioodtwarzacz + 4 głośniki, central
ny zamek, alarm + pilot, ABS, stan b. dobry, atrakcyjny 
wygląd, -14.500 zł. Wrocław, teł. 071/341-03-86 
VW PASSAT SEDAN, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk, Kolor mor
ski metalic, ABS, wspomaganie, hak, el. reg. lusterka, ę|r 
otw. szyberdach, welurowa tapicerka, dzielone i rozkłada-* 
ne tylne siedzenia, sprowadzony w całości, opony letnie i 
zimowe, zadbany, stan techn. b. dobry, RO + 6 głośników,
- 16.400 zł. WrocłaW, teł. 350-07-55. 0601/79-15-61
VW PASSAT GT, 1990 r., 170 tys. km, 1800 ccm, granato
wy metalic, szyberdach, sprowadzony w całości, stan do
bry, -12.000 zł. Wrocław, tel. 071/371-03-84 w godz. 9-15, 
351-27-24 po godz. 18
VW PASSAT, 1990 r., 180 tys. km, 1900 ccm, diesel, błę
kitny metalic, wspomaganie, centr. zamek, alarm, 2 podło
kietniki, RO , stan b: dobry, • 17.900 zł. Żary, tel. 
0602/34-76-10
VW PASSAT KOMBI, 1990/91 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, kolor grafitowy metalic, klimatyzacja, el. reg. lu
sterka i szyby, el. reg. reflektory, podgrzewane spryskiwa- 
cze, fotele Recaro, szeroka listwa, halogeny, alum. felgi, 
relingi dachowe, bez wypadku, w kraju od pół roku, • 17.600 
zł, tel. 0601/14-75-17
VW PASSAT KOMBI. 1990/91 r.. 180 tys. km. 1900 ccm. 
diesel, kremowy, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach 
el., el. reg. reflektory, alarm z  pilotem, nowy akumulator, 
bez wypadku, w kraju od 07.2000 r, - 16.000 zł. Otmu
chów. tel. 077/431-40-07. 0600/21-23-40 
VW PASSAT. 1990/91 r., 18 tys. km. 1600 ccm, turbo D, 
biały, wspomaganie kier., centralny zamek, nowy akumu
lator, 2 nowe opony, RO + 4.głośniki, stan b. dobry, • 15.500 
zł. Stoszowice, tel. 074/833-00-07, 833-04-21 
VW PASSAT SEDAN, 1990/95 r., 180 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, szary metalic, immobilizer, oznakowany, centr. 
zamek, szyberdach, nowy silnik, wydech i katalizator, •
15.000 zł lub zamiana na busa do 10.000 zł. Duszniki Zdrój, 
tel. 074/866-05-10
VW PASSAT SEDAN, 1991 r., 163 tys. km, 1600 ccm, tur
bo D, zielony, el. otw. szyberdach, welurowa tapicerka, 
centr. zamek, alarm, dzielona tylna kanapa, wspomaga
nie, hak, bez wypadku • 18.500 zł. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-34-10, 0502/91-94-41 
VW PASSAT, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, kolor śliwkowy 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, sprowadzony według 
nowych zasad, -14.500 zł (zwolnienie z  opłaty skarb.). Lesz
no, tel. 065/529-03-79, 0607/04-77-67 
VW PASSAT SEDAN, 1991 r., 169 tys. km, 1600 ccm, TDI, 
srebrny metalic, wspomaganie, centr. zamek + pilot, alarm, 
szyberdach, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, spro
wadzony w całości, • 20.000 zł. Lubań, tel. 075/724-13-04 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
benzyna, czarny, 136 KM, wspomaganie, ABS, relingi da
chowe, klimatyzacja, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. reg. 
reflektory, welurowa tapicerka, skóra na drzwiach, -14.500 
zh Lubin, tel. 076/749-30-87 po godz. 18 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 2000 ccm, niebieski metalic, 
koła aluminiowe, • 15.000 zł. Nysa, tel. 0604/15-69-21 
VW PASSAT VR6, 1991 r., 176 tys. km, 2800 ccm, V6, 
wtrysk, bordowy metalic, katalizator, ABS, komputer, skó
ra, drewno, alum. felgi, szyberdach el., el. reg. lusterka i 
podgrzewane, centr. zamek, wspomaganie, RM, haloge
ny, - 16.900 zł (zwolnienie z  opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
0601/78-27-07
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 233 tys. km, 1600 ccm, TDi. 
biały, ABS, el. otwierany szyberdach, roleta, w kraju od 2 
tygodni, bez wypadku, stan b. dobry, -17.200 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/832-15-03. 0502/39-80-41 
VW PASSAT KQMBI, 1991 r.. 160 tys. km, 1900 ccm, die
sel, czarny, wspomaganie, centr. zamek, relingi dachowe,
- 18.500 zł. Głogów, tel. 076/834-21-84
VW PASSAT SEDAN, 1991 r., 145 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, niebieski, bez wypadku, wspomaganie, centr. zamek, 
szyberdach, radio, welurowa tapicerka, w kraju od tygo
dnia, zadbany, sprowadzony w całości, - 13.500 zł. Iłowa 
Żagańska, tel. 0601/74-20-47 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 173 tys. km, 1600 ccm, TDi, 
śliwkowy metalic, relingi dachowe, welurowa tapicerka, 
wspomaganie, -17.500 zł. Iwiny, tel. 076/818-93-49 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 145 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, czerwony, wspomaganie, c. zamek, el. otw. szy
berdach, radioodtwarzacz, stan b. dobry, sprowadzony w 
całości, I właściciel w Polsce, możliwość sprzedaży na raty,
- 14.900 zł. Jarocin, tel. 062/747-64-06, 0502/54-74-94 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 136 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, granatowy, wspomaganie kier., relingi dachowe, ro
leta bagażnika, RO, alarm, zadbany, stan b. dobry, gara
żowany, el. reg. światła, opony letnie + zimowe, • 14.900 
zł. Jawor, tel. 076/871-15-53, 076/870-61-07 wieczorem 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 119 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, czerwony, welur, ciemne szyby, relingi, immobilizer, 
wspomaganie, hak, -14.500 zł lub zamiana na podobny w 
cenie. Kłodzko, tel. 074/647-57-03
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 182 tys. km, 1600 ccm, tur
bo D, niebieski metalic, relingi dachowe, el. otw. szyber
dach, ABS, centr. zamek, wspomaganie, kpi. dokumenta
cja, w kraju od 6 mies, - 15.900 zł< Kobyla Góra, teł. 
062/731-72-29
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 180 tys. km, 1800 ccm, tur
bo, G-60, czarny, sprawny, alum. felgi, ABS, komputer, el. 
otw. szyberdach, skóra, klimatyzacja, el. reg. lusterka, 4 
zagłówki; podgrzewane siedzenia, roleta, relingi dachowe, 
4x4, 160 KM, w kraju od 4 dni, - 10.000 zł. Koźmin, tel. 
062/725-41 -36, 0603/13-68-11 
VW PASSAT, 1991 r., 220 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
roleta, hak, radio, alarm, silnik z 1994 r, ? 14.200 zł. Legni
ca, tel. 076/855-29-67
VW PASSAT SEDAN, 1991 r., 169 tys. km, 1600 ccm, TDi, 
srebrny metalic, wspomaganie kier., centr. zamek + pilot, 
alarm, szyberdach, el. reg. reflektory, welurowa, szara ta
picerka, sprowadzony w całości, - 20.000 zł. Lubań, tel. 
075/724-13-04
VW PASSAT, 1991 r., t70 tys. km, 1600 ccm, TD. kolor 
wiśniowy metalic, kombi, cena 5200 DEM. Lwówek śl., tel. 
0608/23-21,-88
VW PASSAT, 1991 r.,142tys. km, 1900 ccm, dieseł, biały, 
sprowadzony z  Niemiec na Tiowych warunkach, bez wy
padku, el. reg. szyberdach, halogeny, eh reg. reflektory, 
nowe opony, kpi. dokumentacja, - 16.300 zł. Lwówek Ślą
ski, tel. 075/782-55-88, 0604/72-13-43. Niemcy, tel. 
0049/17-42-85-40-12
VW PASSAT KOMBI, 1991 r„ 1600 ccm, TDi. kolor piasko
wy, centr. zamek, el. otw. szyberdach, relingi dachowe, 
wspomaganie, sprowadzony w całości, bez wypadku, stan 
tech. b. dobry, -16.000 zł lub zamieriię na Mercedesa 124 
D, z dopłatą. Lwówek Śląski, tel. 0608/15-99-76 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 135 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, granatowy, roleta bagażnika, wspomaganie, kpi. do
kumentacja, sprowadzony w całości, w kraju od 5 mies., 
centr. zamek, alarm, el. reg. reflektory i szyberdach, reguł.

pasy, inst. gazowa, stan b. dobry, • 15.000 zł. Modrzyca, 
tel. 068/355-01-44, 0606/45-45-89 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 170 tys,km, 1900 ccm, tur
bo D, bordowy metalic, stan b. dobry, możliwe raty, -18.800 
zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-78-88,431-75-08 
VW PASSAT, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny, insta
lacja gazowa, - 14.000 zł. Świerzawa, tel. 075/713-46-36v 
0608/03-09-29
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 142 tys. km, 1984 ccm, 
wtrysk, biały, stan dobry, udokumentowany przebieg i po
chodzenie pojazdu, centr. zamek na pilota, alarm +j>ilot, 
Mul-T-Lock, el. reg. reflektory, el. otw. szyberdach, relingi 
dachowe • 15.000 zł. Wrocław, tel. 0607/22-44-26 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 143 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, 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, 1991 r., 93 tys. km, 1900 ccm, diesel, kolor 
morski metalic, oryg. hak, wspomaganie, dzielona tylna 
kanapa, RM, zadbany, oryg: przebieg, kupiony w Polsce w 
salonie, - 19.500 zł. Wrocław, tel. 071/789-97-75 
VW.PASSAT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, wspomaganie kier., relingi dachowe, roleta, el. 
otwierany szyberdach, centralny zamek, hak, RM, -15.800 
zł lub zam ienię na tańszy. Ząbkowice Ś ląskie , tel. 
0607/53-05-81 . TT#**, .v.
VW PASSAT KOMBI, 1991/92 r., 151 tys. kńl. fBOOccm, 
benzyna, wtrysk, kolor wiśniowy metalic, alum. felgi, el. 
otwierany szyberdach, el. reg. reflektory, reguł. wys. mo
cowania pasów, immobilizer, centr. zamek, wspomaganie 
kier, • 15.200 zł. Bolesławiec, tel. 0602/69-65-86 
VW PASSAT, 1991/92 r., 150 tys. km, 1600 ccm, turbo D, 
biały, po remoncie silnika, kupiony w salonie,. - 21.500 zł 
lub zamienię na VW Transportera, w tej cenie. Brzeg, tel. 
077/416-17-11
VW PASSAT GL SEDAN, 1991/92 r., 149 tys. km, 1900 
ccm, turbo D, bordowy metalic, I właściciel, wspomaganie 
kier., centralny zamek, el. reguł, lusterka i szyberdach, 
welurowa tapicerka, 4 zagłówki, Mul-T-Lock, dzielona tyl
na kanapa, zadbany, stan b. dobry, • 19.500 zł. Kłodzko, 
tel. 0607/09-68-88
VW PASSAT, 1991/92 r., 160 tys. km. 1800 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, bez wypadku, pełna dokumentacja, cen
tralny zamek + pilot, alarm, oznakowany, zderzaki w kolo
rze nadwozia, welurowa tapicerka, hak, stan b. dobry, alu
miniowe felgi, - 13.500 zł. Oleśnica, tel. 071/398-91-31, 
0501/37-12-15
VW PASSAT, 1991/92 r., 2000 ccm, Pb/, śliwkowy metalic, 
wspomaganie kier., centralny zamek, el. szyberdach, ABS, 
lampy soczewkowe, wtrysk, immobilizer, welurowa tapicer
ka, alarm, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, - 14.800 zł. 
Paczków, tel. 077/431-64-46, 0602/67-58-35 
VW PASSAT GL, 1991/92 r., 170 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, 115 KM, wspomaganie, szyberdach, alum. 
felgi, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, hak, 
welurowa tapicerka, sprowadzony w całości, kpi. dokumen
tacja, stan b. dobry, • 15.200 zł. Polkow ice, tel. 
076/847-46-83, 0605/04-58-82 
VW PASSAT SEDAN, 1991/92 r.. 148 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, czerwony, el. otw. szyberdach, el. reg. reflektory, 
stan b. dobry, - 18.500 zł. Wrocław, tel. 071/788-28-23 
VW PASSAT KOMBI GL, 1992 r., 1800 ccm, benzyna inst. 
gazowa, w kraju od roku, welurowa tapicerka, szyberdach 
el., wspomaganie, el. reg. lusterka, hak, dzielona tylna 
kanapa, - 16.400 zł. Głubczyce, tel. 0605/07-77-28 
VW PASSAT, 1992 r., 115 tys. km, 1600 ccm, grafitowy 
metalik, kupiony w salonie w Polsce, drugi właściciel, alarm, 
centralny zamek, radio + głośniki, stan idealny, bezwypad
kowy, - 17.500 zł. Legnica, tel. 0602/41-57-60 
VW PASSAT, 1992 r., 155 tys. km, 2000 ccm. zielony. ABS, 
wspomaganie, centr. zamek, eL reg. lusterka i szyberdach, 
alarm, relingi dachowe, podgrzewane fotele, el. reg. re
flektory, hak,'welurowa tapicerka, sprowadzony w całości, 
ł właściciel w kraju, kpi. dokumentacja, • 15.800 zł. Boga
tynia, tel. 0602/74-06-35
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 250 tys. km, 1800 ccm. 
wtrysk, granatowy metalic, wspomaganie, komputer, el. reg. 
lusterka, szyberdach, relingi dachowe, szeroka listwa, hak, 
halogeny, kubełkowe fotele, centr. zamek, dzielona tylna 
kanapa, el. reg. reflektory, 4 zagłówki, 6 głośników, immo- 
bilizer, alarrrl + pilot, oznakowany i inne, • 12.000 zł. Dą
browa, tel. 075/736-99-67. 0604/37-90-70 
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, tel. 074/831-98-86, 
0603/27-04-21
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 160 tys. km, 1800 ccm, be n 
zyna, biały, wspomaganie, hak, radio, alum. felgi, relingi 
dachowe, - 12.800 zł. Góra, tel. 065/543-44-78, 
0603/66-85-92
VW PASSAT, 1992 r., 150 tys. km, 1900 ccm, tuibo D, bia
ły, wspomaganie, el. otw. szyby, RO, • 18.000 zł lub zamia
na na Audi 80 - do 12.000 zł, może być uszkodzony. Koby
la Góra, tel. 0603/62-31-29
VW PASSAT, 1992 r., 60 tys. km, 1900 ccm, turbo D, kre
mowy, ABS , wspomaganie, - 16.000 zł. Lubin, tel. 
076/846-17-54
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1800 ccm, benzyna, ciem- 
nowiśniowy, wspomaganie kier., el. otw. szyberdach, el. reg. 
reflektory, stan b..dobry, - 15.000 zł. Lubsko, tel. 
068/372-12-29 do godz. 15, 068/372-13-71 po godz. 15 
VW PASSAT. 1992 r.. 124 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, gra
fitowy metalic, bez wypadku, wspomaganie kier., el. reg. 
reflektory, radio, książka serwisowa, stan idealny, pełna do
kumentacja, • 16.400 zł. Nowa Ruda, teł. 0601/31-91-96 
VW PASSAT, 1992 r., 169 tys. km, benzyna, biały, auto
matic, inst. gazowa, stan b, dobry, przegląd do 04.2002 r,
- 14.000 zł. Opole, tel. 077/455-65-50 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 180 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, szary metalic, bez wypadku, centralny zamek, wspo
maganie kier., ABS, roleta, w kraju od miesiąca, -18.500 
zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-18-86, 868-17-15 
VW PASSAT, 1992 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czerwony, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, alu
miniowe felgi, I właściciel, garażowany, - 18.000 zł. Świd
nica, tel. 074/853-44-23
VW PASSAT GL, 1992 r., 200 tys. km. 1800 ccm. benzyr 
na, srebrny metalic, stan b. dobry; centralny zamek, ciem
ne szyby, dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, re
guł. fotele, katalizator, alarm, hak, - 14.000 zł. Wiązów, tel. 
071/393-1148
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 115 tys. km, 1800 ccm. ben
zyna, kolor grafitowy metalic, centr. zamek, szyberdach/ 
wspomaganie. RO, relingi dachowe, stan b. dobry -1,6.300 
zł lub. zamienię, na Mercedesa bUsa albo Renault, ciągnik 
siodłowy, do 25.000 zł. Zebrzydowa, tel.-075/736-21*52, 
0607/20-73-27
VW PASSAT KOMBI, 1992/93 r.,126 tys. km, 1900 ccrrł, 
turbo D, perłowografitowy metalic, bez wypadku, I właści
ciel, pełna dokumentacja, w kraju od 2 tygodni, centralny 
zamek, el. szyberdach, wspomaganie kier., roleta, relingi 
dachowe, aluminiowe felgi, welurowa tapicerka, radiood
twarzacz Beta, atrakcyjny wygląd, stan idealny, - 22.500 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-464)5, 0602/10-57-09 
VW PASSAT, 1992/93 r., 138 tys. km, 1800 ccm, benżyna, 
czarny metalic, garażowany, welurowa tapicerka, dzielona 
tylna kanapa, szyberdach, alarm, centr, zamek, Mul-T-Lock, 
wspomaganie, ABS, halogeny, zderzaki w kolorze nadwo
zia, hak, zadbany, -15.700 zł. Legnica, tel. 076/857-01-93, 
0502/66-94-19
VW PASSAT SEDAN, 1992/93 r , 150 tys. km, 1600 ccm, 
TDi, biały, sprowadzony w całości, bez wypadku, pełna do
kumentacja, I właściciel, centralny zamek, el. otwierane 
szyby, reg. wys. siedzenia kierowcy, reg. wys. pasów, hak,
-19.500 zł. Namysłów, tel. 077/419-22-39

VW PASSAT KOMBI, 1992/97 r., 147 tys. km. 1900 ccm, 
turbo D, żółty, blokada skrzyni biegów, przyciemnione szy
by, wspomaganie kier., relingi dachowe, roleta bagażnika, 
reflektory przeciwmgielne, el. reg. reflektory, hak, • 18.900 
zł. Trzebnica, tel. 071/312-00-92 po godz. 18 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 1900 ccm, turbo D, biały, ez 
wypadku, do sprowadzenia z  Niemiec, el. reg. szyberdach, 
wspomaganie, hak, cena • 6.200 DEM + cło. Lwówek Ślą
ski, tel.'075/782-29-75, 0607/30-64-13 
VW PASSAT, 1993 r., 180 tys. km. 2000 ccm, bordowy me
talic, inst. gazowa, klimatyzacja, pełne wyp. elektr, • 20.000 
zł. Nysa. tel. 0604/09-85-84
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 175 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, biały, sprowadzony w całości, wspomaganie, centr. 
zamek, ABS, el. reg. szyberdach, immobilizer, .blokada 
skrzyni biegów, radio, relingi dachowe, roleta, • 19,500 zł 
możliwość zamiany na tańszy. Brzeg, tel. 077/416-53-70, 
0501/36-27-18
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 172 tys. km, 1900. ccm, die
sel, ciemnozielony metalic, ABS, wspomaganie, el. otw. szy
berdach, dzielona kanapa, 4 zagłówki, alum. felgi, hak, ra
dioodtwarzacz oryginalny, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, 100% sprawny, kupujący zwolniony z opłaty, 
faktura VAT, - 19.600 zł. Kalisz, tel. 062/502-32-25, 
0603/69-19-06
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 126 tys. km, 1900 ccm, tur
bo^, perłowografitowy metalic, bez wypadku, pełna doku
mentacja, w. kraju od 2 tygodni, centralny zamek, alumi
niowe felgi, wspomaganie kier., el. szyberdach, relingi da
chowe, roleta, ppdłokietnik, 4 zagłówki," radioodtwarzacz 
VW Beta, welurowatapicerka, stan idealny, atrakcyjny Wy-, 
gląd, - 22.600 zł. Kłodzkó, tel. 074/867-46-05, 
0602/10-57-09
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 140 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, kolor grafitowy, el. otw.szyberdach, centr. zamek, 2 
pod. powietrzne, hak, relingi dachowe, • 21.500 zł. Legni
ca, tel. 076/854-49-50, 0606/67-24-68 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 128 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, biały, ABS, szyberdach, wspomaganie kier., centr. 
zamek + pilot, alarm, blokada skrzyni biegów, magnetyzer, 
immobilizer, roleta bagażnika, sprowadzony na tablicach 
celnych (nie rozbity)/-17.000 zł. Opole, tel. 077/456-46-63 
do godz. 17, 0602/34-86-19
VW PASSAT SEDAN, 1993 r., 130 tys. km, 1900 ccm, TD, 
grafitowy metalic, wersja .Ariva*, bez wypadku, - 22.500 
zł. Sieradz, tel. 043/821-30-92, 0501/22-28-34 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 1900 ccm, diesel, niebieski, 
wspomaganie kier., centralny zamek, 2 poduszki powietrz
ne, el. reguł, lusterka, ABS, relingi dachowe, roleta, bez 
wypadku, w kraju od 2 dni, pełna dokumentacja, • 21.500 
zł. Sobótka, tel. 0602/55-43-77, 0604/59-97-75 
VW PASSAT, 1993 r., 150 tys. km, 1800 ccm, biały, kombi, 
el .światła, roleta, garażowany, stan b. dobry, • 16.000 zł. 
Środa Śląska, tel. 071/317:52-23 
VW PASSAT SEDAN, 1993 r., 114 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, bordowy, oclony w całości, bez wypadku, ABS, 2 po
duszki powietrzne, el. szyberdach, el. reguł, lusterka, we
lurowa tapicerka, alarm, centralny zamek + pilot, stan ide
alny, - 19.100 zł lub zam ienię. Wałbrzych, tel. 
074/844-16-41, 0606/33-85-06 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 156 tys. km. 1800 ccm, bia
ły, automatic, ABS, pod. powietrzne, centr. zamek, inst. 
gazowa, - 19.000 zł. Wrocław, tel. 364-33-08 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 148 tys, km, 1800 ccm, 
wtrysk, czerwony, klimatyzacja, ABS, szyberdach, wspo
maganie, radio, 4 zagłówki, nie eksploatowany w kraju, kpi. 
dokumentacja, • 16.500 zł (zwolnienie z  opłaty skarb.). 
Wschowa, tel. 065/540-18-12, 0603/04-31-53 
VW PASSAT KOMBI, 1993/94 r., 225 tys. km, 1800 ccm. 
biały, 2 pod. powietrzne, RM, spryskiwacze reflektorów, e l. ' 
fotele, bez wypadku, model przejściowy, - 20.900 zł. Lu
bin. tel. 0601/58-52-73
VW PASSAT KOMBI. 1993/94 r.. 150 tys. km. 1800 ccm. 
benzyna, granatowy, w kraju od 6 miesięcy, model przej
ściowy, ABS, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., el. otwie
rany szyberdach, - 19.000 zł. Środa ś lą ska , tel. 
0600/37-40-75
VW PASSAT SEDAN, GL, 1993/94 r., 117 tys. km. 2000 
ccm, benzyna, granatowy metalic, model przejściowy, w 
kraju od 7 lat, wspomaganie, ABS, alarm + pilot, centr. za
mek Gerda-Lock, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i szyber
dach, alum. felgi, RM Pioneer + pilot, silnik na wtrysku, 
kpi. kół na zimę + kołpaki VW, cena • 23.500 zł, zamienię 
na tańszy osobowy. Świdnica, tel. 0602/76-87-49 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 122 tys. km, 1800 ccm. gra
natowy metalic, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspo
maganie, relingi dachowe, - 23.300 zł tub zamienię na 
motocykl, poj. 500-600 ccm, do 10.000 zł. Bojanowo, tel. 
065/545-67-20, 0607/27-10-77 
VW PASSAT GT SEDAN, 1994 r., 145 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, perłowogranatowy, 2 poduszki powietrzne, ABS, 
serwo, klimatyzacja, el. reguł, lusterka, el. otwierane szy
by, centralny zamek, alarm + pilot, aluminiowe felgi, halo
geny, pełna dokumentacja, zadbany, bez wypadku, w kra
ju od 3 dni, - 31.500 zł. Nowa Ruda, tel. 0604/46-38-42 
VW PASSAT SEDAN, 1994 r., 115 tys. km, 1800 ccm, Pb/, 
srebrny metalic, I właściciel, w kraju od nowości, bez wy
padku, wspomaganie kier., ABS, 2 poduszki powietrzne, 
immobilizer, el. otwierane szyby, centralny zamek, pełna 
dokumentacja, stan idealny, - 23.800 zł. Polanica Zdrój, 
tel. 074/868-10-36
VW PASSAT, 1994 r., 130 tys. km, 2000 ccm, czeiwony, 
ABS, 2 poduszki pow., centr. zamek, el. otw. szyberdach, 
relingi dachowe, roleta, welurowa tapicerka, podgrz. 2 fo
tele, lusterka, reg. fotel kierowcy, wspomaganie, • 25.800 
zł. Rydzyna, tel. 065/538-81-49 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 1900 ccm, turbo D, czarny 
metalic, bez wypadku, w kraju od tygodnia, nowy silnik, 2 
poduszki powietrzne, ABS, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, klimatyzacja, serwisowany, wspomaganie kier., 
centralny zamek, relingi dachowe, welurowa tapicerka, stan 
idealny, - 29.500 zł. Sobótka, tel. 0601/15-66-99 
VW PASSAT, 1994 r., 140 tys. km, 1900 ccm, TD, zielony 
metalic, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, podgrz. fotele, welurowa tapicerka, - 28.000 
zł. Świdnica, tel. 0601/55-20-07 
VW PASSAT ŚEDAN, 1994 r„ 160 tys. km, 2000 ćcm. ben
zyna, bordowy metalic, ABŚ, centralny zamek, wspoma
ganie kier., el. reguł, lusterka, el. reguł, reflektory, alarm, 
aluminiowe felgi, 2 poduszki pow., RM + CD, oclony w ca
łości, bez wypadku, stan b. dobry, - 25.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/70-35-57, 0607/42-67-84 
VW PASSAT KOMBI, 1994/95 r., 110 tys. km. 1900 ccm, 
TDi, czerwony, bez wypadku, w kraju od tygodnia, ABS, 2 
poduszki powietrzne, hak, el. szyberdach, 4 zagłówki, tyl
na kanapa dzielona, alarm, stan idealny, - 33.000 zł. Kłodz
ko. tel. 074/867-15-10
VW PASSAT KOMBI, 1994/95 r., 112 tys. km, 1900 ccm. 
TDi, czeiwony, nie eksploatowany w kraju, ABS, 2 podusz
ki' powietrzne, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, im
mobilizer, halogeny, el. reguł, lusterka, radio, roleta, relin
gi dachowe, pełna dokumentacja, możliwość rat, stan b. 

'dobry, - 29.000 zł. K łodzko, tel. 074/867-12-06, 
0601/55-26-06
VW PASSAT KOMBI, 1994/95 r.,1900 ccm, TDi sprowa
dzony w całości, w kraju od 2 tygodni, ABS, RM, wspoma
ganie kier., el. otwierane szyby, el. reguł, reflektory, 2 po
duszki pow., el. otwierany szyberdach, dzielona tylna ka
napa, stan b. dobry, -  26.800 zł. Sobótka, tel. 071/316-23-16 
po godz. 16, 0601/63-69-03
VW PASSAT KOMBI, 1994/95 r.. 1800 ccm, benzyna, wi
śniowy metalic, 2  poduszki pow., klimatyzacja, centr. za
mek, wspomaganie, ABS, el. reg. reflektory, Mul-T-Lock, - 
sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, • 25.900 zł lub 
zamienię. Wałbrzych, tel. 0601/72-68-46, 074/843-43-65 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 130 tys. km, 1800 ccm, ben

zyna, srebrny metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. za
mek, wspomaganie, RO, alarm, el. otw. szyberdach, kupu
jący zwolniony z  opłaty skarbowej, • 24.500 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/764-79-50, 0604/32-72-51 
O  VW PASSAT TDI, 1995 r., ko lo r grafitowy meta

lic , AB S , wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, skórzana tapicerka, •
29.900 z ł lub zam ienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87021301

VW PASSAT GL, 1995 r., 135 tys. km, 2000 ccm, srebrny 
metalic, bez wypadku, ABS, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, 
2 pod. powietrzne, komputer, alarm, halogeny, kpi. doku
mentacja, stan techn. b. dobry, • 23.000 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-83-30, 0502/63-05-50 ,
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 78 tys. km, 19Ó0 ccjń, TDI, 
czerwony, wspomaganie kier., 2 poduszki pow., ABS, kli
matyzacja, centr. zamekr bez wypadku, w kraju od 3 dni, 
stan b. dobry, - 33.800 zł. Głubcżyce, tel. 0604/24-04-56 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 96 tys. km.'1900 ccm, TDir 
czerwony, dużo dodatków, w kraju 7 miesięcy, kpi, doku
mentacja, stan b. dobry,.- 31.900 zł. Legnica, tel. 
076/721-94-72
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 119 tys. km, 1900 ccm, TDI, 
czerwony, wspomaganie, klimatyzacja, centr. zamek, szy
berdach, 2 poduszki pow., I właściciel w kraju, RM, - 29.000 
zł. Przemków, teł. 076/831-91-91, 0604/55-62-37 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r.. 125 tys. km. 1900 ccm, tur
bo D bez wypadku, ABS, 2 poduszki powietrzne, szyber
dach, relingi dachowe, zimowe koła, radioodtwarzacz, •
30.500 zł. Sobótka, tel. 0605/39-71-67
VW PASSAT,-1995 r., 95 tys. km, 1900 ccm, TDi, jasnobor- 
dowy, ABS, 2 pod. powietrzne, immobilizer, el. reg. luster
ka, alarm, centr. zamek z pilotem, wspomaganie, el. reg! 
reflektory, • 31.000 zł. Szprotawa, teł. 068/376-40-74, 
0604/65-92-19
VW PASSAT, 1995 r., 175 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
granatowy, 150 KM,, klimatronic, 2 pod. powietrzne, ABS, 
kupiony w Polsce, - 27.900 zł. Świdnica, tel. 0608/55-22-66 
VW PASSAT, 1995 r., 1900 ccm, TDI, szary metalic, I wła
ściciel w kraju, • 31.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/880-40-20 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 120 tys. km, 2000 ccm, wtrysk 
pełna dokumentacja, sprowadzony w całości, bez wypad
ku, 2 poduszki pcw., ABS, centralny zamek, wspomaganie 
kier., el. reguł, (usterka, stan b. dobry, - 20.900 zł. Wro
cław, tel. 0606/60-13-92
VW PASSAT, 1995 r., 1900 ccm, turbo D limuzyna, radio, 
alarm, el. otwierane szyby, centralny zamek, oznakowany, 
serwo, blokada skrzyni biegów, ABS, przyciemniane szy
by, dzielone fotele, - 25.200 zł lub zamienię na tańszy sa
mochód. Wrocław, tel. 387-87-62, 0602/73-21-73 
VW PASSAT SEDAN. 1995 r., 150 tys: km, 2000 ccm, 
wtrysk, biały, automatic, w kraju od roku, udokumentowa
ne pochodzenie, centralny zamek, RO stereo, katalizator, 
el. reguł, lusterka, ABS, stan b. dobry, zadbany, po prze
glądzie, - 25.500 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 
0601/70-76-45, 071/348-26-11 
VW PASSAT KOMBI, 1995/96 r., 93 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, niebieski metalic, bez wypadku, klimatyzacja, ABS, 
wspomaganie kier., centralny zamek, 2 poduszki powietrz
ne, roleta, relingi dachowe, alarm, w kraju od tygodnia, 
stan idealny, - 33.500 zł. Kłodzko, teł. 074/867-17-16 
VW PASSAT KOMBI, 1995/96 r., 130 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, biały, ABS, 2 poduszki powietrzne, centralny za
mek, radioodtwarzacz, w kraju od pół roku, bez wypadku, •
26.000 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 071/312-43-10 
VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 170 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, biały, kpi. dokumentacja, relingi dachowe, el. otw. 
szyby, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, stan do
bry, - 25.200 zł. Chojnów, tel. 0606/78-08-04 
VW PASSAT, 1996 K, 105 tys. km, 1900 ccm, turbo D, srebr
ny metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, - 30.000 zł. Świdni
ca, tel. 0605/37-71-58
VW PASSAT, 1996 r., 223 tys. km, 1900 ccm, TDI, piasko
wy, ABS, klimatyzacja, el. reg. lusterka, ęl. otw. szyby, el. 
reg. reflektory, 5-biegowy, wspomaganie, centr. zamek, 
radio, nowe opony, 2 poduszki pow., bez wypadku, - 25.700 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/647-75-11, 0606/45-95-71 
VW PASSAT, 1996 r., 90 tys. km, 1800 ccm, srebrny meta
lic, - 32.000 zł. Piława Górna, tel. 074/837-27-75 
VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 1900 ccm, turbo D, biały, 
serwo, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, 2 poduszki pow., 
RM, - 33.800 zł lub zamienię na tańszy. Syców, tel. 
062/785-31-64 po godz. 18
VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 86 tys. km, 1900 ccm, die
sel, granatowy metalic, wspomaganie kier., ei. otwierane 
szyby, - 33.000 zł. Trzebieszowice, tel. 074/868-91 -50 
VW PASSAT KOMBI CL, 1996 r., 87 tys. km, 1800 ccm, 
czerwony, ABS, klimatyzacja, centralny zamek, 2 poduszki 
pow., reguł, reflektory, stan b. dobry, - 30.500 zł. Wrocław, 
tel. 316-82-75
VW PASSAT, 1996 r., 1800 ccm pełne wyposażenie, -
29.500 zł. Żary, tel. 0604/50-59-32, 0604/50-85-58
VW PASSAT B 5 ,1996/97 r.. 149 tys. km. 1900 ccm, TDi, 
ciemnozielony, I właściciel, kupiony w salonie w kraju, ABS, 
centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO + zmie
niacz CD, nowe opony letnie i zimowe, garażowany, bez 
wypadku, dokumentacja serwisowa, - 47.500 zł. Legnica, 
tel. 0601/73-22-71
VW PASSAT B 5 ,1997 r.. 134 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
perłowoczamy metalic, centr. zamek, ABS, wszystkie el. 
dodatki, klimatyzacja, zegary podświetlane na fioletowo, 4 
pod. powietrzne, bogata wersja, książka serwisowa, stan 
idealny, - 42.400 zł lub zam ienię. Kowary, tel. 
0601/56-08-78 _
VW PASSAT, 1997 r., 99 tys. km, 1900 ccm, zielony meta
lic, dimatronic, 4x poduszka pow., wspomaganie, central
ny zamek, pełne wyp. elektr., aluminiowe ifelgi, RO, alarm 
+ pilot, immobilizer, wersja Comfort Line, atrakcyjny wy
gląd, - 56.000 zł. Paczków, tel. 077/431-67-73 
VW PASSAT, 1997 r., 73 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, klimatronic, ABS, pełna elektryka, 4 pod. po
wietrzne, centr. zamek, wspomaganie, immobilizer, bloka
da skrzyni biegów, serwisowany w ASO, kpi. dokumenta
cja, I właściciel, garażowany, opony zimowe, stan b. do
bry, -43.000 zł. Legnica, tel. 076/854-92-35,0607/22^8-53 
VW PASSAT, 1997 r., 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy, klimatyzacja, ABS, Wspomaganie, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, 4 pod. powietrzne, centr. zamek, alarm, 
serwisowany, RO, -42.000 zł. Legnica, tel. 076/854-17-98, 
0603/50-28-26
VW PASSAT B 5 ,1997 r., 78 tys. km, 1800 ccm, turbo, wi
śniowy metalic, z  salonu, I właściciel, serwisowany, bez wy
padku, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, ABS, el. szy
berdach, wspomaganie kier., centralny zamek, alarm + pi
lot, immobilizer, oznakowany, welurowa tapicerka, RM Ken- 
wood + zmieniacz CD + 8 głośników, - 43.500 zł lub zamie
nię. Legnickie Pole, teł. 076/858-21 -00 
VW PASSAT B-5, 1997 n, 101 tys. km, 1900 ccm, TDI, 
srebrny metalic, ABS, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, 
el. otw. szyby i szyberdach, centr. zamek, el. reg.'lusterka, 
alarm + pilot, I'właściciel, udokum. pochodzenie, • 47.000 
zł. Międzylesie, tel. 074/812-66-01. 0603/13-09-73 
VW PASSAT, 1997 r., 93 tys. km, 1600. ccm; ciemnozielo
ny metalic, 101 KM, serwisowany w VW, pełne wyposaże
nie, limuzyna, • 41.000 Zł łUb zamienię na Scenic, limuzy
nę. Odolanów, tel. 062/733-2747 po godz. 15 
VW PASSAT B5 ,1997 r., 96 tys. km, 1900 ccm, TDI. perło
wozielony metalic, I właściciel, 4 poduszki pow.,.klimatro- 
nic, 110 KM, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan b. do
bry, - 55.000 zł lub zamienię na VW Golfa III, diesel. Pacz
ków, tel. 077/431-67-73, 0604/77-15-95 
VW PASSAT KOMBI. 1997 r, 42 tys. km, 1600 ccm, zielo
ny metalic, 102 KM, welur kremowy, klimatyzacja, pełna 
elektiyka, 4 pod. powietrzne, ABS, reg. kierownica, wspo

maganie, garażowany, bez wypadku, • 39.000 zł. Szprota
wa, tel. 0601/89-14-83
VW PASSAT KOMBI, 1997 r., 20 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
granatowy, 4 poduszki pow., el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, podgrzewane fotele, ABS, • 44.000 zł. Wąsosz, tel. 
065/543-74-04
VW PASSAT B 5 ,1997/98 r., 35 tys: km, 1900 ccm, turbo 
D, 110 kM, kolor grafitowy, automatic, ABS, 4 pod. powietrz
ne, wspomaganie, alarm + pilot, el. otw. szyby, podgrze
wane, el. reg. lusterka, immobilizer, garażowany, sprowa
dzony w całości, I właściciel, • 48.000 zł. Jutrosin, tel. 
065/547-17-29
VW PASSAT, 1997/98 r., 53 tys. km, 1800 ccm, turbo 20V, 
seledynowo-błękitny, automatic, skóra, klimatyzacja, 4 x 
SRS, wyposażenie elektryczne, ABS, RO, serwisowany -
52.000 zł (w rozliczeniu może być tańszy). Oława, tel. 
0603/84-78-77
VW PASSAT, 1998 r., 1800 cćm, zielony metalic, I reje
stracja w 1999 r., kupiony i serwisowany u dilera, 4 pod, 
powietrzne, klimatyzacja, elektr. otw. szyby, centr. zamek, 
podgrzew. lusterka, RO Panasonic + CD, 6 głośników, re
guł. kierownicy i pasów, ABS,^ARS, reguł, podłokietnik, -
77.000 zł (możliwość odliczenia podatku VAT). Świdnica; 
tel. 0601/79-79-37
VW PASSAT KOMBI, 1998 r.. 65 tys. km, perłowozłoty, ABS, 
klimatyzacja, 4x poduszka pow., elektr. otw. szyby, reg: lu
sterka, szyberdach, welur, wspomaganie, alum. felgi, -
55.000 zł. Wieruszów, tel. 062/784-24-80
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 58 tys. km. 1900 ccm, TDi, 
110 KM, granatowy, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, el. 
reg. lusterka, RO, el. otw. szyby, relingi, 4 pod. powietrz
ne, stan dobry, zarejestrowany jako ciężarowy, • 64.000 zł. 
Brzeg, tel. 0605/29-22-28, 077/416-46-63 
VW PASSAT B 5 ,1998 r., 1900 ccm, TDi, bordowy metalic, 
ciężarowo - uniwersalny, homologacja, stan b. dobry, ku
piony w kraju, serwisowany, 4 poduszki pow., klimatronic, 
ABS, centr. zamek, alarm, wszystkie elektr. dodatki, relingi 
dachowe, oryg- RM, - 55.000 zł netto. Gorzów Wlkp.; teł. 
095/729-57-50 po godz.20, 0602/49-14-74 
VW PASSAT, 1998 r., 57 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ko
lor wiśniowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i kli
matyzacji, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, - 48.000 
zł. Międzylesie, tel. 074/812-65-12, 0603/33-86-.55 
VW PASSAT B5 KOMBI, 1998 r., 52 tys. km, 1900 ccm, 
TDi, granatowy metalic, pełne wyposażenie, 4 pod. po
w ietrzne, klimatronic, • 58.000 zł. O leśn ica, tel. 
071/314-91-86, 0601/72-56-81 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 39 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
perłowobiały, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, serwo, el. 
reg. i podgrzewane lusterka, relingi dachowe, RO, I wła
ściciel w kraju, stan idealny, nie eksploatowany w kraju, •
49.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-95-17, 0502/56-92-20. 
VW PASSAT B 5 ,1998 r., 75 tys. km, 1600 ccm, błękitny 
metalic, 101 KM, ABS, 4 pod. powietrzne, Immobilizer, kli
matyzacja, RM, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspoma
ganie, reg. kierownica, centr. zamek, bez wypadku, w kra
ju od miesiąca, halogeny, - 45.500 zł. Szprotawa, tel. 
068/37640-74, 0604/65-92-19
VW PASSAT B 5 ,1998 r., 66 tys. km. 1600 ccm, zielony, 4 
pod. powietrzne, el. ptw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, kli
matyzacja, wspomaganie, komputer, centr. zamek, RM, -
49.500 zł. Świdnica, tel. 0601/734743 
VW PASSAT B 5 ,1998 r., 29 tys. km, 1800 ccm, 20V, błę
kitny metalic, 4 poduszki pow., ABS, klimatyzacja, el. otwie
rane szyby, eL szyberdach, el. reguł, lusterka, wspomaga
nie kier., regulowana kierowhica, centralny zamek, immo
bilizer, oryginalne radio, welurowa tapicerka, sprowadzo
ny w całości, w kraju od 7 miesięcy, • 51.000 zł. Wrocław, 
tel. 0501/23-23-94
VW PASSAT B 5 ,1998 r., 40 tys. km, 1800 ccm, benżyna, 
20V, perłowoniebieski metalic, grill Kamei, ksenonowe lam
py, skóra, klimatyzacja, pełna elektryka, szyberdach, 4 x 
SRS; felgi 17", - 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, RO, immobilizer, komputer, elektryka, 
ABS, wspomaganie, stan idealny I właściciel w kraju, •
49.000 zł. Konary, teł. 076/870-92-10, 0601/73-72-86 
VW PASSAT KOMBI, 1998/99 r., 56 tys. km, 1500 ccm, 
turbo D, 110 kM, czerwony,-klimatyzacja, ABS, centr. za
mek z  pilotem, 4 pod. powietrzne, RO, roleta, reg. kierow
nica, el. reg. lusterka i reflektory, podłokietniki, reguł, fote
le, dzielone tylne siedzenia, welurowa tapicerka, - 53.900 
zł. Oleśnica, tel. 0502/45-15-82
VW PASSAT; 1999 r., 40 tys. km, 1600 cćm, bordowy me
talic, klimatronic, ABS, kupiony w salonie, garażowany, bez 
wypadku, stan idealny, - 49.000 z ł . ., tel. 0601/714242 
VW PASSAT B 5 ,1999 r., 23 tys. km, granatowy, - 52.500 
zł, Świdnica, tel. 074/853-35-00 Adam 
VW PASSAT, 1999 r., 70 tys. km, 1800 ccm, turbo, srebr
ny, bez wypadku, kupiony w kraju, ciężarowy, klimatronik, 
4 pod. powietrzne, el. otw. szyby (x4), komfortline, • 64.500 
zł. Wrocław, tel. 0601/70-50-00 
VW PASSAT KOMBI, 1999 r., 90 tys. km. 2800 ccm. V6, 
jasnoniebieski metalic, I właściciel, kupiony w salonie, wer
sja Trendline, klimatronic, alarm, komputer, 4 WD, 4 pod. 
powietrzne, pakiet zimowy, worek na narty, zabezpiecze
nie, system audio RM + CD, serwisowany, zadbany, -
80.000 zł. Wrocław, teł. 0601/75-02-70
VW PASŚAT B5 ,1999 r., 3 tys. km. 1800 ccm, turbo, srebr
ny, aluminiowe felgi, klimatyzacja, 4 poduszki powietrzne, 
el. otwierane szyby, wersja Comfort, stan idealny, - 52.000 
zł lub zam ienię na tańszy samochód. Wrocław, tel. 
321-77-57, 0608/17-96-55
VW PASSAT KOMBI, 2000 r., 1900 ccm, TDi pełne wypo
sażenie elektryczne, możliwe raty, -69.000 zł. Prudnik, tel. 
077/436-59-44
VW POLO, 1975 r., 900 ccm, żółty, nowe opony, amorty
zatory, pompa paliwa i ukł. wydechowy, przegląd do
11.2001 r, w ciągłej eksploatacji, • 1.700 zł lub zamienię 
na VW Passata 1.6 D, kombi, z  dopłatą. Kąty Wrocław
skie. tel. 0603/56-03-17 .
VW POLO, 1976 r., 1100 ccm, wiśniowy, po wymianie silni
ka, skrzyni biegów, 3-drzwiowy, nowy akumulator, zadba
ny, -1.400 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0503/57-15-71 
VW POLO, 1977 r., 120 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer
wony, zadbany, nowe pokrowce + różne części, -1.200z ł 
Borówki, tel. 076/817-27-86
VW POLO, 1978 r., 1100 ccm, benzyna, żółty, po remon
cie blacharki i lakierowaniu oraz silnika, sportowa kierow
nica, świece Brisk, nakładki na pedały Sparco, do drob
nych poprawek, • 1.300 zł. Bolesławiec, tel. 0501/09-12-88 
VW POLO, 1979 r., czeiwony, nowe amortyzatory i tłumik, 
stan dobry, • 2.500 zł. Owsianka, gm. Kobierzyce, tel. 
071/311-84-16
VW POLO, 1980 r., 1300 ccm, wiśniowy, nowe klocki ha
mulcowe, przegląd do 04.2002 r., zadbany, bez wypadku,
- 2.300 zł. Siekierczyn 213, tel. 075/7244049 
VW PÓŁO, 1980 r., 1085 ccm, benzyna, biały, halogeny, 
RO, alarm, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 351-99-77 po godz. 20, 
0502/99-21-62
VW POLO, 1981 r., 192 tyś. km, 1300 ccm, błękitny, po 
wymianie amortyzatorów,'hak, szyberdach, - 3.000 zł. Pa
szowice, tel. 076/870-17-84
VW POLO COUPE, 1983 r., 900 ccm, zielony metalic, 5-bie
gowy, szyberdach, tłumik Bosima, sportowe sprężyny, ob
rotomierz, plastiki na bokach, ekonomiczny, przegląd dc
12.12.2001 r., opony 185/55/14, • 4.600 zł. Bielawa, tel. 
0603/07-22-04
VW POLO KOMBI, 1983 r., 1100 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, stan dobry, - 4.400 zł. Mietków, tel. 071/316-9045 
VW POLO C, 1983 r, 180 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
zielony metalic, garażowany, zadbany, szyberdach, RO, 
alum. felgi, przegląd do 12.2001 r, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 
071/363-19-06
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VW POLO CL, 1984 r., 1035 ccm, benzyna, niebieski me
talic, coupe, 5-biegowy, ekonomiczny, opony zimowe i let
nie, przegląd do 12.2001 r, - 4.500 zł. Gryfów Śl., tel. 
0606/58-24-36
VW POLO, 1985 r., 140 tys. km, 898 ccm, zielony, zadba
ny, garażowany, 3-drzwiowy, RO, - 5.500 zł. Czerna, tel. 
075/736-34-72 po godz.15
0  VW  POLO, 1986 r., 1300 ccm , granatowy, • 6.700 

z ł lu b  za m ien ię . Ż a ry , u l.  O k rze i 9, te l. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87021401

VW POLO FOX, 1986 r, czerwony, - 1.500 zł. Chojnów, 
tel. 0602/58-63-39
VW POLO KOMBI, 1986 r., 1100 ccm nowe amortyzatory, 
nowe opony, stan b. dobry, • 5.700 zł. Brzeg, tel. 
077/416-10-95, 0604/82-79-82 
VW POLO. 1986 r., 1300 ccm, benzyna, grafitowy metalic, 
pełna dokumentacja, sportowa kierownica, kubełkowe fo
tele, obrotomierz, RM, przegląd do 01.2001 r., błotnik i drzwi 
do malowania, - 3.800 zł. Oborn ik i ś lą s k ie , tel. 
071/310-76-82, 0600/85-82-95 
VW POLO, 1987 r., 1035 ccmr benzyna, biały, aktualne 
badania techn.,.nowy akumulator, bez wypadku, 3-drzwio
wy, stan dobry, • 6.200 zł. Lubin, tel. 076/844-27-84 
VW POLO, 1987 r., 81 tys. km, 1300 ccm, diesel, granato
wy metalic, I właściciel, 5-biegowy, bez wypadku, RM ste
reo, hak, stan idealny, garażowany, • 7.200 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/847-78-69
VW POLO KOMBI, 1987 r., 1100 ccm, ciemnogranatowy, 
zadbany, garażowany, w kraju od 1993 r„ stan b. dobry, 
składane tylne siedzenia, po wymianie amortyzatorów, nie 
wymaga napraw, - 6.800 zł. Wrocław, tel. 311-23-10, 
0603/75-17-15
VW POLO SEDAN, 1987/88 r., 1000 ccm, czerwony, po 
wymianie łożysk, klocków, amortyzatorów i przegubów, stan 
b. dobry, • 6.300 zł lub zamienię na uszkodzony albo do 
remontu. Brzeg, tel. 077/411-90-08, 0503/84-86-50 
VW POLO FOX, 1988 r , 140 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
biały, atrakc. wygląd, garażowany, b. ekonomiczny, w kra
ju od 1996 r., stan tech. idealny, blokada skrzyni biegów, 
RM, - 6.900 zł. Gubin* tel. 068/359-55-52, 0607/36-25-37 
VW POLO FOX, 1988 r., 1000 ccm, biały, stan b. dobry, -
8.500 zł. Nysa, tel. 077/433-76-14 
VW POLO, 1988 r., 1300 ccm, diesel, biały, 5-biegowy, 
nowe opony, - 7.600 zł lub zamienię. Prusice k. Trzebnicy, 
tel. 071/312-53-41, 071/312-63-41 
VW POLO, 1988 r., 1000 ccm, benzyna, kolor wiśniowy, 
stan b. dobry, - 7.200 zł. Wrocław, tel. 071/783-96-94 
VW POLO, 1988 r., 130 tys. km, 1300 ccm, diesel, srebrny 
metalic, blokada zapłonu, przegląd, stan dobry, - 6.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
VW POLO KOMBI, 1989 r., 1000 ccm, biały, 3-drzwiowy, 
stan b. dobry, zadbany, - 6.000 zł (możliwe raty) lub za
mienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
VW POLO, 1989 r., 110 tys. km, 1100 ccm, benzyna, złoty, 
stan b. dobry, na białych tablicach - cena 650 DEM. Zielo
na Góra, tel. 0503/74-29-45
VW POLO COUPE, 1989 r., 130 tys. km, 1100 ccm, czar
ny, • 6.000 zł lub zamienię na nowszy, dopłata. Bolesła
wiec, tel. 0501/62-39-24
VW POLO, 1989 r., 1000 ccm, granatowy metalic, zadba
ny, garażowany, stan techn. b. dobry, • 7.000 zł. Brzeg 
Opolski, tel. 077/411-49-07, 0608/47-24-98 
VW POLO KOMBI. 1989 r., 130 tys. km, 1100 ccm. benzy
na, biały, 2-drzwiowy, zadbane wnętrze, RM + głośniki VW 
Alpha, nowe opony, hak, ekonomiczny, elektr. wys. ante
na, na zachodnich tablicach • 1.300 zł. Lubań, tel. 
0603/63-13-07
VW  PO LO , 1989 r., 1000 ccm, benzyna, czerwony, 
3-drzwiowy, na białych tablicach, • 1.450 zł. Zgorzelec, tel. 
0603/03-67-60
VW POLO KOMBI, 1990 r., 130 tys. km, 1100 ccm. biały, 
zadbany, garażowany, • 8.000 zł. Marcinkowice, tel. 
071/302-83-28
VW POLO COUPE, 1990 r., 180 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, 5-biegowy, szyberdach, blokada skrzyni 
biegów, katalizator, - 9.200 zł. Paczków, tel. 077/431-75-98 
wieczorem, 0608/05-91-35
VW POLO, 1990 r., 56 tys. kmi 1370 ccm, benzyna, czer
wony, garażowany, katalizator, wtrysk, 2-drzwiowy, zareje
strowany do 2002 r., nowe sprzęgło, nowe opony, amorty
zatory, -11.000 zł. Wrocław, tel. 346-65-58 
VW POLO KOMBI, 1990 r., 80 tys. km, 1100 ccm, czerwo
ny, 3-drzwiowy, radio, nowe opony, szyberdach, stan b. 
dobry, na białych tablicach, - 1.050 zł. Zgorzelec, tel. 
0606/70-84-68
VW POLO, 1990/92 r., 1035 ccm, biały, 3-drzwiowy, RM, 
kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 8.700 zł lub zamienię. 
Wąsosz, tel. 0601/76-96-78
VW POLO, 1991 r., 95 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały. 
3-drzwiowy, do sprowadzenia • 2.000 DEM. Bogatynia, tel. 
075/774-13-74/
VW POLO G -40,1991 r., 112 tys. km, 1300 ccm, turbo E, 
czamy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, nowe opony, 
nowy akumulator, kubełkowe fotele, sportowe zawiesze
nie, przegląd do 04.2002 r, • 13.000 zł. Brzeg, tel. 
077/444-16-34
VW POLO, 1991 r., 123 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały,
1 10.000 zł. Jelcz-Laskowice. tel. 0606/17-01-92.
VW POLO, 1991 r.. 100 tys. km, 1000 ccm, benzyna, biały, 
sprowadzony w całości, welurowa tapicerka, RO, auto- 
alarm, stan b. dobry, • 8.300 zł. Mirków k. Wrocławia, tel. 
071/315-13-47
VW POLO SEDAN, 1991 r., 120 tys. km, 1050 ccm, benzy
na, czerwony, alarm, el. reg. reflektory, • 9.000 zł. Wro
cław. tel. 071/788-69-49
VW POLO, 1991/1 r., 150 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, gra
natowy, 5-biegowy, nowe opony, RO, 3-drzwiowy, garażo
wany, • 12.000 zł. Mariusz Jankowski, Henryków, gm. Zię
bice, tel. 074/810-50-33 wewn. 34, i 31 po 15 
VW POLO KOMBI, 1991/92 r., 105 tys. km, 1000 ccm, ben
zyna udokumentowane pochodzenie, radioodtwarzacz, ka
talizator, zderzaki w kolorze nadwozia, bez wypadku, spro
wadzony w całości, stan b. dobry, - 8.300 zł. Kępno, tel. 
062/781-20-87, 0604/92-79-10 
VW POLO KOMBI, 1991/97 r., 145 tys. km, 1400 ccm, die
sel, czerwony, stan b. dobry, relingi dachowe, 2 opony na 
gwarancji, roczny akumulator, po wym. końcówek wtrysków, 
nowe świece żarowe, el. reg. reflektory, RM Blaupunkt, po 
wym. pasków, nowy tłumik, odcięcie zapłonu, • 13.500 zł. 
Staniszów, tel. 075/643-67-97 
VW POLO, 1992 r., 63 tys. km, 1300 ccm, benzyna, ciem- 
nofioletowy, wersja Genesis, zadbany, 3-drzwiowy, do ocle
nia. • 5.500 z ł * cło. Bogatynia, tel. 0606/87-55-80 
VW POLO COUPE, 1992 r., 96 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, 
czamy, 5-biegowy, szyberdach, dzielona kanapa, 1. wła
ściciel, w kraju od 6 miesięcy, pełna dokumentacja, stan b. 
dobry, • 11.000 zł. Jaroc in , tel. 062/747-53-16, 
0608/51-05-39
VW POLO KOMBI, 1992 r., 120 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, czerwony, insL gazowa, szyberdach, nowe amortyza
tory, el. reguł, reflektory, pełna dokumentacja, RM, stan b. 
dobry, alarm + pilot, • 10.800 zł. Strzelin, tel. 071/392-32-76, 
0604/62-55-12
VW POLO, 1993 r., 1200 ccm, biały, 3-drzwiowy, radio, II 
właściciel. - 12.000 zł. Lubin, tel. 076/842-83-43 
VW POLO 1,1993 r., 73 tys. km, 1043 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, garażowany, stan dobry, - 12.500 zł. Złoto
ryja, teł. 076/878-45-47
VW POLO COUPE, 1994 r., 98 tys. km, 1000 ccm, benzy
na, granatowy, zadbany, w kraju od roku, I właściciel, el. 
reg. reflektory, RO, przegląd do 03.2002 r, -12.500 zł. Kro
toszyn, tel. 0606/63-16-29 _
VW POLO, 1994 r., 42 tys. km, 1900 ccm, diesel, żółty,

3-drzwiowy, bez wypadku, wspomaganie, centr. zamek, 
sprowadzony w całości, nie eksploatowany w kraju, -18.500 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-55-82 
VW POLO KOMBI, FOX, 1994 r., 89 tys. km, 1050 ccm, 
benzyna, czamy, kupiony w salonie, bez wypadku, relingi, 
kolorowa tapicerka, listwy boczne, na gwarancji opony, tłu
mik, akumulator, I właściciel, stan b. dobry, - 12.000 zł. 
Śrem, tel. 061/283-81-28, 0502/81-76-07 
VW POLO, 1994/95 r., 102 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
zielony metalic, wspomaganie, 3-drzwiowy, obrotomierz, 
reg. kierownica, el. reg. reflektory, alum. felgi, nowy mo
del, - 16.500 zł. Chojnów, tel. 076/817-21-12, 
0606/960-88-59
VW POLO, 1995 r., 70 tys. km, 1300 ccm, zielony, 3-drzwio
wy, bogate wyposażenie, z pełną dokumentacją, stan b. 
dobry, właściciel niepalący, - 17.900 zł. Bojanowo, tel. 
065/545-73-45
VW POLO, 1995 r., 90 tys. km, 1300 ccm, ciemnoniebie
ski, 3-drzwiowy, wspomaganie, immobilizer, stan idealny, 
cena • 18.200 zł, łub zamienię na tańszy, albo do remontu. 
„  tel. 068/376-65-67
VW POLO, 1995 r., 1043 ccm, MPi 3-drzwiowy, wspoma
ganie, I właściciel w Polsce, zadbany, garażowany, -18.800 
zł. Krotoszyn, tel. 062/721-06-49 
VW POLO, 1995 r., 40 tys. km, 1900 ccm, diesel, żółty, 
3-drzwiowy, wspomaganie, obrotomierz, reg. kierownica, 
2 pod. powietrzne, sprowadzony w całości, książka serwi
sowa, nie eksploatowany w kraju, -19.500 żł. Lwówek ś lą 
ski, tel. 075/782-27-72
VW POLO, 1995 r., 87 tys. km, 1300 ccta, benzyna, czer
wony, reg. kierownica, RO Philips, opony letnie i zimowe, 
stan b. dobry, garażowany, • 19.000 zł. Nowa Wieś, tei. 
071/398-70-58
VW POLO, 1995 r., 69 tys. km, 1300 ccm, szary metalic, 
wspomaganie, - 17.900 zł lub zamienię. Opole, tel. 
0601/55-07-32
VW POLO, 1995/96 r., 37 tys. km. 1300 ccm 5-drzwiowy, 
wspomaganie, szyberdach, el. reg. reflektory, reg. kierow
nica, reguł. wys. mocowania pasów, książka serwisowa, 
radio, -21.500 zł. Bolesławiec, tel. 0607/74-39-84 
VW POLO, 1995/96 r., 68 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. ąamek, nowy 
model, -17.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-54-87 
VW POLO, 1995/96 r., 58 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, gra
natowy metalic, el. otwierane szyby, regulowana kierowni
ca, immobilizer, radioodtwarzacz, centralny zamek,
5-drzwiowy, książka serwisowa, w kraju od roku, stan b. 
dobry, -19.300 zł. Wrocław, tel. 0501/80-52-66 
VW POLO, 1996 r., 1400 ccm, niebieski metalic, 5-drzwio- 
wy, wspomaganie, klimatyzacja, sprowadzony według no
wych zasad, • 21.500 zł (kupujący nie płaci podatku). Lesz
no, tel. 065/529-03-79, 0607/04-77-67 
VW POLO CLASSIC, 1996 r., 36 tys. km, 1600 ccm, zielo
ny metalic, wspomaganie, klimatyzacja, RM, stan b. do
bry, nie eksploatowany w kraju, - 25.900 zł. Lwówek Ślą
ski, tel. 0604/46-36-26
VW POLO, 1996 r., 110 tys. km, 1400 ccm, perłowoczamy 
metalic, 3-drzwiowy, klimatyzacja, wspomaganie, central
ny zamek, elektr. otw. szyby, blokada skrzyni biegów, im
mobilizer, opony zimowe, stan bardzo dobry, - 21.500 zł. 
Wrocław, tel. 0603/99-97-78
VW POLO, 1996 r., 62 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 3-drzwiowy, wspomaganie, RO stereo, garażowany, za
dbany, • 22.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/52-19-04 
VW POLO CLASSIC, 1996 r., 74 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, zielony, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, centr. za
mek, alarm, reg. kierownica, szyberdach, RO, dzielona 
kanapa, wspomaganie, - 26.000 zł. Góra, tel. 
065/543-27-10, 0607/30-88-80 
VW POLO, 1996 r., 37 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, fioleto
wy, bez wypadku, z  salonu, centralny zamek, wspomaga
nie kier., 4 zagłówki, dzielona tylna kanapa, obrotomierz, 
serwisowany, stan idealny, • 21.900 zł. Kłodzko, tei. 
074/867-15-10
VW POLO, 1996 r., 90 tys. km, 1050 ccm, biały, 3-drzwio
wy, RO, 2 poduszki pow, • 19.000 zł! Lubin, tel. 
076/846-75-87
VW POLO, 1996 r., 1900 ccm, diesel, fioletowy, 3-drzwio- 
wy, - 25.000 zł. Opole, tel. 0501/26-61-36 
VW POLO, 1996 r., 45 tys. km, 1400 ccm, benzyna, sele
dynowy, 3-drzwiowy, -15.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/593-03-75
VW POLO, 1996 r., 90 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., szyberdach, el. 
otwierane szyby, regulowana kierownica, el. reg. reflekto
ry, centralny zamek, RO, stan techn. b. dobry, • 24.800 zł. 
Paczków, tel. 077/431-76-59 po godz. 15 
VW POLO, 1996 r., 58 tys. km, 1400 ccm, zielony metalic,
5-drzwiowy, 5-biegowy, z salonu, książka serwisowa, re
gulowana kierownica, blokada skrzyni biegów, bez wypad
ku, - 21.700 zł. Wołów. tel. 071/389-48-06 
VW POLO, 1996 r., 90 tys. km, 1400 ccm, benzyna, kolor 
pistacjowy, 5-drzwiowy, garażowany, serwisowany, I wła
ściciel, wtrysk wielopunktowy, immobilizer, alarm + pilot, 
stan b. dobry - 19.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-32-15 
VW POLO, 1996 r., 57 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielo
ny, kupiony w salonie, I właściciel, serwisowany, blokada 
skrzyni biegów, stan b. dobry, - 20.900 zł. Wrocław, tel. 
0607/58-43-49
VW POLO, 1996 r., 41 tys. km, 1000 ccm, ciemnoniebie
ski, 3-drzwiowy, 2 poduszki pow., szyberdach, centr. za
mek, ABS, wspomaganie kier., 5-biegowy, -18.000 zł. Zie
lona Góra, tel. 068/385-59-75 
VW POLO CLASSIC, 1996/97 r., czerwony, 2 pod. powietrz
ne, ABS, alarm, immobilizer, centr. zamek + pilot, el. otw. 
szyby, - 28.000 zł. Grodków, tel. 077/415-30-17 
VW POLO, 1996/97 r., 34 tys. km, granatowy metalic, ku
piony w salonie, I właściciel, garażowany, serwisowany w 
salonie, alarm, 5-drzwiowy, - 24.000 zł. Legnica, tel. 
076/852-33-52
VW POLO, 1996/97 r., 54 tys. km, 999 ccm, wtrysk, biały,
3-drzwiowy, ABS, 2 poduszki powietrzne, regulowana kie
rownica, el. reg. reflektory, 4 zagłówki, immobilizer, książ
ka serw isowa, katalizator, • 19.800 zł. Oława, tel. 
071/313-72-23, 0606/89-84-27 
VW POLO, 1996/97 r., 53 tys. km, 999 ccm. benzyna, fio
letowy, 3-drzwiowy, poduszka pow., zadbany, I właściciel 
w kraju. - 20.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-53-41, 
0605/53-61-05
VW POLO, 1997 r., 72 tys. km, 1600 ccm, czamy, immobi
lizer, alarm, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, wspoma
ganie, ABS, szyberdach, RO, - 22.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-56-30, 0600/32-07-24 
VW POLO, 1997 r., 60 tys. km, fioletowy, ABS, 2 pod. po
wietrzne, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
centr. zamek, kpi. dokumentacja, zadbany, - 24.000 zł. 
Duszniki Zdrój, tel. 074/866-97-46, 0502/29-67-59 
VW POLO, 1997 r., 80 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, perłowo
czamy, 3-drzwiowy, ABS, poduszka pow., wspomaganie, 
centr. zamek, alarm, reg. kierownica, ergonomiczne sie
dzenia, 10 miesięcy w kraju, zadbany, - 23.000. zł. Opole, 
tel. 077/457-76-99, 0602/31-86-20 
VW POLO CLASSIC, 1997 r., 90 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony, katalizator, wspomaganie kier., el. reguł, reflek
tory, regulowana kierownica, RM + panel, 6 głośników, 4 
zagłówki, oznakowany, zadbany, I właściciel, kupiony w sa
lonie, - 24.500 zł lub zam ienię na inny. Rawicz, tel. 
0603/68-79-10
VW POLO CLASSIC, 1997 r., 75 tys. km. 1400 ccm, czer
wony, kupiony w salonie, bez wypadku, I właściciel, wspo
maganie kier., el. otwierane szyby, centralny zamek, el. szy
berdach, stan idealny, - 27.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-97-99, 0602/44-72-34 
VW POLO, 1997 r., 55 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, Classic, z salonu, centr. zamek, alarm, radio, immo

bilizer, reg. kierownica, wspomaganie, bez wypadku, ser
wisowany, - 29.000 zł. Wrocław, tel. 339-24-55, 
0603/22-84-47
VW POLO, 1997 r., 70 tys. km, 1400 ccm, benzyna, grana
towy, kupiony w salonie, I właściciel, radio Sony, kpi. opon 
zimowych, blokada skrzyni biegów, - 22.000 zł. Wrocław, 
tdl. 0609/47-74-10
VW POLO, 1997 r., 60 tys. km, 1000 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, wersja open air, ABS, wspomaganie, 2 
pod. powietrzne, radio, alum. felgi; centr. zamek, - 26.000 
zł. Wrocław, tel. 071/349-41-27, 0605/05-95-08 
VW POLO, 1997/98 r., 50 tys. km, 1400 ccm, malinowy, 
kupiony w salonie w kraju, stan idealny, 2 pod. powietrzne, 
RO, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek + pilot, alum. 
felgi, poduszka pow., el. otw. szyby, • 24.000 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/734-83-44, 0607/74-57-44 
VW POLO, 1997/98 r., 22 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
biały, 2 poduszki pow., ABS, wspomaganie i reg. kierowni
cy, szyberdach, alum. felgi, 3-drzwiowy, • 23.600 zł. Lesz
no, tel. 065/520-69-66 s
VW POLO, 1997/98 r., 48 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, gra
natowy metalic, 3-drzwiowy, ABS, wspomaganie, 2 poduszki 
pow., RM, szyberdach, szerokie zderzaki w kolofte nad
w ozia, - 21.000 zł. Syców, tel. 0605/38-05-59, 
062/785-30-70
VW POLO CLASSIC, 1997/98 r., 68 tys. km, 1400 ccm, 
czerwony, wspomaganie, centr. zamek + pilot, el. otw. szy
by, alarm, radio Sony, immobilizer, reg. kierownica, serwi
sowany, garażowany, bez wypadku/kupiony w salonie w 
kraju, - 28.900 zł lub zamienię. Żary, tel. 068/375-90-90 
VW POLO, 1998 r., 1400 ccm, błękitny metalic, centr. za
mek, el. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, wspo
maganie, 5-drzwiowy, szerokie zderzaki, - 28.200 zł (ku
pujący nie płaci podatku). Leszno, tel. 065/529-03-79, 
0608/02-97-59
VW POLO, 1998 r., 25 tys. km, 1000ccm, czerwony, wspo
maganie, ABS, immobilizer, 5-drzwiowy, pasy bezwł., za
dbany, stan b. dobry, - 24.600 zł. Legnica, tel. 
076/857-02-24, 0606/38-82-24 
VW POLO, 1998 r., 86 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, centr. zamek, alarm, zderzaki w kolorze nadwozia, 
kupiony w salonie, serwisowany, I właściciel, garażowany, 
• 24.800 zł. Legnica, teł. 076/862-77-03, 0607/23-90-08 
VW POLO, 1998 r., 20 tys. km, 1900 ccm, diesel, kolor 
grafitowy metalic, wspomaganie, reg. kierownicy, el. otw. 
szyby, el. reg. reflektory, ABS, centr. zamek, immobilizer, 
alum. felgi 14”, RM, 3-drzwiowy, przegląd do 2003 r, kpi. 
dokumentacja, - 27.800 zł. Pępowo, tel. 065/573-62-46 po 
godz.20
VW POLO VARIANT, 1998 r., 24 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, perłowozielony, kupiony w kraju, alarm, centr. zamek, 
alum. felgi, RO, - 34.900 zł. Świdnica, teł. 074/853-95-51 
VW POLO, 1998 r., 40 tys. km, 1400 ccm, perłowoczamy, 
wspomaganie, ABS, poduszka pow., centr. zamek, el. otw. 
szyby, RO oryginalny, stan b. dobry, - 25.500 zł. Twardo
góra, tel. 071/315-85-73
VW POLO CLASSIC, 1998 r., 19 tys. km, 1400 ccm, gra
natowy, stan b. dobry, 2 poduszki powietrzne, centralny 
zamek, wspomaganie kier., immobilizer, el. otwierane szy
by, - 28.200 zł. Wrocław, tel. 071/362-86-78,0603/77-03-93 
VW POLO, 1998/99 r., 59 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
zielony metalic, 3-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, ABS, wspo
maganie, katalizator, szerokie zderzaki, halogeny, szyber
dach, obrotomierz, reg. kierownica, siedzenia podgrzewa
ne, białe tablice, - 28.500 zł. Wmów, gm. Prószków, tel. 
077/474-83-62-, -67
VW POLO, 1999 r., 26 tys. km, 1400 ccm, MPI, zielony 
metalic, klimatyzacja, wspomaganie, ABS, 2 pod. powietrz
ne, centr. zamek, el. otw. szyby, RO, książka serwisowa, -
30.500 zł. Rawicz, tel. 065/545-68-68, 0607/51-89-70 
VW POLO MATCHII, 1999 r., 50 tys. km, 1400 ccm, czar
ny metalic, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, c. zamek, ABS, wspo
maganie, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 26.500 
zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/735-354)5,0604/12-06-29 
VW POLO MATCH II, 1999 r., 15 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, szary metalic, 3-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, 2 po
duszki powietrzne, el. otw. szyby, c. zamek, wspomaga
nie, ks. serwisowa, kupujący zwolniony z  opłaty skarbo
wej, - 27.800 zł. Ostrów WIkp., tel. 062/735-35-05, 
0604/1Z-06-29
VW POLO, 1999 r.,7 tys. km, 1000 ccm, wiśniowy metalic,
3-drzwiowy, ABS, wspomaganie, szyberdach, RM stereo, -
21.000 zł. Rawicz, tel. 065/546-29-15, 0603/63-13-56 
VW POLO, 1999 r., 37 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, perłowo
zielony, katalizator, wspomaganie kier., regulowana kierow
nica i fotele, z  salonu, Muł-T-Lock, alarm, garażowany, po
krowce, radioodtwarzacz z panelem, 5-drzwiowy, zadba
ny, - 29.900 zł. Wrocław, tel. 071/355-81-34
VW POLO, 2000 r., 20 tys. km, 1400 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, klimatyzaqa, 3-drzwiowy, elektr. otw. szyby, ABS, 
centralny zamek, drobne uszkodzenia, - 30.000 zł. Ostrów 
WIkp., tel. 0605/22-91-82
VW POLO, 2000 r., 22 tys. km, 1400 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, immobilizer, -
35.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-16-90
VW SCIROCCO SKŁADAK, 1975/83 r., 166 tys. km, 1800 
ccm, czerwony, zarejestrowany na 1500 ccm, stan nadwo
zia b. dobry, silnik 83 r., instalacja gazowa, oszczędny, nowy 
akumulator, opony zimowe, w ciągłej eksploatacji, ubez
pieczony, przegląd do 08.2001 r., wnętrze samochodu 90 
r, - 3.500 zł. Nowa Ruda, tel. 0600/43-94-07 
VW SCIROCCO, 1978 r., 1600 ccm, benzyna, kanarkowy, 
oryg. silnik, po remoncie, nowe progi, nowy lakier, spoiler, 
alum. felgi, sportowy ukł. wydechowy, halogeny, ładny wy
gląd, przegląd do 04.2002 r, -1.800 zł. Opolno Zdrój, gm. 
Bogatynia, tel. 0600/29-06-11 
VW SCIROCCO. 1979/91 r., 80 tys. km, 1500 ccm, benzy
na, kolor grafitowy metalic, silnik Golfa II, ospoilerowany, 
sportowa kierownica i układ wydechowy, chłodnica oleju, 
przyciemniane szyby, alum. felgi, - 1.950 zł. Legnica, tel. 
076/866-17-40. 0604/72-31-42 
VW SCIROCCO, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny, I 
właściciel, - 3.500 zł. Domasław, tel. 071/311-89-30, 
0602/12-89-16
VW SCIROCCO, 1984 r., 1800 ccm, benzyna, zielony me
talic, 5-biegowy, nowe opony, skórzane fotele, - 6.300 zł 
lub zamienię. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 
071/312-63-41
VW SCIROCCO II GTX, 1984 r„ 1600 ccm, zielony meta
lic, 5-biegowy, kubełkowe fotele, chłodnica oleju, pełny 
wtrysk, • 3.900 zł lub zamienię na inny, o mniejszej pojem? 
ności. Wrocław, tel. 071/311-76-51 
VW SCIROCCO, 1985 r., 1600 ccm, zielony metalic, nowy 
lakier, nowy akumulator, ospoilerowany, halogeny, nowy 
tłumik, 5-biegowy, • 7.500 zł. Kowary, tel. 075/718-31-68 
VW SCIROCCO, 1987 r., 114 tys. km, 1800 ccm, 16V, czar
ny, atrakc. wygląd, alum. felgi, sportowe zawiesz., el. otw. 
szyby, el. reg/lusterka, wspomaganie, klimatyzacja, przy
ciemniane szyby, sportowy układ wydechowy, stan b. do
bry - 8.500 zł. C za rny  Bór, tel. 074/845-07-35, 
0608/88-76-51
VW SCIROCCO II, 1987 r., 130 tys. km, 1800 ccm, grana
towy metalic, alum. felgi, szyberdach, - 6.000 zł. Czepieło- 
wice, woj. opolskie, tel. 0608/34-82-11 
VW SCIROCCO, 1987 r., 1800 ccm, wtrysk, srebrny meta
lic, szyberdach, alum. felg i, • 7.000 zł. Lubin, tel. 
076/844-97-06
VW SCIROCCO II, 1987/97 r., 170 tys. km, 1800 ccm, GTi, 
srebrny metalic, stan b. dobry, alarm, centr. zamek + pilot, 
RO Panasonic z RDS, szyberdach, bez wypadku, zadba
ny, 5-biegowy, halogeny, fabrycznie ospoilerowany, nowe 
opony, nowe amortyzatory i hamulce, • 7.700 zł lub zamie
nię na tańszy, chętnie z  Inst. gazową. Trzebnica, tel. 
071/387-19-49

VW SCIROCCO, 1988 r., 1600 cćm, szarozłoty metalic, na 
białych tablicach • 800 DEM. Gubin, tel. 068/359-67-58 
VW SCIROCCO, 1988/97 r., 195 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, biały, nowy akumulator (gwarancja), spoilery, RO, szy
berdach, alum. felgi, • 9.500 zł llib zamiana na inny, do
4.500 zł. Krasiejów, gm. Ozimek, tel. 0606/19-97-92
VW SCIROCCO GT, 1992 r., 1800 ccm, wtrysk, srebrny, 
el. otwierane szyby, wspomaganie kier., kubełkowe fotele, 
fabryczne spoilery, komputer, oclony w całości, - 8.800 zł. 
Namysłów, tel. 0604/31-65-91 
VW SHARAN, 1996 r., 62 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
115 kM, czerwony, ABS, klimatyzacja, komputer, centr. za
mek, 6 el. otw. szyb, podgrzewane, el. reg. lusterka, obro
towe fotele, RO, książka serwisowa, sprowadzony z  Nie
m iec, faktura VAT, - 47.000 zł> Ostrów WIkp., tel. 
062/736-79-95 porodź. 15, 0603/13-69-60 
VW SHARAN, 1996 r., 80 tys. km, 2000 ccm, zielony, kli
matyzacja, wspomaganie kier., centralny zamek, 2 poduszki 
powietrzne, el. otwierane szyby, immobilizer, - 38.000 zł. 
Poznań, tel. 061/444-11-11, 0604/26-54-14 
VW SHARAN V R 6 ,1996 r., 60 tys. km, 2800 ccm, benzy
na, kolor wiśniowy metalic, wspomaganie, 7-osobowy; 
alum. felgi, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, alarm, eł. reg. 
lusterka, centr. zamek, welurowa tapicerka, tylna szyba 
przyciemniona, przegląd, stan b. dobry, • 46.000 zł lub za
mienię. Wrocław, tel. 0608/77-97-09 
VW SHARAN, 1997 r., 1900 ccm, TDI, zielony metalic, 
ciemne szyby, klimatyzacja, alarm, 7 foteli, roleta, podusz
ka pow., immobilizer, podłokietniki, • 69.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/55-69-31
VW SHARAN, 1998 r., 62 tys. km, 1900 ccm, TDi, perło
wogranatowy, 110 KM, pełne wyposażenie elektryczne, kli
matronic, ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., roleta,
5-osobowy, - 67.000 zł. Leszno, tel. 065/529-72-40, 
0601/76-63-41
VW SHARAN, 1998 r., 68 tys. km, 1900 ccm, TDi 110 PS, 
ABS, 2 pod. powietrzne, klimatronik, 7-osobowy, relingi da
chowe, alum. felgi, - 65.000 zł. Oława, tel. 0603/88-04-70 
O  VW TRANSPORTER, 1997 r., 134 tys. km, 2400 

ccm , d ie se l, biały, oszk lony, sp row adzony w
05.2000 r., w  ca łości, bez wypadku, 9-osobowy, 
kompletna dokumentacja, zarejestrowany jako 
ciężarowo-uniwersalny, • 34.000 z l + VAT lub Za
m ienię na osobowy. Legnica, tel. 076/887-83-51, 
0601/76-97-19 84014671

VW VENTO, 1992 r., 190 tys. km, 1900 ccm, turbo D, sza
ry metalic, centr. zamek, wspomaganie, -immobilizer, 
Mul-T-Lock, radio, stan b. dobry;- 20.900 zł. Zielona Góra, 
tel. 0601/76-65-97
VW VENTO, 1993 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, do sprowadzenia z 
N iem iec, przerysowany, - 15.300 zł. Jawor, tel. 
0049/17-31-84-66-02 Niemcy, 0608/06-42-30 
VW VENTO V R 6 ,1993 r., 130 tys. km, 2800 ccm, DOHC, 
kolor śliwkowy metalic, wyposażenie el., ABS, ASR, alum. 
felgi, komputer, RM, Thermo-Tronic, Mul-T-Lock, kubełko
we fotele, 174 PS, sprowadzony w całości, kpi. dokumen
tacja, • 20.800 zł. Jelenia Góra, tel. 075/761-40-45 
VW VENTO GL, 1993 r., 84 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
wrzosowy metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, 
el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, techno-tronic, w kra
ju od 3 dni, stan idealny, -18.000 zł. Kargowa, woj. zielo
nogórskie, tel. 0601/73-69-22 
VW VENTO, 1993 r., 1800 ccm, wtrysk, granatowy meta
lic, ekonomiczny, wspomaganie, el. otw. szyby, 2 pod. po
wietrzne, centr. zamek + pilot, stan b. dobry, - 17.900 zł. 
Marciszów, tel. 075/741-03-44 
VW VENTO, 1993/94 r., 165 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
srebrny metalic, szyberdach, alarm, centralny zamek, 2 
poduszki powietrzne, wspomaganie kier., blokada skrzyni 
biegów, książka serwisowa, pełna dokumentacja, atrakcyj
ny wygląd, • 23.900 zł lub zamienię na VW Golfa II diesla. 
Wrocław, tel. 0607/18-54-99
VW VENTO, 1994 r., 145 tys. km, 1800 ccm, bordowy me
talic, kupiony w całości od dealera, serwisowany, stan b. 
dobry, RO, komplet opon zimowych, alarm, immobilizer, 
centr. zamek, wspomaganie, • 21.000 zł. Wrocław, tel.
345-78-44
VW VENTO, 1994 r:,'128 tys. km, 1900 ccm, turbo D. nie
bieski metalic, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, wspoma
ganie, centr. zamek, szyberdach, halogeny, kubełkowe fo
tele, alarm, - 25.500 zł. Lubin, tel. 0602/29-40-37 
VW VENTO, 1994 r., 96 tys. km, 1800 ccm, 16V, wiśniowy, 
el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, wspomaganie kier., ku
piony w Polsce w salonie, • 22.000 zł lub zamienię na sa
mochód do 3 lat, z pełnym wyposażeniem. Trzebnica, tel. 
0606/92-96-56
VW VENTO CLX, 1995 r., 90 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
biały, szyberdach, wspomaganie, centr. Zamek, ciemny śro
dek, zadbany, nie eksploatowany w kraju od 01.2001 r, -
25.500 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-67-14
VW VENTO GL, 1995 r., 53 tyś. km, 1800 ccm, bordowy 
metalic, centralny zamek, wspomaganie kier, el. otwiera
ne szyby i szyberdach, el. reguł, lusterka, welurowa tapi
cerka, stan b. dobry, - 26.800 zł lub zamienię na inny sa
mochód. Ostrów WIkp., tel. 062/781-25-92 po godz. 16, 
0604/73-27-52
VW VENTO, 1995 r., 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna, śliw
kowy, 2 poduszki powietrzne, welurowa tapicerka, wypo
sażenie elektryczne, szyberdach, RO, pełna dokumenta
cja, w kraju od 6 miesięcy, bez wypadku, wspomaganie 
kier., aluminiowe felg i, • 28.000 zł. Stypułów, tel. 
075/355-33-21
VW VENTO, 1996 r., 86 tys. km, 1900 ccm, TDi, wiśniowy 
metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., welurowa ta
picerka, el. otwierany szyberdach, aluminiowe felgi, hak, 
RM, - 31.500 zł. Leszno, tel. 065/533-05-26,0603/86-08-22 
VW VENTO, 1997 r., 60 tys. km, perłowoczamy metalic, 
pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, • 30.000 zł. 
Dzierżoniów, tel. 0604/43-07-16 
VW VENTO, 1997 r., 1800 ccm, benzyna, perłowoczamy, 
2 pod. powietrzne, centr. zamek, szyberdach, alarm, -
28.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-95-51 
VW VENTO GL, 1997/98 r„ 55 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
srebrny metalic, ABS, 2 poduszki powietrzne, wspomaga
nie kier., klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., alumi-. 
niowe felgi, radio, centralny zamek, halogeny, atrakcyjny 
wygląd, pełna dokumentacja, • 32.000 zł lub zamienię na 
tańszy. Milicz, tel. 071/384-04-31, 0603/86-83-58

WARTBURG
WARTBURG, 1979 r. ważny przegląd, zarejestrowany, za
pasowy silnik, • 600 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-29-44 
WARTBURG 353,1982 r., 900 ccm, benzyna, jasnobrązo- 
wy, oryg. lakier, gruba kierownica, reguł. wys. mocowania 
pasów, konserwacja, bez korozji, ważne OC, przegląd dq
07.2001 r., stan dobry, - 750 zł. Lubin, tel. 076/749-61-99, 
0604/70-92-56
WARTBURG 353,1983 r. nowy ukł. hamulcowy, - 800 zł. 
Legnica, tel. 076/862-56-10
WARTBURG KOMBI, 1983 r., 953 ccm. benzyna, niebie
ski, stan dobry, • 750 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
0607/47-02-96
WARTBURG KOMBI, 1984 r., 900 ccm, żółty, stan b. do
bry, -1.450 zł. Prochowice, tel. 076/858-40-55 
WARTBURG 353 KOMBI, 1984 r., 16 tys. km, 900 ccm, 
biały, po remoncie silnika i zawieszenia, w ciągłej eksplo
atacji, • 1.500 zł. Wrocław, tel. 0501/34-68-80 ■ 
WARTBURG KOMBI, 1984 r., 1000 ccm ważny przegląd,

stan dobry, zarejestrowany, - 800 zł. Wrocław, tel. 
071/341-79-04
WARTBURG 353,1986 r., 1300 ccm, kremowy, - 800 zł. 
Głogów, tel. 076/833-50-19, 0607/51-35-11 
WARTBURG 353,1986 r., 42 tys. km, 999 ccm, benzyna, 
biały, techn. sprawny, -1.000 zł. Baranowice, woj. wrocław
skie, tel. 0604/34-37-72
WARTBURG 353,1986 r., 10 tys. km, 992 ccm. żółty, cią
gła eksploatacja, stan b. dobry, po remoncie kapitalnym 
silnka, przegląd do 11.2001 r, I właściciel, • 1.200 zł. Wro
cław, tel. 071/347-74-55
WARTBURG 353 S, 1987 r., 992 ccm, zielony, przegląd 
do 03.2002 r., lewarek skrzyni biegów w podłodze, nowy 
akumulator, stan opon dobry, pokrowce miś, pokrowce, - 
950 zł. Lubin, tel. 076/846-90-99 
WARTBURG 353 S, 1987 r., 127 tys. km, 992 ccm, czer
wony, nowe opony, akumulator 2-letni, nowe przewody wy
sokiego napięcia, zakonserwowane podwozie, garażowa
ny, hak holowniczy, rejestracja do marca 2002 r., stan b. 
dobry, - 800 zł. Opole, tel. 077/454-35-77 
WARTBURG 353,1987 r., 992 ccm, 2-suw, żółty, w ciągłej 
eksploatacji, przegląd do 11.2001 r., biegi w podłodze, szy
berdach, stan opon dobry, po wymianie sprzęgła, -1.500 
zł. Nowa Kuźnia, gm. Gromadka, tel. 076/817-32-87 
WARTBURG 353,1987 r„ 992 ccm, biały, stan dobry, w 
ciągłej eksploatacji, biegi w podłodze, dużo części, • 700 
zł. Nysa, tel. 077/433-94-26
WARTBURG 353 LUX, 1987 r., 9 tys. km, 992 ccm, czer
wony, nowy silnik, lewarek biegów w podłodze, zagłówki, 
hak, halogeny, tylna szyba ogrzewana, + 4 koła, gażnik, 
alternator i inne częśc i, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
071/343-61-91, 0601/55-30-54 
WARTBURG 353,1988 r., 86 tys. km, 992 ccm, szary, le
warek biegów w podłodze, + drugi bez silnika, 88 r, • 700 
zł. Opole, }el. 0607/46-68-69 
WARTBURG 353, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, beżowy, 
wstawiony silnik od Golfa, rej. do 08.2001 r., stan dobry, -
1.500 zł. Wądroże, tel. 076/843-43-18 
WARTBURG 353 LUX, 1989 r., kremowy, chłodnice z  przo
du, nowe lampy, podgrzew. tylna szyba, szyberdach, hak, 
RM, halogeny, zagłówki, na białych tablicach, - 1.500 zł. 
Borek Strzeliński, tel. 071/796-14-14 
WARTBURG GOLF KOMBI, 1989 r„ 1300 ccm, benzyna - 
800 DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-62-84, 0609/63-56-72 
WARTBURG GOLF, 1990 r., 116 tys. km, 1300 ccm, biały, 
- 4.300 zł. Polkowice, tel. 076/847-49-08 
WARTBURG GOLF, 1990 r., 90 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, szary, nowe opony, welurowa tapicerka, ekonomiczny, 
stan dobry, na zachodnich tablicach - 800 zł. Lubań, tel. 
0603/63-13-07
WARTBURG GOLF, 1990 r., 1300 ccm, szary, po remon
cie rozrusznika, stan b. dobry, II właściciel, hak, przegląd 
do 02.2002 r., RO , - 5.000 zł. Twardogóra, tel. 
0608/29-53-97 po godz. 15, woj. wrocławskie 
WARTBURG GOLF KOMBI, 1990 r., 1300 ccm, benzyna 
stan dobry, na białych tablicach - 1.000 DEM. Zgorzelec, 
tel. 075/775-61-13 po godz. 18 
WARTBURG GOLF, 1990 r., 1300 ccm, benzyna, szary, 
na b iałych tab licach, - 1.250 zł. Zgorze lec, tei. 
0609/64-41-34
WARTBURG GOLF, 1990 r., 90 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, szary, welurowa tapicerka, hak, nowe opony, stan do
bry, na zachodnich tablicach • 450 DEM. Zgorzelec, tel. 
0603/08-15-74
WARTBURG GOLF, 1990/91 r., 116 tys. km, 1300 ccm, 
biały, przegląd do 03.2002 r., szyberdach, nowy akumula
tor, sprzęgło, pompa wody, pompa paliwa i układ wyde
chowy, konserwacja, alarm, oryg. lakier, stan b. dobry, -
4.600 zł. Wrocław, tel. 373-43-13 
WARTBURG GOLF KOMBI, 1990/91 r., 109 tys. km. 1300 
ccm, czerwony, inst. gazowa, hak, nowe sprzęgło, wydech, 
stan b. dobry, - 5.800 zł. Wrocław, tel. 0605/54-23-63 
WARTBURG GOLF, 1991 r., 107 tys. km, 1300 ccm, kre
mowy, alarm, halogeny, elektrycznie ogrzewana tylna szy
ba, nowy akumulator, amortyzatory, pompa paliwa i inne, 
zapasowe: 2 opony, elektroniczny moduł sterowania za
płonem, - 5.350 zł. Legnica, tel. 0603/95-02-53 
WARTBURG GOLF, 1991 r., 58 tys. km. 1300 ccm, benzy
na, beżowy, stan b. dobry, w ciągłej eksploatacji, - 3.700 
zł. Kawice, tel. 076/858-40-55 
WARTBURG GOLF, 1991 r., 107 tys. km. 1300 ccm, ben
zyna, kremowy, 4-biegowy, drążek w podłodze, tylna szy
ba ogrzewana, halogeny, alarm, nowy akumulator, amor
tyzatory, pompa paliwa, itd, • 5.400 zł. Legnica', tel: 
0603/95-02-53
WARTBURG GOLF KOMBI, 1991 r., 80 tys. km, 1300 ccm, 
żółty, nowa inst. gazowa i opony, bez korozji, RO, stan b. 
dobry, - 5.500 zł. Opole, tel. 077/455-53-29 
WARTBURG GOLF, 1991 r., 64 tys. km, 1300 ccm, kawo
wy, po wymianie skrzyni biegów, półosi, przewodów, pom
py paliwowej, węży, tylna szyba ogrzewana, welurowa ta
picerka, kubełkowe fotele, RO Philips, głośniki, 2 nowe 
opony, stan techn. b. dobry, II właściciel, pilne, - 4.500 zł. 
Trzebnica, tel. 0603/84-35-98 
WARTBURG GOLF, 1991 r., 53 tys. km. 1300 ccm. benzy
na, szary, nowe szczęki i przewody hamulcowe, nowe opo
ny, hak, szyberdach, przegląd do 03.2002 r, • 5.800 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/841-35-76 
WARTBURG GOLF, 1991 r., 110 tys. km, 1300 ccm, czer
wony, hak, RO, opony zimowe, welur, - 3.990 zł. Wrocław, 
tel. 0605/10-51-72

WOŁGA
W OŁGA 24 GAZ, 1974 r., 2400 ccm, biały, zarejestrowa
ny, do poprawek blacharskich, - 1.500 zł. Świdnica, tel. 
074/852-15-06, 074/851-30-67 
W OŁGA 24 GAZ, 1975 r., 100 tys: km, 2000 ccm, diesel, 
czarny, silnik Mercedesa, stan techn. b. dobry, hak, dużo 
chromu, bardzo zadbany, - 3.000 zł. Koźmin WIkp., tel. 
062/721-65-18

ZASTAWA
ZASTAWA 1100,1977 r., 1100 ccm, benzyna, żółty, stan 
silnika i opon dobry, po wymianie zawieszenia, wahaczy i 
końcówek, blacharka do poprawek, - 500 zł. Chojnów, tel. 
076/819-60-65
ZASTAWA 11 OOP, 1977 r. po remoncie silnika, stan dobry,
- 800 zł. Remek, Wrocław, ul. Karwińska 8 
ZASTAWA 1100,1979 r„ benzyna, biały, nadkola, skrzy
nia, stan dobry + drugi silnik, nowy akumulator i opony, -
1.000 zł. Lubin, tel. 076/842-22-18
ZASTAWA 1100,1981 r., 1116 ccm, kremowy, po remon
cie blacharki, stan silnika b. dobry, atrakcyjny wygląd, kie
rownica Fiata 126p, dodatkowo 4 koła, RO  Kenwood, •
1.300 zł. Środa Śląska, tel. 0609/59-09-11 
ZASTAWA 11 OOP, 1981 r., czerwony, po remoncie silnika, 
w eksploatacji, przegląd do lipca, hak, stan b. dobry, - 850 
zł. Wrocław, tel. 071/359-56-45 do godz. 16,071/346-52-33 
po godz. 20
ZASTAWA 11 OOP, 1982 r., 30 tys'. km po remoncie silnika,
- 450 zł. Wrocław, tel. 0604/80-06-81
ZASTAWA YUGO FLORIDA, 1992 r., 1300 ccm, benzyna, 
EFI, granatowy, 5-biegowy, 5-drzwiowy, welurowa tapicer
ka, nowy model, szyberdach, stan b. dobry, na zachodnich 
tablicach - 1.500 DEM. Żary, tel. 0503/01-64-20
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AUTOBUSY, CIĘŻAROWE, 
DOSTAWCZE

AUTOBUS AUTOSAN H9-21,1982 r., SW-400, brązowo-sza- 
ry, ciężarowy, wywrotka skrzyniowa, „na chodzie', 5.8 x 2.4 x
1.6 m, stan dobry, - 5.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-24-46 
AUTOBUS AUTOSAN H9-35,1983 r., 35 tys. km, turbo 38 
miejsc, lotnicze fotele, zadbany, • 12.500 zł lub zamienię na 
busa. Czarny Bór, tel. 074/845-01-26 
AUTOBUS AUTOSAN H9-21.1985/86 r. po remoncie kapi
talnym silnika,belki przedniej, resorów i blacharki, 43+1 osób, 
stan b. dobry, - 23.000 zł. Lubawką, tel. 075/741-17-84 
AUTOBUS DAF LA6r1986r. klimatyzacja; WG, 2 telewizory, 
video, sypialnia, lodówka, silnik EURO 0, retarder; wys. 3.85 
m, stan b. dobry, jest podobny do napoleona 116,.: 70.000 zł 
+ VAT. Kudowa Zdrój, tel. 0605/26-85-00 . 1
AUTOBUS JELCZ PR-110,1984 r., 11100 ccm. SW-680, ko
lor groszekowy w pasy, wersja Lux, 48 miejsc, dzielona szy
ba, wysokie kufry, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 22.000 
zł lub zamienię na osobowy. Lubin, teł. 076/834-10-76, 
0601/88-01-62
AUTOBUS JELCZ PR LUX, 1987/88 r., pomalowany w pasy, 
przyciemniane szyby, przednia dzielona, z CB, RO, mikrofon, 
alarm, atrakc. wygląd, po częściowym remoncie blacharki, 50 
rozkładanych m iejsc. • 27.000 zł. Świebodzin, tel. 
068/382-60-97,0603/29-49-99 
AUTOBUS JELCZ PR110, 1988 r. po remoncie blacharki i 
lakierowaniu, do remontu silnik, • 15.000 zł lub inne propozy
cje. Skoroszyce, tel. 0606/93-37-65 
AUTOBUS JELCZ PR110 U. 1988 r., 15 tys. km, 11000 ccm, 
SW-680, biały w pasy, po remoncie blacharki i lakierowaniu, 
drzwi otwierane pneumatycznie, szyba prosta, silnik leżący, -
20.500 zł lub zamienię na osobowy albo bus, inne propozy
cje. Wrocław, tel. 071/316-52-50,0600/52-77-42
0  AUTO BUS J E L C Z  PR  110 D, 1989 r. s iln ik i SW 

680 (44 + 2 osoby), opony bezdętkowe, WC, s ie 
dzenie pilota, tachograf K ienzle  - 28.000 z ł + VAT, 
Je lc z  PR  110 D, (46 + 2 osoby), 1989 r., s iln ik  
SW-680, siedzenie pilota, nowy dach • 25.000 zł 
♦  VAT. Opole, tel. 077/461-67-93 wewn. 930, 928 
01024191

AUTOBUS JELCZ L-11,1989 r.. 150 tys. km, niebieski, sie
dzenia turystyczne, w ciągłej eksploatacji, • 20.000 zł. Wro
cław, tel. 071/782-87-68,0601/17-86-90 
AUTOBUS KAROSA K-735,1985 r., turbo opony bezdętko
we, wersja turystyczna, stan b. dobry, - 21.000 zł + VAT. Ku
dowa Zdrój, tel. 0602/69-90-51 
AUTOBUS KAROSA 735,1985 r.. biało-zielony, stan b. do- 

- bry, wersja turystyczna, opony bezdętkowe, kołpaki, wysokie 
kufry, - 26.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29, 
0603/71-67-11
AUTOBUS KAROSA LC-735,1989 r.. turbo lodówka, kawiar
ka, stan blacharki i podzespołów b. dobry, • 28.000 zł + VAT. 
Kudowa Zdrój, tel. 0605/26-85-00 
AUTOBUS KAROSA 735,1989 r., turbo, biały, stan b. dobry, 
wersja turystyczna, wysokie siedzenia, opony bezdętkowe, •
18.000 zł + VAT. Nowa Ruda - Słupiec, tel. 0607/42-45-35 
AUTOBUS KAROSA 732,1990 r., turbo, biało-czerwony, stan 
b. dobry, wersja miejska, opony bezdętkowe, - 13.000 zł + 
VAT. Nowa Ruda. tel. 0607/42-45-35
AUTOBUS KAROSA 735,1990 r., biały, stan b. dobry, wer
sja turystyczna, opony bezdętkowe, cafebar, TV, lodówka, •
37.000 zł + VAT. Ratno Dolne. tel. 074/871-28-29. 
0603/71-67-11
AUTOBUS KAROSA RENAULT BOR, 1996 r., biało-róźowy, 
stan idealny, 32 miejsca, mały autobus, kufry, wysokie sie
dzenia, atrakc. wygląd, -120.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29.0603/71-67-11 
AUTOBUS MERCEDES 307,1981 r., 2400 ccm, diesel, nie
bieski, 14 miejsc, po remoncie kapitalnym, stan dobry. - 24.500 
zł. Konin. tel. 063/279-01-15,0603/19-01-10 
AUTOBUS MERCEDES 0303,1981 r., 517 tys. km. 11000 
ccm, V6, biało-niebieski, sprow. z Franq'i w 2000 r., wymie
niony silnik, przebieg ok. 200 tys. km, nadwozie po remoncie
1 lakierowaniu we Francji, 41 miejsc, lotn. fotele odchylane do 

^tyłu i odsuwane na bok, zradiofonizowany, klimatyzacja, lo
dówka, video, w ciągłej eksploatacji, - 90.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 0605/54-38-81 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem - A00503 www.autogieida.com.pl) 
AUTOBUS NEOPLAN N-4016,1988 r., 490 tys. km. benzy
na, biały, ABS, ASR, Kneeling, niskopodłogowy, z  miejscem 
na wózek inwalidzki, miejsc 30 + 70. -122.000 zł. Długołęka, 
tel. 071/315-30-20
AUTOBUS SANOS, 1988 r., SW-640, żółty, wersja turystycz
na, 50-osobowy, po remoncie podwozia i wnętrza, w ciągłej 
eksploatacji, -17.000 zł lub zamienię na busa 8-9-osobowe- 
go. Otmuchów, tel. 077/431-51-48.
AUTOBUS SCANIA BR 116,1980 r.. biały. - 69.000 zł + VAT. 
Nowa Ruda, tel. 074/872-76-56.0602/23-50-72 
AUTOBUS VW LT 28.1989 r., 45 tys. km, 2400 ccm. diesel, 
biały, 15-osobowy. stan b. dobry, - 13.500 zł. Jawor, tel. 
076/870-83-11
AUTOBUS VW LT 35.1997 r., 200 tys. km, 2500 ccm, TDI. 
biały, 18 + 1, hak, alarm. I właściciel, kupiony w salonie, •
50.000 zł + VAT, faktura. Świdnica, tel. 0601/52-50-37 
AUTOSAN, 1982 r., SW-400, brązowo-stalowy, stan dobry, 
skrzyniowy, wywrót, wym. 5,7 x 2,4 x 1,6 m, dzielone burty, -
4.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-24-46
AV1A, 1986 r. z  dużym furgonem, przegląd do 05.2002 r, -
4.200 zł. Wrocław, tel. 0603/68-59-28
AV1A, 1992 r. wywrotka, ład. 3 .51. stan b. dobry, -15.000 zł.
Bolesławiec, tel. 0602/45-33-20
AVIAA30,1983 r.,’3 tys. km, diesel, czerwony, po remoncie
kapitalnym, plandeka 2,2 x 2,2 x 5,5 m, - 6.000 zł. Oleśnica,
tel. 071/314-34-09
AVIAA31,1983 r., 3596 ccm, diesel, wiśniowy, 3 osoby, kon
tener, nowy akumulator, nowe opony, stan dobry, w ciągłej 
eksploatacji, przegląd do 2002 r, • 3.000 zł lub zamienię na 
osobowy. Oława, tel. 0603/91 -83-29 
AVIA A 31 .1983 r.. niebieski, skrzyniowy, plandeka, - 4.500 
zł. Rawicz, teł. 065/545-37-13 po godz. 20 
AVIA A 31 ,1984 r.. 3600 ccm, dieseł, biały, kontener, izoter
ma, biegi w podłodze, po remoncie silnika i skrzyni biegów, •
4.500 zł. Wrocław, tel. 0604/30-37-59
AVIAA31,1985 r.. 3600 ccm, diesel, niebieski, kontener, stan 
techn. dobry, - 3.800 zł. Kobierzyce, tel. 071/316-50-37 
AVIA A31, 1985 r„ 3596 ccm 3 .2 t, izoterma, po remoncie 
kapitalnym silnika, nowe opony, - 5.000 zł lub zamienię na 
busa z dopłatą. Marcinkowice, tel. 071/302-85-58 
AV IAA31,1985 r. ważny przegląd, • 2.900 zł. Wrocław* tel. 
0603/68-59-28
AVIAA31,1987 r., 42 tys. km, 2430 ccm, niebieski, skrzynia 
ładunkowa metalowa, oplandekowana. wym. 530x213x1210 
cm, z  przeglądem, po remoncie, - 6.000 zł. Kaszowo 33, tel. 
071/384-90-93,0607/23-61-04 
AVIA A31 N, 1987 r., 3600 ccm, diesel, niebieski, boczne 
drzwi, lewarek biegów w podłodze, po remoncie zawieszenia 
i hamulców, • 5.300 zł lub zamienię na osobowy. Wrocław, tel. 
0601/76-64-36
AVIAA31LSJ, 1988 r., 3596 ccm, diesel. - 7.000 zł. Wrocław, 
tel. 339-23-28.339-23-76,0606/97-00-60 
AVIAA31,1989 r., 3600 ccm, diesel, niebiesko-biały, izoter
ma, po remoncie silnika, nowe opony 6 szt., 2 nowe akumula
tory, ład. 2 .91, - 8.300 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-71-97 po 
godz.19
AV1A A31,1989 r., diesel izoterma, przegląd do 04.2002 r, >
6.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-38-60

AV!A A3t, 1989 r., niebiesko-biały, krótki kontener, w ciągłej 
eksploatacji, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 0601/57-47-30 
AVIA A31 N, 1991 r., 3600 ccm, diesel, niebieski, furgon, 
oplandekowany, stan k-dobry, przegląd do 04.2002 r, - 8.900 
zł. Wrocław, tel. 071/359^02-71,071/354-17-13 wieczorem 
AVIAA31SKLADĄK, 1992 r.. 3500 ccm, diesel, zielony, kabi
na do remontu, skrzynia ład. o dł. 4.60 m, - 2.500 zł. Wrocław, 
tel. 0604/70-25-96
AVIA A31, 1993 r.. 3600 ccm, biały, izoterma, skrzynia, -
11.500 zł. Wrocław, tel. 071/327-87-74.0603/38-96-62 
AVIAA60,1999 r., 40 tys. km, turbo aluminiowe burty; kabina 
sypialna, pełna dokumentacja, - 64.600 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-35-01,0601/70-49-87 ;
AVIA A60 ,1999 r., 40 tys. km intercooler, przegroda celna, 
kabina sypialna, kupiony w salonie, - 56.500 zł + VAT. Oleśni
ca, tel: 071/314-35-01,0601/70-49-87 
BARKAS BUS, 1986 r., ^OOO.ęęm.lteżowy, stan techniczny 
dobry, przegl. ważny do 08.2001 r.? haleholowniczy  ̂webasto, 
oszklony, - 2.500 zł. Lubsko, tel. 068/372-05-69 “ ’ ' 
BARKAS B 1001 N, 1990 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski,
8-osobowy, oszklony, oryginalny lakier, stan b. dobry, - 8.200 
zł lub zamienię. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 
071/312-63-41
CITROEN BERUNGO, 1996 r., 123 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, wspomaganie, poduszka pow.,. 2-osobowy, ład. 
525 kg, stan b. dobry, -19.900 zł lub zamienię na inny, (moż
liwe raty przez komis). Legnica, tel. 0604/41-80-47 
CITROEN BERUNGO. 1996 r.. 124 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, 2 osobowy, wspomaganie, poduszka powietrzna, 
525 kg ładowności, raty, komis, zamiana, • 19.900 zł. Legni
ca, tel. 0604/41-80-47
CITROEN BERUNGO, 1997 r., 1900 ccm, diesel, biały, 2 miej
sca, kratka, homologacja, hak. blokada skrzyni biegów, fak
tura VAT, - 24.000 z ł... tel. 0601/84-47-31 
CITROEN BERUNGO, 1998/99 r., 85 tys. km, 1900 ccm. die
sel, srebrny metalic, kupiony w salonie, I właściciel, podusz
ka pow., wspomaganie kierownicy, ład. 800 kg, inst. RM, peł
na dokumentacja, • 21.900 zł. Strzelin, tel. 071/392-10-69, 
0602/44-78-77
CITROEN BERUNGO, 2000 r., 12 tys.1un, 1900 ccm, diesel, 
złoty metalic, odstąpię leasing 8 miesięcy, spłacony, -10.000 
zł. Legnica, tel. 0606/13-92-08 
CITROEN BERUNGO. 2000 r., 13 tys. km, 2000 ccm, HDI, 
niebieski metalic, wspomaganie kier., klimatyzacja, el. otw. 
szyby, el. reguł, reflektory, centralny zamek + pilot, immobili
zer, roleta, 2 poduszki pow., nie eksploatowany w kraju, kom
pletna dokumentacja, - 38.500 zł. Żary, tel. 068/374-61-17 
CITROEN C15,1986 r„ 1800 ccm, diesel 4-osobowy, • 6.000 
zł. Nowa Sól. tel. 0601/96-08-52 
CITROEN C15 D PICK-UP, 1989 r., 1800 ccm. diesel, biały, 
po remoncie silnika i nadwozia, • 6.500 zł. Wrocław, tel. 
333-21-04
CITROEN C15,1993 r., 153 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
2 osoby + 600 kg, garażowany, • 10.500 zł. Lubin, tel. 
076/844-25-27
CITROEN C15,1995 r., 1800 ccm, diesel, biały, 2-osobowy, 
ład. 760 kg, -11.000 zł. Świdnica, tel. 0502/16-95-59 
CITROEN C15,1996/97 r.. 67 tys. km, 1800 ccm, diesel, bia
ły, centralny zamek, immobilizer, el. otwierane szyby, książka 
serwisowa, -14.500 zł. Rawicz, tel. 0603/94-57-43 
CITROEN C15 ,1997 r., 1500 ccm, turbo D, biały, centrałny 
zamek, alarm, radio, 5 miejsc, 5-biegowy, hak, instalacja te
lefoniczna, -12.800 zł + VAT. Gdynia, tel. 058/561-40-74 
CITROEN C15,1997 r., 220 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały,
2-osobowy, el. otw. szyby, -12.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). 
Wrocław, tel. 0603/88-95-76,071/789-13-65 
CITROEN C15,1997 r., 117 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały,
2-osobowy. I właściciel, kupujący zwolniony z opłaty skarbo
wej, • 13.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-42-76,0502/35-57-15 
CITROEN C15,1998 f., 60 tys. km, 1800 ccm, diesel, ciem- 
nowiśniowy. 5-biegowy, 5-osobowy, 3-drzwiowy, alarm, im
mobilizer, eł. otW; szyby, napinacze pasów, -15.300 zł. Nowa 
Sól. tel. 0502/56-23-78
CITROEN C15 ,1998 r., 80 tys. km, 1800 ccm. diesel, biały, 
stan b. dobry, nowe opony, kupiony w salonie, 5-osobowy, 
750 kg, -17.500 zł lub zamienię na osobowy, do 3 lat. Ścina
wa, teł. 076/843-37-46
CITROEN C15,1998 r., 160 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały,
2-osobowy, el. otw. szyby, - t2.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). 
Wrocław, tel. 0603/88-95-76,071/789-13-65 
CITROEN C15,1998/99 r., 70 tys. km. 1800 ccm, diesel, bia
ły, 5 osób + 740 kg, składane siedzenia, kratka bagażnika, 
centralny zamek, immobilizer, el. otwierane szyby, stan b. 
dobry, faktura VAT, -17.800 zł. Wrocław, tel. 071/782-73-80 
do godz. 15i 071/317-12-63
CITROEN C25,1992 r., 2500 ccm, TD 9 miejsc, lotnicze fote
le, ciemne szyby, -16.800 zł. Zielona Góra, tel. 0601/94-30-60 
CITROEN C25 D BUS, 1992 r., 2500 ccm, diesel, niebieski 
metalic, oszklony, 9-osobowy, 700 kg, wspomaganie kierow
nicy, radio, • 18.900 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/354-22-03,0605/65-80-69 
CITROEN C25 BUS, 1994 r., 190 tys. km. 2500 ccm. diesel, 
biały, Caravelle, 9 osób, zagłówki, podłokietniki, welur, po
dwójne ogrzewanie, bez wypadku, nie eksploatowany w Pol
sce, -16.000 zł + VAT. Jelenia Góra, tel. 0604/05-62-40' 
CITROEN JUMPER MAXI, 1995 r., 130 tys. km, diesel, biały, 
podwyższony, przedłużony, przegroda celna, immobilizer, -
32.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 071/363-26-92 
CITROEN JUMPER MAXI, 1995/96 r., 2500 ccm, turbo D 
wysoki, długi, koła 16*, wzmocniony, izolowany, - 31.500 zł. 
Konin. tel. 063/279-01-15,0603/19-01-10 
CITROEN JUMPER, 1995/96 r., 176 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, biały, maks. przedłużony, podwyższony, kisążka serwiso
wa, bez wypadku, w kraju od 7 mies., cena - 3T.000 zł, za
mienię na dostawczą ramę, plandekę lub kontener. Syców, 
tel. 0608/78-01-85
CITROEN JUMPER MAXI, 1996 r.. 140 tys. km, 2500.ccm. 
turbo D, biały, maks. podwyższony i przedłużony, chłodnia. w 
kraju od 4 miesięcy, stan b. dobry, beż wypadku, po wymianie 
płynów i pasków, 4 nowe opony. - 35.000 z ł , możl. wyst. fak
tury VAT. Rawicz, tel. 065/547-80-40 
CITROEN JUMPER, 1996 r.. 110' tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, podwyższony, średnia długość, stan b. dobry, - 35.000 
zł. Wrocław, tel. 0504/90-02-84 
CITROEN JUMPER, 1996 r., 107 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, podwyższony, przedłużony, ład. 1.61, immobilizer, wspo
maganie kierownicy, stan b. dobry, • 31.500 zł lub zamienię 
na BMW 524, 525 TD. Wrocław, tel. 071/357-75-54, 
0501/73-38-13
CITROEN JUMPER. 1996 r.. 82 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
czamy, zadbany, stan b. dobry, podwyższony, ściana działo
wa, przystosowany do odprawy celnej, udokumentowane 
pochodzenie, • 32.000 zł. Wrocław, tel. 0606/13-40-15 
CITROEN JUMPER, 1997/98 r., 113 tys. km. 2500 ccm. turbo 
D, turkusowy, kupiony w kraju, serwisowany, ład. 1560 kg, 
maxi, zderzaki w kolorze nadwozia, nowe opony, koła 16”, 
stan b. dobry, • 41.000 zł. Milic?. tel. 071/383-10-33, 
0603/30-05-92
CITROEN JUMPER MAXl, 1998 r., 180 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, czerwony, długi, wysoki, wspomaganie kierownicy, z 
salonu, faktura VAT, - 33.000 zł. Milicz, tel. 0603/86-83-58 
CITROEN JUMPY, 1996 r., 1900 cćm, diesel, biały, wspoma
ganie, centralny zamek, komputer, oszklony do połowy, bez 
wypadku, zarejestrowany na 6 osób, - 27.000 zl. Trzebień, 
tel. 075/736-53-42
DAEWOO DAMAS MINIBUS, 1994/95 r., 15 tys. km, 800 ćcm,

wtrysk, niebieski, max. podwyższony, 2 x drzwi boczne prze
suwane, tylne podnoszone do góry, zarejestrowany na 2 oso
by + 500 kg, samochód na bazie Suzuki Carry, silnik TićO, 
ekonomiczny, mało eksploatowany, oryg. przebieg, stan ide
alny, - 14.300 zł lub zamienię na tańszy. Bolesławiec, tel. 
075/734-48-03
DAF, 1990 r., 2500 ccm, diesel, biały, blaszak, wysoki, długi, 
na białych tablicach - 2.000 DEM. Żary, tel. 068/375-74-48 
DAF 21Ó0,1980 r. skrzyniowy, z HDS, ład. 141, - 40.000 żł. 
Twardogóra, tel. 0502/S2-06:4$.
DAF 2800 ST. 1983 r. 330 KM, - 13.500 zł* Głogów,\tel. 
076/834-82-42, 0601/80-76-12 , .
DAF 3000 SB, 1988 r. pełna opcja, stan lakieru'i blacharki 
idealny, - 95.000 zł + VAT. Radków, woj. wałbrzyskie, tel. 
0602/69-90-51
DAF 400 MAXI, 1989 r., 2500 cęm, turbo D wszystkie podze
społy 94 r., wysoki, długi, wspomaganie, - 16.500 zł. Konin, 
tel. 063/279-01-15,0603/19-01-10 
DAF 400,1990/96 r., 2500 ccm, turbo D po remoncie silnika, 
nowy akumulator i chłodnica, blaszak, podwyższony, stan 
dobry, -11.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-67-32.0605/25-22-06 
DAF400,1991 r., 250 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały, oplan
dekowany, -14.000 zł. Leszno, tel. 065/517-83-62 
DAF 400,1991 r., 2500 ccm, biały, przegląd do 09.2001 r., 
ład. 1,71, bliźniacze koła, stan dobry, - 9.600 Zł. Wrocław, tel.
353-80^63,0602/78-46-33
DAF 400,1992 r., 2500 ccm, diesel, czerwony, podwyższony, 
bliźniacze kola, stan dobry, - 10.0Q0 zł. Wrocław, tel. 
071/365-34-.11 - w .  ' •
DAF 435,1992 r., 290tyst km.2500 ćem, turboD JjSały, bez 
wypadku, bliźniacze koła, ład. 1 .ft; - 9.900 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/324-55-99,0605/43-52-39 
DAF 95 350,1988 r„ biały, ciągnik siodłowy, na pod..powietrz
nych, komputer, z miejscami do spania, spoiler, serwisowany 
w Gądkach, stan dobry,.- 33.000 zł łub zamienię na osobowy 
z  homologacją ńa ciężarowy. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
074/817-33-84
DAF 95 380 ATI, 1900 r„ 11600 cćm, TDI, biały, oryginalna 
wywrotka 3-stronna, oś podnoszona, ład. 12.5 t, webasto, 
komputer, blokadą mostu, 2 łóżka, tachograf, alum. burty, wym. 
670X250x125 cm, do przewozu zboża, oplandekowana, może 
być z  przyczepą 3-osiową wywrotką o ład. 161, - 65.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/316-72-69
DAF 95 430 ATI GLOBETROTTER, 1994 r., 560 tys. km cią
gnik siodłowy, wysoki, retarder, sprowadzony, serwisowany,
- 80.000 zł w tym VAT. Konin, tel. 063/279-01-15, 
0603/19-01-10
DAIHATSU HI-JET, 1987 r.. 986 ccm, czerwony, 5-drzwiowy,
- 4.800 zł. Wrocław, tel. 071/322-63-84,0609/16-67-23 
FIAT 125p PICK-UP, 1985 r. stan b. dobry, -1.000 zł. Namy
słów. tel. 0603/63-38-60
FIAT 238 B, 1981 r., 1427 ccm, niebieski, -1.500 zł. Głogów, 
tel. 076/833-50-19,0607/51-35-11 
FIAT DUCATO, 1983 r„ 180 tys. km, 2500 ccm, diesel, poma
rańczowy, sprawny technicznie, do małych poprawek lakier
niczych, • 5.500 zł. Wrocław, tel. 071/341-63-14, 
0601/78-33-66
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FIAT DUCATO, 1985 r., 2500 ccm, diesel, bordowy, hak, krót
ki, niski, 5-biegowy, sprowadzony w całości, RM, oszklony, 
stan b. dobry, • 8.900 zł lub zamienię, Legnica, tel. 
0606/1433-94
FIAT DUCATO BUS, 1985/86 r., 2500 ccm, diesel, biały, pod
wyższony, przedłużony, po remoncie blacharki, 5-biegowy, 
RM, stan b. dobry. • 8.900 zł. Racibórz, tel. 0600/25-66-25 
FIAT DUCATO MAXI, 1987 r., 2500 ccm, diesel, biały, silnik z 
1992 r.. po wymianie głowicy, - 9.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/643-89-70,0603/86-84-52 
FIAT DUCATO MAXł. 1987 r., 43 tys. km, 2500 ccm. diesel, 
biały, stan b. dobry, zamontowany zbiornik paliwa na 2001, -
12.200 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-77-12,0607/82-58-55 
FIAT DUCATO, 1987 r„ 2500 ccm, diesel, biały, przedłużony, 
podwyższony, ważny przegląd, stan blacharki i ogumienia b. 
dobry, hak, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-33-70 po 
godz. 18
FIAT DUCATO, 1988 r., 198 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
maks. przedłużony i podwyższony, przegroda celna, ład. 1.5 
t, 5-biegowy, przegląd do 03.2002 r., dużo nowych części, -
9.700 zł. Bobrowice, tel. 068/391-33-88,0600/43-51-68 
FIAT DUCATO. 1988 r., 2500 ccm. diesel skrzyniowy, • 12.000 
zł. Nowa Sól, tel. 0601/96-08-52 
FIAT DUCATO, 1988 r., 2500 ccm, diesel, czerwony, długi, 
wysoki, ład. 1.591, przegląd do 2002 r., stan dobry, w ciągłej 
eksploatacji - 9.700 zł. Wrocław, tel. 0604/62-91-01 
FIAT DUCATO, 1990 r., 180 tys. km, 1900 ccm. turbo D. biały, 
2 osoby +1 tona, hak, w kraju od 95 r., maksymalnie podwyż
szony (typ Westfalia), krótki, przystosowany do przewozu 
odzieży, wymieniona tarcza sprzęgła, pompa hamulcowa, 
przeguby, łożyska; turbina i świece żarowe, -14.000 zł. Klucz
bork. tel. 077/447-01-10 po godz. 19,0606/31-10-08 
RAT DUCATO, 1990 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, 9-oso- 
bowy, po remoncie kapitalnym silnika, -11.000 zł. Mędłów, 
tel. 071/316-52-94,0501/55-88-74 
FIAT DUCATO, 1991 r., 180 tys. km, 1900 ccm, turboO, biały, 
maks. długi i wysoki, nowe opony, - 12.000 zł.-Stępień, teł. 
071/315-73-30 /
FIAT DUCATO, 1992 r., 2500 ccm, TD oszklony, 9-osobowy, 
na białych tablicach - 3.800 DEM. Lębork, tel. 0608/82-9457 
FIAT DUCATO, 1992 r., 2500 ccm, diesel, biały, podwyższo
ny, przedłużony, - 16.000 zł lub zamienię na osobowy. Ła
giewniki, tel. 0606/37-32-08,071/393-95-22 
RAT DUCATO, 1992 r.. 130 tys. km. 2500 ccm, diesel, żółty, 
niski, krótki, oszklony, z fotelami na 9 osób, stan b. dobry, 
kompletna dokumentacja, - 16.000 z ł , możliwe raty lub za
mienię na Mercedesa Sprintera., ew. osobowy do 35000 zł, 
Wrocław, tel. 071/787-3,5-71,0606/25-56-11 
FIAT DUCATO. 1992 r., 218 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały, 
blaszak, podwyższony, przedłużony, wspomaganie, 1.065 kg, 
10 m3, stan b. dobry, -18.000 zł. Bukowica, tel. 068/388-84-97 
FIAT DUCATO, 1992 r., 130 tys. km, 1900 ccm, diesel, nie
bieski, blaszak, niski, krótki, • 12.000 zł. Legnica, tel. 
076/852-39-07,0603/91-07-22 
FIAT DUCATO. 1992 r.. biały, ład. 1670 kg, stan b. dobry, •
17.800 zł. Wrocław, tel. 0605/10-57-33,0601/08-43-89 
FIAT DUCATO, 1992 r., 180 tys. km, 2500 ccm, diesel maxi, 
stan dobry, -15.090 zł. Wrocław, tel. 071/354-2412 
FIAT DUCATO MAXI, 1993 r., 2500 ccm. diesel, biały, pod
wyższony, stan dobry, --15.000 zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 
074/87-1-4459
FIAT DUCATO, 1993 r., 197 tys. km, 1900 ccm, turbo D, kolor 
wiśniowy, 3-osobowy, blaszak, przegroda, hak, ład. 1 tona, 
alarm, garażowany, stan b. dobry, -17.000 zł. Kluczbork, tet. 
077/418-49-60,0605/05-86-75 
FIAT DUCATO, 1993 r„ 2500 ccm, diesel, biały, 3-osobowy, 
skrzyniowy, aluminiowe burty, hak> bez wypadku, serwisowa? 
ny, • 21.000 zł. Wrocław, tel. 0601/78-42-20

FIAT DUCATO, 1993 r., 195 tys. km, TD, biały, 9-osobowy, 
oszklony, bez wypadku, stan dobry, -. 17.000 zł. Wrocław, tel. 
071/329-72-13
FIAT DUCATO, 1993 r., 17 tys. km,,2500 ccm, diesel, biały, 
podwyższony, przedłużony, hak, RO, -16.500 zł. Zielona Góra, 
tel. 0503/71-67-73
RAT DUCATO, 1994 r., 1900 ccm, turbo D, biały, 9-osobowy, 
- 28.000 zł. Długołęka, tel. 071/315-30-20 
FIAT DUCATO, 1994 r., 110 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
skrzyniqjyy( 195x295, niski, wzmocniona skrzynia biegów, 
wspomagarife, immobiiizer, radio, podwyższony, alum. burty, 
nowy model, - 23.500 zł lub zamienię, raty przez komis. Lu
bin, tel. 0601/56-9455M  .
FIAT DUCATO, 1994 r., 209 tys. Rm,1900fccm, turbo D, biały, 
maxi,ład. 1500 kg + 3 osoby,hak, ROr- 22.800 z ł' Świdnica, 
tel, 074/852*46-28,0600/42^57-15 <
FIAT DUCATO, 1994 r.. 238 tys.-Knu-1.900 ćcm, diesel, zielo
ny, przegroda celna, hak, alarm;niski,.krótki, możliwa faktura 
VAT.. 22.500 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 060S/37-93t41.. ,  
FIAT DUCATO, 1994/95 r., 100 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, nowy model, maxi, sprowadzony w całości, wspomaga
nie, podwójne łóżko, książka serwisowa, radio, stan idealny, I 
właściciel, koła 15*. - 27.000 zł. Leszno, tel. 065/527-07-96, 
0603/4423-55
FIAT DUCATO MAXI, 1995 r., 140 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, I właściciel, zadbany, alarm, przegroda celna, zareje
strowany na 9 osóg + 1150 kg, • 29.500 zł. Legnica, tel. 
076/856-13-76,0601/06-18-21 
RAT DUCATO MAXI, 1995 r., 157 tys. km. 2500 ccm, TSi. 
biały, 9-osobowy, ośzklony, hak, szyberdach. wspomaganie, 
welurowa tapicerka, zadbany, - 31.500 zł. Lwówek Śląski, teł. 
075/782-49^27,0602/61-73-59 
FIATDUCATO, 1095 r.; 2500 ccm, TDi sprowadzony w cało
ści, bez wypadku • cena 28.000 zł + VAT. Opole, tel. 
0604/95-55-32 ‘ .
RAT DUCATO 14.1996 r., 47 tys. km. 2500 ccm, turbo D, 
biały, wysoki, krótki, 3 miejsca z  przodu + 4 z tyłu, na prze
suwnej ścianie + miejsce na ładunek, wspomaganie, hak, ra
dio, tylna szyba ogrzew, - 29.000 zł. Gostyń, tel.065/572-17-63 
FIAT DUCATO CAT MAXI, 1996/97 r., 104 tys. km, 2500 ccm, 
TDi, biały, wspomaganie, el. otw. szyby, centralny zamek, 
książka serwisowa, blaszak, tylna część ładunkowa wygłu- 
szona i obita sklejką, • 33.600 zł. Szalejewo, tel. 
065/573-05-21,0606/53-09-94 
FIAT DUCATO. 1997 r.. 150 tys. km, 2500 ccm, diesel, nie
bieski, kupiony w salonie, bez wypadku, - 32.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/99-69-52
FIAT DUCATO MAXI, 1997 r.. 160 tyś. km. 2500 ccm, diesel, 
bordowy, 3-osobowy + ładunek, przegroda, immobilizer, 
Mul-T-Lock, RM, wspomaganie, bez wypadku, stan b. dobry, 
po przeglądzie, - 38.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-25-86 
FIAT DUCATO, 1997 r., 140 tys. km, 1900 ccm. diesel, czer
wony, kupiony w salonie, alarm, radio, hak, stan b. dobry, -
31.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-32-88,0602/78-41-99 
FIAT DUCATO, 1997/98 r.. 87 tys. km. 1900 ccm. diesel, bia
ły, bez wypadku, 9-osobowy, w kraju od 6 miesięcy, immobili
zer, bliźniacze koła, bogate wyposażenie, - 38.000 zł lub za
mienię na osobowy - do 10.000 zł. Głogów, tel. 0605/37-08-09 
FIAT DUCATO, 1997/98 r., 122 tys. km. 2500 ccm. turbo D 
wysoki, długi, blaszak, chłodnia, niedawno sprowadzony z 
Niemiec, bez wypadku, zarejestrowany w kraju, • 48.000 zł 
(w.tym VAT). Konin, tel. 063/279-01-15,0603/19-01-10 
FIAT DUCATO, 1998 r., 75 tys. km, 2800 ccm, turbo D, biały, 
blaszak, ład. 1,51, hak, alarm, zadbany, faktura VAT, I rej. w 
Niemczech 01.12.1998 r, - 42.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/865-53-40,074/867-44-27 po godz. 17
FIAT DUCATO, 1998 r., 72 tys. km, 2800 ccm, TDi, biały, maxl, 
wspomaganie kierownicy, nie eksploatowany w kraju, pełna 
dokumentacja, - 41.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-17-99, 
0601/40-91-00
FIAT DUCATO, 1999 r., 72 tys. km. 2800 ccm, DTD. biały, 
maks. wysoki i długi, balszak, nie eksploatowany w kraju, stan 
b. dobry, - 49.000 z ł , możl. wyst. fakt. VAT. Wałbrzych, tel. 
0605/07-54-26
O  FIAT DUCATO MAXI, 1999 r., 2800 ccm , diesel, 

biały, wspomaganie, bez wypadku, stan idealny, 
książka serw isowa, - 40.000 zł., woj. lubuskie, tel. 
0603/19-78-38 87021561

FIAT DUCATO COMBINATO, 1999 r., 42 tys. km, 2800 ccm. 
turbo D, biały, 9-osobowy, poduszka pow., pełne wyposaże
nie elektr., długi, niedawno sprowadzony z  Niemiec, zareje
strowany, - 60.500 Zł. Konin, tel. 063/279-01-15, 
0603/19-01-10
FIAT DUCATO, 1999 r., 35 tys. km. 1900 ccm, turbo D krótki, 
niski, blaszak, wspomaganie, immobilizer, ścianka grodzio
wa, książka serwisowa, nie eksploatowany w kraju, - 35.000 
Zł + VAT od faktury. Ostrów Wlkp., tel. 062/782-92-72, 
0601/56-10-47,0603/9407-67 
FIAT DUCATO, 2000 r., 2800 ccm, TDi, biały, Wspomaganie 
kierownicy, radioodtwarzacz, nie eksploatowany w kraju, naj
nowszy typ silnika TDi, atrakcyjny wygląd, faktura VAT (od 
rachunku), - 73.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-18-52, 
0607/09-68-58
FIAT FIORINO, 1985 r., 1050 ccm, benzyna, szary, na 6 osób 
lub 450 kg, oszklony, po remoncie blacharki i silnika, nowy 
akumulator, w ciągłej eksploatacji,.- 3.800 zł. Zgorzelec, tel. 
075/775-83-01
FIAT SCUDO EL, 1996 r., 119 tys! km, 1900 ccm, diesel, bia
ły, bus, wspomaganie, komputer, regulowany fotel, - 24.500 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/738-42-91, 0601/56-02-80 
RAT SCUDO BUS. 1997 r., 124 tys. km, 1900 ccm, TDi, biały, 
bez wypadku, poduszka pow., wspomaganie kierownicy, im
mobilizer, tylne i boczne drzwi przeszklone, zarejestrowany 
jako ciężarowy, 6 osób + 730 kg, książka serwisowa, stan b. 
dobry, - 30.300 zł. Kłodzko, tel. 074/867-23-93,0603/70-33-50 
FIAT SCUDO, 1998/99 r., 72 tys. km, 1900 ccm, turbo D wspo
maganie, ABS, poduszka pow., centralny zamek, klimatyza
cja, niedawno sprowadzony, bez wypadku, zarejestrowany, -
46.000 zł wtym VAT. Konin, tel. 063/279-01-15,0603/19-01-10 
FIAT SCUDO, 2Ó00 r., 90 tys. km, 1900 ccm, turbo D. biały, 
bez wypadku, wspomaganie, poduszki pow., ścianka grodzio
wa -15.900 DEM + cło. Opole, tel. 0602/70-26-34
FIAT UNO VAN, 1996 r., 72 tys. km, 1000 ccm. biały, 3-drzwio
wy, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 0600/62-77-07 
FORD COURIER, 1993 r., 1800 ccm, diesel, czerwony, bez 
wypadku, na białych tablicach • 2.800 DEM. Lubsko, tel. 
0601/68-97-94
FORD COURIER, 1994 r., 155 tys. km, 1800 ccm, diesel, bia
ły, serwisowany, wspomaganie, alarm, poduszka pow., i wła
ściciel, 2-osobowy, serwisowany, - 11.500 zł. Wrocław, tel. 
0606/4433-27
FORD COURIEh. 1994 r.. 120 tys. km, 1753 ccm. diesel, bia
ły. hak, oznakowany, nowy akumulator, pilne, - 10.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/342-64-85,0501/80-6446 
FORD COURIER, 1996 r., 60 tys. km, 1800 ccm, diesel, nie
bieski, nowe amortyzatory, poduszka pow., nowe opony, •
19.600 zł. Wrocław, tel. 0502/24-92-17 
FORD COURIER, 1996 r., 55 tys. km, 1300 ccm, biały, serwo, 
poduszka pow., radio, zadbany. • 16.000 zł. Zdzieszowice, 
tel. 077/48445-82.0601/63-72-04 
FORD COURIER, 1998 r„ 1800 ccm, diesel bez wypadku, 
sprowadzony z  Niemiec w maju 2001 r., radio, serwo, podusz
ka pow., immobilizer, książka serwisowa, • 16.200 zł. Wro
cław, tel. 387-87-62,0602/73-21-73 
FORD COURIER, 1998 r., 33 tys. km. 1800 ccm. dieseł, biały, 
immobilizer,, alarm na pilota, blokada skrzyni DIB-LOCK, 
poduszka powietrzna kierowcy,, wspomaganie kierownicy, 
el. regulowane reflektory, tylna szyba ogrzewana, radio Ford, 
książka serwisowa - 18 000 zł + VAT. Wrocław tel. 
071/355-27-54, tel. 0601/43-67-90,0502/22-95-09 
FORD COURIER, 2000 r., 5 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, biały,' 
wspomaganie, poduszka powietrzna, immobilizer, bez wypad
ku, pełna dokumentacja, stan idealny, • 25.000 żł lub zamie
nię na osobowy. Złotoryja, tel. 076/878-41-94,0605/53-18-09

FORD ECONOVAN, 1987 r., czerwony, - 8,500 zł lub zamie
nię na Mercedesa 123 D. Zgorzelec, rei. 0605/57-10-80 
FORD ECONOVAN, 1988 r., 1400 ccm inst. gazowa, 8-oso- 
bowy, - 12.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/643-85-72, 
0502/30-57-02
FORD ESCORT EXPRESS. 1982 r., 170 tys. km. 1300 ccm, 
benzyna, mały, 2-osobowy, ład. 500 kg, - 2.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/35422-03,0605/65-80-69 
FORD ESCORT PICK-UP, 1990 r„ 1300 ccm stan dobry, -
6.600 zł. Konin, tel. 063/279-01-15,0603/19-01-1.0 
O  FORD ESCO RT PICK-UP, 1996 r., 1800 ccm , tur

bo D 5-biegowy, poduszka pow., bez wypadku, •
19.700 z ł lub zam ienię. Żary, ul. Okrze i 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87021261

FORD EXPRESS, 1996 r., 42 tys. km,.1800 ccm, diesel, czer
wony, nowy motor, nowe opony, radio oryg. Ford, głośniki,
2-osobowy, blaszak, wspomaganie, podgrzewana przednia 
szyba, na bazie Forda Escorta, - 1.500 zł. Chojnów, tel. 
076/817-21-12,0606/960-88-59 
FORD TRANSIT, 1975.;., 1600 ccm, benzyna, żółty, skrzy
niowy, silnik Ford Sierra z ’87 r., bliźniacze kołarduża skrzy
nia, 3-osobowy, metalowe burty, stan dobry, - 3.100 zł. Legni
ca, tel. 0601/76-66-65
FORD TRANSIT, 1981 r., 1500 ćcm, benzyna inst. gazowa, 
stan dobry, - 3.300 zł. Bystrzyca Oławska, teł. 071/303-09-07, 
0605/7416-06
FORD TRANSIT, 1981 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, skrzy
niowy, - 2.900 zł. Otyń, woj. lubuskie, tel. 0503/77-52-87 
FORD TRANSIT, 1981 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, krótki, 
niski, 3-osobowy, ład. 1100 kg, silnik wzmocniony z  1991 r., 
po lakierowaniu, - 5.100 zł. Leśna, tel. 075/721-15-87 
FORD TRANSIT, 1982 r., 120 tys. km, 2000 ccm, diesel, zie
lony, silnik Mercedesa, sprawny, przegląd do 03.2002 r., hak, 
• 5.500 zł lub zamiana. Lubsko, tel. 0604/44-29-67 
FORD TRANSIT, 1984 r., 2000 ccm, benzyna + gaz oraz 2 
silniki,- 7.500 zł. Płoty, tel. 068/327-86-58 
FORD TRANSIT, .1,984 r., 125 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
popielato-granatowy, inst. gazowa, model przejściowy, prze
gląd do 03.2002 r, - 7.000 zł. Kowaryutel.075/718-27-55 
FORD TRANSIT MAXI, 1987 r., 2500 ccm, dieseł wysoki, dłu
gi, hak, nowe opony, po lakierowaniu, -13.500 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-93-95
FORD TRANSIT, 1987 r., 250 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, krótki, podwyższony, po remoncie blacharki, zarejestrowa
ny na 3 osoby, stan dobry, - 10.500 zł. Leszno, tel. 
0607/59-28-68
FORD TRANSIT, 1987 r., 172 tys. km, 2500 ccm, diesel, czer
wony, nowy rozrząd, końcówki drążków, stan dobry, maks. 
podwyższony i przedłużony, - 11.500 zł. Przeworno, tel. 
074/810-21-93,0604/79-68-81 
FORD TRANSIT, 1988 r„ 160 tys. km, diesel, wiśniowy, 9-oso- 
bowy, hak, oszklony, 5-biegowy, stan b. dobry, -15.800 zł łub 
zamienię. Nysa, tel. 0604/45-88-20 
FORD TRANSIT, 1988 r., 2500 ccm, diesel oszklony, niski, 
krótki, • 12.900 zł. Świdnica, tel. 074/852-08-24,852-19-50 
FORD TRANSIT, 1988 r„ 150 tys. km, 2500 ccm, diesel, ko
lor wiśniowy, hak, stan techn. b. dobry, -15.000 zł. Nowa Sól, 
tel. 0502/09-01-26
FORD TRANSIT II, 1988 r., 220 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, stan techn. b. dobry, nowy akumulator, nowe opony, ukł. 
wydechowy, - 14.300 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-68-41.0606/70-18-59 
FORD TRANSIT, 1988 r., 2500 ccm, diesel stan techn. dobry, 
-18.000 zł. Wrocław, teł. 0502/50-86-13,071/352-70-70 
FORD TRANSIT, 1988 r., 2000 ccm, biały, furgon, krótki, stan 
dobry, - 9.800 zł. Wrocław, tel. 071/788-60-66,0604/31-20-99 
FORD TRANSIT, 1988 r., 2000 ccm, biały, uniwersalny, insi. 
gazowa, w ciągłej eksploatacji, - 10.500 zł, Wrocław, tel. 
0601/57-47-30
FORD TRANSIT, 1989 r„ 2500 ccm, diesel krótki, • 10.000. zł 
lub zamienię na większy. Zielona Góra, tel. 068/326-80-33, 
0604/1467-18
FORD TRANSIT, 1989 r., 140 tys. km, 2500 ccm, diesel, -
15.000 zł. Luczyna, tel. 071/315-5456,0603/69-70-55 
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel, biały, średnio 
wysoki, ścianka celna, sprowadzony w całości, -14.000 zł. 
Wrocław, teł,071/363*80-60 po godz. 18
FORD TRANSIT, 1989/90 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, z 
kpi. dokumentacją, hak, nowy akumulator, zarejestrowany na 
8 osób, wersja GL, wzmocnione resory, do poprawek btachar- 
ka. -14.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-9478.0606/78-56-39 
FORD TRANSIT, 1989/96 r., 191 tys. km. 2000 ćcm. benzy
na, biały, instalaqa gazowa, oszklony, radioodtwarzacz, hak, 
9-osobowy lub 1100 kg ładowności, • 12.000 zł. Kalisz, tel. 
0605/03-61-20
FORD TRANSIT, 1990 r., 138 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
niebieski, 6-ośobowy; RM, stan b. dobry, -14.500 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/734-43-81
FORD TRANSIT, 1990 r., 190 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, 9-osobowy, podwyższony, przedłużony, nowa blacharka, 
alarm, hak, nowe opony, welur, oszklony, stan b. dobry, -
15.500 zł. Nieszczyce. gm. Rudna, tel. 0601/50-27-54 
FORD TRANSIT, 1990 r., 85 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
oszklony, 9-osobowy + 1.100 kg, silnik wymieniony w 97 r.. 
po remoncie blacharki i lakierowaniu, stan b. dobry, -15.800 
zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
FORD TRANSIT. 1990 r., 206 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, podwyższony, krótki, blaszak, centralny zamek, alarm + 
pilot, stan b. dobry -15.500 zł. Wieruszów, tel. 0501/55-16-64 
FORD TRANSIT, 1990 r., 2000 ccm, gaz, biały, 9-osobowy 
lub 1100 kg, radio, hak, oszklony, stan idealny, - 13.500 zł. 
Lubin, tel.0604/70-15-68
FORD TRANSIT, 1990 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, ciężarowo-osobowy, 9 miejsc, hak, inst. gazowa, silnik 
po remoncie, sprowadzony w całości, zadbany, -14.100 zł 
lub zamienię na tańszy osobowy. Wrocław, tel. 0604/25-38-11, 
071/363-81-80
FORD TRANSIT, 1991 r.. 2000 ccm, benzyna, bordowy, 
oszklony, zarejestrowany na 9 osób, inst. gazowa, welurowa 
tapicerka, 5-biegowy, -15.200 zł. Świdnica, tel. 074/853-31-10 
FORD TRANSIT, 1991 r., 180 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, oszklony, krótki, niski, szyby rozsuwane, -17.000 zł. Góra, 
tel. 065/543-23-68,543-26-95
FORD TRANSIT, 1991 r., 2500 ccm, diesel, srebrny metalic, 
9-osobowy, • T5.500 zł. Kamienica, woj. opolskie, tel. 
0604/15-70-72
FORD TRANSIT, 1991 r., 137 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, 9-osobowy, oszklony, ciemne szyby, dodatkowe ogrz., ni
ski, krótki, garażowany, stan b. dobry, • 15.500 zł. Krotoszyn, 
tel. 062/722-91 -92 po godz. 20,0502/61 -39-74 
FORD TRANSIT, 1991 r., 2000 ccm, benzyna instalacja ga
zowa, skrzyniowy, bliźniacze koła, - 16.000 zł. Leszno, tel. 
065/572-37-69
FORD TRANSIT, 1991 r., 2000 ccm krótki, niski, oszklony, 
inst. gazowa, • 14.500 zł. Wrocław, tel. 0600/34-49-06 
FORD TRANSIT, 1991/92 r., 2000 ccm, popielaty, 9-osobo- 
wy, insL gazowa, krótki, niski, - 19.200 zł lub zamienię na 
mniejszy, tańszy, osobowy. Wrocław, tel. 342-4430 
FORD TRANSIT MAXI, 1992 r., 2500 ccm, diesel oszklony 
do połowy, wspomaganie, hak, alarm, przegroda celna, -
23.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/754-17-92,0603/36-36-91 
FORD TRANSIT. 1992 r„ 2500 ccm. diesel, biały, silnik 
wzmocniony, osobowo-dostawczy. oszklony do połowy, 9-oso
bowy, z siedzeniami, ścianka celna, zadbany, stan idealny, 
hak, - 24.000 zł. Legnica, tel. 076/887-19-19 po godz.20, 
0607/22-36-87,0601/05-29-57
FORD TRANSIT, 1992 r., 2500 ccm, turbo D, biały, nowy 
model, podwyższony, przedłużony, ścianka grodziowa, 5-bie
gowy, wspomaganie, alarm, RO, do lakierowania, stan techn. 
b. dobry, • 16.000 zł. Opole, tel. 0607/33-0444 
FORD TRANSIT, 1992 r., 2500 ccm, diesel, biały, w kraju od
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roku, bez wypadku, wainy przegląd, zarejestrowany na 6 
osób. - 22.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-15-28 
FORD TRANSIT CL. 1992/93 r., 2500 ccm, diesel, biały, stan 
b. dobry, wspomaganie kierownicy, el. reg. reflektory, przed
łużony, podwyższony, tachograf, Mul-T-Lock, oznakowany, 
ścianka celna, ład. 1 ,51, radioodtwarzacz, silnik wzmocnio
ny, • 18.800 zł lub zamienię. Paczków, tel. 0606/94-20-14 
FORD TRANSIT, 1993 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, 9 miejsc, 
-11.000 zł. Gubin. tel. 0601/98-68-17 
FORD TRANSIT, 1993 r.. 180 tys. km. 2500 ccm, turbo D. 
biały, ABS, webasto,, wspomaganie. tachograf, welurowa ta
picerka, podwyższony, przedłużony, cały oszklony, 9-osobo- 
wy, RO, hak. - 26.000 zł. Otmuchów, tel. 077/431-50-05 
FORD TRANSIT, 1993 r., 160 tys. km, 2500 ccm, diesel, nie
bieski, 80 KM, kabina 6-osobowa + platforma lub sama rama 
pod zabudowę, wym. 3,5 x 2. wspomaganie, I właściciel w 
kraju, • 21.000 zł (netto). Uników, tel. 043/820-28-82, 
0601/32-36-46, 0049/17-19-72-63-14 Niemcy 
FORD TRANSIT, 1993 r., 2500 ccm, diesel 8-osobowy, hak, 
karoseria do wymiany, • 13.305 zł lub zamienię na busa, oso
bowy. Kąty Wrocławskie, tel. 0606/50-99-68 
FORD TRANSIT. 1993 r., diesel, biały, 3-ośobowy, Stan b. 
dobry, podwyższony, przedłużony, silnik wzmocniony, w cią
głej eksploatacji, - 22.850 zł. Legnica, tel. 076/857-52-85 
FORD TRANSIT, 1993 r., 230 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, wspomaganie, bez wypadku, podwyższony, - 22.500 zł. 
Milicz, tel. 071/384-03-88
FORD TRANSIT, 1993 r., 200 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, 9-osobowy, rozkł. siedzenia, niski, krótki, przegroda 
celna, stan b. dobry, - 25.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-09-90 
FORD TRANSIT, 1993 r., 260 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, niski, krótki, oszklony, hak, wzmocniony silnik, blacharka 
do małych poprawek, -15.500 zł. Złotoryja, tel. 076/878-44-51 
po godz. 21
FORD TRANSIT, 1993/94 r., 2500 ccm, diesel, biały, 9-oso- 
bowy, ład. 1.100 kg, krótki, oszklony, drzwi tylne, hak, faktura 
VAT, - 20.000 zł. Świdnica, tel. 074/640-45-68,074/853-08-56 
FORD TRANSIT, 1994 r., 2500 ccm, diesel, żółty, podwójna 
kabina, 6 miejsc ♦ skrzynia ład., wspomaganie, - 29.500 zł 
brutto... tel. 0602/21-96-97
FORD TRANSIT, 1994r.',140 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, bia
ły, przedłużony, podwyższony, podgrzew. siedzenia i luster
ka, wspomaganie, spryskiwacze refl., przegroda celna, RM 
JVC + CD na 6 płyt, hak, inst. gazowa, wersja skandynawska 
- 27.000 zł.t>zierżoniów, tel. 074/832-38-88,0602/62-00-93 
FORD TRANSIT, 1994 r., 154 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, przedłużony, podwyższony, wspomaganie kierownicy, ład. 
1700 kg, oryginalny lakier, pełna dokumentacja, sprowadzo
ny w całości, stan b. dobry, - 29.000 zł lub zamienię na oso
bowy, do 10.000 zł. Bielawa, tel. 074/833-58-33. 
0604/09-10-13
FORD TRANSIT, 1994 r., 140 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, bia
ły, przedłużony, podwyższony, podgrzewane siedzenia i lu
sterka, wspomaganie kierownicy, spryskiwacze reflektorów, 
przegroda celna, RO z  CD JVC, hak, instalacja gazowa, wer
sja skandynawska, - 27.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-38-88,0602/62-00-93 
FORD TRANSIT, 1994 r., 130 tys. km, 2500 ccm, diesel, zie
lony, krótki, ntski, blaszak, I właściciel, oryginalny przebieg i 
lakier, - 23.000 zł. Grabów nad Prosną, tel. 0606/46-32-29 
FORD TRANSIT, 1994 r„ 98 tys. km, 2500 ccm. turbo D. żół
ty, I właściciel, 9 miejsc, stan b. dobry, na białych tablicach •
8.300 DEM. Sulików, tel. 075/775-58-22 
FORD TRANSIT, 1995 r., 132 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, niski, krótki, wspomaganie, poduszka pow., wzmocniony 
silnik, oszklony do połowy, stan idealny, garażowany, zadba
ny,^ 27.500 zł lub zamienię na tańszy. Kamienna Góra, tel. 
075/742-44-25 po godz. 18
FORD TRANSIT, 1995 r., 220 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, ABS, 2 poduszki pow., wspomaganie, - 26.000 zł. Leszno, 
tel. 065/543-13-75
FORD TRANSIT, 1995 r., 130 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
czerwony, centralny zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, 
automatic, przeszklony, 9-osobowy, garażowany, • 32.000 zł. 
Wschowa, tel. 0605/76-32-80
FORD TRANSIT, 1995 r., 123 tys. km. 2500 ccm, diesel, bia
ły. 9 miejsc, bez wypadku, immobilizer, radio, oszklony, gara
żowany, stan b. dobry, • 30.000 zł. Zgorzelec, tel. 
075/775-50-39 w godz. 7-15
O  FORD TRANSIT, 1995 r., 2500 ccm , d iesel, biały, 

podwyższony, oszklony, 6-osobowy, - 31.500 zł 
lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87021361

FORD TRANSIT, 1995 r., 142 tys. km, 2500 ccm. diesel, bia
ły, oszklony, poduszka pow., ABS, do sprowadzenia z Nie
miec - 25.500 zł (na gotowo). Legnica, tel. 076/862-93-62, 
721-76-07,0601/84-81-14
FORD TRANSIT, 1995 r., 120 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
niebieski, ABS, pełne wyposażenie elektr,, wspomaganie kie
rownicy, centralny zamek, krótftl, niski, oszklony, - 33.000 zł. 
Oława. tel. 071/313-88-48
FORD TRANSIT, 1995 r., 53 tys. km, 2500 ccm, diesel, bor
dowy, 9 miejsc, oszklony, tylne drzwi, książka, • 33.000 zł. 
Oława, tel. 0603/88-04-70
FORD TRANSIT BUS, 1995 r.. 180 tys. km. 2500 ccm, diesel, 
biały, centralny zamek, poduszka pow., krótki, niski, I właści
ciel, stan b. dobry, • 28.900 zł. Paczków, tel. 077/431-64-04, 
819-41-07 w godz. 10-17
FORD TRANSIT, 1995 r., 170 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, podwójna kabina, 6-osobowy, 2.70 x 2.00 m, aluminio
we burty, hak, poduszka pow., wspomaganie kierownicy, ład. 
900 kg, książka serwisowa, nie eksploatowany w kraju, •
26.000 zl. Śmigiel, tel. 065/518-64-92. 0604/59-60-94 
FORD TRANSIT, 1995 r., 195 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, wspomaganie, poduszka pow., hak, niski, krótki, I właści
ciel. el. reguł, reflektory, • 27.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). 
Wałbrzych, tel. 074/843-17-30,0601/95-51-67 
FORD TRANSIT, 1995 r., 2500 ccm, TD przedłużany, pod
wyższony, stan techniczny bardzo dobry, • 29.000 zł. Wro
cław, tel. 372-02-60 po 18,0502/23-32-96 
FORD TRANSIT, 1995 r., 127 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, podwyższony, przedłużony, 6-osób +1200 kg, częściowo 
przeszklony, wspomaganie, wzmocniony, - 27.900 zł. Wro
cław, tel. 0602/45-57-36
FORD TRANSIT, 1995 r., 160 tys. km, 2500 ccm, diesel, czer
wony, blaszak, 3-osobowy, podwyższony, ład. 1.5 t, hak, 
oszklone tylne drzwi, wspomaganie, poduszka pow., RO, spro
wadzony w całości, I właściciel, bez wypadku, zadbany, nie 
wymaga napraw, stan b. dobry, • 29.000 zł. Ząbkowice ś lą 
skie, tel. 074/815-44-96 po godz. 18 
FORD TRANSIT, 1996 r., 160 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
czerwony, wspomaganie, ABS, niski, krótki, blaszak, podusz
ka pow. • 34.000 zł. Bralin, tei. 062/781-26-11,062/781-29-26, 
0608/32-37-46
FORD TRANSIT, 1996 r., 120 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
czerwony, ład. 1200 kg, serwo, ABS, centralny zamek, po
duszka pow, - 35.000 zł. Zdzieszowice, tel. 077/484-45-82, 
0601/63-72-04
FORD TRANSIT, 1996 r., 60 tys. km, 2500 ccm, turbo D, czar
ny, ład. 1.51, wymiary: 285/210/200 cm, skrzyniowy, plande
ka, radio, ABS, wspomaganie kier., hak, bliźniacze koła, na 
poduszkach, - 42.000 zł. Lubin, tel. 076/846-70-62, 
076/846-87-72 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter- 
necie pod numerem • AG1075 www.autogielda.com.pl) 
FORD TRANSIT, 1996 r., 100 tys. km 15-osobowy, kierowni
ca z  prawej strony, • 26.000 zł. Niemcy, tel. 
0049/22-02-24-75-00
FORD TRANSIT, 1996 r„ 56 tys. km, 2500 ccm, diesel, czer
wony, oszklony, podwyższony, serwisowany, oryginalny prze
bieg, do sprowadzenia, - 28.000 zł. Paczków, teł. 
077/431-60-94,0604/14-20-98 
FORD TRANSIT. 1996 r., 82 tys. km, 2500 ccm, TDi, biały, 
wspomaganie, katalizator, poduszka pow., RO, CB radio, na
wigacja, maksymalnie podwyższony i przedłużony, wzmoc

niony, • 27.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-03-32, 
0603/58-60-90
FORD TRANSIT. 1996 r.. 120 tys. km ład. 1200 kg, serwo, 
ABS, centralny zamek, 1 x poduszka, • 35.000 zł. Zdzieszo
wice, tel. 077/484-45-82,0601/63-72-04 
FORD TRANSIT. 1996/97 r., 90 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, ABS, wspomaganie, centralny zamek, osobowy 6 foteli, 
zderzaki w kolorze nadwozia, bez wypadku, książka serwi
sowa, - 30.000 zł. Bolesławiec, tel. 0603/12-47-27 
FORD TRANSIT, 1996/97 r., 180 tys. km, 2500 ccm; diesel, 
czerwony, krótki, niski, 9-osobowy, ABS, stan idealny, • 32.000 
zł. Żary. tel. 068/374-04-45,0602/81-57-17 
O  FORD TRANSIT, 1997 r., 2500 ccm , turbo D, bia

ły, poduszki pow., wspomaganie, ABS , 6-osobo
wy ♦  1470 kg, dł. skrzyn i 3.4 m, szer. 2 m, - 44.500 
z ł  lu b  za m ien ię . Ż a ry , u l. O k rze i 9, te l. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87021351

FORD TRANSIT, 1997 r., 52 tys. km, 2000.ccm, wtrysk, ben
zyna, granatowy, krótki, raz podwyższony, blaszak, ABS, ra
dio, wspomaganie, centralny zamek, immobilizer, stan ideal
ny, • 34.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Jasień, woj. zielono
górskie, tel. 0606/97-93-24
FORD TRANSIT, 1997 r., 95 tys. km, 2500 ccm, turbo D, żół
ty, ABS, pod. powietrzna, wspomaganie, przegroda celna, 
maxi, stan b. dobry, sprowadzony bez uszkodzeń, - 39.000 zł 
(możliwe raty przez komis). Legnica, tel! 076/722-58-17, 
0604/55-08-59
FORD TRANSIT, 1997 r., 20 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały,
3-osobowy, maks. podwyższony i przedłużony, I właściciel w 
kraju, immobilizer, - 34.000 zł. Leszno, tel. 0607/06-46-92 
FORD TRANSIT, 1997 r., 108 tys. km. 2500 ccm, turbo D, 
biały, blaszak mały, poduszka powietrzna, wspomaganie, 
serwisowany, bliźniacze koła, ład, 1.150 kg, • 29.500 zł. Lu
bin, tel. 0608/49-10-23 .
FORD TRANSIT, 1997 r.. 85 tys. km. 2500 ccm. diesel bez 
wypadku, krótki, niski, oszklony do połowy, pod. powietrzna, 
serwo, centralny zamek, el. reg. i podgrzewane lusterka, el. 
reguł, reflektory, RM Ford, 6 foteli, - 29.900 zł + VAT od faktu
ry lub zamienię na osobowy. Nowa Ruda, tel. 074/872-48-16, 
0605/42-40-62
FORD TRANSIT, 1997 r., 38 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
podwyższony, wspomaganie, ścianka grodziowa, wzmocnio
ny silnik, nie eksploatowany w kraju 6 miesięcy, • 38.500 zł. 
Żmigród, tel. 071/385-33-69,0604/37-67-03 
FORD TRANSIT, 1997/98 r., 109 tys. km, 2500 ccm, biały, 
wspomaganie, el. podgrzewane lusterka, pod. powietrzna, 
immobilizer, centralny zamek, stan b. dobry, - 32.000 zł. Zię
bice, tel. 074/819-04-16,0602/44-01-11 .
FORD TRANSIT, 1998 r.. 90 tys. km, 2500 ccm, TDI, biały, 
ABS, ASC, RO, poduszka pow., 3-osobowy, podwyższony, 
przegroda celna, bez wypadku, hak, nie eksploatowany w 
Polsce, zarejestrowany w Polsce, - 39.500 zł. Kępno, tel. 
0604/27-82-66
FORD TRANSIT, 1998 r., 43 tys. km, 2500 ccm. diesel, biały, 
niski, krótki, izoterma, klimatyzacja, stan idealny, raty, leasing,
- 39.800 zl. Świdnica, tel. 074/853-36-01,0601/79-66-78 
FORD TRANSIT BUS, 1998 r., 30 tys. km, 2000 ccm, benzy
na + gaz, biały, blaszak, krótki, podwyższony, fabryczna inst. 
gazowa, stan idealny, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 071/325-10-47 
FORD TRANSIT, 1998/99 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, krót
ki, niski, blaszak, radioodtwarzacz, wspomaganie kierowni
cy, blokada tylnego mostu, atrakcyjny wygląd, faktura VAT, -
37.500 zł. Kłodzko, tel. 0607/09-68-58
GAZ 53 A, 1980 r., diesel C-385 skrzyniowy, ład. 4 1, - 2.000 
zł. Wolimierz, gm. Leśna, tel. 0603/41-05-50 
HANOMAG F45/35,1970 r., 3000 ccm, zielony, po remoncie 
kapitalnym kabiny, silnika oraz ukł. hamulcowego, • 4.000 zł. 
Strzelce Opolskie, tel. 077/461-41-58,0602/82-87-48 
HANOMAG F$5 skrzyniowy, wym. 5.5x5.25 m, • 2.500 zł. 
Wrocław, tel. 0602/87-46-22
HANOMAG F65 ,1974 r., 3142 ccm, diesel, zielony, plande
ka, po remoncie kapitalnym, • 3.500 zł. Szprotawa, tel. 
068/376-34-68
HYUNDAI H100 BUS, 1994 r., 160 tys. km, 2476 ccm, diesel, 
biały, 80 KM, garażowany, wspomaganie kierownicy, radio
odtwarzacz, alarm, blaszak, stan dobry, - 20.000 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-47-26
HYUNDAI H100,1994 r., 133 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, bez wypadku, wspomaganie, kompletna dokumentacja, I 
rej. w kraju w 1995 r, -18.700 zł. Syców, tel. 062/785-92-59, 
0604/44-72-65
IFA W50L, 1974 r., 48 tys. km, diesel, piaskowy, stan dobry,
3-stronna wywrotka, po przeglądzie, w ciągłej eksploataqi, -
3.800 zł lub zamienię na samochód osobowy, 4-drzwiowy. 
Żagań, gm. Krotoszyn, tel. 068/477-35-17 

J F A  W 50,1979 r. ciągnik siodłowy ♦ naczepa paszowóz, •
6.500 zł. Opole, tel. 0601/46-16-29
IFA L5Q SKŁADAK, 1986/92 r. kontener meblowy, tachograf,
- 5.300 zł. Olszyna, tel. 075/721-22-76
ISUZU MIDI BUS. 1990 r.. 166 tys. km, 2000 ccm. benzyna, 
biały, oszklony, zarejestrowany na 8 osób, nowa tarcza ♦ do
cisk i przednie zawieszenie. - 9.900 zł lub zamienię na oso
bowy. Gorzów Wlkp., tel. 095/722-03-19 
ISUZU MIDI, 1990 r., 155 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, oszklony, radioodtwarzacz, wspomaganie, 2 rzę
dy foteli, noWa tapicerka i podsufitka, welur, boczne tylne szyby 
w kolorze niebieski metalic, stan lakieru b. dobry, elegancki 
wygląd, -14.500 zł. Góra, tel. 065/543-38-51,0601/56-42-29 
ISUZU MIDI, 1991 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, 
oszklony, 5-osobowy, wspomaganie, hak, RM, I właściciel w 
kraju, zadbany, - 9.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-19-27 
ISUZU MIDI, 1992/93 r., 95 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bia
ły, nowa inst. gazowa, oszklony, wspomaganie, hak, nowe 
amortyzatory, 6 osób + 1150 kg, • 10.000 zł. Złotoryja, teł. 
076/878-76-51,0604/85-03-05 
ISUZU MIDI, 1993 r., 2000 ccm, benzyna, biały, do połowy 
oszklony, • 9.300 zl. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
ISUZU MIDI BUS, 1995 r., 2200 ccm, diesel, biały, zarejestro
wany na 8 osób, -17.000 zł lub zamienię na blaszaka albo 
kontener. Głogów, tel. 076/834-10-04 
IVECO MAGIRUS, 1981 r. po remoncie silnika - 8.200 zł. Ole
śnica, tel. 071/314-96-08
IVECO, 1985 r., 3800 ccm ciągnik siodłowy, • 18.000 zł. Le
gnica, tel. 076/852-39-07,0603/91-07-22 
IVECO ZETA TURBO, 1987 r., 500 tys. km, 6000 ccm. niebie
ski. plandeka celna, winda 700 kg, składana, dł. 6.20 m, •
19.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-76-66,0601/88-66-66 
IYECO, 1990 r., 90 tys. km, 13798 ccm, niebieski, stan dobry, 
bez wypadku, .na chodzie’ , - 22.000 zł. Wrocław, fel. 
0608/30-37-66
IVECO MAXI, 1992 r., Zeta turbo, biały, blaszak. bliźniacze' 
koła, masa całkowita 7.400 kg, • 26.000 zł. Leszno, tel. 
065/529-72-40,065/527-11-37.0601/76-63-41 
IVECO TURBO STAR, 1992 r., 700 tys. km, biało-czerwony, 
360 KM, skrzynia ZF-16, resory, pełne wyposażenie elektr., 
klimatyzacja, webasto, pełne ospoilerowanie, nowe opony, 
hydraulika, stan b. dobry, - 28.500 zł + VAT. Oleśnica, tel. 
071/399-37-42,0607/53-05-58 
IVECO DAILY, 1994 r., 220 tys. km, 2500 ccm, turbo D, czer
wony, maksymalnie przedłużony i podwyższony, stan b. do
bry, nowe opony, serwisowany, - 29.900 zł lub zamienię. Ża
gań, tel. 0600/33-22-19
IYEC 0130-14 M, 1981 r. ład. 7 1, silnik i kabina po naprawie 
głównej, skrzyniowy, • 12.000 zł. Opole, tel. 077/454-38-79 
IVEC0 190-30,1986 r., biały, ciągnik siodłowy, w ciągłej eks
ploatacji, przegląd do 2002 r, • 14.000 zł + VAT lub zamienię 
na ładowarkę L 200. Szprotawa, tel. 0601/79-46-94 
IY E C 0190-33,1987 r. zarejestrowany, ciągnik siodłowy, na 
poduszkach, bogate wyposażenie, po malowaniu, stan b. 
dobry + naczepa Trailor, oplandekowana, • 31.000 zł. Legni
ca, tel. 076/887-13-85,0609/51 -26-04 
IVECO 35-10,1992 r., 290 tys. km, 2500 ccm, turbo D, czer
wony, skrzyniowy, plandeka celna, wym. 4 x 2.25 x 2.1 m,

sprowadzony w całości, • 29.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel.
074/811-07-90,0605/65-82-15
IYECO 35-10,1993 r., 119 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały,
podwyższony, wspomaganie, ABS, bliźniacze koła. alarm,
udokumentowane pochodzenie, I właściciel w kraju, stan b.
dobry, • 28.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-35-28 po godz. 18.
0601/69-24-11
IVECO 35-10, 1994 r., 2800 ćcm, turbo D, biały, wysoki, 
19-miejsc, lotnicze reg. fotele, z  podłokietnikami, przyciem
niane szyby, przebieg 204000 km, hak, bez wypadku • 58.000 
zł. Zielona Góra, tel. 0601/75-66-02 
IVECO 35-10,1994 r., 200 tys. km, 2500 ccm, turbo D bliźnia
cze koła, przedłużony, podwyższony, wzmocnione zawiesze
nie, - 33.000 zł. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
IVECO 35-10,1996 r., 2500 ccm. biały, plandeka 4.20x2.2x2.2 
m + przyczepa 4.2x2.2x2.2 m, • 60.000 zł. Nysa, tel. 
0604/15-69-21
IVECO 35-10,1996 r., 120 tys. km, 2500 ccm, turbo D, żółty, 
maks. długi, wysoki, blaszak, bliźniacze koła, I właściciel, 
kupiony w salonie, alarm, immobilizer, stan b. dobry, - 40.000 
zł + VAT. Wrocław, tel. 0603/37-56-84 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w intemecie pod numerem - A00439 
www.autogielda.com.pl)
IYECO 35-10,1996 r., 142 tys. km, 2800 ccm, TDi, biały, stan 
idealny, serwisowany, I właściciel, podwyższony, radioodtwa
rzacz Sony, model '97, faktura VAT, możliwe raty, - 37.000 żł 
lub zamienię na osobowy, 8-10 lat. Strzelin, tel. 071/392-80-41
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IYECO 35-10 TURBODAILY, 1997 r., 170 tys. km, 2800 ccm, 
biały, podwyższony, przedłużony, przegroda celna, kupiony 
w salonie, serwisowany, stan b. dobry, • 43.000 zł. Lubin, tel. 
0604/94-17-70.0604/94-17-71 
IYECO 35-10 TURBO DAILY. 1997 r., 2800 ccm, turbo D, bia
ły, wspomaganie kierownicy, podwyższony, przedłużony, ku
piony w salonie, 3 miejsca siedzące, stan b. dobry, • 36.000 zł 
(brutto). Ząbkowice śląskie, tel. 0602/70-67-23 
IVECO 35-10 MAXI, 1999 r., 50 tys. km, 2800 ccm, turbo D, 
biały, z salonu, stan idealny, • 50.000 zł lub zamienię na sa
mochód osobowy. Wrocław, tel. 0608/17-96-55 
IVECO 35-8,1989 r„ 350 tys. km, 2500 ccm,' diesel, bia- 
ło-niebieski, wym. 3.5 x 2.0 x 1,9 m, tył zamykany drzwiami, 
ład. 1,21, zarejestrowany na kat. B, nowe opony, • 9.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/359-10-12,0605/57-26-33 
IYECO 40-10 DAILY, 1996 r., 250 tys. km, turbo D, biały. •
40.000 zł. Oleśnica, tel. 0602/31-42-20 
IVECO 45-10 DAILY, 1993 r., 275 tys. km, 2500 ccm, TD' bia
ły, kontener, wym. 4 x 2 x 2.3 m, - 29.000 zł. Sława, tel. 
068/356-77-35.0603/66-87-33 
IVECO 45-10,1995 r., biały, maxi furgon - 45.000 zł. Wro
oław, tel. 0601/70-00-02
IYECO 50-01, 1991 r. chłodnia 6-komorowa, • 27.000 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/592-03-44

IVECO 35-10,1996/97 r„ 120 tys. km, tur
bo diesel, 2800 ccm, I właściciel, podwójnie 
podwyższony, maxks. długi, bez wypadku, 
hak, stan b. dobry - 39.000 zł (faktura VAT). 
Tel. 074/867-88-03, po godz. 18

IVECO 59-12 FURGON, 1994 r., 220 tys. km, 2500 ccm. TDi. 
srebrny metalic, 17 m2, nowe opony, ABS, tempomat, weba
sto, fotel pneumatyczny, halogeny, zbiornik 120 I, hak, bez 
nadkoli, - 39.000 zł. Kłodzko, tel. 074/865-51-00 
IYECO 59-12,1996/97 r., 240 tys. km, 2800 ccm, TDI, biały, 
aluminiowy kontener, wym. 5.15 x 2.15 x 2.20 m, bliźniacze 
koła, tachometr, kupiony w salonie w Polsce, spoiler, stan b. 
dobry, ład. 2.950 kg, masa całkowita 6000 kg, • 52.000 zł. 
Wrocław, teł. 0601/70-59-91
IYECO 59-12 TURBODAILY, 1996/97 r., 210 tys. km. 2800 
ccm, TDI, biały, blaszak, kupiony w salonie, maks. przedłużo
ny i podwyższony, ład. 3.2 t, • 54.500 zł. Wrocław, tel. 
071/349-27-83,0601/55-26-69 
IYECO 70-10,1986 r., 4600 ccm, diesel, kakaowy, duży bla
szak, ład. 3 1,20 m3, nowe opony, przedłużony, podwyższo
ny, bliźniacze koła, stan dobry, furgon, -10.500 i i  lub zamie
nię na pomoc drogową, terenowy. Wrocław, tel. 0503/92-35-75 
IYECO 80-10,1988 r. dł. 6.5 m, szer. 2.45 m, ład. 3.451, ♦
25.000 zł. Brzezina, tel. 0717317-72-45 
IYECO 80-15 EUROCARGO, 1992 r., 430 tys. km wym. skrzyni 
6.2x 2.4x 2.4 m, sypialnia, webasto, przyczepa 7.4x 2.4x 3 m, 
ład. 2 1, - 51.000 zł. Kłodzko, tel. 0602/65-70-71 
IVECO 80-15 E, 1995 r., 265 tys. km, 6000 ccm, TDi. biały, 
kontener 6.2 x 2.4 x 2.4 m, kupiony u dealera, winda zała-
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dowcza, stan b. dobry, 6-biegowy, - 59.000 zł ♦ VAT. Wro
cław, tel. 071/339-03-93 w godz. 9-18,0501/76-03-02 
JELCZ STEYR, 1978 r. wywrotka 3-stronna, po remoncie 
kapitalnym silnika i skrzyni biegów, techn. sprawny, - 23.000 
zł. Mielec, tel. 017/788-29-62
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 i. 
068/359-36-09 po godz. 15 03002701

JELCZ 315, biały, + przyczepa HL, 101, wywrotka, stan do
bry, w całości lub na części, • 7.000 zł. Godziszowa, gm. Dłu
gołęka, tel. 071/398^76-15.0608/05-'. 4-90 
JELCZ 31$ skrzyniowy, - 4.000 zł. Oława, tel. 071/313-34-06 
JELCZ 315 2W, 1979 r. wywrót, podwójne burty dł. 5 m, opo
ny dobre ♦ przyczepa HL-2W, 90 r., stan dobry - 9.500 zł. 
Kluczbork, tel. 077/418-73-50
JELCZ 315,1979 r., biało-szary, wywrotka 3-stronna, burty 
190 cm, zarejestrowany, z  przeglądem, w ciągłej eksploatacji
• 7.500 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-52-95
JELCZ 315,1980 r., 80 tys. km, zielony, skrzyniowy, wywrot
ka na 3 strony, w ciągłej eksploatacji, podwyższony, dodatko
we części, - 7.500zł. Wrocław, teł. 0608/51-12-99 
JELCZ 315,1984 r., 200 tys. km, SW-680, biało-niebieski, po 
remoncie w 1990 r, - 6.000 zł. Obora, gm. Lubin, tel. 
0602/17-73-36
JELCZ 315,1985 r. wywrotka, ład. 8 1, w ciągłej eksploatacji,
• 10.000 zł. Bolesławiec, tel. 0602/45-33-20
JELCZ 316,1976 r., 120 tys. km, turbo D, niebieski, skrzynio
wy, ład. 101, trzecia oś podnoszona na poduszce, ważny ta
chometr, ważny przegląd, plandeka niebieska i stelaż, • 9.500 
zl. Żagań, tel. 068/477-35-17
JELCZ 317,1976 r., 11100 ccm, zielony, stan dobry, wywrót 
na 3 strony, wysokie burty, • 5.800 zł. Głogów, tel. 
076/835-55-06
JELCZ 317 C. 1977 r., 68 tys. km, 11100 ccm, turbo D. biały, 
ciągnik siodłowy, przebieg podany po ostatniej naprawie głów
nej + naczepa Zremb ND 180, metalowe burty, L-10, MB-14, 
zestaw w cenie złomu użytkowego. Kępno, tel. 062/782-47-55 
JELCZ 317 D, 1979 r. + naczepa NW 180 z 1986 r, - 6.000 zł. 
Ostrzeszów, tel. 062/730-42-24 
JELCZ 317 WK, 1983 r., 11100 ccm 3-stronna wywrotka, ta
chometr, - 8.700 zł. Zagórze śl., gm. Walim, tel. 074/845-39-26 
JELCZ 317 3W, 1984 r., niebieski, techn. sprawny, w ciągłej 
eksploatacji, po remoncie, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 
0604/50-69-89
JELCZ 317, 1984 r. na kłonicach, do przewozu drzewa, z 
dźwigiem, silnik do remontu, • 3.500 zł. Osiecznica, tel. 
075/731-21-28,075/731-22-07 
JELCZ 317,1984 r. ciągnik siodłowy, • 4.200 zł możliwe raty 
lub zamiana na ciągnik rolniczy. Rudna, teL 076/843-43-06 
JELCZ 317 D, 1986 r. wywrót 3-stronny. opony 1100. doku
mentacja, • 8.500 zł lub zamienię na osobowy, busa. Wro
cław, tel. 0604/82-56-45
JELCZ 317 D, 1986 r. wywrotka 3-stronna, opony 1100, - 8.800 
zł lub zamienię na osobowy, busa. Wrocław, tel. 0600/63-30-62 
JELCZ 317 W, 1987 r., diesel, biały, w ciągłej eksploatacji, 
wywrotka, zarejestrowany, stan dobiy. -10.000 zł + VAT. Ząb- 
kowice Śląskie, tel. 074/815-16-15.0601/79-96-58 
JELCZ 317,1988 r., kolor groszkowy, 3-stronna wywrotka, 
podwyższone burty, w ciągłej eksploatacji, stan techn. dobry,
• 16.000 zł lub zamienię na osobowy. Czerwona Woda k. 
Węglińca, tel. 075/778-03-86

Sprzedam samochód ciężarowy 
JELCZ  317 D TURBO (ciągnik siodłowy) 

1988 r., przegląd techniczny aktualny, 
cena - 6.000 zł
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Zbigniew Serbeński, tel. 0-604 122 973

JELCZ 317,1989 r., 120 tys. km, popielaty, ciągnik siodłowy, 
stan b. dobry, • 11.000 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
074/817-31-83
JELCZ 317 3W, 1990 r. opony tylne 50%, nowe opony przed
nie, nie wymaga napraw, stan dobry, • 11.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/885-52-01
JELCZ 317 W, 1991 r., 53 tys. km, SW-680. szary, stan do
bry. Strzelin, tel. 071/392-24-16,0606/35-02-93 
JELCZ 325,1982 r. ład. 8 1, skrzyniowy, - 5.500 zl. Bogusła- 
wice k. Oleśnicy, tel. 071/314-75-21 
JELCZ 325,1983 r., turbo, biało-niebieski, nowe opony przed
nie, - 8.500 zł. Świdnica, tel. 074/640-26-08,0502/43-39-58 
JELCZ 325,1984 r„ 115 tys. km, 11100 ccm, kość słoniowa, 
wywrotka na boki, skrzynia ładunkowa metalowa, wym. 5,2 x
2,3 x 1 m, 6-biegowy, kabina po malowaniu, zużycie opon 
50%, techn. sprawny, - 6.000 zł. Kowary, tel. 075/718-31-83, 
0606/25-28-23
JELCZ 325,1984 r., turbo D, biało-czerwony, 2-stronna wyr 
wrotka, tachometr do 2003 r., stan b. dobry + przyczepa Ka- 
essbohrer, 3-osiowa, stan idealny, razem lub osobno, -19.000 
■zł. Zielina, tel. 077/466-88-24
JELCZ 325,1985 r., 37 tys. km ład. 9 1, tachograf, nowe opo
ny, nowe akumulatory, plandeka, 2. właściciel, stan b. dobry, 
- 9.500 zł. Wrocław, tel. 324-95-66 po godz. 16,0602/58-43-83 
JELCZ 325,1987 r„ ciemnozielony, chłodnia, zadbany, spraw
ny agregat, stan b. dobry + części zapasowe, - 11.000 z ł . ., 
tel. 0601/14-75-17
JELCZ 325,1988 r., 85 tys. km, 11000 ccm, diesel, niebieski, 
izoterma, po remoncie silnika, stan dobry, • 9.500 zł. Lądek 
Zdrój, tel. 074/814-75-50
JELCZ 325,1988 r., 137 tys. km, 11100 ccm, zielony skrzy
niowy, wywrót, nowa skrzynia ładunkowa, dzielone burty, 
wymiary 5,3x2,45x1,1 m, nowa hydraulika ♦ Robur furgon z 
1988 r, • 10.800 zł. Opole. tel. 0607/46-68-69 
JELCZ 325,1988 r., niebieski, skrzynia, ład. 8 ton, - 6.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/845-16-62 
JELCZ 325,1989 r. z  przyczepą D 83, wywrotka, długa, • 9.000 
zł. Wieruszów, tel. 0601/99-57-34 
JELCZ 325,1990 r. chłodnia, sprawny, kabina nowego typu, 
• 9.000 Zł. Świdnica, tel. 074/853-71-85 
JELCZ 342 S, 1990 r., 100 tys. km, 11100 ccm, biały, w cią
głej eksploatacji, stan dobry, - 12.000 żł. Brzeg, tel. 
077/411-22-33,0602/71-28-66 
JELCZ 640 3W STEYER, 1980 r. wywrotka, 2 sztuki, -15.000 
zł. środa Śląska, tel. 0605/21-59-13 
JELCZ 642 3W, 1989 r., 80 tys. km, 11100 ccm. diesel, poma
rańczowy, stan techn. dobry, w ciągłej eksploatacji, oryginal
na 3-stronna wywrotka, opony zużyte w 30%. - 28.000 zł. 
Mirków, tel. 071/315-11-10
JELCZ STEYR, 1981 r. po remoncie kapitalnym silnika, mo
stów i zawieszenia, ład. 181,3-stronny wywrót, koła bezdęt-

kowe. w ciągłej eksploatacji, - 29,500 zł. W/ocław. tel. 
0601/7^33-66, ■, - ::-
KAMAZ, 1978 r. ciągnik siodłowy, - 5.000 zł. Zielona Góra. 
tel. 0600/39-23-58
KAMAZ, 1988 r., pomarańczowy, wywrotka, stan b. dobry, -
21.000 zł. Zgorzelec, tel. 0502/11-94-80 ‘
KAMAZ, 1989 r., pomarańczowy, wywrotka, nowe opony, stan 
dobry, -19.000 zł. Wrocław, tel. 0600/16-04-18 
KAMAZ 45112,1992 r., 4 tys. km, czerwony, wywrotka, wym. 
330 x 240 cm, 2 turbiny, ład. 12 t, kabina z łóżkiem, opony
1.100 x 20.1 tłok, stan dobry, - 17.500 zł. Olbrachtów, gm. 
Żary, tel. 0501/27-95-87 J
KAMAZ 5320, 1978 r. skrzyniowy, HDS, wywrót na boki, -
25.000 zł. Świdnica, tel. 074/851-95-95 do godz. 16, 
0602/38-38-90
KAMAZ 5320,1979 r., 32 tys. km, 10850 ccm, niebieski, z 
przyczepą Verdau, zestaw samowyładowczy, ład. 231, techn. 
sprawny, w ciągłej eksploatacji, nowe opony, -14.000 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/831-33-54,831-61-30 
KAMAZ 5320,1979 r., 79 tys. km, 10840 ccm, diesel, czer
wony, kabina sypialna, plandeka (wys. 2.3 m), spoiler, połów
ki, RO, CB-radio, po remoncie, + przyczepa D-83, plandeka 
(wys. 2.3 m), po remoncie, stan całości dobry, ważny prze
gląd, -14.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-06-65 ______
KAMAZ 5320,1981 r., siwy, kabina z 91 r., po remoncie kapi
talnym, stan techn. b. dobry, przystosowany do przewozu 
drewna stosowego, - 15.000 zł. Kraszewice, tel. 
0607/57-63-44
KAMAZ 5320,1981 r., 11100 ccm, diesel, żółty, HDS, udźwig 
3 tony, wywrót, półbiegi, po remoncie silnika, kabina po re
moncie w 2000 r., w ciągłej eksploatacji, - 20.000 zł. Lubin, 
tel. 076/847-63-66,0601/71-71-70 
KAMAZ 5410,1980 r., 30 tys. km, 10850 ccm, bordowy, cią
gnik siodłowy z naczepą Zremb ND 162, ład. 161, dłużyca, 83 
r., stan techn. b. dobry, • 15.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
0608/81-89-89 w godz. 7-15
KAMAZ 54112,1987 r., czerwony, kabina, półbiegi, wywrót 
do tyłu, - 20.000 zł. Bolesławiec, tei. 0601/55-23-47 
KAMAZ 5511,1978 r„ 82 tys. km, 10850 ccm, diesel, czer
wony, ciągnik siodłowy, stan techn. b. dobry, nowe opony, •
15.000 zł. Opole, tel. 077/457-54-80,0501/54-04-15 
KAMAZ 5511,1979 r . , 1980,1986 i 1993 r., 4 szt., oryg. wy
wrotki, zadbane, w ciągłej eksploatacji, nowe opony i akumu
latory, 2 silniki po remoncie kapitalnym • 20.000-28.000 zł. 
Jelenia Góra. tel. 0601/56-65-70
KAMAZ 5511,1979 r., czerwony, oryg. wywrotka, stan dobry, 
• 15.000 zł. Sędzisław, woj. jeleniogórskie, tel. 0606/38-34-85 
KAMAZ 5511, 1979 r., diesel, stalowy, wywrotka, kabina z 
1989 r., silnik z 1993 r., kiper nowego typu, długi, nowe opo
ny, dużo nowych części, stan b. dobry, - 22.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/15-67-18
KAMAZ 5511,1980 r. kabina i kiper wymieniony na nowy w 
1991 r, • 16.000 zł lub zamienię na osobowy. Kłodzko, tel. 
074/647-64-29,0604/89-09-24 
KAMAZ 5511,1980 r. stan dobry. 2 sztuki, -15.500 zł. Wro
cław. tel. 0605/54-23-59
KAMAZ 5511,1981 r., 42 tys. km, 10850 ccm, niebieski, oryg. 
wywrotka, w ciągłej eksploatacji, techn. sprawny, po remon
cie kapitalnym silnika, nowe opony (900x20), • 12.000 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-33-54,831-61-30 
KAMAZ 5511,1981 r., niebieski, wywrotka, po kapit. remon
cie silnika, mostów, wózków, nowe opony, w ciągłej eksplo
atacji, -19.000 zł. Wrocław, tel. 0601/78-33-66 
KAMAZ 5511,1982 r., 120 tys. km, 10850 ccm, diesel, poma
rańczowy, stan techn. dobry, w ciągłej eksploatacji, oryginal
na wywrotka, opony zużyte w 30%, - 14.000 zł. Mirków, tel. 
071/315-11-10
KAMAZ 5511,1984 r. stan dobry, - 19.500 zł. Wrocław, tel. 
0605/54-23-59
KAMAZ 5511,1988 r., czerwony, wywrót na 3 strony, duża 
kabina, półbiegi, zamienię na VW Golfa III, TDi. Opole, tel. 
077/421-99-36,0609/35-62-81 
KAMAZ 65115,1999 r., 35 tys. km, turbo D, zielony, ład. 161, 
oryg. wywrotka, półbiegi, blokada mostów, webasto, radio, 
felgi, euro, zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji, stan b. do
bry. - 83.000 zł. Lubin, tel. 076/847-63-66,0601/71-71-70 
KIA 2700,1999 r., 35 tys. km izoterma, immobilizer, stan b. 
dobry, - 36.000 zł. Oleśnica, tei. 071/314-35-01.0601/70-49-87 
KIA CERES, 1995 r., 50 tys. km, 2200 ccm, diesel kontener, 
ład. 1,41, -16.000 zł. Opole. tel. 077/431-90-66 
KIA TOPIĆ, 1991 r.. 150 tys. km, 2500 ccm, diesel, niebieski 
metalic, silnik kpi., oryg., stan dobry, -14.500 zł lub zamienię 
na osobowy albo inne propozycje. Zielona Góra, tel. 
068/359-30-02
LIAZ 110,1983 r.. turbo, niebieski, hydraulika do wywrotu, w 
ciągłej eksploatacji, • 5.500 zł. Nysa, tel. 077/431-72-26 
LIAZ, 1984 r., turbo z hydrauliką, silnik z 1990 r., po lakiero
waniu, przygotowany do rejestracji. • 6.000 zł. Płoty, gm. Czer
wieńsk, tel. 068/327-88-17.068/327-87-15 ■?
LIAZ, 1985 r. + przyczepa, 3-osiowa, skrzyniowa, • 12.000 zł. 
Jodłów, tel. 077/435-63-42
LIAZ 100,1985 r.. 170 tys. km, turbo, niebieski, ciągnik sio
dłowy, koła bezdętkowe, nowe akumulatory, przystosowany 
do wywrotu, gotowy do pracy, - 5.500 zł. Kłodzko, teł. 
074/867-64-49
LIAZ 110.054,1986 r., 11940 ccm, wiśniowy, + przyczepa 
Kaesbohrer, 3-osiowa, na poduszkach, po remoncie silnika, 
nowa sprężarka, pompa wtryskowa po regeneracji, na gwa
rancji, ład. zestawu 241, na całości niskie plandeki, cena brut
to, • 20.000 zł. Oleśnica, tel. 071/399-37-32 po godz. 20 
LIAZ, 1987 r., 160 tys. km, 280 KM, niebieski, 3-stronna wy
wrotka, przerobiony z  ciągnika siodłowego, • 12.500 zł lub 
zam ienię na Stara 200, wywrotkę. Przemków, teł. 
076/831-91-91,0604/55-62-37 
LIAZ, 1987 r. skrzyniowy, stan dobry, nowy akumulator, - 6.500 

.zł. Wołów. tel. 071/389-28-38.0607/40-78-44 
LIAZ 110,1987 r. po remoncie silnika i zawieszenia, nowy 
akumulator i plandeka, • 11.000 zł. Długołęka, tel. 
071/315-49-59 po 16,0603/17-37-20 
LIAZ, 1987 r., 140 tys. km, 12000 ccm, biały, oplandekowany, 
radio, TV, ekspres do kawy, po przeglądzie (w 03.2001 r.), 
stan b. dobry, -18.000 zł. Kamienna Góra, tel. 075/746-20-48, 
0608/89-78-45
O  LIAZ, 1988 r., 80 tys. km, czerwony, wywrotka, 

koła bezdętkowe, po remoncie 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, 1989 r., turbo D skrzyniowy, silnik febr. nowy (1998 r.), 
skrzynia biegów z  półbiegami, dł. skrzynia ładunkowa, wyso
kie burty, stan opon 70%, nowe akumulatory, atrakc. wygląd, 
-16.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0605/53-38-49,0607/10-08-49 
LIAZ 110,1989 r. opony bezdętkowe, webasto + przyczepa, 
ład. 11,51+plandeki. -18.000 zł. Trzebnica, tel. 071/312-32-98 
LIAZ 150.261,1989 r„ 12000 ccm, 320 KM, niebieski, wy
wrotka, w ciągłej eksploatacji, wysokie burty, silnik i inne pod
zespoły po remoncie + przyczepa 3-osiowa, wysoka, opony 
bezdętkowe, • 30.000 zł brutto, lub zamienię na osobowy. 
Bogacica, gm. Kluczbork, tel. 077/413-07-25 
LIAZ, 1989 r., turbo intercooler, niebieski, wywrotka, stan do
bry, w ciągłej eksploatacji, • 19.000 zł. Kłodzko„ tei. 
074/867-43-91,0601/82-86-93 
LIAZ 111.800,1989 r. auto do transportu dłużycy leśnej, przed
ni napęd, dźwig Hara 80, przyczepa kłonicowa, stan techn. b. 
dobry, możl. kupienie z platformą do transportu drewna sto
sowego, poj. 25 m3, • 48.000 zł + YAT. Kudowa Zdrój, łoL 
0602/69-90-51
LIAZ, 1989 r. ciągnik siodłowy, z przystawką do kiprowania, 
intercooler, na poduszkach, - 22.000 zł + VAT lub zamienię. 
Środa śląska, tel. 071/317-80-76 do godz. 16 
LIAZ 110.561,1990 r. ciągnik siodłowy, techn. sprawny, -
18.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-53-92,0502/34-00-94
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LIAZ 111.800,1990 r. oryg. auto do transportu dłużycy le
śnej, przedni napęd, dźwig i przyczepa kłonicowa, dozór, stan 
zestawuIdealny, -'55.000 zł + VAT lub zamienię na osobowy. 
Kudowa Zdrój, tel. 0602/69-90^51'
LIAZ 111.60,1990 r., niebieski, do przewozu dłużycy leśnej, 
z dźwigiem Hara 80, wózek do dłużycy, stan b. dobry, -~46.OQ0 
zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35 
LIAZ 110,1990 r. ciągnik siodłowy, stan b. dobry, - 13.500 zł. 
Polanica Zdrój, tel. 0603/63-12-95 
LIAZ 110.55,1990 r., 11940 ccm, niebieski, po remoncie sil
nika, nowe ogumienie, aktualna rejestracja, stan b. dobry, •
12.000 zł. Zielona Góra, tel. 0601/21-77-48,068/382-56-31 
LIAZ 110.561,1990/91 r. stan b. dobry, na poduszkach, turbo 
intercooler, webasto, przystawka do wywrotu, nowe opony, -
17.000 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/847-38-92 
LIAZ 110.571,1991 r„ 300 tys. km, niebieski, na poduszkach, 
opony bezdętkowe, - 12.000 zł + VAT. Polanica Zdrój, tel. 
0605/32-69-11
LIAZ 111.800,1991 r. auto do transportu dłużycy leśnej, dźwig 
Hara 80, przedni napęd, stan techn. dobry, - 47.000 zł + VAT. 
Kłodzko, tel. 0605/26-85-00
LIAZ 111.60,1991 r., niebieski, do przewozu dłużycy leśnej, 
z  dźwigiem Hara 80, wózek do dłużycy, stan b. dobry, • 47.000 
zł + VAT. Ratno Dolne. tel. 0603/71-67-11 
LIAZ 110,1992 r., biały, maxi, ciągnik siodłowy, stan idealny, 
poduszki, opony bezdętkowe, • 18.000 zł + VAT. Ratno Dolne, 
tel. 074/871-28-29,0603/7t-67-11 
LUBLIN 3352,1993/94 r., 68 tys. km, 2400 ccm, diesel, pia
skowy, kontener, stan b. dobry, owiewka, - 11.700 zł lub za
mienię na osobowy. Rogów, tel. 076/858-40-55, 
0604/69-81-09
LUBLIN, 1995 r., 42 tys. km, 2417 ccm, biały, stan b. dobry, w 
ciągłej eksploatacji, -10.500 zł. Wrocław, tel. 071/353-57-30 
LUBLIN 3372,1995 r., 149 tys. km, 24Q0 ccm, diesel, biały, 
izoterma, dużo nowych części, stan b. dobry, -13.900 zł. Wro
cław, tel. 0601/78-15-78
LUBLIN FURGON, 1996 r., 82 tys. km, 2400 ccm, diesel, bia
ły, 3 osoby +1100 kg, kabina z  tworzywa polisterowego, bez 
korozji, możliwość przewozu art. spożywczych, • 18.000 zł. 
Lubin, tel. 0607/15-92-77 po godz. 20 
LUBLIN, 1996 r., 100 tys. km, 2500 ccm, diesel, czerwony, 
stan b. dobry, plastikowy kontener (2,7x1,7x1,65), nowy mo
del, 4 opony nowe, pasek rozrządu, sprzęgło, książka serwi
sowa, - 15.500 zł lub zamienię na tańszego busa. 58-150 
Wrocław, tel. 071/348-56-10 po godz. 18,0601/87-14-08 
LUBLIN, 1996/97 r., 130 tys. km, 2400 ccm, diesel, czerwo
ny, skrzyniowy, -17.500 zł. Gromadka, tel. 076/817-29-87 
LUBLIN 3352,1997 r., 137 tys. km, 2417 ccm, diesel, niebie
ski. - 20.000 z ł... tel. 0601/84-47-31 
LUBLIN 3307,1997 r., diesel kontener, wspomaganie, 3-oso- 
bowy, RM, • 21.000 zł. Gryfów Śl., tei. 075/781-42-63 
LUBLIN II, 1997 r„ 2400 ccm, turbo D kontener - cena 22.000 
* VAT. Łagiewniki, tel. 071/393-92-83 
LUBUN 3504,1997 r., 2400 ccm, diesel stan b. dobry, - 23.000 
zł (możl. wyst. fakt. VAT). Wrocław, tel. 0605/33-09-00 
LUBLIN II3302,1997/98 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, fur
gon, 3 miejsca siedzące, kupiony w salonie, stan silnika i bla
charki b. dobry, wspomaganie kierownicy, -15.000 zł t  VAT. 
Ząbkowice śląskie, tej. 0600/55-05-84 
LUBLIN II, 1997/98 r., 2400 ccm, diesel, biały, kontener, 3 
miejsca siedzące, kupiony w salonie, wspomaganie kierow
nicy. stan silnika i blacharki b. dobry, -17.700 zł + VAT. Ząb
kowice Śląskie, tel. 0602/70-67-23 
LUBLIN II. 1998 r., 30 tys. km, 2400 ccm, turbo D, zielony, 
skrzyniowy, przedłużony, oplandekowany, wspomaganie kie
rownicy, stan b. dobry, - 26.000 zł (brutto). Wrocław, tel. 
071/782-73-80 do godz. 15,071/317-12-63 
LUBLIN II, 1998 r., 60 tys. km, 2400 ccm, turbo D, zielony, 
izoterma, ład. 1300 kg. wymiary 340 x 200 x 180. wspomaga
nie kierownicy, stan idealny, faktura VAT, • 26.000 zł (netto). 
Wrocław, tel. 071/317-12-63,071/316-84-69 
LUBLIN II3574,1998 r., 90 tys. km, 2400 ccm, turbo D, zielo
ny, izoterma, ład. 1250 kg, v^miary 3.4 x 2.0 x 1.8 m, stan b. 
dobry, faktura VAT, - 24.400 zł + VAT. Wrocław, tel.

‘ 071/373-74-27,0601/57-76-68 
LUBLIN II 3322,1998 r., 2400 ccm, diesel, biały, 9 miejsc 
siedzących, częściowo oszklony, wspomaganie kierownicy, 
bez wypadku, stan silnika i blacharki b. dobry, kupiony w sa
lon ie, serwisowany, • 20.000 zł + VAT. Z iębice, tel. 
0602/37-79-98
LUBLIN II, 1995/99 r„ 2400 ccm, turbo D, biały, blaszak, 
oszklony, 6 osób + 850 kg, wspomaganie kierownicy, zadba
ny, nowe opony, - 26.500 zł (brutto, faktura VAT). Wrocław, 
tel. 071/782-73-80 do godz. 15,071/317-12-63 
LUBUN III 3584,1999 r., 35 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, 
blaszak. podwyższony, 3 osoby + 1000 kg, wspomaganie kie
rownicy, immobilizer, stan idealny, - 35.500 zł (brutto). Wro
cław, tel. 071/782-73*80 do godz. 15,071/317-12-63 
LUBUN III, 1999 r., 50 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, kon
tener. 3 miejsca, książka serwisowa, stan b. dobry, przejęcie 
leasingu, 10 rat, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-16-10 
MAGIRUS DEUTZ, 1978 r., 11576 ccm, diesel, niebieski, stan 
silnika i blacharki b. dobry, wspomaganie kierownicy. 5-bie
gowy, skrzyniowy, oplandekowany, aluminiowe burty, ład. 10 
t, -11.000 zł. Stoszowice, woj. wałbrzyskie, tel. 0602/45-34-55 
MAGIRUS DEUTZ, 1979 r.. 11576 ccm. diesel, niebieski, stan 
silnika i blacharki dobry, 5-biegowy, wspomaganie kierowni
cy, aluminiowe burty, podnoszona kabina, Z łóżka, skrzynio
wy, oplandekowany, wym. 7 x 2.45 x 2.25 m, -11.700 zł. Sto
szowice, woj. wałbrzyskie, tel. 0602/45-34*55 
MAGIRUS IVECO M-90,1980 r., 4058 ccm, diesel, granato
wy, skrzyniowy, opladekowany, nowy przegląd, • 9.000 zł lub 
zamienię na osobowy, albo wywrotkę. Bolesławiec, tel. 
075/734-51-27,0607/15-10-44 
MAN 13.168, 6000 ccm, diesel izoterma 13p 6.2z2.35z5.2, 
uchylana kabina, po regeneracji resorów i pompy wody, dużo 
kolorowych części, -13.500 zł. Lubin, tel. 076/844-92-41 
MAN 17.192,1988 r., diesel, niebieski, kabina sypialna, we
basto, skrzynia ład. o dł. 6.3 m, szer. 2.45 m, ład. 8 1, - 43.000 
zł + VAT. Wrocław, tel. 071/785-61-21,0601/87-71-28 
MAN 19.281 FS, 1984 r., zielony, ciągnik siodłowy, podwójna 
kabina, hydraulika i naczepa trójstronna wywrotka 3-osiowa, 
stan dobry, 40.000 zł + 17.000 zł. Bolesław iec, tel. 
0601/55-23-47
MAN 19.372,1991 r., 580 tys. km, 372 KM. biały, ABS. weba
sto, naczepa SCHMITZ, 1989 r., plandeka, cena zestawu. •
85.000 zł. Krosno Odrz., tel. 068/383-58-93
MAN 20.403,1995 r. 6x4, dźwig do cegły • 73.000 DEM. Su
lechów. Niemcy, tel. 068/385-00-31.0049/17-15-22-56-68 
MAN 24.362,1988 r. 3-osiowy, z hydrauliką, • 38.000 zł + 
VAT od faktury. Żychów, tel. 062/763-41-56,0601/88-73-75 
MAN 690,1980 r., 3500 ccm kabina uchylna, skrzynia 4.50 x 
2.20 m, stan b. dobry, - 15.000 zł. Twardogóra, tel. 
071/315-03-50
MAN 8.150,1992/93 r., 89 tys. km, 6900 ccm, diesel, biały, 
meblowóz, ład. do 7.51, stan Idealny, sprowadzony z  Niemiec, 
udokumentowane pochodzenie, oryginalny przebieg, • 44.000 
zł lub zamienię na osobowy. Bralin, tel. 062/781 -27-56

MAN 8.150,1993 r., 4000 ccm, TDi kontener, meblowóz, gład
kie ściany, ABS, blokada mostu, winda z  klapą (2 lata), po
duszki. - 42.000 zł + VAT. Gdynia, tel. 0502/57-17-54
0  MAN 8.150,1994 r., diesel skrzynia z  ża luzją bocz* 

ną, tylne drzwi, b liźn 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

MAZ 504.17,1978 c.,10 tys- km, 11150 ccm, diesel, szary, 
techn. sprawny, - 2.500 zł. Tawczów Wielki, gm. Trzebnica, 
tel. 071/312-75-38 po godz. 18 
MAZ 528,1987 r., biały, ciągnik siodłowy, do 'remontu, .+ na
czepa 2-osiowa, 1972 r., do remontu, - 7.000 zł. Lubin, tel. 
076/844-67-83,0603/93-11-57 
MAZDA E2200,1989 r., 196 tys. km, 2200 ccm, diesel, biały,
3-osobowy, blaszak, nowe opony, nie wymaga napraw, • 9.000 
zł. Trzebnica, tel. 071/312-81-70.0608/t2-44-56 
MERCEDES 1113,1982 r., 6000 ccm, diesel, niebieski, stan 
b. dobry, aluminiowy kontener o wym. 6,50 x 2,50 x 2,50 m. 
ład. 7 1. wspomaganie kierownicy, nowe opony, owiewka da
chowa, hamulce pneumatyczne, w ciągłej eksploatacji, atrak
cyjny wygląd, tachograf, hak, po remoncie silnika, - 25.500 zł 
lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-73-19,0602/22-73-24 
MERCEDES 1117,1986 r., 5917 ccm, niebieski, skrzyniowy, 
plandeka z nadbudową sypialną, po remoncie kapitalnym sil
nika, nowe opony (na gwarancji), - 42.000 zł. Świdnica, tel. 
0601/79-79-37
MERCEDES 1117,1992 r., 5958 ccm, biały, ład. 4.85t, dł. 6.5 
m, szer. 2.5 m, wys. 2.65 m, na 16 europalet, duża kabina 
sypialna, zaczep duży i mały, webasto, komplet nowych opon, 
klapa załadunkowa, - 49.000 zł + VAT. Świdnica, tel. 

'0601/79-79-37
MERCEDES 1320,1987 r.. 5917 ccm, biały, duża kabina sy
pialna, webasto, ład. 7 1, szer. 2,5 m, wys. 2,5 m, na 15 euro
palet, komplet nowych opon, zaczep mały i duży, - 47.000 zł. 
Świdnica, tel. 0601/79-79-37
MERCEDES 1422,1985 r., 10000 ccm, niebieski, ciągnik sio
dłowy, w ciągłej eksploatacji, I właściciel, - 27.000 zł. Ząbko
wice Śląskie, tel. 074/815-17-42,0601/05-51-28 
MERCEDES 1726,1990 r., 730 tys. km, 15000 ccm, zielony, 
ciągnik siodłowy, ABS, ASR, półbiegi, poduszki pow., central
ne smarowanie, 2 łóżka, spania, duża kabina, spoiler dacho
wy, owiewka, zbiornik 6001, tempomat, nie eksploatowany w 
kraju, stan b. dobry, • 45.000 zł + VAT lub zamienię na do
stawczy albo HDS. Trzebnica, tel. 071/312-07-26, 
0501/39-15-01
MERCEDES 1838,1994 r., 500 tys. km, niebieski, hydrauli
ka, po remoncie silnika (w Niemczech), stan idealny, nie eks
ploatowany w kraju, - 68.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 
0602/28-33-56
MERCEDES 1838,1995 r., 480 tys. km, biały, ciągnik siodło
wy Euro II, hydraulika, serwisowany, I właściciel, - 80.000 zł. 
Góra. tel. 065/543-21-67
MERCEDES 207 BUS, 1977 r.. 1800 ccm. benzyna, niebie
ski, przeszklony, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, podobny 
do Avii + części • 4.000 zł. Błotnica, tel. 076/817-56-82 
MERCEDES 207 D. 1977 r.. 2400 ccm. diesel, niebieski,
9-osobowy, oszklony do połowy, podwyższony, przedłużony, 
• 5.500 zł. Raszków, tel. 062/734-31-02 
MERCEDES 207 D, 1977 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, dłu
gi, blaszak, po remoncie silnika, stan techn. b. dobry, - 6.800 
zł. Siechnice, tel. 071/311-54-15,0502/90-27-23 
MERCEDES 207L. 1977 r.. 1800 ccm, benzyna kabina3-oso- 
bowa, skrzyniowy, ład. 1500 kg, przystosowany do przewozu 
samochodów jako pomoc drogowa, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 
071/372-87-78
MERCEDES 207 D, 1977/87 r., 236 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, niski, długi, po wymianie blacharki, wzmocnień, po 
malowaniu, silnik zapłon w stacyjce, z 86 r., hak, stan b. do
bry, - 9.800 zł lub zamienię na wysokiego, 207-310 D: Lubin, 
tel. 0502/14-49-07
MERCEDES 207,1978 r., czerwony, po wymianuie silnika, 
RM, CB radio, w ciągłej eksploatacji + części + drugi.silnik i 
skrzynia biegów, - 9.500 zł. Miszkowice, tel. 075/742-64-86 
MERCEDES 207,1978 r., 150 tys. km, 2400 ccm, diesel, zie
lony, techn. sprawny, 9-osobowy, krótki, niski, 4-biegowy, prze
gląd do 12.2000 r., siedzenia z autobusu, - 8.500 zł. Wrocław, 
tel. 310-71-36,0607/53-52-90,0607/30-63-71 
MERCEDES 207 D, 1979 r„ biało-niebieski, blaszak, silnik z 
99 r., stan dobry, - 7.000 zł. Bielawa, tel. 074/833-20-13 
MERCEDES 207 BUS, 1979 r. blaszak, niski -10.000 zł. Kąty 
Wr., tel. 071/316-77-52 wieczorem 
MERCEDES 207 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel, biały, krótki, 
blaszak, - 6.900 zł lub zamienię. Legnica, tel. 076/721-96-60 
MERCEDES 207 D, 1980 r., 120 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
czerwony, techn. sprawny, oszklony do połowy, hak, RM, stan 
dobry,: 8.000 zł. Nowa Sól. tel. 068/387-61-64,0604/30-54-82 
MERCEDES 207 D, 1980 r., 197 tys. km, 2400 ccm po re
moncie blacharki, po remoncie silnika, • 9.500 zł. Wołczyn, 
tel. 077/414-53-00
MERCEDES 207 D, 1980 r., 260 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
kolor wiśniowy, podwyższony, oszklony, lotnicze fotele, po 
remoncie blacharki, - 7.500 zł + VAT. Zielona Góra, tel. 
0601/74-15-63,0606/36-21-76 
MERCEDES 207 D, 1981 r., 2400 ccm, diesel, biały, blaszak, 
krótki, stan b. dobry, rejestracja do 03.2002 r, - 7.800 zł. Ża
gań, tel. 0600/39-64-87
MERCEDES 207 BUS, 1981/82 r., 2400 ccm, diesel, biały,
3-osobowy, blaszak, wyłożony w środku blachą aluminiową, 
ład. 900 kg, hak, bagażnik na cały dach. po remoncie silnika
1 blacharki, • 8.800 zł. Złotoryja, tel. 076/878-30-82 * 
MERCEDES 207 D, 1982 r., 300 tyś. km, 2400 ccm, biały, 
blaszak, krótki, niski, stan dobry, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 
351-34-10
MERCEDES 207 D, 1982 r., 200 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
biały, oszklony, zarejestrowany, na 9 osób, - 9.500 zł. Wro
cław. tel. 071/311-91-91,0501/34-42-12 
MERCEDES 207 D. 1982 r., 300 tys. km. 2400 ccm, diesel, 
biały, ład. 1060 kg, z hakiem, blaszak, z tyłu szyby, • 9.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/351-34-10
MERCEDES 207,1983 r.. 2400 ccm, diesel wysoki, długi, bla
szak, zarejestrowany jako ciężarowo-uniwersalńy i 9-osobo
wy, 5-biegowy, stan b. dobry, • 15.500 zł. Konin, tel. 
063/279-01-15,0603/19-01-10 
MERCEDES 207 D BUS, 1983 r., 2300 ccm, niebieski, krótki, 
niski, po remoncie blacharki i lakierowaniu, hak, stan silnika i 
podzespołów b. dobry, • 11.000 zł. Lubin, tel. 076/749-02-37 
MERCEDES 207 BUS, 1983 r., 280 tys. km, 2400 ccm, die
sel, niebieski, przedłużony, niski, blaszak, przegroda celna, 
nowe opony, stan b, dobry, • 10.000 zł lub zamienię na Audi 
80. z  1987/88 r., w tej cenie. Kowary, tel. 0601/16-02-78 
MERCEDES 207 D, 1983 r., 2400 ccm, diesel, biały, blaszak, 
podwyższony, przedłużony, przegroda celna, hak, 5-biego
wy. zapłon w stacyjce, po remoncie kapitalnym, lakierowa
niu, konserwacji, nowe opony, amortyzatory, stan b. dobry -
14.000 zl. Oborniki Śląskie, tel. 0603/62-48-95 
MERCEDES 207 D, 1983 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, stan 
silnika i blacharki b. dobry, 5-biegowy, sprowadzony w cało

ści, przeszklony, - 12.500 zł. Stoszowice, woj. wałbrzyskie, 
tel. 0602/45-34-55 . '
MERCEDES 207 D, 1983 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, stan 
silnika i blacharki b. dobry, sprowadzony w.całości, 5-biego
wy, zapłon w stacyjce, oszklorty, -11.500 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 0602/45-34-55
MERCEDES 207 D, 1984 r„ 211 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
szary, podwyższony, przedłużony, po remoncie, stan b. do
bry,"- tt\900 zł. Grabowno, tel. 065/543-68-15 ; 
MERCEDES 207 D, 1986 r., 220 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
zielony, oszklony, 9-osobowy:'-13,600 zł. Leszno,- tel. 
065/544-44-21,0605/85-57-21 
MERCEDES 207 D, 1986 r., 2400 ccm, diesel, zielony, długi, 
wysoki, blaszak, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, -13.000 
zł. Zielona Góra, tel. 068/320-94-83 
MERCEDES 207 D, 1987/., 2400 ccm, diesel, biały, stan b. 
dobry, wysoki, przedłużony, oszklony, może być dostawczy 
lub osobowy • 16.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0603/71-85-99
MERCEDES 207 D, 1991 r. blaszak, składak, przedłużony, 
częściowo oszklony, po częściowym remoncie blacharki, -
10.000 zł. Wrocław, tel. 0501/24-60-31
MERCEDES 208 D. 1989 r., 23 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
biały, podwyższony, alarm + pilot, przegroda celna, 5-biego- 
wy, hak, bez wypadku, stan dobry, -18.500 zł. Wrocław, tel. 
071/346-20-20
MERCEDES 208,1989 r., 276 tys. km, 2300 ccm, diesel, bia
ły, model z  grudnia, podwyższany, blaszak + drugi Mercedes 
207, - 16.400 zł. Zduńska Woła, tel. 043/825-11-50, 
0608/70-78-94
MERCEDES 208 D BUS, 1993 r., 170 tys. km, 2300 ccm; die
sel, bordowy, w kraju od 2 miesięcy, 9-osobowy (oryginalny, z 
Niemiec), bez wypadku, nowe opony, nowy akumulator, -
27.500 zł lub zamienię. Nysa, tel. 077/431-64-44, 
0608/50-06-93
MERCEDES 208 D, 1993 r.. 160 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
niebieski, blaszak, niski, długi, w kraju od roku, radio, konser
wacja, hak, nowe teleskopy, nowy akumulator, klocki ham., 
zadbany, stan b. dobry, * 25.000 zł. Oława, teL 071/313-53-91, 
0604/42-25-85
MERCEDES 208 D, 1994 r., 250 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, stan idealny, otwierany bok, przystosowany do handlu, 
lada, zadbany, przegroda celna, - 20.000 zł + VAT. Wrocław, 
tel. 071/373-14-88,071/367-21-67 
MERCEDES 208.1994 r., 290 tys. km, 2300 ccm, diesel, bia
ły, podwyższony, przedłużony, alarm + pilot, immobilizer, bla
szak, stan b. dobry, • 27.500 zł. Bielawa, tel. 0602/12-56-40 
MERCEDES 208 D, 1994 r., 214 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie kierownicy, podwyższony, średni, I wła
ściciel w Polsce, stan b. dobry, • 30.000 zł. Sułów, tel. 
071/384-71-55,0608/02-83-86 
MERCEDES 208 D, 1994 r., 250 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, stan idealny, fabrycznie przystosowany na sklep, bok 
otwierany, lada, zadbany, przegroda celna, - 20.000 zł + VAT. 
Wrocław, tel. 373-14-88.367-21-67 
MERCEDES 209 D. 1979 r.. 250 tys. km, 2400 ccm. diesel, 
niebieski, po remoncie silnika, - 6.000 zł. Iłowa, tel. 
068/377-49-67,0601/31-31-03 
MERCEDES 209,1983 r., 3000 ccm, diesel, biały, podwyż
szony, przedłużony, 12 m3, stan techn. b. dobry, po remoncie 
blacharki i malowaniu, • 7.500 zł. Opole, tel. 0600/22-12-83 
MERCEDES 209 D, 1986 r., 3000 ccm, biały, skrzyniowy, 
200x230x360, stan b. dobry, - 17.700 zł. Luboszyce, tel. 
065/544-62-77
MERCEDES 210 D, 1989 r., 151 tys. km, 2900 ccm, diesel, 
czerwony, zarejestrowany na 5 osób, w kraju od 1996 r.. 
oszklony, tapicerka, 5 miejsc siedzących, stan dobry, -16.500 
zł. Bytom Odrzański, teł. 068/388-42-39 
MERCEDES 210,1990 r., 200 tys. km, 2900 ccm, diesel, bia
ły, długi, wysoki, hak, ścianka działowa, grodziowa, oszklony 
do połowy, - 17.000 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-91-91, 
0501/34-42-12
MERCEDES 210 D, .1992 r., 232 tys. km, 2900 ccm. diesel, 
biały, długi, wysoki, oszklony, zarejestrowany, na 9 osób, lot
nicze fotele, wspomaganie, 5-biegowy, nowe opony i akumu
lator, ważny przegląd, stan dobry, • 25.800 zł lub zamienię na 
większy 1 6 -24  osobowy + dopłata. Boguszów-Gorce, tel. 
074/846-49-64,0608/14-96-31 
MERCEDES 307 D, 1978 r., 630 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
biały, blaszak, długi, niski, - 8.500 zł. Nowe Skalmierzyce, tel. 
062/762-05-81,0602/49-19-42 
MERCEDES 307,1979 r., 120 tys. km, 2400 ccm, diesel, bia
ły, blaszak, skrzyniowy, - 8.500 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-22-28
MERCEDES 307 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel stan techn. b. 
dobry, stan blacharki dobry, • 7.500 zł lub zamienię. Prudnik, 
tel. 077/437-61-30
MERCEDES 307 D, 1980 r., 450 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
biały, blaszak, krótki, podwyższony, 3-osobowy, ład. 1.71, bla
cha do remontu, • 4.600 zł. Sulmierzyce, gm. Krotoszyn, tel. 
062/722-31-96
MERCEDES 307,1981/82 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, stan 
b. dobry, przedłużony, podwyższony, nowe opony, pompa, 
amortyzatory i paski, • 9.500 zł lub zamienię. Ząbkowice Ślą
skie. tel. 074/641-12-67
MERCEDES 307,1982 r. kontener, owiewka na kabinie, 5-bie
gowy, kabina do remontu, • 10.000 zł. Wrocław, tel. 
071/372-65-30
O  M ERCED ES 307,1985 r., 2400 ccm , d iese l przed

łużony, stan b. dobry, - 9.900 z ł lub zamienię. Żary, 
ul. O krze i 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87021221

MERCEDES 307 D, 1986 r.. 90 tys. km, 2400 ccm, biały, przed
łużony, podwyższony, towarowo-osobowy, zarejestrowany na 
9 osób, z  przegrodą celną, hak, ładowność 1350 kg, stan tech
niczny b. dobry, -14.000 zł. Wrocław, tel, 0601/75-20-80 
MERCEDES 308 D, 1993 r., 290 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
biały, kontener aluminiowy, meblowy, spoiler, bez wypadku, 
stan b. dobry, 5-biegowy, dł. 4,2 m, wys. 2,4 m, szer. 2,1 m, -
34.000 zł lub zamienię na większy. Świdnica, tel. 
074/856-87-77,0601/91-41-49
MERCEDES 308,1993 r., 203 tys. km, 2300 ccm, diesel, bia
ły, maks. wysoki i długi, blaszak, bez wypadku, kupiony w 
salonie w Polsce, I właściciel, stan b. dobry, • 32.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/73-00-95
MERCEDES 308 D, BUS, 1993 r., 240 tys. km, 2300 ccm, 
diesel, biały. maks. wysoki i długi, oszklony, tachometr, we
basto, hak, pełna dokumentacja, stan idealny, • 35.000 zł lub 
zamienię na osobowy. Złotoryja, tel. 076/878-41-94, 
0605/53-18-09
MERCEDES 308 D, 1994 r., 270 tys. km. 2500 ccm, diesel, 
żółty, stan idealny, kabina 3-osobowa, RM, el. wysuwana an
tena, oplandekowany, skrzynia ład. 2 x 2 x 4m, rok w kraju, 
kompl. dokumentacja, • 36.000 zł lub zamienię na tańszy oso
bowy. Bielawa, tel. 074/833-47-45,0604/62-40-72 
MERCEDES 308 D, 1994 r., 2300 eon, diesel, kremowy, wspo
maganie kierownicy, regulowane reflektory, - 26.000 zł lub 
zamienię na większy samochód. Oleśnica, tel. 071/314-96-26, 
0502/92-27-37
MERCEDES 308 FURGON, 1995 r., 273 tys. km. 2300 ccm. 
diesel, biały, ład. dopuszczalna 1495 kg, I właściciel, serwi
sowany, kupiony w salonie firmowym, drzwi boczne i tylne, 
wzmocniona rama, oświetlenie przestrzeni ładunkowej, stan 
b. dobry, - 37.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-77-66 
MERCEDES 308 MAXI, 1995 r., 300 tys. km, 2300 ccm, die
sel podwyższony, przedłużony, przegroda celna, ład. 1.440 
kg, hak, alarm, stan techn. b. dobry, - 32.000 zł + VAT. Zielona 
Góra, tel. 068/451-72-15
MERCEDES 309,1986 r., 3000 ccm, diesel, biały, podwyż
szony, przedłużony, oryg. bus, 13-osobowy, sprowadzony w 
całości, w kraju od roku, - 18.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0608/66-24-36
MERCEDES 309,1987 r., 3000 ccm, diesel, biały, podwyż
szony, przedłużony, oryg. bus, 14-osobowy, lotnicze fotele,

żaluzje, podwójne ogrzewanie,.sprowadzony w całości, w kra
ju od 8 mieś, • 23.000 zł. Wałbrzych, tel,. 0608/66*24-36 < 
MERCEDES 309. D. 1988 f., 3000 ccm, diesel, niebieski, dłu
gi, wysoki, blaszak, po remoncie kapitalnym silnika, stan do
bry, -14.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-94-83 
MERCEDES 310 D, 1993 r„ 2900 ccm, diesel, biały, kontener 
aluminiowy, dł. 3,5 m. szer. 2 m, wys. 2,2 m., wspomaganie, 
owiewka, stan b. dobry, kabina 3-osobowa, • 28.000 zł * VAT. 
Góra, tel. 065/543-37-20,0501/70-04-56 
MERCEDES 310 D, 1993 r., 210 tys. km. 2900 ccm, diesel, 
biały, blaszak, wspomaganie, hak, alarm, przegroda celna, 
stan b. dobry, - 28.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Bielawa, tel. 
074/833-47-81 w godz. 7-15 ..
MERCEDES 310 D, 1994 r.. 250 tys. km, biały, składak, pod
wyższony, przedłużony, hak, przegroda ceioa, wspomaganie, 
faktura VAT, % 29.000 zł. Oława, tel. 071/313-95-97. 
0602/44-74-61 .
MERCEDES 310 D-KA, 1994 r„ 200 tys. km, 2900 ccm. die
sel, biały, maks. podwyższony, przedłużony, udokumentowa
ne pochodzenie, stan b. dobry • 37.000 zł lub zamienię na 
VW Golfa IV TDi, Mercedesa 124, VW T4. Trzebnica, tel. 
0602/61-21-58
MERCEDES 406 D, 1972 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, skrzy
niowy, hak, ład. 1.51, - 4.000 zł. Świdnica, woj. lubuskie, tel. 
068/327-33-48,0603/22-19-46 
MERCEDES 406 D, 1976 r., 2850 ccm, diesel, niebieski, kon
tener aluminiowy (17 m3). bliźniacze koła, zarejestrowany na 
kat. prawa jazdy B, - 9.500 zł. Bielawa, tel. 074/833-45-87, 
0601/73-38-38
MERCEDES 407 D, 1975 r., 4400 ccm, biały, stan dobry, bliź
niacze koła, ład. 1400 kg, nowe świece żarowe, po wymianie 
sworzni, oleju i płynów, na prawo jazdy kat. B, - 8.000 zł. Po
lanica Zdrój, tel. 074/868-24-91 
MERCEDES 407,1980 r., 2400 ccm, diesel blaszak, po re
moncie silnika i blacharki, na prawo jazdy kat. B, - 8.600 zł. 
Opole, tel. 0607/54-25-32
MERCEDES 407,1982 r. stan b. dobry, - 8.500 zł. Lubin, tel. 
0604/89-49-18
MERCEDES 408 D, 1992 r., 2300 ccm, biały, bliźniacze koła, 
ład. 4.6 t, I właściciel, z salonu, • 29.800 zł. Wrocław, tel. 
787-39-94,0501/72-20-05
MERCEDES 410 D, 1993 r.. 230 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
biały, kontener 2,15 x 2,15, wspomaganie kierownicy, chłod
nica, napęd z  silnika i elektryczny, - 46.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/865-51-00
MERCEDES 410 D, 1994 r., 2900 ccm, diesel, biały, ABS. 
Webasto, serwisowany, bezwypadkowy, garażowany, szyby 
boczne z siatką, tapicerka wewnątrz, szafki, oryginalny hak, 
ładowność • 2 500 kg, - 44.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 
071/339-71-16 339-88-11
MERCEDES 508,1970 r.. 50 tys. km. 3800 ccm, niebieski, 
kontener, stan b. dobry, - 6.500 zł lub zamienię na Fiata 126p, 
VW Golfa. Wrocław, tel. 0602/48-05-39 
MERCEDES 508 D, 1972 r., 3800 ccm, niebieski, do remon
tu, skrzyniowy, wym. 400 x 200 cm, 1.51, - 5.500 zł. Gości- 
śzów, gm. Nowogrodziec, tel. 075/736-75-89 po godz. 20 
MERCEDES 508 D, 1978 r., 250 tys. km, 3800 ccm, czerwo
ny, długi, blaszak, przegląd, - 7.000 zł. Legnica, tel. 
0604/37-66-49
MERCEDES 508,1978 r„ 3850 ccm, biały, skrzyniowy, oplan
dekowany, dł. 420 cm, kabina do drobnych poprawek, stan 
dobry, • 5.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-96-03 
MERCEDES 508,1978 r. skrzyniowy, oplandekowany, burty 
aluminiowe, wym. 5.20 x 2.20 x 2.20 m, stan dobry, • 13.000 
zł. Twardogóra, tel. 071/315-82-33 
MERCEDES 508,1980 r., 150 tys. km wszystkie podzespoły 
85 r., długa rama pod zabudowę, • 15.500 zł. Konin,-tel. 
063/279-01-15.0603/19-01-10 
MERCEDES 508,1980 r., 280 tys. km, 3800cęm, diesel, czer
wony, skrzyniowy, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, - 9.000 
zł. Nowa Sól, tel. 068/387-48-39 
MERCEDES 508 D, 1980 r., 3800 ccm, diesel, czerwono-bia
ły, blaszak, długi, wysoki, hak, nowe opony, ocieplony, stan b. 
dobry, - 10.900 zł. Nowy Waliszów, gm. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 074/811-38-04
MERCEDES 508,1980 r., 270 tys. km, 3000. ccm, diesel, nie
bieski, blaszak, krótki, masa całk. 5 1, po remoncie blacharki, 
- 7.500 zł + VAT. Zielona Góra, tel. 0601/74-15-63, 
0606/36-21-76.
MERCEDES 508, 1983 r., 3800 ccm, diesel, biały, wysoki, 
krótki, - 11.500 zł. Nowe Skalmierzyce, tel. 062/762-16-14, 
0602/17-98-06
MERCEDES 508 DKA, 1993 r., 250 tys. km, 2300 ccm, die
sel, biały, stan idealny, zadbany, 2 szyberdachy, przegroda 
celna, - 40.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 071/373-14-88, 
071/367-21-67
MERCEDES 509,1983 r., 4000 ccm, diesel kabina, skrzynia

ładunkowa dł. 4.5 m, stan b. dobry, na białych tablicach - 3.200 
DEM. Zgorzelec, tei. 075/775-61-13 po godz. 18 
MERCEDES 608,1974 r. - 8.500 zł lub zamienię na osobowy. 
Trzebnica, tel. 0604/34-37-66,071/312-07-24 :
MERCEDES 608,1978 r. skrzyniowy, oplandekowany, burty 
aluminiowe, wym. 5.20 x 2.20 x 2.20 m, stan dobry, -13.000 
zł. Twardogóra, tel. 071/315-82-33 
MERCEDES 608,1993 r., biały, kontener, - 17.000 zł lub za
mienię. Żary, tel. 0606/32-01-36 
O  M ERCEDES 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 609 D-KA, 1994 r.. 330 tys. km. 4000 ccm. die
sel, biały, blaszak, ład. 3 1, bliźniacze koła, tachograf, stan b. 
dobry • 52.000 zł lub zamienię na VW Golfa IV TDi, Mercede
sa 124, VWT4.; tel. 0604/70-22-70 
MERCEDES 611,1994 r., 150 tys. km, turbo D, zielony, 7-oso
bowy + najazd, rama lub skrzynia 4 x 2 m, ład. 2.61. bliźnia
cze koła, sprowadzony z Niemiec, • 56.000 zł (zwolnienie z 
opłaty skarb.). Uników, tel. 043/820-28-82. 0601/32-36-46. 
0049/17-19-7^-63-14 Niemcy
MERCEDES 613 D, 1980 r.. 5700 ccm. diesel, zielony, 130 
KM, przedłużony, podwyższony, blaszak, łóżko, wspomaga
nie kierownicy, ład. 3 1, atrakcyjny wygląd, -16.000 zł lub za
mienię na mniejszy. O leśnica, tel. 071/314-96-26, 
0502/92-27-37
MERCEDES 808 D, 1968 r., 3800 ccm wym. 5.5x2.2x2 m, 
oplandekowany, kabina do małych poprawek, nowe opony. •
6.000 zł. Kluczbork, tel. 0606/74-59-28 
MERCEDES 808.1971 r.. 3800 ccm, zielony, wywrotka, skrzy
niowy, po remoncie kabiny, nowe opony, nowy akumulator 
(gwarancja), zadbany, - 10.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/665-68-88
MERCEDES 808 LP, 1974 r., 200 tys. km, 4000 ccm, zielony, 
stan dobry, oplandekowany, dł. skrzyni 4,5 m, • 10.000 zł lub 
zamienię na osobowy, diesel, VW Golf, Audi, Mercedes. Wro
cław, tel. 0603/37-97-55
MERCEDES 808,1976 r., 4000 ccm, niebieski, kontener, bliź
niacze koła, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, -12.500 zł lub

zamienię na. osobowy., Bolesławiec, tel: 075/734'74-05, 
0605/64-08*21.. .. v  >.. ’ &&
MERCEDES 808,1977 r., niebieski, rama pod zabudowę, dłu
gość ramy3,8 m, rozstawni 3,6 m, - 6.500 zł. Kąty Wrocław
skie, tel. 0603/66-16-30
MERCEDES 809 LP, 1979 r., 3800 ccm, diesel, czerwony, stan 
techn. b. dobry, po remoncie, nowa plandeka  ̂winda samoZa- 
ładowcza, -11.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-05-33 w godz. 9 
-17,0606/10-08-02
MERCEDES 809 D, 1979 r., 3800 ccm kontener aluminiowy 

.meblowóz, dł. 6.2x2.3x2.15 m, wspomaganie kier, - 16.000 zł 
lub zamienię na busa. Legnica, tel. 076/852-33-70v 
MERCEDES 813 LP, 1973 r., 600 tys. km, 5600 ccm, granato
wy, wym. 4.50 x 2.20 x 2.30 m, skrzyniowy, oplandekowany, 
w ciągłej eksploatacji, silnik bez numerów, - 7.000 zł. Wilk- 
szyn, tel. 071/396-36-09
MERCEDES 814,1992 r., biały, stan b. dobry, kontener z  windą 
o wymiarach 2.50x2.20x6.40 m, wspomaganie, siedzenie na 
poduszkach, - 55-000 zł. Bielawa, tel. 0601/88-33-79 
MERCEDES 814,1994.r.( 272 tys. km, 4000 ccm, turbo, nie
bieski, skrzynia ładunkowa oplandekowana, wym. 
5.4x2.35x2.3 m, - 48.000 zł. Lubin,, tel. 0601/56-62-53 
MERCEDES 814,1995 r., 188 tys. km kontener. dł> 535 cm, 
winda z  klapą, drzwi rozsuwane z  boku, resor, ład. 3,51, spro
wadzony z  Niemiec, nie eksploatowany w kraju, bez doku
mentów finansowych, - 54.000 zł. Starogard Gdański, tel. 
058/562-55-06,0604/95-96-83 
MERCEDES 814,1995/96 r., 120 tys. km, 4000 ccm, biały, 
kontener 650 x 245 x 210 cm, winda załadowcza, bez wypad
ku - 59.900 + VAT. Henryków, tel. 074/810-51-10, 
0604/44-17-69
MERCEDES 814,1996 r., 150 tys. km, zielony, kontener, win
da załadowcza, I właściciel w kraju, bez wypadku, książka 
serwisowa • 79.000 zł, faktura VAT. Korfantów, gm. Nysa, tel. 
0606/75-39-69
MERCEDES MB 100 D, 1989 r., 280 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, 5 miejsc, ład. 1.100 kg, wspomaganie, stan dobry, 
przedłożony, • 14.000 zł lub zamienię na mniejszy, dostaw
czy. Mysłakowice, tel. 075/713-10-42 
MERCEDES MB 100,1990 r., 2400 ccm, diesel, turkusowy, 
nowe opony, wspomaganie. * -16.000 zł. Kępno, tel. 
062/782-49-92
MERCEDES MB 100,1991 r., 190 tys. km, 2400 ccm; diesel, 
zielony, I właściciel, podwyższony, przedłużony, stan b. do
bry, -15.600 zł. Kamiennik, tel. 077/431-21-79,0606/12-83-05 
MERCEDES MB 100, 1991 r., - 17.000 zł. Oczkowice, tel. 
065/547-74-24
MERCEDES MB 100,1993/94 r., 70 tys. km. 2400 ccm, die
sel podwyższony, po remoncie silnika (w serwisie Mercede
sa 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., 200 tys. km. 2400 ccm, diesel, 
zielony, stan idealny, zadbany, przegroda celna, -19.000 zł + 
VAT. Wrocław, tel. 071/373-14-88,071/367-21-67 
MERCEDES MB 100,1994 r., 200 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
zielony, stan idealny, zadbany, przegroda celna, -19.000 zł + 
VAT. Wrocław, tel. 373-14-88,367-2t-67 
MERCEDES MB 100,1995 r., 190 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
szary, I właściciel w kraju, blaszak, zderzaki w kolorze nad
wozia, do drobnych poprawek lakierniczych, -19.000 zł. Zgo
rzelec, tel. 075/775-50-09
MERCEDES MB 100,1996 r., 95 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
niebieski, stan b. dobry, książka serwisowa, bez wypadku, 
ład. 1 1, - 26.900 zł. Wrocław, tel. 0503/90-54-24 
MERCEDES MB 100 D BUS, 1997 r., 80 tys. km, 2350 ccm, 
diesel, niebieski, składak, maks. długi i wysoki, całkowicie 
oszklony, 8+1 osób, wspomaganie kierownicy, hak, radiood
twarzacz, do poprawek lakierniczych, -18.500 zł. Bardo ślą
skie, tel. 074/816-71-54
MERCEDES SPRINTER, 1995 r., 2300 ccm, diesel, biały, 
podwyższony, przedłużony, - 30.000 zł ♦ VAT. Międzyrzecz, 
tel. 095/741-20-79,0601/72-08-57 
MERCEDES SPRINTER 308 D. 1995 r.. 140 tys. km. biały, 
podwyższony, przedłużony, ład. 1,6 t, książka serwisowa, I 
właściciel, - 38.000 zł. Oława. tei. 0602/12-97-69 
MERCEDES SPRINTER 212 D FURGON. 1995 r.. 140 tys. 
km, 2900 ccm, TDi. kolor wiśniowy. 5-biegowy, RM. ABS, ABD, 
EDC, ASR, wspomaganie, hak hol., alarm, przedłużony, pod
wyższony, ściana działowa, I właściciel, - 46.000 zł (w tym 
VAT). Stare Siołkowice, tel. 077/469-21-55 
MERCEDES SPRINTER 208.1995 r. przedłużony, 9-osobo- 
wy, ABS, ABD, alarm, Mul-T-Lock, - 44.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/72-60-38
MERCEDES SPRINTER 208,1995 r.. 105 tys. km. 2300 ccm. 
diesel, biały, blaszak, niski, ścianka celna, centralny zamek, 
blokada sknżynf biegów, reguł, reflektory, ABS, ABD, hak, stan 
b. dobry • 41.000 zł. Wrocław, tel. 0601/78-88-62

MERCEDES SPRINTER, 1995/96 r., 180 tys. km. 2900 ccm, 
turbo D, biały, bez wypadku, chłodnia maxi, 2-systemy chło
dzenia, otwierana tylna klapa i cała prawa strona, książka 
serwisowa, w kraju od tygodnia, - 59.500 zł (możl. wyst. fakt. 
VAT). Syców, tel. 062/785-32-96.0601/79-75-12 
MERCEDES SPRINTER 308,1996 r.. 220 tys. km. 2300 ccm. 
bordowy, odstąpię leasing, - 37.000 zł., tel. 077/461-77-49 
MERCEDES SPRINTER 308 D, 1996 r.. 2300 ccm, diesel, 
biały, - 45.000 zł. Jastrzębie Zdrój, tel. 032/471-53-95 
MERCEDES SPRINTER, 1996 r., 2300 ccm, diesel, biały, stan 
b. dobry, ABS, ABD, wspomaganie kierownicy, 5-biegowy, el. 
reg. reflektory, RM, hak, do połowy oszklony, podwyższony, 
przedłużony, nowe amortyzatory, oryginalny lakier, do popra
wek lakierniczych, pełna dokumentaqa, - 39.500 zł lub za
mienię. Paczków, tel. 077/431-73-19,0602/22-73-24 
MERCEDES SPRINTER 212D, 1996 r., 38 tys. km. 2900 ccm, 
diesel, biały, maks. wysoki, średnio długi, blaszak, I właści
ciel, kupiony w salonie w Polsce, polizingowy, garażowany, 
klimatyzacja, ABS, SRS, ogrzew. postojowe webasto, stan 
idealny. • 58.000 zł. Wrocław, tel. 0601/73-00-95 
MERCEDES SPRINTER 208D. 1996 r.. 20 tys. km. 2500 ccm. 
diesel, czerwony, krótki, RO, hak, - 39.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 0503/71-67-73
MERCEDES SPRINTER, 1996/97 r., 150 tys. km. 2900 ccm. 
TDi. zielony. 122 KM, blaszak, kabina 3-osobowa, AB S+ABD, 
EDC, alarm, hak, blaszak, przegroda celna, centralny zamek, 
wspomaganie, część ładunkowa zabudowana płytą, - 46.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/10-60-51 
MERCEDES SPRINTER 208,1996/97 r., 52 tys. km, 2300 
ccm, diesel 9-osobowy, stan idealny, • 49.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/327-85-96,0604/67-07-90 
MERCEDES SPRINTER 312,1997 r., 50 tys. km, 2900 ccm, 
diesel, bordowy, podwójna kabina, 6-osobowy + skrzynia ła
dunkowa dł. 3,30 m, ład. 1480 kg, masa całkowita 3.500 kg + 
ład., wspomaganie, immobilizer, ABS, ABD, zadbany, hak, 
oclony, faktura VAT, • 50.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-27-47.0604/21-41-62 
MERCEDES SPRINTER 412 D. 1997 r.. 180 tys. km. biały, 
izoterma, agregat Carrier Zepher 300, wym. 4.5 x 2.1 x 2.1 m, 
bliźniacze koła, ABS, wspomaganie, sprawny • 60.000 zł + 
VAT. Nysa. te!. 0607/38-85-70.0607/38-85-60
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MERCEDES SPRINTER BUS. 1997 r., 105 tys. km, 2300 ccm, 
diesel ABS, ABD, EDC, SRS, poduszka pow., 9 osób, ciemne 
szyby, wspomaganie, drzwi przesuwne, fotel pompowany, stan 
idealny, - 57.000 zł łub w rozliczeniu auto osobowe lub do
stawcze blaszak. Skwierzyna, tel. 095/717-09-84. 
0607/55-43-32
MERCEDES SPRINTER 208D, 1998 r., 81 tys. km, 2300 ccm, 
diesel, biały, 9-osobowy, klimatyzacja, ABS, ABD, poduszka 
pow., RO, wspomaganie, hak, podwyższony, przedłużony, 
książka serwisowa, - 66.000 zł. Rawicz, tel. 065/547-41-55 
lub 0606/39-70-09
O  M ERCED ES SPRINTER 312,1998 r., • 58.000 zł 

brutto, m ożliw ość wystaw ienia faktury VAT., tel. 
065/526-75-10,0605/09-42-13 01026201

MERCEDES SPRINTER 212,1998 r., 2900 ccm, TDI 6-oso- 
bowy, podwyższony, przedłużony, • 52.000 zł lub zamienię 
na tańszy, VW Transporter T4. Bolesław iec, tel. 
075/732-38-94,0604/25-03-85 
MERCEDES SPRINTER, 1998 r„ 12 tys. km, 2900 ccm, bia
ły, centralny zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, - 53.000 zł.
Nowa Sól, tel. 0608/66-75-53 , ........ -
MERCEDES SPRINfER, 1998 r.,53 tys. km, 2900 ccm, TDi, 
pomarańczowo-biały, ABS, RM, poduszka pow., przegroda 
celna, podwyższony, przedłużony, - 53.500 zł. Rawicz, tel. 
065/547-88-91,0601/93-33-81 
MERCEDES SPRINTER 312,1999 r., 150 tys. km, 2900 ccm. 
turbo D, biały, MAXI, garażowany, wspomaganie, RM, 6 osób 
♦ 700 kg. stan b. dobry, - 67.000 zł. Góra. tel. 065/54340-33 
MERCEDES SPRINTER 312,1999 r., 60 tys. km, 2900 ccm, 
TDi, biały, przedłużony, podwyższony, częściowo oszklony, 
nie eksploatowany w kraju, ABS, ASR, ABD, - 62.000 zł + VAT. 
Wrocław, tel. 0602/28-33-56
MERCEDES VITO, 1996 r., 104 tys. km, 2300 ccm, diesel 
Osobbwy, kombi, 2 rzędy siedzeń, przegroda z  siatki, oszklo
ny do połowy, bez wypadku, atrakcyjny wygląd, bliźniacze 
koła, stan b. dobry, faktura, - 45.000 zł lub zamienię. Wscho
wa, tel. 065/540-59-89,0603/6049-51 
MERCEDES VIT0113,1997 r., 85 tys. km, 2000 cćm.-beńży- 
na, niebieski, 132 KM, 2 poduszki pow., wspbmaganie kler., 
el. otw. szyby, el. reg. i podg. lusterka, ABS, ABD, radio, 5-oso
bowy, I właściciel, serwisowany, kupiony w salonie (prod. hisz
pańskiej), bez wypadku; alum. felgi + kpi. kół zimowych, •
56.000 zł. Wrocław, tel. 071/783-91-81 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem • A00497 
www.autogielda.com.pl)
MERCEDES VITO, 1997 r., 220 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
bordowy, ABS, ABD, SRS, wspomaganie kierownicy, drew
niane dodatki, radio, w kraju od roku, - 39.500 zł lub zamie
nię. Kamienica, tel. 077/431-6444.0608/50-06-93 
MERCEDES V!TO 108 D. 1997 r., 200 tys. km, 2300 ccm, 
diesel, bordowy, ABS, ABD, SRS, wspomaganie kierownicy, 
drewno, RO, udokumentowane pochodzenie, hak, w kraju od 
roku, bez wypadku, garażowany, - 45.000 z ł lub zamienię na 
inny samochód. Opole, tel. 077/431-64-44,0608/50-06-93 
MERCEDES VIT0110,1997/98 r., 71 tys. km, 2300 ccm, die
sel, turkusowy, klimatyzacja, el. otw. szyby, centralny Zamek, 
ABS, ABD, 2 poduszki pow., 5 miejsc, kupiony w kraju, serwi
sowany, stan idealny, • 55.000 zł. Wrocław, tel. 071/780-08-24, 
0501/60-38-50
MERCEDES VITO, 1998 r., 70 tys. km, 2300 ccm, TDi, srebr
ny, pełne wyposażenie, oryginalnie przyciemniane szyby, bez 
wypadku, - 82.000 zł. Głogów, tel. 0604/31-75-11 
MERCEDES V IT0110 DKA, 1998 r.. 2300 ccm, TDI, malino
wy, 6-osobowy, alum. felgi, ABS, poduszka pow, • 55.000 zł 
łub zamienię na diesla, do 25.000 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-91-77,0600/16-88-07 
MERCEDES V IT0110,1998 r., 26 tys. km, 2300 ccm, turbo 
D, niebieski, I rej. 7.1999 r., ABS, ABD, 2 pod. powietrzne, 
RM. hak, - 65.000 zł. Wrocław, tel. 071/34347-89 w godz. 8-16 
MERCEDES VITO. 1998/99 r.. 123 tys. km. 2300 ccm, turbo 
D, biały, stan idealny, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., ęl. 
reguł, lusterka, aluminiowe felgi, zimowe koła, faktura VAT, -
51.000 zł. Sobótka, tel. 071/390-37-65
MERCEDES VITO110,1999 r., 70 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
czerwony, ABS, ABD, SRS, el. otw. szyby, 2 poduszki pow., 
hak, centralny zamek, oznakowany, relingi dachowe, stan b. 
dobry, • 62.000 zł. Nowy Kościół, gm. Świerzawa, tel. 
076/878-64-69
MERCURY VILLAGER, 1993 r., 120 tys. km, 3000 ccm, gra
natowy metalic, ABS, podw. klimatyzacja, alarm, immobilizer, 
7 miejsc, wspomaganie, ład. 500 kg, reguł, fotel kierowcy, 
relingi dachowe i inne, - 25.000 zł. Lubin, tel. 0606/4740-12 
MITSUBISHI CANTER, 1989 r.. 100 tys. km, 2500 ccm, biały, 
hydroklapa, kontener 3 x 2,2 x 2 m, -17.000 zł. Wrocław, tel. 
0602/63-93-69
MITSUBISHI CANTER, 1994 r., 200 tys. km, 4000 ccm, tur
bo, zielony, plandeka, - 35.000 zł. Krosno O ilrz., tel. 
068/383-58-92
MITSUBISHI CANTER. 1994/95 r.. 140 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, biały, udokumentowane pochodzenie, bez wypadku, 
skrzynia ład. ok. 5 m, alum. burty, przewracana kabina 3-oso- 
bowa, 5-biegowy, książka serwisowa, bliźniacze koła, hak, 
zadbany, faktura VAT, nie eksploatowany przez 2 lata, - 32.500 
zł lub zamienię na motocykl. Bralin, tel. 062/781-29-86, 
0606/27-83-39
MITSUBISHI CANTER, 1995 r., 155 tys. km, 3300 ccm, turbo 
D, biały, kontener meblowy, obrotomierz, regulowana kierow
nica, spoiler dachowy, 5-biegowy, 3 miejsca, bliźniacze koła, 
- 35.900 zł + VAT. Gdynia, tel. 058/56140-74 
MITSUBISHI L200,1994 r., 2500 ccm, turbo D 4WD, • 32.000 
zł. Głuchołazy, tel. 077/439-13-90 
MITSUBISHI L300 BUS, 1990 r., 150 tys. km. 1600 ccm. ben
zyna, biały, drzwi rozsuwane z obu stron, 5-biegowy, 5-drzwio
wy, oszklony do połowy, ład. 1 1 lub 6 osób, hak, katalizator, 
RO, techn. sprawny, - 6,000 zł. Nowogrodziec, tel. 
075/731-67-81
MITSUBISHI L300 GLS, 1991 r., 126 tys. km. 2400 ccm, ben
zyna + gaz, niebieski metalic, 7-osobowy, welurowa tapicer
ka, obrotowe fotele, szklany, rozsuwany dach, szyberdach, 
ekonomiczny, stan b. dobry, -18.500 z ł. ., tel. 0602/33-61-71 
MITSUBISHI L300,1992 r., 120' tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
kolor piaskowy, blaszak, 3-osobowy, • 13.900 zł. Syców, tel. 
062/785-19-28.062/785-22-71 
MITSUBISHI L300,1992 r., 165 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czerwony, inst. gazowa, 6-osobowy, oszklony, ciemne szyby, 
hak, - 14.000 zł lub zamienię na Citroena XM. Wrocław, tel. 
071/355-69-39
MITSUBISHI L300,1992 r., 2500 ccm, diesel, biały, długi - 
3.750 DEM. Zgorzelec, tel. 0606/53-74-95 
O  MITSUBISHI L300, 1995 r., 2500 ccm , d ie se l 9 

osób lub 800 kg, wspomaganie kier., 5-biegowy, 
oszklony, • 19.900 z ł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/7949-88 87021121

MITSUBISHI L300,1995 r., 2000 ccm, benzyna, biały, 3-oso
bowy, cały oszklony, faktura VAT, pilne, • 10.500 zł + VAT. 
Adam, Świdnica, tel. 074/853-35-00 
MITSUBISHI L300 ,1996 r.. 119 tys. km, 2500 ccm. diesel, 
biały, wspomaganie kierownicy, boczne drzwi rozsuwane po 
obu stronach, bez wypadku, nie eksploatowany w kraju, stan 
b. dobry, -17.900 zł lub zamienię. Kępno, teł. 062/581-04-18, 
0606/34-66-37
MITSUBISHI L400,1999 r., 28 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
niebieski, 5-drzwiowy, centralny zamek, radio, JVS. hak, ład. 
945 kg, stan b. dobry, • 49.500 zł. Świdnica, teł. 074/852-36-66 
MULTICAR M-24, 1976 r., 2000 ccm, niebieski, wywrotka,
2-osobowy, po remoncie silnika, nowe opony, hamulce, stan 
dobry, - 5.200 zł lub zamiana. Raszków, tel. 062/734-39-13 
MULTICAR, 1976 r. wywrotka, w ciągłej eksploatacji, - 6.200 
zł. Środa Śląska, tel. 071/317-80-76 do godz. 16 
MULTICAR M-24,1978 r., 2000 ccm, diesel, zielony, stan b. 
dobry, oryginalna wywrotka, wysokie burty, ład. 2 1, - 7.500 zł. 
Głogów, tel. 076/835-55-06.0601/55-17-94 
MULTICAR M-25,1979 r., 2100 ccm, benzyna, zielony, insta
lacja gazowa, 2-osobowy, zarejestrowany na kat. B, wysokie

burty, przegroda celna, wywrotka, - 3.200 zł lub zamienię na 
Fiata 126p. Kościan, tel. 065/512-20-89 
MULTICAR, 1990 r. nadwozie izoterma, stan b. dobry, • 1.600 
zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-31-83 
NISSAN TRADE 100,1996 r., 125 tys. km, 3000 ccm, turbo 
D, biały, meblowóz, kontener aluminiowy 19 m3, wspomaga
nie, klimatyzacja, • 37.000 zł. Długołęka, tel. 071/315-30-20 
NISSAN URVAN BUS. 1993 r.. 190 tys. km, 2500 ccm, die
sel, biały, oszklony, I właściciel, bez wypadku, wspomaganie, 
szyberdach, nowe opony, • 15.000 zł. Świdnica, tel. 
074/856-98-10
NISSAN URVAN BUS, 1993/94 r„ 139 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, srebrny metalic, 9-osobowy, oszklony, RO, wspoma
ganie, wysokie fotele, drzwi boczne obustronnie otwierane, 
sprowadzony w całości w 96 r., garażowany, ekonomiczny, •
18.900 zł lub zamienię na osobowy D, do 15.000 zł. Szprota
wa, tel. 068/376-32-24
NISSAN VANETTE CARGO,'1908 r„ 73 tys. km, 2300 ccm, 
diesel, biały, bez wypadku, sprowadzony na nowych warun
kach, faktura VAT, • 29.500 zł. Sieradz, tel. 043/821-30-92, 
0501/22-28-34
NISSAN VANETTE, 1999 r., 63 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
żółty, immobilizer, centralny zamek, pilot, wspomaganie kier, 
- 29.800 zł lub zamienię na osobowy, chętnie KOMBI, dopła
ta. Bielawa, tel. 074/833-86-01 
NYSA 522 T, 1979 r., 2100 ccm, niebieski, po remoncie, nowa 
plandeka, skrzynia ład., nowa inst. gazowa, stan dobry, prze
gląd, -1.200 zł. Trzebnica, tel. 071/387-12-18,0503/75-3946 
NYSA 522 T, 1982 r., zielony, stan dobry, zarejestrowany, - 
800 zł. Kędzierzyn-Koźle. tel. 077/48247-07.0605/25-59-60 
NYSA 522 T. 1985 r.. benzyna, beżowy, towos, po remoncie 
kapit. silnika i blacharki, stan b. dobry, nowe opony*.*.2.100 zł. 
Jawor, tel. 0608/40-30-96
NYSA 540,1987 r., biały, sprawny,' brak przeglądu, blacharka 
do lekkich poprawek -400 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-52-95 
NYSA 522,1988 r., 250 tys. km, 2120 ccm, benzyna, niebie
ski, mikrobus, techn. sprawny, - 600 zł. Wilków, gm. Głogów, 
tel. 076/833-17-18 po godz. 16 
NYSA 522 T, 1989 r. stan dobry, - 1.000 zł. Czernica, woj. 
wrocławskie, teł. 0609/45-5446 
NYSA 522 T, 1989 r., 2120 ccm, benzyna, turkusowy, inst. 
gazowa, zarejestrowany na 8 osób, + silnik i inne części, -
2.100 zł. Kamienna Góra, tel. 075/645-35-28,0604/94-1141 
NYSA TOWOS, 1989 r., niebieski, • 800 zł. Wrocław, tel.
785-79-07, 0601/70-84-92
NYSA 522,1990 r., 2120 ccm, benzyna, niebieski, inst. gazo
wa, zarejestrowany na 9 osób, przegląd do 02.2002 r., w cią
głej eksploatacji, stan dobry, pokrowce, - 3.500 zł. Bardo Ślą
skie, tel. 074/817-18-57
NYSA 522 T, 1990 r., 31 tys. km, 2120 ccm, benzyna, niebie
ski, po remoncie przedniego zawieszenia, przegląd do XI. 
2001 r., 2 zapasowe opony* - 1.100 zł. Olszyna, tel. 
075/721-26-56,0604/09-87-21 
NYSA 522 TOWOS, 1990 r., 67 tys. km, 2120 ccm, jasnozie
lony, zarejestrowany na 8 osób, przegląd do 11.2001 r., 4-bie- 
gowy, składane siedzenia, stan b. dobry, - 2.400 zł. Wrocław, 
tel. 071/325-5147
NYSA, 1990 r., niebieski, do małych napraw blacharskich, • 
600 zł. Złoty Stok, tel. 0604/15-70-72 
NYSA 522 M, 1991 r., 68 tys. km, 2200 ccm oryginalny mikro
bus, I właściciel, kupiony w fabryce, oryg. fotełe, pokrowce, 
po remoncie kapitalnym w 2000 r., stan idealny + części, -
6.500 zł. Głogów, tel. 076/834-64-77,0602/61-17-63 
NYSA TOWOS, 1991 r., 62 tys. km, turkusowy, RM, fotele lot
nicze - 2.970 zł lub oddam w dzierżawę, • 2.970 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/843-2349
NYSA 522 T, 1992 r., 46 tys. km, 2120 ccm, niebieski, techn. 
sprawny, stan dobry, przegląd do 2002 r, - 2.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/342-56-78
NYSA 522 T, 1992 r., 6 tys. km, 2200 ccm, zielona, 4-biego- 
wy, nowe opony, po remoncie silnika i tylnego mostu, stan 
dobry, instalacja gazowa, izoterma na Żuka, -2.100 zł. Lubin, 
tel. 076/749-30-79
NYSA 522,1992 r., 80 tys. km, niebieski, instal. gazowa • 3.500 
zł. Wrocław, tel. 322-15-58
NYSA 522 TOWPS, 1992 r„ 35 tys. km, benzyna, zielony, 
stan dobry, - 1.200 zł (możl. wysL fakt. VAT). Żórawina, tel. 
071/316-51-16 w godz. 8-15
OPEL ARENA, 1998 r., 57 tys. km, 2500 ccm, diesel (lveco), 
zielony, 2 osoby i 1 1, niski, krótki, centr. zamek, poduszka, 
wspomaganie, drzwi tylne otwierane na boki, plastiki lakiero
wane, nowe opony, akumulator, stan idealny, - 39.500 zł. No
wogrodziec, teł. 075/731-73-63 po 20 
OPEL BEDFORD, 1981 r., 2300 ccm, diesel ład. 1.700 kg, 3 
miejsca, plandeka, alum. burty, • 3.500 zł. Smolec, tel. 
07t/316-17-57
OPEL BEDFORD, 1984 r., 2000 ccm, diesel, pomarańczowy, 
blaszak, wbudowany silnik Mercedesa, stan dobry, stan silni
ka b. dobry, • 3.800 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-94-83 
OPEL COMBO, 1995 r., 129 tys. km, 1700 ccm, diesel, gra
natowy, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kierownicy, 
radioodtwarzacz, aluminiowe felgi 15”, książka serwisowa, 
stan b. dobry, pełna dokumentacja, atrakcyjny wygląd, faktu
ra VAT, -17.600 zł. Duszniki Zdrój, tel. 0606/42-51-38 
OPEL COMBO, 1996 r., 97 tys. km, 1400 ccm, biały, blaszak, 
faktura VAT, -15.300 zł. Legnica, tel. 0601/71-5145 , 
OPEL COMBO, 1997 r., 78 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały,
2-osobowy + ład. 520 kg, zadbany, nie eksploatowany w fir
mie, nowe amortyzatory, - 20.900 zł lub zamienię. Milicz, tel. 
0605/20-69-06
PEUGEOT BOXER, 1994 r., 170 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, bez wypadku, sprowadzony w całości, - 22.000 zł. Lu
bin, tel. 0606/40-57-09
PEUGEOT BOXER, 1994 r., 150_tys. km podwyższony, przed
łużony, I właściciel w kraju od 2000 r, - 22.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/84346-14,0605/14-04-32 
PEUGEOT BOXER, 1995 r., 147 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, niski, hak, wspomaganie, radio, el. reguł, reflektory i 
pasy, pełna dokumentacja, sprowadzony w całości, - 26.500 
zł. Głogów, tel. 076/835-22-50,0601/18-67-66 
PEUGEOT BOXER BUS. 1996 r., 193 tys. km. 2500 ccm, tur
bo D, biały, serwo, hak, RM, długi, wysoki, zarejestrowany 
jako osobowy, 9-osobowy, - 31.000 zł. Góra, tel. 
065/543-26-69,0601/57-29-32 
PEUGEOT BOXER, 1997 r., 124 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
niebieski, wspomaganie kier., blaszak, ład. 1000 kg, ABS, -
28.000 zł. Lubin, tel. 0604/18-9347
PEUGEOT BOXER 270C, 1997/98 r., 110 tys. km, 1905 ccm, 
diesel, turkusowy, wspomaganie, immobilizer, alarm, hak, -
30.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Opole, tel. 0602/28-27-31 
PEUGEOT BOXER MAXI, 1998 r., 125 tys. km. 2500 ccm, 
biały, • 33.000 zł + VAT. Nowa Sól, tel. 068/387-91-10, 
0608/66-75-53
PEUGEOT EXPERT, 1996 r., 95 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
niebieski metalic, 6-osobowy, ład. 800 kg, lakierowane zde
rzaki i lusterka, wspomaganie, stan b. dobry, 3-drzwiowy, re
gulacja świateł, - 22.850 żł. Mochy, tel. 065/549-02-84, 
0604/33-97-18
PEUGEOT J5 BUS, 1985 r„ 2500 ccm, turbo D 8-osobowy, -
8.000 zl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-24-33 
PEUGEOT J5 MAXI, 1987 r., 2500 ccm, diesel, biały, wysoki, 
długi, stan techn. dobry, - 9.200 zł. Zielona Góra, tel. 
068/323-85-08,0603/62-85-54
PEUGEOT J 5 ,1988 r., 240 tys. km, 2500 ccm, diesel, czer
wony, uniwersalny, 6 osób i 1.61, mało eksploatowany, -10.000 
zł. Prudnik, tel. 077/436-64-86 do 15,0501/26-29-92 
PEUGEOT J5 r 1993/94 r„ 1900 ccm, diesel 9-osobowy, stan 
b. dobry, w kraju od pół roku, • 19.500 zł. Konin, tel. 
063/279-01-15,0603/19-01-10 
PEUGEOT J 5 , 1994 r., 200 tys. km. 2500 ccm, diesel pod
wyższony, przedłużony, • 20.000 zł. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
PEUGEOT PARTNER, 1996 r., 103 tys. km, 1900 ccm, die

sel, czerwony, oszklony do połowy, zarejestrowany na 5 osób, 
składana tylna klapa, wspomaganie kier., RO, koła zimowe, -
22.500 zł. Oleśnica, teł. 071/399-3749,0605/35-73-23 
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, kom plet opon zim ow ych i letnich, •
20.000 z ł z  VAT. W rocław , te l. 071/364-76-60 
01023531

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, 
radioodtwarzacz, hak, kodowany zapłon, siatka grodziowa, 
przyciemniane szyby, pełna dokumentacja, • 28.600 zł. Ka
lisz, tel. 062/769-8049,0603/24-74-90 
PEUGEOT PARTNER, 1998 r., 85 tys. km, 1400 ccm, benzy
na. biały, • 20.000 zł. Mosina, tel. 0600/4542-04 
POLONEZ CARGO, 1995 r., 1600 ccm, benzyna, wiśniowy, 
immobilizer, Mul-T-Lock, 5-drzwiowy, 5-osobowy, szyberdach, 
podgrz. fotele, 5-biegowy, garażowany, halogeny, stan silni
ka i blacharki idealny, możliwe raty przez komis, * 8.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-22-96
POLONEZ TRUCK, 1985 r. alum. burty. - 6.500 zł. Królikowi- 
ce. gm. Kobierzyce, tel. 071/311-17-61 
POLONEZ TRUCK, 1989 r. inst. gazowa, stan tfobry, -1.500 
zł. Gniechowice, gm. Kąty Wi\Ltel.4)607/82-51-77 > 
POLONEZ TRUCK, 1989 f., 2400 ccm prawy bok otwierany,
- 2.400 zł. Opole, tel. 077/442-12-13
POLONEZ TRUCK, 1989 r., 60 tys. km, 1600 ccm, benzyna 
po przeglądzie, nadbudowa plastikowa, stan b. dobry, • 2.250 
zł. Polanica Zdrój, tel. 074/86841-37 
POLONEZ TRUCK, 1990 r., - 4.000 zł lub zamienię na busa
8-9-osobowego. Otmuchów, tel. 077/431-5148 .
POLONEZ TRUCK, 1990 r„ 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
inst. gazowa, 5-biegowy, nadbudówka plastikowa, stan do
bry, • 3.500 zł. Tyniec n. Ślęzą, tel. 071/390-83-03 
POLONEZ TRUCK, 1992 r., 50 tys. km, 1600 ccm, niebieski 
metalic, instalacja gazowa, nowy lakier, • 5.300 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/752-15-03
O  PO LONEZ TRUCK, 1992 r., czerwony, 2-miejsco- 

wy, instalacja gazowa założona rok temu (gaż- 
nik), zabudowany, tylna klapa oszklona, ład. 1000 
kg, d ługość 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., 130 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, brązowy, zabudowany, inst. gazowa, 2-osobowy, - 2.800 
zł. Wrocław, tel. 356-54-54
POLONEZ TRUCK, 1993 r., 3 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony, pełna zabudowa, inst. gazowa, alum. burty, nowe 
opony, po remoncie kapitalnym silnika, nowa skrzynia bie
gów, dł. skrzyni ład. 2.5 m, stan idealny, - 6.000 zł. Nowe Mia
steczko. tel. 068/388-89-29.068/388-82-32 
POLONEZ TRUCK, 1993 r., 1600 ccm, bordowy, 2-osobowy, 
dł. 250 cm, • 3.500 zł. Karpacz, tel. 075/761-91-98 wieczorem 
POLONEZ TRUCK, 1993 r., 1900 ccm, diesel, - 7.000 zł. 
Wrocław, tel. 339-23-28,339-23-76,0606/97-00-60 
POLONEZ TRUCK, 1993/94 r., 1600 ccm, benzyna, czerwo
ny, skrzyniowy, 2-osobowy, stan b. dobry, • 5.800 zł. Świdni
ca, tel. 0601/57-86-65
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 1600 ccm, benzyna, biały, za
konserwowany, stan silnika b. dobry, plastikowa nadbudowa 
(zamykana), - 4.800 zł. Wrocław, tel. 071/357-10-93 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 100 tys. km, 1600 ccm, zielony, 
2 miejsca, nadbudowa plastikowa, alum. burty, serwisowany 
w ASO, RO, bez wypadku, I właściciel, stan dobry, możliwa 
faktura VAT, • 4.800 zł. Wrocław, tel. 071/311-5241 
POLONEZ TRUCK, 1994 i., 180 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
bordowy, 2-osobowy, nowe amortyzatory i akumulator, po re
moncie zawieszenie przednie, hak, stan dobry, • 7.800 zł. 
Chrząstawa, tel. 071/313-21-92 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 50 tys. km. 1900 ccm, diesel, 
żółty, 2-osobowy, stan dobry, - 8.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-1945
POLONEZ TRUCK, 1994 r.. 87 tys. km, 1600 ccm. E, biały, 
inst. gazowa (13 zł/100 km), 5-osobowy, RO Blaupunkt, pla
stikowa nadbudówka, po wymianie ukł. hamulcowego, filtrów, 
paska rozrządu, oszczędny, - 7.500 zł. Jaroszów, tel. 
0606/11-03-76
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 1600 ccm, czerwono-biały, alu
miniowe burty, cały zabudowany, nowe opony, stan b. dobry,
- 6.800 zł. Kamienica, woj. opolskie, tel. 0604/15-70-72 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 1600 ccm. S, biały, alum. burty, -
3.700 zł. Lipiny 47, gm. Nowa Sól, tel. 068/388-60-18, 
0601/16-14-64
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 115 tys. km. 1600 ccm. kolor wi
śniowy, 2-osobowy, 2,5 m dł., plastikowa nadbudówka, nowe 
aluminiowe burty, ważna rejestracja, garażowany, stan b. 
dobry, - 6.200 zł. Strzelin, tel. 071/796-1049,071/796-1048 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 1600 ccm, benzyna, żółty, 5-oso- 
bowy, plastikowa zabudowa 2 m, instalacja gazowa, - 8.000 
zł. Świerzawa, tel. 075/71346-36.0608/03-09-29 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 85 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony, 2-osobowy, skrzynia ład. o dł. 2.5 m, plastikowa za
budowa, alum. burty, nowy akumulator, hak, RM, - 5.300 zł. 
Wrocław, tel. 0501/97*96-25
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 58 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, nadbudówka 2m, nowe opony, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 
071/354-58-94,0604/59-95-18 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 1600 ccm, benzyna skrzynia ła
dunkowa 2 m, 2-osobowy, zabudowany, • £900 zł lub zamie
nię na tańszego Fiata 125p, Fiata 126p. Wrocław, tel. 
0501/52-06-10
POLONEZ TRUCK. 1994 r., 130 tys. km, 1500 ccm, czerwo
ny, zabudowany, inst. gazowa, butla 1001, alum. burty, - 2.700 
zł. Żary, tel. 068/375-8341
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 70 tys. km, diesel, biały, nadbu
dówka plastikowa, silnik Citroena, sprawny, zarejestrowany, 
-4.500 zł. Bierutów, tel. 071/314-64-17,0608/19-0149 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 70 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
biały, 2-osobowy, garażowany, kpi. zabudowa, blokada bie
gów, - 8.000 zł. Kędzierzyn Koźle, tel. 077/483-61-81 
POLONEZ TRUCK, 1995 r. alum. felgi, stan dobry, - 6.500 zł. 
Królikowice, gm. Kobierzyce, tel. 071/311-17-61 
POLONEZ TRUĆK, 1995 r., 48 tys. km, 190/) ccm, diesel, 
bordowy, oplandekowany, reguł, wysokość, • 8.000 zł. Nysa, 
tel. 077/43347-15 .
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 1600 ccm, czerwony, inst. gazo
wa, 5-osobowy, aluminiowe burty, - 8.600 zł. Prochowice, tel. 
076/85848-54,0601/18-77-06 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 1000 ccm, czerwony, inst. gazo
wa, stan b. dobry, - 7.500 zł. Trzebnica, tel. 071/312-0443, 
071/312-15-89
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 118 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, 5-osobowy, skrzynia ładunkowa, przedłu
żony, - 7.000 zł. Uniejów, tel. 063/288-91-25,0607/17-59-98 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 1600 ccm, benzyna, żółty, 5-oso
bowy, 2 m skrzynia aluminiowa, plastikowa zabudowa, I wła
ściciel, stan b. dobry, - 7.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-50-05, 
0603/92-04-24
POLONEZ TRUCK, 1905 r., 80 tys. km. 1600 ccm brak waż
nego przeglądu, I właściciel, z  salonu, udokumentowane po
chodzenie, aluminiowe burty i podłoga, nadbudowa zamknię
ta, nowe opony, - 4.900 zł + VAT. Wrocław, tel. 37243-56 w 
godz. 9-16
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 30 tys. km, 1600 ccm, granato
wy, zabudowa Atarex, nowy gaźnik, po remoncie kapitalnym 
silnika, butla gazowa 1201, RO, sprawny, nowe opony i aku
mulator, stan dobry, - 6.900 zł. Wrocław, tel. 0605/28-70-82 
POLONEZ TRUCK, 1995/96 r., 112 tys. km. 1600 ccm. ben
zyna, czerwony, inst. gazowa, alum. burty, hak, przystosowa

ny do przewozu okien, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 071/325-16-60, 
0608/45-90-51
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 81 tys. km, 1600 ccm, niebieski, 
przedłużany, duża kabina, 2-osobowy, instalacja gazowa, I 
w łaściciel, - 6.900 zł. Kalisz, tel. 062/757-71-92, 
0604/2445-89
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 1900 ccm, diesel stan b. dobry, -
10.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-73-10 
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 1600 ccm, niebieski, alum. bur
ty, długi, nadbudówka plastikowa, - 7.000 zł. Legnica, tel. 
076/852-39-07,0603/91-07-22 
POLONEZ TRUCK, 1996 r„ turkusowy, 5-osobowy, oryg. la
kier. zabudowa, stan b. dobry, - 9.000 zł. Malczyce, gm. śro
da Śląska, tel. 0605/69-86-53
POLONEZ TRUCK, 1996 r„ 105 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, zielony, aluminiowe felgi, otwierane na 3 strony, zabudo
wany, zadbany, garażowany, • 6.700 zł. Wrocław, tel. 
341-64-17
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 90 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
bordowy, 2-osobowy, zabudowany, dł. 2.5 m, przegląd, alu
miniowe burty, zadbany, stan b. dobry, • 8.700 zł. Wrocław, 
tel. 0606/93-82-96
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 38 tys. km, 1600 ccm, Pb,wtrysk, 
niebieski, alarm, blokada skrzyni biegów, zabudowany, skrzy
nia ład. 2-stronnie otwierana, stan b-'dobry, • 7.000 zł. Wro
cław, tel. 350-13-39,0602/32-68-91 
POLONEZ TRUCK. 1996/97 r., 90 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
bordowo-biały, inst. gazowa, 2-osobowy, blokada skrzyni bie
gów, el. reguł, reflektory, alum. burty, zabudowany, 2 nowe 
opony, - 6.700 z ł+VAT, (zwolnienie z opłaty skarb.). Głogów, 
tel. 076/832-10-97,833-82-78,0604/10-56-37 
POLONEZ TRUCK, 1997 r., 1900 ccm, diesel przedłużony, 
podwyższony, stan b. dobry, • 11.000 zł + VAT. Sieradz, tel. 
0603/75-66-74
POLONEZ TRUCK, 1997 r„ 50 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
ciemnozielony, 3-drzwiowy, aluminiowe burty, plastikowa 
skrzynia ład. 2 m, 2-osobowy, - 8.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-52-03
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 zł. Wrocław, tel. 
0606/93-82-96
POLONEZ TRUCK, 1997 r., 54 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, czerwony, 2-osobowy, aluminiowe burty, pełna zabu
dowa, bez wypadku, przegląd, stan b. dobry, - 7.600 zł. Wro
cław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
POLONEZ TRUCK, 1997/98 r., 110 tys. km, 1900 ccm, die
sel, niebieski, 2-osobowy, hak, • 12.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/55-37-83
POLONEZ TRUCK, 1998 r., 11 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
kolor wiśniowy, 5-osobowy, wysoka zabudowa 1.80 m, dł. 2.0 
m, stan b. dobry -11.500 zł. Kolsko, woj. zielonogórskie, tel. 
0606/18-7045
POLONEZ TRUCK PLUS, 1998/99 r., 39 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, turkusowy, 4-drzwiowy, 5-osobowy, Mul-T-Lok, 
wspomaganie, alum. burty, welurowa tapicerka, I właściciel, 
kupiony w salonie, stan b. dobry, - 22.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/665-79-30,0603/464 7 4 2  
POLONEZ TRUCK ROY, 1999 r., 19 tys. km, zielony, 5-oso
bowy, 4, oszklony, zabudowany, immobilizer, dywaniki, I wła
ścic ie l, bez wypadku, - 22.500 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/645-66-70
POLONEZ TRUCK PLUS. 1999 r.. 1600 ccm. benzyna wspo
maganie kierownicy, aluminiowe burty, 2-osobowy, odkryty, -
17.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-35-01.0601/7049-87 
RENAULT 305 RVI, 1985 r., 11000 ccm, turbo D intercooler, 
duża kabina, aluminiowa skrzynia, na 15 europalet, oplande
kowana, opony bezdętkowe, zbiorniki paliwa 6001, spoiler na 
dachu, halogeny, - 20.000 zł 1ub zamienię. Wrocław, tel. 
0503/92-35-75
RENAULT 310,1987 r., 700 tys. km ciągnik siodłowy, stan b. 
dobry, • 28.000 zł lub zamienię albo wynajmę. Konin, tel. 
063/279-01-15,0603/19-01-10 
RENAULT 340,1989 r., 750 tys. km ciągnik siodłowy, stan 
idealny, - 30.000 zł. Konin, tel. 063/279-01-15.0603/19-01-10 
RENAULT 340 R. 1989 r., - 22.000 zł + VAT. Jelenia Góra. tel. 
075/761-84-09,0601/84-48-83 
RENAULT 340 Ti, 1994 r. ciągnik siodłowy, z  naczepą wy
wrotką, ład. 28.5 t, 1992 r, - 97.600 zł. Polkowice, tel. 
076/847-92-77 wewn. 115
RENAULT 340 R. 1994 r., 650 tys. km ciągnik siodłowy, moc 
340 KM, resory paraboliczne, po remoncie w 1998 r., w Pary
żu, -48.800 zł. Polkowice, tel. 076/847-92-77 wewn. 115 
RENAULT 340 Ti, 1995 r. z naczpą aluminiową Zremb M-263, 
1997 r., burty aluminiowe, plandeka, ład. 26.7 t, pow. zała
dunkowa 88 m3, -109.800 zł. Polkowice, tel. 076/847-92-77 
wewn. 115
RENAULT 340 R Tl, 1995 r., 550 tys. km ciągnik siodłowy, 
moc 340 KM, resory paraboliczne, nacisk na siodło 9.2 kN, -
61.000 zł. Polkowice, tel. 076/847-92-77 wewn. 115 
RENAULT 350 MAJOR, 1991 r., 12792 ccm, diesel, biały, stan 
b. dobry, w ciągłej eksploatacji, na poduszkach, faktura VAT, -
28.000 zł + VAT. Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/45-34-55 
RENAULT 365,1987 r., turbo D, biały, 365 KM, ciągnik sio
dłowy, retarder, blokada mostu, webasto, spoilery, stan opon 
dobry, przegląd, stan techn. b. dobry, -18.000 zł lub zamie
nię. Legnica, tel. 076/721-7741,0605/44-3843 
RENAULT 4, niebieski, • 2.000 zł. Radosław Ważny, 68-200 
Żary, ul. Brzozowa 7
RENAULT EXPRESS, 1988 r., 1600 ccm, diesel, biały, ład. 
900 kg, 2-osobowy, częściowo oszklony, otwierany dach, stan 
dobry, • 7.900 zł lub zamienię na inny, może być droższy, 
uszkodzony. Wrocław, tel. 071/373-74-92,0602/73-86-22 
RENAULT EXPRESS, 1995 r., 1400 ccm, benzyna, biały, ła
downość 575 kg, oznakowany, blokada skrzyni biegów, RM, 
stan b. dobry, -11.200 zł. Strzelin, tel. 071/392-18-36 
O  RENAULT KANGOO, 1998 r., 120 tys. km, 1900 

ccm , d ie se l poduszka pow., centra lny zamek, 
stan idealny, nie eksploatowany w kraju, - 28.500 
z ł.., tel. 0608/05-28-15 81010401 

RENAULT KANGOO. 1998/99 r., 30 tys. km. 1200 ccm, nie
bieski, ABS, centr. zamek, regulacja świateł, immobilizer, w 
Polsce od br., oszklony, - 23.900 zł. Leszno, tel. 0.65/526-13-37 
RENAULT KANGOO, 2000 r., 1400 ccm, benzyna, turkuso
wy, poduszka ppw. kierowcy, przegroda, 2-osobowy, immobi
lizer, kupiony w salonie, na gwarancji, nie eksploatowany, •
34.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0604/68-50-83 
RENAULT MAJOR, 1990 r., 990 tys. km, 12000 ccm, czer
wony, 380 KM, hydraulika do wywrotu, blokada mostu, nowe 
opony, amortyzatory i akumulatory, stan b. dobry, • 31.000 zł. 
Prochowice, tel. 076/858-51-80,0605/42-15-54 
RENAULT MAJOR 350,1991 r., 13000 ccm, turbo D, biały, 
stan silnika i podzespołów b. dobry, w ciągłej eksploatacji, 
oryginalna hydraulika, - 28.000 zł + VAT. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 0602/45-34-55
RENAULT MAJOR JAMBO, 1993 r., 385 ccm, Tbl, zielony, 
kontener, na poduszkach, duża kabina, 2 łóżka, el. otw. szy
by, webasto, spoilery, hamulce tarczowe, - 47.000 zł + VAT. 
Lubin, tel. 076/842-62-02,0604/14-75-93 
RENAULT MAJOR R 340 Tl. 1994 r., 650 tys. km, 11000 ccm, 
diesel ciągnik siodłowy, resory paraboliczne, nacisk na sio
dło 9.02 kN, przystawka mocy, ABS, + naczepa Felbinder typ 
Muli 24.3, z  1992 r., ład. 28.51, na poduszkach, alum. burty, 
wywrót do tyłu, - 68.000 z ł+VAT. Polkowice, teł. 076/847-92-77 
wewn. 115
RENAULT MASTER, 1982 r., 2500 ccm. diesel po remoncie 
silnika, hak, ład. 1800 kg, stan dobry, • 6.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/399-0042
RENAULT MASTER, 1988 r., 2500 ccm. diesel, biały, ład.
1.580 kg, masa całkowita 3.500 kg, -12.500 zł. Strzegom, tel. 
0601/85-86-81,074/855-25-32 
RENAULT MASTER, 1993 r., 150 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
biały, chłodnia, wym. 3.5 x 2.2 x 2.2 m, możliwość przewozu

półtuszy, - 29.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-70-48, 
0601/75-37-71,071/333-76-80.
RENAULT MASTER, 1995 r., 2500 ccm, diesel, biały, chłod
nia, sprowadzony w całości, nie eksploatowany w kraju, RO, 
wspomaganie, stan b. dobry, - 40.000 zł. Lubin, tel. 
076/843-95-44 ^
RENAULT MASTER, 1998 r., 29 tys. km, 2500 ccm. diesel, 
niebieski, skrzyniowy, sprowadzony z Niemiec, pomoc w za
łatwieniu wszelkich formalności, książka serwisowa, - 36.000 
zł. Lubsko, tel. 0601/68-97-94
RENAULT MASTER BUS, 1998 r., 117 tys. km. 2500 ccm. 
diesel, biały, kupiony w salonie, I właściciel, średnio długi, 
maks. wysoki • T33, stan b. dobry, wspomaganie, RO, immo
bilizer w kluczyku, - 44.000 zł. Sulechów, woj. zielonogórskie, 
tel. 0501/60-77-50
RENAULT MASTER, 1998 r„ 130tys. km, 2800 ccm, turbo D 
przedłużony, podwyższony, sprowadzony z  Niemiec w maju 
2001 r., bez wypadku, poduszka pow., serwo, radio, immobi
lizer, ład. 16d0 kg, 3-osobowy, książka serwisowa, - 38.600 
zł. Wrocław, tel. 387-87-62,0602/73-21-73 
REłJAULT MASTER, 1999 r., 30 tys. km, 2800 ccm. DTi, bia
ły, wspomaganie, centralny zamek, immobilizer, zielone szy
by, tylne szyby uchylane, książka serwisowa, I właściciel, •
56.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-2640
RENAULT MASTER, 1999 r., 55 tyśT km, 2500 ccm, biały, 
średnia długość, maksymalnie podwyższony, poduszka pów., 
radio, udokumentowane pochodzenie, I właściciel, stan ide
alny, - 48.000 zł. Oława, tel. 071/313-90-25,0606/62-65-10 
RENAULT MASTER, 1999 r., 96 tys. km, 2800 ćcm, DTi, bia
ły, podwójna kabina, skrzynia ładowna o ład. 1380 kg, Cen
tralny zamek + pilot, poduszka powietrzna, wspomaganie, 
aluminiowe burty, - 49.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/732-00-58, 
0609/28-9248
RENAULT MIDLINER S180,1995 r.. 299 tys. km, 6200 ccm, 
turbo D, biały, plandeka, winda, intercooler, wspomaganie, 
fotel pneumatyczny, el. otw. szyby, el. podgrzewane lusterka,
3 miejsca, w kraju od roku, stan techn. b. dobry, - 61.000 zł 
lub zamienię na osobowy. Wrocław, tel. 071/349-36-08 
RENAULT MIDLINER S 180,1995 r., 299 tys. km, 6200 ccm, 
diesel, biały, oplandekowany, winda załadowcza, wym. 6,4 x
2,4 x 2,4 m, ład. 5 1, turbina, intercooler, pełne wyposażenie 
elektr., stan b. dobry, • 62.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-36-08 
RENAULT RAPID, 1989 r., 200 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
biały, blaszak, 2-osobowy, po remoncie silnika, - 4.800 zł. 
Porajów, tel. 075/773-81-40
RENAULT RAPID, 1991 r., 1600 ccm, diesel, biały, 2-osobo
wy, blaszak, • 8.500 zł lub zamienię na samochód osobowy. 
Wrocław, tel. 349-23-05,0502/55-96-64 
RENAULT RAPID, 1992 r., 191 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, oszklony, zarejestrowany, otw. dach, hak, garażowany, 
stan b. dobry, - 11.000 zł. Legnica, tel. 076/854-72-28, 
0603/31-44-54
RENAULT RAPID, 1994 r., 92 tys. km, 1600 ccm, diesel, bia
ły, blaszak, 2-osobowy, bez wypadku, stan dobry, • 12.500 zł. 
Lubin, tel. 076/844-73-0.3 po godz. 20 
RENAULT RAPID, 1994 r., 86 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, bia
ły, 5-biegowy, 5-osobowy, zarejestrowany jako osobowy, 
uchylny dach, sprowadzony w całości, I właściciel w kraju, -
13.800 zł lub zamiana. Turek, tel. 063/279-9346 w godz. 8-18, 
0600/32-11-44
RENAULT RAPID, 1996 r., 125 tys. km, 11900 ccm, diesel, 
biały, 2-osobowy, 500 kg, centralny zamek, RO. -17.000 zł. 
Lasowice, gm. Otmuchów, tel. 077/431-56-50 
RENAULT SAVIEM, 1980/81 r. stan dobry, rama pod zabu
dowę, -12.500 zł. Konin. tel. 063/279-01-15.0603/19-01-10 
RENAULT TRAFIĆ. 1989 r., 160 tys. km, 1700 ccm. benzy
na, beżowy, 5-biegowy, 3-osobowy, boczne drzwi, RO Phi
lips, niski, krótki blaszak • 1.550 DEM lub 2.800 zł. Gubin, tel. 
0502/16-94-74
RENAULT TRAFIĆ, 1991 r.. 240 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, podwyższany, stan średni, - 11.500 zł. Wrocław, tel. 
0502/05-1246
RENAULT TRAFIĆ, 1992 r., 120 tys. km, 2500 ccm, diesel,
czerwony, bez wypadku, stan idealny, zarejestrowany, -16.000
zł. Świebodzin, tel. 068/382-32-91
RENAULT TRAFIĆ BUS, 1993 r., 1700 ccm, S, biały, stan b.
dobry, -10.900 zł. Lipiny 47, gm. Nowa Sól, tel. 068/388-60-18,
0601/16-14-64
RENAULT TRAFIĆ BUS, 1993 r., 160 tys. km, 2100 ccm, die
sel, biały, 3-osobowy blaszak, podwyższony, -15.600 zł lub 
zamienię na kombi. Środa Śląska, tel. 071/317-22-19 
RENAULT TRAFIĆ, 1993 r., 120 tys. km, 2500 ccm, biały, 
alarm, 3-osobowy, I właściciel, - 17.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/97-75-86
RENAULT TRAFIĆ, 1993 r., 169 tys. km. 2500 ccm, diesel, 
biały, przedłużony, oszklony, 9 miejsc, hak, homologacja na 
przyczepę, serwisowany, zadbany, wymieniony rozrząd, -
16.700 zł. Wrocław, tel. 071/345-50-33,0602/37-99-73 
RENAULT TRAFIĆ, 1994 r., 140 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, podwyższony, wspomaganie, stan b. dobry, • 20.000 zł 
lub zamienię na tańszy. Lubin, tel. 0601/70-55-12 
RENAULT TRAFIĆ, 1996 r., 50 tys. km, 2500 ccm, diesel 
wspomaganie, 5-biegowy, maksi, - 21.000 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/734-31-34,0607/27-34-16 
RENAULT TRAFIĆ, 1997 r., 95 tys. km, 2500 ccm. diesel
9-osobowy, • 27.000 zł. Wrocław, tel. 0607/47-8340 
ROBUR, 1985 r., SW-266 kontener, nowe opony - 2.500 zł. 
Borów, tel. 071/393-34-09 wieczorem 
ROBUR LD 3001,1985 r., diesel, niebieski, stan tech. dobry,
4 nowe opony, do przewozu bydła, - 3.000 zł. Lężyce, gm. 
Szczytna, tel. 074/866-0742
ROBUR LD 3001,1989 r., 1400 ccm, diesel, niebieski, - 4.000
zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-98
ROBUR, 1990 r., diesel, kolor wiśniowy, izoterma, - 5.500 zł.
Gostyń Wlkp., tel. 065/572-71-61
ROBUR, 1990 r., diesel oplandekowany, skrzyniowy, - 4.500
zł lub zamienię na samochód osobowy. Wrocław, tel.
349-23-05,0502/55-96-64
ROMAN, 1989 r. ciągnik siodłowy, sypialny, - 20.000 zł lub 
zamienię. Konin, tel. 063/279-01-15,0603/19-01-10 
SCANIA 111,1980 r. + przyczepa Kaessbohrer, zestaw oplan
dekowany, na 35 europalet, • 25.000 zł razem lub osobno. 
Oleśnica, tel. 071/315-3544
SCANIA 112,1986 r., 30 tys. km, 11000 ccm, diesel, czerwo
ny, ciągnik siodłowy, duża kabina, blokada mostu, nowe opo
ny, spoilery, po remoncie, - 28.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/73243-23,0605/25-89-34 
SCANIA 113,1991 r., 950 tys. km hydraulika • 18.500 DEM. 
Sulechów, Niemcy, tel. 068/385-00-31.0049/17-15-22-56-68 
SCANIA 113,1996 r., 380 tys. km - 50.000 DEM. Sulechów, 
Niemcy, tel. 068/385-00-31.0049/17-15-22-56-68 
SCANIA 116 BR, 1980 r., turbo, 340 KM, biały, typ Bermuda, 
po odbudowie w 1998 r.. silnik po remoncie kapitalnym, wy
soki pokład, przyciemnione szyby, wyposażenie: WC, video, 
RM, cafe bar, indywidualne nawiewy, rozkładane fotele, ta
chograf Kinzle, eksploatowany w ruchu międzynarodowym, 
stan b. dobry, - 69.900 zł z VAT. Nowa Ruda, tel. 074/872-76-56 
ffax. 0602/23-50-72
SCANIA 142 H, 1982 r., 14200 ccm, V8, diesel, biały, dźwig 
Atlas, przystosowany do przewozu drewna, moc 388 KM, 
wym. 6x4 m, - 68.000 zł. Milicz, tel. 071/384-24-71 
SCANIA 142,1984 r., niebieski metalic, ciągnik siodłowy)po 
remoncie silnika, duża kabina na poduszkach, • 20.000 zł. 
Zgorzelec, tel. 075/775-76-58
SCANIA 93, 1989 r., czerwony, ciągnik siodłowy, 250 KM, 
naczepa i kabina na poduszkach, centralne smarowanie, 
webasto, kabina sypialna, stan b. dobry, - 30.000 zł + VAT. 
Rogów, tel. 071/316-27-25,0603/08-04-44 
SCANIA PM6X2,1993 r., 700 tys. km, żółty, ład. 13.61, wym. 
8.25 x 2.25 m, 3-osobowy, izoterma, ABS, tachonfetr, weba
sto, podnoszona oś, centralne smarowanie, podgrzewane 
fotele, hydroklapa, dopuszczony do ciągnięcia przyczepy, •
90.000 zł + VAT. Brzeg, tel. 077/411-56-14,0605/5447-89 
SEAT FURAS1983 r., 900 ccm, benzyna, czerwony, instala-
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cjagazowa, ocynkowanymi, oszklony, 5-biegowy, alarm, cen
tralny zamek-, radio Sony, garażówarijCstan b. dobry, - 3.900 
zł. Wrocław, tel. 071/357-42-65 pogoda 18,0602/22^PTt 
SEAT TERRA PICK-UP, 1988 r., 130 tys. km. 903 ccm, biały, 
ntwamkład wydechowy, nowe opony i hamulce, stan dobry, -
5.000 zł.LubirCm  076/844-67-25^
SEAT TERRA, 1993 r., 1100 ccm, benzyna; biały, oszklony,
5-biegowy, zarejestrowany jako ciężarowy, - 8.200 zł. Prusi
ce k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41,071/312-63-41 
SEAT TERRA, 1993 r., 120 tys. km, 1400 ccm, diesel, biały, 
stan b. dobry, po remoncie silnika, 2 osoby + 700 kg, atrak
cyjny wygląd, • 9.000 zł. Wrocław, tel. 0605/36-95-55 
SKODA FAVORIT 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, 
czerwony, silnik gażnikowy, stan b. dobry, nadbudówka midi, 
faktura VAT, - 7.900 zł. Zielona Góra, teL.Q6Q3/96-83-06 
SKODA FAVORIT PICK-UP, 1998/99 r., 65 tys. km,430Qccm, 
MPI, biały, ład. 700 kg, stan idealny, zadbany, - 16.000 zł.. 
Jawor. tel. 0607/41-14-22
SKODA FELICIA PICK-UP, 1997 r., 74 tys. km. 1300 ccm, 
MPt, biały, lmmobillzet,“RO, stan b. dobry, - .17.000 zł, Świdni
ca, tel. 074/851-47-22
SKODA FELICIA PICK-UP, 1997 r.. 100 tys. km. 1289 ccm. 
benzyna, niebieski, ład. 575 kg, inst. gazowa, stan b. dobry, •
15.500 zł. Oleśnica, tel. 0601/75-21-15
SKODA FELICIA PICK-UP. 1997 r., 68 tys. km, 1300 ccm. 
MPi, granatowy, -18.500 zł. Oława. tel. 0605/55-75-62 
SKODA FELICIA PICK-UP, 1997 r., 60 tys. km, 1300 ccm, 
biały, po przeglądzie, stan b. dobry, -15.600 zł. Raszowa, tel. 
077/461-59-26.0600/39-11-24 
SKODA FELICIA PICK-UP, 1997 r.. - 17.000 zł (możl. wyst. 
fakt. VAT). Wrodaw, tel. 0605/33-09-00 
SKODA FELICIA PICK-UP, 1997/98 r.. 1300 ccm. wtrysk, biały, 
serwisowany, zadbany, po wymianie płynów, nowe opony, stan 
b. dobry, • 14.000 zł. Paczków, tel. 0608/67-63-88 
SKODA FELICIA PICK-UP. 1998/99 r.. 55 tys. kra, 1900 ccm, 
diesel, biały, z  nadstawką nad kabiną, pokrowce, garażowa
ny, serwisowany. RO, stan techn. b. dobry, ciemne szyby tyl
ne + dwa dodatkowe koła, • 22.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). 
Niemcza, tel. 074/837-65-97 do godz. 16,0608/27-53-66 
SKODA LIAZ, 1975 r. oryg. wywrotka, • 8.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/761-84-09,0601/84-48-83 
SKODA LIAZ, 1978 r.. 11940 ccm, niebieski, wywrotka 3W, 
nowe opony i resory, nowe akumulatory, po remoncie kabiny, 
półbiegi, stan silnika b. dobry, nie Wymaga napraw, aktualny 
przegląd, - 6.700 zł lub zamienię na osobowy. Kowary, tel. 
075/761-40-40,075/718-27-86 
SKODA LIAZ, 1979 r. ciągnik siodłowy, stan b. dobry, - 3.000 
zł. Strzelce Op., tel. 077/461-00-53,0604/63-41-52 
SKODA UAZ MTS, 1980 r., niebieski, wywrotka, stan dobry, 
zarejestrowany, nowe opony 4 szt, • 7.000 zł. Pisarzowice, 
tel. 075/722-36-88
SKODA UAZ MTS-24,1980 r., niebieski, oryginalna wywrot
ka, półbiegi, w ciągłej eksploatacji, - 7.600 zł lub zamienię na 
samochód osobowy lub inne propozycje. Kamienna Góra, tel. 
075/744-74-63,0602/59-35-51 
SKODA UAZ MTS-24,1984 r., 11940 ccm wywrót 3-stronny, 
ciągła eksploatacja - 8.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-86-89 
SKODA LIAZ MTS-24,1985 r. samowyładowczy, wywrotka
3-stronna, po remoncie kapitalnym silnika i zawieszenia, re
sory, koła bezdętkowe, stan b. dobry, -10:000 zł. Lubawka, 
tel. 075/741-19-43
SKODA UAZ MTS-24,1987 r. w ciągłej eksploatacji, nowe 
opony, stan b. dobry, • 12.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/885-52-01 
STAR, 1989 r. wywrotka, stan dobry, -10.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 0604/28-98-80
STAR 1142,1989 r., • 16.000 zł. Sieradz: tel. 043/827-38-39 
STAR 1142,1990 r„ 6842 ccm, zielony, wysoka plandeka, 
ładowność 6300 kg, wspomaganie - 18.000 zł. Ziębice, tel. 
074/819-16-15,0608/37-13-05 
STAR 1142,1993 r., 210 tys. km, biały, ład. 6.5t, kryty + przy
czepa Niewiadów D-633/01, ład. 6 1, • 28.500 zł. Wrocław, tel. 
0604/80-06-81
O  STAR  1142,1998 r., 56 tys. km, - 50.000 z ł (netto). 

W o lsz tyn , te l. 068/384-21-17, 0603/67-26-97 
87021571

STAR 200,1974 r., SW-400, zielony, skrzynia Autosana, most 
tylny Stara 200, stan dobry, - 5.000 zł. Międzybórz, tel. 
062/785-63-31
STAR 200,1976 r. wysoki 2,5 m, nowe opony i akumulatory, 
po remoncie silnika, hydroklapa aluminiowa • 8.000 zł. Bo
rów, tel. 071/393-34-09 wieczorem 
STAR 200,1976 r., SW-400, niebieski, 3-stronna wywrotka, 
zarejestrowany, techn. sprawny, - 5.500 zł. Góra, tel. 
065/543-33-71,0605/21-59-25 
STAR 200,1976 r., diesel + przyczepa D-50, - 4.500 zł. Trzeb
nica, tel. 071/312-19-82
STAR 200,1976 r. techn. sprawny, przegląd do 12.2001 r., 
skrzyniowy, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 071/796-14-46, 
0606/10-12-72
STAR 200 3W, 1977 r. z HDS, stan dobry, - 7.100 zł. Świe
bodzice, tel. 074/854-60-77,0602/62-27-10 
STAR 200,1978 r., biały, nowe opony, radioodtwarzacz, wy
wrotka, • 6.500 zł lub zamienię na busa wysokiego. Wrocław, 
tel. 0607/74-89-53
STAR 200,1979 r., SW-400, biały, stan b. dobry, skrzynia ład. 
o dł. 6 m, szer. 2.45 ra, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/328-98-45, 
0601/94-54-19
STAR 200,1980 r., LEYLAND SW-400. niebieski, po remon
cie i lakierowaniu kabiny i skrzyni ładunkowej, długa wywrot
ka 3-stronna, opony radialne, stan dobry + części, - 4.500 zł. 
Góra, tel. 065/544-75-58
STAR 200 C, 1981 r. + naczepa, ład. 101, - 2.000 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/320-41-91
STAR 200,1981 r., 6820 ccm, biały, wywrotka 3-stronna, za
rejestrowany, stan techn. idealny, nie składak, - 6.000 zł. Wro
cław, tel. 071/373-67-70,0600/28-43-01 
STAR 200,1982 r. z  HDS do załadunku drewna stosowego, z 
chwytakiem i obrotem + przyczepa D47a wywrotka, w ciągłej 
eksploatacji, - 10.000 zł. Zajączek, gm. Lipinki Luż., tel. 
0601/41-68-94
STAR 200,1983 r., diesel, kolor wiśniowy, wywrotka 2-stron- 
na, dł. skrzyni ład. 4.60 m, kabina nowego typu 87 r., wspo
maganie kier., stan techn. dobry, garażowany, ubezpieczony,
-11.000 zł. Wądroże Wlk., tel. 076/857-45-44 
STAR 200 A, 1983/99 r., SW-400, czerwony, skrzyniowy, ład. 
6 1, po remoncie kapitalnym w 1999 r., druga kabina - nowy 
typ, stan opon b. dobry, nowe akumulatory - 6.000 zł + przy
czepa D-633, ład. 6 t, nowe opony, 1988 r. - 3.000 zł, cały 
zestaw w ciągłej eksploatacji. Milicz, tel. 0607/23-61-09 
STAR 200,1984 r. chłodnia, - 9.500 zł. Brzeg Opolski, tel. 
077/411-22-60,0604/13-52-63 
STAR 200,1984 r. wywrót na 3 strony, po remoncie, - 6.000 
zł ♦ VAT. Wałbrzych, tel. 074/848-61-81 
STAR 200,1984 r., - 3.500 zł. Wrocław, tel. 0601/75-20-85 
STAR 200 A, 1984 r., • 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-00-64 
STAR 200,1986 r., 200 tys. km, 6000 ccm, zielony, izoterma, 
wspomaganie kier., 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 intemecie pod numerem - A00419 
www.autogielda.com.pl)
STAR 200,1986 r. w ciągłej eksploatacji, zadbany, wspoma
ganie, izoterma lub skrzynia ładunkowa, stan opon dobry, -
7.000 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-73-16 po godz. 16 
STAR 200 A, 1986 r. przebieg 6.800 km od nowości, plande
ka, spoiler, wspomaganie, tachometr, kabina nowego typu, •
17.500 zł. Zielona Góra. tel. 0603/28-37-82
STAR 200,1987 r., zielony, izoterma, stan b. dobry, -10.000

zł lub zamienię na osobowy. Dziadowa Kłoda k. Sycowa, tel. 
■ 062/785-95-99 

STAR 200 3W, 1987 r. po remoncie silnika, nowe opony i aku
mulatory. zalegałwowajiy tachograf, -13.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0601/56-65-70 T  ~ ^
STAR 200,1987 r.. 25 tys. km, S-359Tzfel0ń^4zo^ma, pó 

' remonde silnika, oryginalny, przegląd do 04.2002 r, • 13 0̂00 
zł lub zamienię na osobowy. Legnica, tel. 076/722-97-28, 

. 0609/38-91-12 
STAR 200,1987 r., 95 tys. km, 6820 ccm, diesel, pomarań
czowy, wywrót na 3 strony, - 6.300 zł. Opole, tel. 
077/464-62-80
STAR 200 W, 1987 r. ład. 5 ,51, - 6.000 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/730-42-24
STAR 200 3W, 1988 r., 54 tys. km, bordowy, kabinanowego 
typu, wspomaganie, stan opon b. dobry, tachograf, -12.000 
zł lub zamienię na osobowy. Wałbrzych, tel. 074/665-88-49, 
074/847-76-83
STAR 200,1988 r., 125 tys. km, 6850 ccm, diesel! czerwony, 
izoterma, wspomaganie kierownicy, tachograf, po remonde,
- 8.500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/644-21-11 po godz. 16, 
0502/60-89-44
STAR 200A  1988 r.. stalowy, - 6.500 zł. Pokój, tel. 
077/469-80-24 ^
STAR 200,1988 r. po remoncie silnika, skrźyniewy +‘ przy
czepa oplandekowana, -18.000 zł. Żagań; teł:-068/477-T7-22, 
0501/63-27-22
STAR 200,1989 r. 3-stronny wywrót, nowe akumulatory, opony 
dobre, siłownik po regeneracji, stan ogólny dobry, -13.000 zł. 
Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/482-63-90 po godz. 19, 
0605/25-59-49
STAR 200 3W, 1991 r., 6830 ccm, diesel, zielony, wywrotka, 
podwyższane burty, przegrody, węglarka, -10.000 zł lub wy- 
dzierżwię. Boguszów-Gorce, tel. 0606/66-75-84, 
074/844-21-26
STAR 200,1991 r., 90 tys. km, biały, skrzyniowy, I właściciel, 
bez plandeki, -18.000 zł. Królikowice, woj. wrocławskie, tel. 
0603/69-03-82
STAR 200,1994 r., 6842 ccm, zielony, składak, wspomaga
nie, dł. skrzyni 5,65 x 2,2 m, burty dzielone, - 7.500 zł lub 
zamienię na Poloneza Trucka. Chojnów, tel. 076/818-60-42 
po godz.19
STAR 200,1995 r., 55 tys. km, diesel, zielony, składak, skrzy
nia przedłużona, RO, ważny przegląd i legalizacja tachogra- 
fa. stan b. dobry. Trzebnica, tel. 071/312-06-23 
STAR 244,1977 r., S-359 wywrotka 3,4 x 2,2 x 0,4 m, -10.000 
zł. Pilchowice, gm. Wleń. teł. 075/713-62-59.761-92*11 
STAR 244,1977 r., 60 tys. km, 6800 ccm, diesel, zielony, ład.
1.5 t, HDS, stan b. dobry, - 12.500 zł. Wrocław, tel. 
071/782-20-68,0502/31-62-40 
STAR 244,1985 r., zielony, przystosowany do przewozu dłu
życy, • 22.000 zł lub zamienię na samochód osobowy. Złoto
ryja, tel. 076/877-58-03
STAR 244,1986 r. do wożenia papierówki, z dźwigiem, stan 
b. dobry, • 25.000 zł. Osiecznica, tel. 075/731-21-28, 
075/731-22-07
STAR 244,1988 r., 6842 ccm, S-359, czerwony, skrzyniowy, 
sprawne napędy, zarejestrowany, stan b. dobry, - 8.500 zł. 
Góra. tel. 065/543-33-71,0605/21-59-25 
STAR 266,1975 r., zielony, przystosowany do przewozu dłu
życy, z przyczepą, -14.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/642-06-32 
STAR 28,1975 r„ diesel techn. sprawny, 2 akumulatory na 
gwarancji, nowe opony, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/367-12-37 
STAR 28,1978 r., SW-400, zielony, silnik Leyiand, skrzynio
wy, oplandekowany + przyczepa, 6 f, oplandekowany, stan 
dobry, - 3.500 zł. Nysa. tel. 0606/63-37-79 
STAR 28.1979 r. silnik Layland, wywrotka, - 4.000 zł. Sułów, 
tel. 071/384-73-06
STAR 28,1979 r., zielony, z  HDS, wywrotka, tylny most Stara 
200, - 4.200 zł lub zamienię na busa. Wrocław, tel. 
0501/79-43-50
STAR 28,1980 r., SW-400, czerwono-szary, sprawny, wywrot
ka 3-stronna z  HDS, burty 185 cm • 3.500 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-52-95
STAR 28,1982 r. wywrotka, po remonde kapitalnym, długa 
skrzynia, • 6.000 zł. Smolna, tel. 071/398-87-95 w godz. 9-16 
STAR 28 3W, 1982 r., 80 tys. km. SW-400, diesel, zielo- 
no-szary, nowa pompa wtryskowa i wspomagania, wtryski- 
wacze, długa skrzynia, wywrót na 3 strony, stan dobry, - 4.500 
zł lub zam ienię na osobowy z dopłatą. Zaręba, tel. 
0607/51-93-03
STAR 28,1984 r. po remonde kapitalnym, skrzynia ładunko
wa, nowe burty, podłoga, wspomaganie, nadstawki na burty,
- 7.000 zł. Wrodaw, tel. 354-34-32
STAR 28,1986 r., SW-400 skrzynia i most Stara 200, stan b. 
dobry, - 2.500 zł. Krzeszów, Czadrów 106, gm. Kamienna 
Góra, tel. 0602/50-46-20
STAR 28,1988 r. kabina nowego typu, r 4.000 zł. Lubin, tel. 
076/844-92-35
STAR 28 SKŁADAK, FURGON, 1997 r., SW-400, bordowy, 
izoterma, wspomaganie, tylny most i skrzynia biegów od Sta
ra 200, po remonde silnika, - 4.500 zł. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/815-35-08
STAR 29,1978 r., SW-400 LEYLAND ♦ przyczepa Autosan 
D-50,90 r, - 5.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0603/57-28-13 
STAR 29,1979 r. skrzyniowy, - 3.500 zł lub zamienię. Mojesz 
42, woj. jeleniogórskie, tel. 0502/67-28-28 
STAR 29,1982 r., 3 tys. km, benzyna, kolor piaskowy, inst. 
gazowa, nowe opony, skrzynia na 10 palet, kompletna doku
mentacja, • 3.700 zł. Opole, tel. 0502/55-66-15 
STAR 29 A, 1983 r., SW-400 silnik z 1993 r., wszystkie pod
zespoły ze Stara 200, wspomaganie kier, - 5.000 zł lub za
mienię na Fiata 126p. Wrodaw, tel. 373-70-46,0601/79-78-43 
STAR 38 A, 1980 r., SW-400 skrzynia biegów Stara 200, izo
terma (blaszak), stan dobry, - 3.800 zł. Strzelin, tel. 
071/392-18-01
STAR 742,1992 r., 63 tys. km, turbo po remonde silnika, plat
forma dł. 4,6 m, -19.500 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Konin, tel. 
063/279-01-15,0603/19-01-10 
STAR 742,1993 r. stan b. dobry, plandeka, nowe akumulato
ry, - 24.000 zł lub zamienię na busa albo VW Passata kombi, 
diesel. Platerówka, tel. 075/722-16-89 
STAR 742,1994 r., 95 tys. km, 4680 ccm, turbo D, biały, stan 
b. dobry, oplandekowany, skrzyniowy, - 234)00 zł. Wrodaw, 
tel. 071/354-38-05
STAR 742 L, 1995 r., 200 tys. kra, czerwony, nowa plandeka, 
akumulatory, alum. burty, 550 x 245 x 220, na 13 europalet, 
zadbany, atrakc. wygląd, - 31.800 z ł .  Strzegom, tel. 
0601/92-49-04
STAR 742,1996 r. przegroda celna, koncesja na przewozy 
międzynarodowe, stan techn. b. dobry, zapewniam pracę, -
32.000 zł. Wrodaw. tel. 071/781-73-00.0605/10-57-28 
STAR 742 L, 1997 r., 40 tys. km, 4200 ccm, diesel, biały, kon
tener 520 x 200 x 200 cm, stan b. dobry, - 48.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/368-16-28
STAR 742,1997 r„ 120 tys. km, diesel Andoria, biały, konte
ner, izoterma 550 x 220 x 200 cm, z windą samozaładowczą, 
ład. 2900 kg, serwisowany, pełna dokumentacja, bez wypad
ku, stan b. dobry, - 49.000 zł. Wrodaw, tel. 355-43-45 
STEYR 1490 3W, 1975 r. po remonde, przegląd-do 09.2001 
r, -10.000 zł. Wrodaw, tel. 071/316-97-60,0607/74-14-15 
SYRENA BOSTO sprawny, zarejestrowany, - 800 zł. Wrodaw, 
tel. 071/780-87-00
SYRENA R-20,1968 r., 2-suw, orzechowy, po remonde kapi
talnym, .na chodzie”, bez korozji, zadbany, nowe blachy na 
skrzyni ład, - 800 zł. Kłaczyna, tel. 074/850-92-05 
TARPAN 237S, 1984 r., 40 tys. km, 1500 ccm, czerwony, sil
nik Fiata, 4-biegowy, oplandekowany, do małych poprawek 
blacharskich, sprawny, .na chodzie’ , - 500 zł. Złotoryja, tel. 
076/787-65-26
TARPAN 233,1985 r., 2120 ccm, benzyna, niebieski, instal. 
gazowa, sprawny, zarejestrowany, 6-miejscowy, zbiornik gazu,

- 2.000 zł. Międzygórze, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/813-52-03
TARPAN, 1985 r. 6-osobowy, po remoncie blacharki, nowe 
opony, stan idealny, -1.500 zł. Zgorzelec, tel. 0604/69-76-55 
TATRA 148 T, 1980 r., 11000 ccm, niebieski, do przewozu 
drewna dłużycowego, dźwig Fiskars 9000, przyczepa 2-osio- 
wa, stan dobry, - 35.000 zł. Bardo, tel. 074/817-16-64, 
0601/82-86-77
TATRA 148 S1, 1980 j,u 60 tys. km, szary, - 11.000 zł, lub 
zamienię na busa z plandeką, stan techniczny dobry zareje
strowany. Brzeg Dolny, tel. 071/319-76-20 •« i .
TATRA 815,1990 r., 70 tys. km, diesel, pomarańczowy, cią-' 
gnik balansowy z wyciągarką, naciąg 40 ton, przyczepa ni- 
skopodwoziowa 40 ton, do przewozu maszyn budowlanych, 
może być wykorzystywana jako pomoc drogowa, - 52.500 zł 
lub zamienię na samochód ciężarowy. Bierutów, tel. 
071/314-64-17,0608/19-01-49 
TATRA 815,1990 r., czerwony, stan b. dobry, ciągnik siodło
wy, 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 Wiel
kie, tel. 076/818-74-00,0602/30-50-52 
TATRA 815,1992 r. 3-stronny kiper, stan b. dobry, zarejestro
wany, w ciągłej eksploatacji, - 60.000 zł lub zamienię na cią
gnik, ęiodłowy. Przybyłowice, gm. Męcinka, tel. 076/873-85-44, 
0602/25-43-13
TATRA 815,1992 r., diesel,, czerwony, wywrotka, stan b. do
bry, odstąpię leasing - 28.00^ zł oraz pozostałe 10 rat. Kę- 
dzierZyn-Koźlę.fel. 077/482-47-07 T 
TATRA 815,1993 r., czerwony,„stan b. dobry, 2-osioWy,'kli
matyzacja, webasto, stan opon dobry, -, 32.000 zł + VAT. Rat
no Dolne. tel. 0603/71-67-11
TAWRIJA, 1992/93 r.. czerwony. - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/363-88-69
0  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  d o  ro ku  1987. J e le n ia  G ó ra , te l. 
075/755-34-94,0604/68-38-68 01023941

TOYOTA F, 1987 r., 127 tys. km, 1984 ccm, benzyna, złoty 
metalic, model GS R2, ład. 1100 kg, 8-osobowy, • 8.000 zł. 
Wrodaw, tel. 071/352-73-44
TOYOTA HIACE BUS. 1996 r.. 2400 ccm, diesel, biały, bla
szak, kabina 3-osobowa + 1,5 t ład., podwyższony, radio, 
wspomaganie, reg. kierownica, stan b. dobry, rozsuwane drzwi 
z prawej strony, tylna klapa oszklona, - 25.000 z ł+VAT. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/735-41-98 /fax, 0601/75-35-07 
TOYOTA HIACE, 1996/97 r., 78 tys. km. 2400 ccm, diesel 
kupiony w salonie, serwisowany, hak, RO firmowy, 8 miejsc, 
stan idealny, • 34.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-79-06 
TOYOTA HILUX 4WD, 1995 r., 96 tys. km, 3000 ccm, perło- 
wosrebmy, niski, ABS, wspomaganie, hak hol., el. reg. luster
ka, alarm, klimatyzacja, orurowany, sprowadzony w całości,
5-osobowy, kompletna dokumentacja, - 50.000 zł lub zamie
nię na osobowy. Wrodaw, tel. 071/349-44-12 w godz. 9-17, 
071/352-07-93,0603/41-67-47 
TOYOTA HtLUX PICK-UP, 1999 r., 22 tys. km, 2400 ccm, tur
bo D, zielony metalic, 2 poduszki pow., ABS, 5-osobowy,
4-drzwiowy, RM, - 58.000 zł + VAT od faktury. Wrodaw, tel. 
071/787-49-49,0603/99-99-29 
VOLVO F10,1984 r. dągnik siodłowy, stan dobry, • 13.000 zł. 
Brzeg. tel. 0608/12-35-80
VOLVO F12,1980 r., czerwony, ciągnik siodłowy, 2 osie, duża 
kabina, webasto, stan ogólny dobry, w ciągłym ruchu, zwol
niony z  VAT-u, - 17.000 zł. Wrodaw, tel. 071/357-03-52, 
0601/71-51-65
VOLVO FI2,1983 r. dągnik siodłowy, po remonde silnika i 
kabiny, • 12.000 zł. Głogów, tel. 076/831-73-24 
VOLVO F12,1984 r., czerwony, dągnik siodłowy, klimatyza
cja, stan b. dobry, faktura VAT, -18.000 zł. Strzelce Op., tel. 
077/461-00-53,0604/63-41-52 
VOLVO F12,1985 r., 900 tys. km, kolor wiśniowy, dągnik sio
dłowy, 380 KM, na resorach, owiewki, stan dobry, - 20.000 zł. 
Mogilno, tel. 0605/65-62-94
VOLVO F12,1986 r., 800 tys. km, 12000 ccm. biały, kabina 
Globetrotter z 1994 r.. stan b. dobry, nowa hydraulika, - 29.000 
zł lub zamienię na Volvo F12, 1991 r.. Kłodzko, tel. 
074/867-21-30,0608/49-37-36 
VOLVO F12 360,1992 r., biały, dągnik siodłowy, stan b. do
bry, nowe opony, pełna hydraulika, • 51.000 zł + VAT. Rogów, 
tel. 071/316-27-25,0603/08-04-44 
VOLVO F6 ,1987 r., 9600 ccm, turbo, biały, skrzyniowy, ład. 8 
t, oplandekowany, • 20.000 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-14-65. 
0601/79-78-89
VOLVO F7 ,1985 r., 7000 ccm, diesel, biało-niebieski, izoter
ma, spanie, winda załadowcza, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 
071/354-25-61
VOLVO FH12,1994 r., niebieski, dągnik siodłowy, bez wy
padku, poduszki, klimatyzacja, webasto, stan dobry - 75 000 
zł + VAT. Wrodaw, tel. 0605/05-33-05 
VOLVO FH12 GLOBETROTTER, 1995 r., 890 tys. km, czer
wony, 380 KM, dągnik siodłowy, bez wypadku, pełne wypo
sażenie elektr., sprowadzony z serwisu w Szwecji 2001 r., 
książka serwisowa, Euro 1 pakiet LU, poduszka, pełne spo
ilery, klimatyzacja, opony 60%, stan techn. b. dobry, - 78.000 
z ł+VAT od faktury. Żerków, tel. 062/740-33-74,0601/73-33-55 
VOLVO FL10,1989 r., zielony, dągnik siodłowy, 330 KM, stan 
b. dobry, sprowadzony z Holandii, • 29.000 zł lub zamienię na 
naczepę 13,60 m. Kłodzko, tel. 074/867-43-91,0601/82-86-93 
VOLVO FL608, 1996 r. plandeka, łóżko, dł. 620 cm. resor, 
ład. 3 1. nie eksploatowany w kraju, bez dokumentów finanso
wych, sprowadzony z  Niemiec, - 56.000 zł + VAT. Starogard 
Gdański, tel. 058/562-55-06,0604/95-96-83 
VOLVO FL618,1995 r., 300 tys. km. silnik TD 63ES, 210 KM. 
masa własna 6.9 t. dop. ład. 8950 kg, kontener ALUVAN 
7.5x2.45x2.4 m (18 eropalet), winda załadowcza Zepro (1.5 
t), kabina sypialna, webasto, zawieszenie tylne na podusz
kach, ABS, certyfikat EUR-1, certyfikat L (na Austrię), kupio
ny w Volvo, serwisowany - 85.000 zł + VAT, przyczepa Tan
dem, na poduszkach, ABS, 1998 r., 170 tys.km., masa 4.31, 
ład. 8 .71., kontener Kleubau, winda - 42.000 zł + VAT, ul. Sb 
korskiego 48. PHU .EFEKT’ , tel. 076/842-61-02 Lubin, 
0601/44-96-78 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w Inter
necie pod numerem -AC0218 www.autogielda.com.pl)
VW BUS, 1978 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy, .ogórek', 8 
miejsc, aktualny przegląd, sprawny, • 1.500 zł lub zamienię 
na sprzęt audio. Oborniki śląskie, tel. 071/310-15-97, 
0605/07-02-21
VW BUS, 1978 r., 2000 ccm, benzyna, pomarańczowy,-.ogó
rek’ , oszklony, stan blacharki i silnika dobry, po remoncie w 
2000 r., nowe siedzenia od Forda Sierry, hak, halogeny, atrak
cyjny wygląd, - 1.100 zł. Szczytna, woj. wałbrzyskie, tel. 
0605/37-71-36
VW BUS, 1978 r., 1600 ccm, zielony, .ogórek’ , po remoncie, 
ład. 800 kg, 3-osobowy, oszklony, radioodtwarzacz, zareje
strowany, w ciągłej eksploatacji, • 5.000 zł. Wrocław, tel. 
071/353-50-74
VW BUS, 1979 r.. 1600 ccm, benzyna .ogórek’ , nowe opony
1 zaw ieszenie, stan dobry. - 2.200 zł. Wrocław, tel. 
0603/51-41-19
VW BUS, 1979 r., 1600 ccm, czerwony, w ciągłej eksploata
cji, zarejestrowany na 3 osoby + 900 kg, stan dobry, - 4.200 
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0604/13-00-78,0600/55-24-25 
VW CADDY, 1987 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, po remon
de blacharki i malowaniu, plastikowa nadbudowa, - 9.500 zł. 
Ziębików, gm. Lubsko, tel. 0602/62-04-05 - 
VW CADDY, 1988 r., 1600 ccm, biały, 5-biegowy, sprowadzo
ny w całości, plastikowa nadbudowa, zadbany, - 8.700 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-83-01,0604/38-72-90 
VW CADDY, 1996 r., 1900 ccm, srebrny metalic, kpi. dokum., 
sprow. w całości, wspomaganie, immobilizer, poduszka pow..
I właśdciel - 21.000 zł. Wrodaw, tel. 0601/82-22-20

VW CADDY, 1997 r,, 1900 ccm, ŚDi, biały, blaszak, .centralny 
zamek, wspomaganie, udokumentowane pochodzenie, hak, 
zarejestrowany jako dężarowy, - 22.950 zł lub zamienię. Nysa, 
tel. 0606/26-63-23
VW CADDY, 1997 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 2-osobowy, 
faktura VAT na firmę, - 24.000 zł. Świdnica; tel. 0608/55-22-66 
O  VW CADDY 1.9 SDI, 1998 r., biały, blaszak, • 22.900 

zł., tel. 065/526-75-10,0605/09-42-13 01026191 
VW CADDY, 1998 r., 67 tys. km, 1900 ccm, diesel, SDI, czer
wony,' 2 poduszki pow., wspomaganie, reg. kierownica, im- 
mobillzer, RM, - 25.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0601/58-34-68 
VW CADDY, 1998 r., 60 tys. km, biały, wspomaganie, central
ny zamek, oryg. radio, immobilizer, książką serwisowa, stan 
b. dobry, - 23.800 zł. Dzierżoniów, tel. 0604/43-07-16 
VW CADDY, 1998 r., 25 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 2- 
pod. powietrzne, wspomaganie, ABS, stan idealny, pełna do-, 
kumentacja celna, - 23.200. z l  Zimnice W ielkie, tel.
077/464-84-04 “ ‘ -  .
VW CADDY, 1998/99 r., 30 tys. km, 1900 ccm, SDi, czerwo-- 
ny, el. otw. szyby, centralny zamek, 2 poduszki pow., radio, 
relingi dachowe, - 26.500 zł. Zielona Góra, tel. 0503/65-06-56 
VW LT, 1992 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, długi, maks. 
wysoki, 5-biegowy, serwo, radio, stan b. dobry, w ciągłej eks
ploatacji -19.500 zł lub zamienię na uszkodzony do • 10.000 
zLSmolno Wielkie, woj. zielonogórskie, tel. 0502/62-88-95 
VW LT 28 BUS, 1976 r. po kapit. remonde silnika i nadwozia,
• 6.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0501/98-75-85 
VW LT 28 BUS, 1979 r., niebieski, oszczędny, po remoncie 
blacharki, przedniego zawieszenia, oszklony, wysoki, przed
łużony. - 5.500 z ł.., tel. 0502/25-26-67 
VW LT^8.1980 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, blaszak, w 
ciągłej eksploatacji stan b. dobry, • 4.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0602/45-33-20
VW LT 28,1980 r., 170 tys. km, 26ó0~ćfcm. benzyna po re
monde, skrzyniowy, wym. 380 x 200 x 220 cm^dplandęko- 
wany, plastikowa owiewka, mało eksploatowany, przegląddir-
03.2002 r„ nowy akumulator (gwarancja)} na kat. B prawa 
jazdy, ekonomiczny, stan idealny, - 6.500 zł. Kraszów, gm. 
Międzybórz, tel. 0503/38-28-78 
VW LT 28.1981 r., 220 tys. km. 2400 ccm, diesel, bordowy, 
stan dobry, po remoncie blacharki i lakierowaniu, 5-biegowy, 
zarejestrowany na 9 osób, - 8.100 zł. Zawonia, tel. 
0604/38-56-00
VW LT 28,1985 r„ 2400 ccm niski, udokumentowane pocho
dzenie, stan dobry, - 9.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0601/79-01-77
VW LT 28,1987 r., 70 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, maks. 
podwyższony, przedłużony, 9-osobowy, tapicerowany, hak, 
RO, stan techn. b. dobry, -15.500 zł. Ośno, woj. wrocławskie, 
tel. 0608/46-45-80
VW LT 28,1988 r., 235 tys. km, 2400 ccm. diesel, biało-żółty. 
podwyższony, przedłużony, oszklony, 5-biegowy, kompletna 
dokumentacja, -14.000 zł. Kępno, tel. 0603/09-70-66 
VW LT 28.1988 r. podwyższony, przedłużony, - 17.000 zł. 
Wrodaw. tel. 071/338-34-96
VW LT28.1990 r.. 2400 ccm, turbo D, biały, maks., stan techn. 
b. dobry, • 17.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Szklarska Porę
ba, tel. 075/717-26-17,0603/50-04-25 
VW LT 28,1992 r., 90 tys. km, 2400 ccm, turbo D. biały, 5-bie- 
gowy, 3-osobowy, alarm, blokada zapłonu, RM, maks. długi i 
wysoki, b. dużo nowych częśd, stan b. dobry, - 20.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/714-14-71,0603/74-72-86 
VW LT 28 MAXI, 1992 r., 164 tys. km, 2400 ccm! diesel, kość 
słoniowa, stan b. dobry, wspomaganie, 3 miejsca w kabinie, 
hak, el. reguł, reflektory, kompletna dokumentacja -19.000 
zł. Milicz, tel. 071/384-19-32
VW LT 28,1993 r., 2400 ccm, TD, żółty, intercooler, wspoma
ganie, nowe paski rozrządu, I właśdciel w  kraju. - 20.000 zł. 
Opole, tel. 077/464-81 -78 po godz. 18 
VW LT 28,1993 r., 200 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, maxi, 
wspomaganie kierownicy, radio, hak, kabina 3-osobowa, prze
groda celną, blaszak, podwyższony, przedłużony, nowe opo
ny (4 szt.), stan b. dobry, - 24.000 zł. WrocłaW, tel. 
0605/22-85-55
VW LT 28,1994 r., 136 tys. km, 2400 ccm, TDI, biały. maks. 
długi i wysoki, 1 rok w kraju, I właśddel, CB-radio, stan b. 
dobry, bez wypadku. - 29.900 zł. M iędzylesie, tel. 
0603/78-27-10
O  VW  LT 28 FURGON, 1994 r., 2400 ccm , TDI, zie lo

ny, serwisowany, w  kraju od m iesiąca, halogeny, 
podgrzewane lusterka, RM, - 26.000 z ł lub zamie
nię. Wrocław, tel. 0607/62-80-53 80008181

VW LT 28,1994 r., 2400 ccm, diesel, ciemnozielony, bez wy
padku, serwisowany, nowe opony, hamulce, nowy akumula
tor (gwarancja), stan idealny, --28.000 zł. Szklarska Poręba, 
tel. 075/717-26-17,0603/50-04-25 
VW LT 28,1994/20 r., 2400 ccm, turbo D, popielaty, wersja 
Maxi, wspomaganie, oryg. zaczep, bez wypadku, stan b. do
bry, • 26.500 zł. Syców, tel. 0601/70-96-43 
VW LT 28.1995 r., 2400 ęcm, turbo D, biały, nie eksploatowa
ny w kraju od dwóch tygodni, podwójna kabina ze skrzynią 
załadowczą + 7 osób +1000 kg, stan b. dobry, - 26.000 zł + 
VAT. Chojnów, tel. 0606/78-08-04 
VW LT 28,1998 r., 90 tys. km, 2500 ccm. TDi, biały, podwyż
szony, przedłużony, ABS, RSD, wspomaganie kierownicy, -
55.000 zł. Oława, tel. 071/313-38-80,0601/53-99-68
VW LT 28,1998 r., 45 tys. km, 2500 ccm, SDI, pomarańczo
wy, podwójna kabina, skrzynia ładunkowa, stan b. dobry, -
53.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Prochowice, tel. 
076/858-41-58
VW LT 35,1980 r., 2400 ccm, diesel, pomarańczowy, krótki, 
wysoki, po remoncie głowicy, przedniego zawieszenia, nowa 
pompa wody, pasek rozrządu, stan dobry, - 6.500 zł. Wro
daw, tel. 0603/99-94-57,0607/23-14-28 
VW LT 35,1994 r., 230 tys. km, 2400 ccm, turbo D, zielony, 
zarejestrowany na 5 osób, stan b. dobry, • 24.000 zł. Legnica, 
tel. 076/854-45-42,0603/97-45-70 
VW LT 35,1995 r., 157 tys. km, 2400 ccm, turbo D skrzynio
wy, wspomaganie, hak, 3-osobowy, tachograf, bliźniacze koła,
- 32.000 zł + VAT. Syców, tel. 062/785-35-38 
O  VW  LT 35 MAXI, 1998 r., 110 tys. km, 2500 ccm, 

SDI, biały, A BS , EBD, wspomaganie, radio, bez 
wypadku, stan idealny, ks ią żka  serw isow a, -
50.000 zł., woj. lu bu sk ie , te l. 0603/19-78-38 
87021551

VW LT 45D, 1989 r., 190 tys. km. 2400 ccm, diesel, biały, 
blaszak, izoterma, podwyższony, przedłużony, 3 miejsca, hak, 
bliźniacze koła, koją, nowy silnik w 2000 r., ład. 2 .61. na kat. 
.C ’ . nowe części, - 15.600 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-31-97,0603/07-33-58 
VW TRANSPORTER BUS, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, nie
bieski, oszklony, zarejestrowany na 6 osób, zapasowy silnik 
na części, techn. sprawny, - 4.000 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-20-14
VW TRANSPORTER, 1980 r., 2000 ccm, benzyna, czerwo
ny, silnik do wyregulowania, podłoga aluminiowa, do popra
wek lakierniczych, stan dobry, - 3.500 zł. Nysa, tel. 
0602/29-59-20
VW TRANSPORTER 245,1980 r., 1600 ccm, benzyna, zielo
ny, 6 osób i 1.11. w dągłej eksploatacji, silnik z Audi 80, chło
dzony deczą, - 3.200 zł lub zamiana na Golfa I, D. Ozimek, 
tel. 0603/97-67-91
VW TRANSPORTER T2 .1980 r„ niebieski, po remonde sil
nika, blacharki, po lakierowaniu, 9-osobowy, ład. 1 1, - 6.000 
zł lub zamienię na kombi, do 10.000 zł. Świdnica, tel. 
074/853-07-04,0602/57-20-58 
VW TRANSPORTER, 1980 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, 
po remoncie blacharki, oszklony, ważny przegląd, - 9.500 zł. 
Ziębików, gm. Lubsko, tel. 0602/62-04-05 
VW TRANSPORTER BUS. 1980/81 r.. 2000 ccm. diesel stan 
silnika i podzezpołów b. dobry, plastikowa nadbudówka, pod
wyższony, zarejestrowany na 7 osób (+1) i 750 kg, silnik i

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

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

OPOH343
skrzynia biegów Mercedesa, nie wymaga napraw, - 6.000 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-57-15,0608/25-37-60 
VW TRANSPORTER BUS, 1981 r., 2000 ccm, benzyna nowe 
opony, kabina 3-osobowa, nowe przednie zawieszenie i tar
cze hamulcowe, po remonde blacharki w 98 r., webasto, - 
4.100. *ł, Legnica, tel. Q76/855-28-55,0600/34-32-05 
VW TRANSPORTER, 198-1 f., 2000 ccm, żółty, max.podwyż- 
szony z nadstawką plastikową, nowćf opony, zamiana, - 4.900 
zł. Legnica, tel. 0604/05-94-52 
VW TRANSPORTER BUS. 1981 r./lO  tys. km. 1600 ccm. 
benzyna, szary, po remonde silnika, oryginalny lakier, stan 
blacharki b. dobry, - 6.000 zł. Wrocław, teł. 071/332-70-90 
VW TRANSPORTER 251,1981 r., 2000 ccm. boxer, brązo
wy, stan techniczny dobry, blacharki b. dobry, - 4.300 zł. Wro
daw, tel. 071/322-25-28,0605/25-35-03 
VW TRANSPORTER BUS, 1981 r„ 30 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, żółty, podwyższony, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 
071/329-05-25
VW TRANSPORTER, 1982 r., 1600 ccm.-diesel, beżowy, 5 
miejsc, nowe zawieszenie, ukł. hamulcowy, po remoncie sil
nika, oszklony, - 8.700 zł. Wrocław, tel. 071/354-20-22, 
0608/46-35-93
VW TRANSPORTER T 2 ,1982 r., 1600 ccm, benzyna, pia
skowy, stan blecbąrki i silnika b. dobry, przegroda celna; pod
wyższony, możliwość zarejestrowania, - 2.800 zł. Dobroszy
ce, tel. 071/314-16-25 ^
VW TRANSPORTER T2 ,1982 r., 1800ććłn, tenzyna, biały, 
inst. gazowa, nowe opony, akumulator, oszklony, po remon
de kapitalnym, ważny przegląd, - 7.000 zł. Jelenia Góra, tei. 
0607/52-74-19
VW TRANSPORTER, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, granato
wy, 3-osobowy, blaszak, przegroda, RM, zadbany, techn. 
sprawny, • 4.500 zł. Wołów, tel. 071/389-48-06 
VW TRANSPORTER T2 ,1982 r., 1600 ccm. diesel, różowy, 
oszklony, ^osobowy lub 900 kg, stan b. dobry, • 8.900 zł. 
Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-77-50 po godz. 18 
VW TRANSPORTER T2,1982/92 r., 1600 ccm, boxer, grana
towy, 3-osobowy. blaszak, po remonde silnika, stan blachar
ki i techn. dobry, pilne, • 4.500 zł lub zamienię. Namysłów, tel. 
077/410-31-62
VW TRANSPORTER. 1983 r.. 49 tys. km. 1600 ccm. diesel, 
brązowy, blaszak, stan dobry, • 9.400 zł. Legnica, tel. 
0605/60-24-95
VW TRANSPORTER. 1984 r.. 1900 ccm. benzyna. -6.500 zł. 
Poniatowice, tel. 071/310-74-35 
VW TRANSPORTER T 2 .1984 r.. 1600 ccm, benzyna, biały, 
maxi, 2-osobowy, ład. 1000 kg, • 7.500 zł. Opole, tel. 
077/456-72-95
VW TRANSPORTER T3. BUS, 1985 r.f 1900 ccm. benzyna, 
wtrysk, niebieski, 7-osobowy, wspomaganie, klimatyzacja, 
weiurowa tapicerka, podłokietniki, pasy, RM, zderzaki i spo
iler w kolorze nadwozia, halogeny, kołpaki, garażowany, za
dbany, stan dobry, zarejestrowany na 1600 ccm, • 9.800 zł. 
Brzeg Opolski, tel. 077/444-38-92,0600/81-90-33 
VW TRANSPORTER, 1985 r., 1600 ccm, turbo D, żółty, stan 
dobry, nowe amortyzatory, nowy akumulator, 9-osobowy, -
10.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-18-59 
VW TRANSPORTER 251.1985 r., 1600 ccm, diesel, niebie
ski, ład. 990 kg, zarejestrowany na 6 osób, - 9.200 zT Ple
szew, tel. 062/742-21-78
VW TRANSPORTER. 1986 r.. 1600 ccm, diesel, biały, oszklo
ny, stan idealny, przystosowany do przewozu odzieży, -10.000 
zł + VAT lub zamienię inny. Wrodaw, tel. 071/787-35-71, 
0606/25-56-11 ■ > . ' ■
VW TRANSPORTER T2, BUS, 1986 r., 1600 ccm, diesel, 
demnozielony, 9-osobowy, oszklony, RO, webasto, hak, za
dbany, -11.900 zł. Lubin, tel. 076/749-68-79 po godz. 21 
VW TRANSPORTER, 1986 r., 140 tys. km, 1600 ccm. turbo 
D, biały, 3-osobowy + 900 kg ładunku, przegroda celna, stan 
b. dobry, -12.300 ii lub zamienię na osobowy, diesel, podob
ny rocznik, z  dopłatą. Wrocław, tel. 0502/42-49-95 
VW TRANSPORTER, 1986/87 r., 1600 cćm, diesel, bordowy, 
CARAVELLE, oszklony, 8-osobowy, po remoncie silnika, bla
charki, po lakierowaniu, tapicerowane wnętrze, podwójne 
ogrzewanie, stan b. dobry, zadbany, -13.800 zł. Legnica, tel. 
076/855-03-85,0603/46-41-45 
VW TRANSPORTER, 1987 r., 1700 ccm, diesel 6 miejsc, oryg. 
lakier, bez korozji, alarm, stan silnika i blacharki b. dobry, -
12.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-14-55.0604/47-23-52 
VW TRANSPORTER, 1987 r., 122 tys. km, 1700 ccm. diesel, 
beżowy, alarm, tachometr, oryg. lakier, bez korozji, 6 miejsc, 
radio, oszczędny, stan silnika i blacharki b. dobry, -12.300 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/848-14-55,0604/47-23-52
VW TRANSPORTER, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, biały, inst. 
gazowa, 8-osobowy, butla pod siedzeniami, wolny przedział 
bagażowy, nowe sprzęgło, nowy akumulator, -11.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/72-37-47
O  VW TRANSPO RTER  T3 BUS, 1988 r. stan b. do

bry, oszk lony, s iln ik  po wymianie, cena do nego
c ja c j i ,  • 11.000 z ł. „ t e l .  071/780-40-18, 
0602/67-05-27 81009951

VW TRANSPORTER T 2 ,1988 r.. 10 tys. km, 1900 ccm. E. 
biało-czerwony, 9-osobowy, Caravełłe, inst. gazowa,, silnik 
chłodzony cieczą, boxer po naprawie głównej, stan dobry, -
10.500 zł. Mieroszów, tel. 074/845-89-83,0601/57-38-75 
VW TRANSPORTER T2.1989 r.. 140 tys. km, 1900 ccm, ben
zyna Boxer, biały, 8-osobowy. instalacja gazowa, silnik chło
dzony cieczą, podwójne ogrzewanie, stan b. dobry, - 9.500 
zł. Mieroszów, tel. 074/845-89-83,0601/57-38-75
VW TRANSPORTER, 1990 r., 1900 ccm, diesel, żółty, dosto
sowany do przewozu pieczywa, garażowany, możliwość za
montowania siedzeń, • 17.000 zł. Boguszów-Gorce, tel. 
0503/81-35-34
VW TRANSPORTER, 1990 r., 1600 ccm, turbo D 9-osobowy, 
podwójne ogrzewanie, obrotomierz, lewa strona do lakiero
wania, stan idealny, - 11.000 zł. Prudnik, tel. 0602/79-66-12 
VW TRANSPORTER BUS, 1990 r., 170 tys. km, 2100 ccm. 
benzyna, szary metalic, CARAVELLE, oszklony, webasto, fo
tele obrotowe, wspomaganie kierownicy, stolik, stan b. dobry,
• 20.000 zł lub zamienię na inny samochód. Prusice k- Trzeb
nicy. tel. 071/312-53-41,312-63-41 
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 CARAVELLE T 4 ,1991 r.. 192 tys. km. 
1900 ccm, diesel, piaskowy, RO, el. otw. szyby i reg. lusterka, 
ciemne szyby, nowe przednie amortyzatory, pasek rozrządu 
(od 5 tys. km), nowe opony, alum. felgi, centralny zamek, 
alarm, - 26.000 zł. Wojcieszów, woj. jeleniogórskie, tel. 
075/751-17-62 po godz. 19, 0601/57-26-84 (zdjęda do tej 
oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem • AE0052 
www.autogielda.com.pl)
VW TRANSPORTER T4.1991 r.. 220 tys. km, 2400 ccm, die
sel, bordowy, 5-osobowy, szyby boczne demne, podgrzewa
ne fotele, serwo, po remonde, silnik • stan idealny, -18.000 zł 
(możliwe raty przez komis). Wrocław, tel. 0605/09-46-26, 
071/342-21-88 po godz. 20
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 180 tys. km. 2400 ccm. die
sel, zielony, sprowadzony w całości, bez wypadku, 9-osobo
wy, stan b. dobry, zabezpieczenie odcięda paliwa. - 28.000 zł

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 44 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 15.05.2001

http://www.autogielda.com.pl
http://www.autogielda.com.pl
http://www.autogielda.com.pl
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Borowa 49, k. Oleśnicy Isobota: Giełda Lubin! 
tel. 071/314-81-86, kom. 0-603 233 578

lub zamienię na VW Passat kombi lub terenowy, d ie se l.te l. 
0604/91-19-57.0609/16-49-04 ; "
VW TRANSPORTER T4 .1991 r.'. 176 tys. km, 1900 ccm, die
sel, bordowy, 5 osób + 780 kg, oszklony do połowy, hak. alarm, 
radio, stan b. dobry, - 22.500 zł lub zamienię na osobowy, 
może być tańszy. Chojnów, tel. 0602/68-05-61 
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 220 tys. km. 2400 ccm. die
sel, pomarańczowy, blaszak, nie składak, 6-osobowy, Obie
gowy, białe kierunkowskazy, odcięcie zapłonu, stan b. dobry,
• 22.500 zł. Gniechowice, tel. 071/316-98-21.0601/89-27-09 
VW TRANSPORTER T4.1991 r., 173 tys. km, 2400 ccm, die
sel, granatowy, tachograf, 9-osobowy, wspomaganie, el.szy
by, c.zamek, el.lusterka, podgrzewane fotele, - 22.400 zł. Le
gnica, tel. 0604/05-94-52
VW TRANSPORTER T4, .1991 r., 218 tys. km. 2400 ccm, die
sel, bordowy, wspomaganie, el. reg. lusterka, - 21.000 zł. Lesz
no, tel. 0607/47-92-82
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1991 r.. 150 tys. km. 2000 ccm. 
benzyna, turkusowy, inst. gazbwa, 7-osobowy, stan b. dobry,
- 23.900 zł. Wrocław, tel. 387-13-75.0606/77-92-47 
VW TRANSPORTER. 1991/92 r., 170 tys. km, 2400 ccm, die
sel. szary, tylne ogrzewanie, wspomaganie, 9-osobowy, 
oszklony, RO, stan ,b. .dobry, - 23.000 zł. Ostrzeszów, tel. 
0502/15-69-24
VW TRANSPORTER BUS. 1991/92 r., 220 tys. km. 1900 ccm, 
diesel, wiśńiowy, bez wypadku, wspomaganie kierownicy, hak, 
8-osobowy, w kraju od tygodnia, - 23.500 zł. Polanica Zdrój, 
tel. 074/868-18-86,868-17-15
VW TRANSPORTER T4 ,1991/92 r., 161 tys. km. 2400 ccm. 
diesel, beżowy, 8-osobowy, hak, wspomaganie, podjazd dla 
wózka inwalidzkiego, - 6.800 DEM. Zgorzelec, tel. 
0602/29-57-46
VW TRANSPORTER. 1992 r.. 2400 ccm, diesel 8-osobowy, 
alum. felgi, orurowany przód, radio, atrakc. wygląd, stan b. 
dobry, - 30.500 zł. Wrocław, tel. 071/349-27-83,0601/55-26-69 
VW TRANSPORTER T4 ,1992 r., 2400 ccm, diesel Multivan,
6-osobowy, w kraju od 2 tygodni, oszklony, • 33.000 zł. Bieru
tów, tel. 071/315-67-18 , 3 $
VW TRANSPORTER, 1992 r„ 160 tys. km, 2500-ficm, benzy
na, srebrny, inst. gazowa, osobowo-towarowy, 5-osobowy, 
ABS, centralny zamek, alarm, webasto, - 20.500 zł lub za
mienię na tańszy. Bogatynia, tei. 0502/14-90-70 
VW TRANSPORTER MULTIVAN T4, 1992 r., 160 tys. km, 
2400 cb'm, diesel, czerwony, wersja turystyczna, obrotowe, 
rozkł. siedzenia, stolik, lodówka, ciemne szyby, el. reg. luster
ka, hak, immobilizer, centr. zamek, zadbany, - 32.000 zł. Hen
ryków, gm. Ziębice, tei. 074/810-50-23 
VW TRANSPORTER MULTWAN, T4, 1992 r., 160 tys. km, 
2400 ccm, diesel, czerwony, rozkładana kanapa, stolik, hak, 
immobilizer, alarm, centralny zamek, el. reg. lusterka, obra
cany fotel pasażera, zadbany, garażowany, - 32.000 zł. Hen
ryków,^. 074/810-50-23 .
VW TRANSPORTER, 1992 r., 180 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, w kraju od tygodnia, książka serwisowa, 9 miejsc, 
oszklony, webasto, wspomaganie kierownicy, bez wypadku, 
stan b. dobry, radioodtwarzacz, - 25.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-12-06,0601/55-26-06 
VW TRANSPORTER, 1992 r., 207 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
kawowy, stylizowany na Caravellę, wspomaganie, ei. reguł, 
reflektory, centralny zamek, alarm, alum. felgi, hak, 9 miejsc, 
materiałowa tapicerka, reguł, pasy, 2x ogrzewanie, zderzaki 
w kolorze nadwozia, białe kierunkowskazy, ciemne szyby, bez 
wypadku i inne, - 29.000 zł. Legnica, tel. 0607/18-10-88 
VW TRANSPORTER T4 ,1992 r., 1900 ccm, diesel, granato
wy, centralny zamek, alarm, oszklony, 7-osobowy, zadbany, 
stan b. dobry, • 22.600 zł. Wołów, tel. 071/389-48-06 
VW TRANSPORTER T4,1992 r., 180 tys. km, 1900 ccm. die
sel, biały, 9-osobowy, cały oszklony, kompletna dokumenta
cja, stan b. dobry, na białych tablicach - 6.900 DEM. Wro
cław, tel. 0609/36-75-46
VW TRANSPORTER T4 ,1992/93 r., 200 tys. km, 19Ó0 ccm, 
diesel, granatowy, w kraju od roku, 1. właściciel, 7-osobowy, 
oszklony, przyciemniane szyby, alarm, wspomaganie kierow
nicy, drzwi tylne otwierane na boki, hak, pełna dokumentacja, 
stan b. dobry, - 25.900 zł. Wrocław, tel. 357-74-21, 
0601/73-55-91
VW TRANSPORTER T4 ,1992/93 r., 200 tys. km, 2500 ccm, 
benzyna automatic, inst. gazowa, ospoilerowany, ciemne szy
by, 9-osobowy, welurowa tapicerka, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 
0602/11-90-38
VW TRANSPORTER T4 ,1993 r., 180 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, 9-osobowy, w kraju od 3 miesięcy, podwójny na
wiew ciepłego pow., wspomaganie, bez wypadku, • 30.000 zł 
(zwolnienie z  opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/545-45-81, 
546-20-56 po godz. 20,0606/71-03-52 
O  VW TRAN SPO RTER  T 4 ,1993 r., 2400 ccm , die

sel, zie lony, 7-osobowy, oszklony, przedłużony,
5-biegowy, wspom aganie kier, • 26.900 z ł lub  za
m ienię. Żary, ul. O krze i 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87021271

VW TRANSPORTER T4 BUS, 1993 r., 220 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, biały, przedłużony, oszklony, webasto, wspomaganie 
kierownicy, alarm, radio, hak, bez wypadku, zarejestrowany 
jako uniwersalny, ład. 1155 kg lub 9 osób, - 29.000 zł. Kłodz
ko, tel. 074/868-77-22,0604/61-86-35 
VW TRANSPORTER, 1993 r., 2400 ccm, diesel, kanarkowy, 
ciemne szyby, przedłużony, • 28.000 zł. Legnica, tel. 
0603/62-60-47
VW TRANSPORTER T4 .1993 r., 165 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, biały, wspomaganie, alarm, centralny zamek, 8-osobo- 
wy, ciemne szyby, bez wypadku, I właściciel, książka serwi
sowa, stan idealny, • 29.000 zł. Lubin, tel. 076/749-06-40, 
0503/79-77-11
VWTRANSPQRTER CARAVELLE, 1993 r.. 170 tys. km, 1900 
ccm, diesel, zielony, oszklony, 9-osobowy, bez wypadku, RM, 
el. reguł, reflektory, nowe opony, stan idealny, - 27.800 zł. 
Nowa Ruda, tel. 0601/31-91-96 
VW TRANSPORTER T4 ,1993 r., 190 tys. km, 2500 ccm, ben
zyna, niebieski metalic, nowy lakier, ciemne szyby, wspoma
ganie, bez wypadku, w kraju od 01.2001 r., nie eksploatowa
ny - 26.500 DEM. Nowogrodziec, tel. 075/731-67-14 
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 230 tys. km. 1900 ccm, die
sel. pomarańczowy, 9-osobowy, oszklony, wspomaganie, szy
berdach, welurowa tapicerka, RO, immobilizer, podwójne 

 ̂ ogrzewanie, stan b. dobry, - 22.000 zł + VAT. Przemków, tel. 
076/831-04-92
VW TRANSPORTER T4.1993 r.. 196 tys. km. 2400 ccm, die
sel, biały, długi, oszklony do połowy, 5 miejsc, ABS, centralny 
zamek, el. reg. lusterka, el. podgrzew. fotele + podłokietniki, 
halogeny, hak, i właściciel, zadbany, - 26.500 zł. Wrocław, tel. 
071/343-52-18,0601/43-52-18 
VW TRANSPORTER T4 ,1993/94 r., 170 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, biały, podwójna kabina, ład. 900 kg, wspomaganie, 
radio, hak, kompletna dokumentacja, - 24.800 zł. Góra, tel. 
065/543-49-67,0601/05-81-90 
VW TRANSPORTER T4 ,1993/96 r., 195 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, granatowy, wspomaganie, reg. świateł, krótki, do po
łowy przeszklony, zarejestr. jako cięż. uniwersalny, możliwość 
wstawienia drugiego rzędu siedzeń, ładny, zadbany, 6,51/100 
km, - 23.500 zł. Wołów, tel. 071/389-22-63 
VW TRANSPORTER T4 MULTIVAN, 1994 r., 148 tys. km, 
2400 ccm, diesel, zielony, 6-osobowy, stolik, lodówka, obra
cany fotel, spanie, alarm + pilot, sensor z antypadem, ciem
no-zielone szyby, otwierane boczne szyby, hak, szyberdach, 
obrotomierz, radio, podłokietnik, el. reg. lusterka, wspoma
ganie, bagażnik na rower dodatkowe oświetlenie, cena •
43.500 zł. Lubań, tel. 075/722-19-44,0608/25-36-94 
VW TRANSPORTER T4 CARAVELLE, 1994 r., 191 tys. km, 
2500 ccm, benzyna + gaz, biały, 9-osobowy, przedłużony, 
syncro, ABS, - 30.000 zł. Nowa Ruda, tel. 0602/15-21-04 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
A00508 www.autogielda.com.pl)
VW TRANSPORTER T4,1994 r., 190 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, 9-osobowy, alarm, centralny zamek, wspomaganie, 
reguł, reflektory, RM, sprowadzony w całości, kompletna do

kumentacja, zdjęcia do wglądu, drzwi tylne dzielone, w kraju 
od 2 lat, garażowany, stan b: dobry, -34.000 zł lub zamienię 
na mniejszy, najchętniej w cenie do 20.000 zł. Świebodzice, 
tel. 074/854-46-95 po godz. 16,0600/29-45-41 
VW TRANSPORTER T4 ,1994 r., 32 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, California, kempingowy, 4 miejsca do spania, lo
dówka, kuchenka gazowa, webasto, wspomaganie, central
ny zamek, hak, RM, - 49.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
0601/58-34-68
VW TRANSPORTER T4,1994 r., 265 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, blaszak, drzwi tylne otwierane na boki, przegroda 
celna, tachograf, oclony, w kraju od 8 miesięcy,‘ żadbany, -
26.800 zł. Kłodzko, tel. 074/865-86-15,0607/54-54-50 
VW TRANSPORTER T4 MAXi; 19941, 180 tys. km, 2400 
ccm, diesel, biały, wspomaganie kierownicy, el. reguł, luster
ka, hak, bez wypadku, - 26.000 zł. Piła, tel. 067/283-73-55, 
0600/31-54-59
VW TRANSPORTER T4.1994 r.. 147 tys. km.T900ccm, tur
bo D, biały, wspomaganie kierownicy, webasto, przedłużony, 
oszklony, hak, 4 siedzenia (2+2), bez wypadku, książka ser
wisowa, w kraju od 3 dni, po przeglądzie, na 9 osób, • 31.000 
zł. Polanica Zdrój, tel. 0606/85-75-72 
VW TRANSPORTER T4.1994 r., 151 tys. km, 2400 ccm, die
sel, niebieski, wspomaganie kierownicy, immobilizer, długi, bez 
wypadku, - 29.000 zł. Wieruszów, tel. 0602/59-62-55 
VW TRANSPORTER MULTIVAN, 1994 r., 154 tys. km, 1900 
ccm, turbo D, czerwony, wspomaganie kier., el. reg. lusterka, 
el. reguł, reflektory, przyciemnione szyby, centralny zamek + 
pilot, stolik, rozkładana kanapa, obracany fotel pasażera,
6-osobowy, podwójne ogrzewanie, rozsuwane boczne szy
by, alum. felgi, oryg. tapicerka, garaż, - 38.000 zł. Wisznia 
Mała, tel. 071/312-82-90,071/312-82-86,0605/40-61-32 
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 2400 ccm, diesel, biały, nie 
eksploatowany w kraju, stan b. dobry, pq remoncie silnika w 
Niemczech, podwójna kabina, 6 osób +1000 kg, - 27.500 z ł+ 
VAT. Chojnów, tel. 0606/78-08-04 
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 180 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, biały, halogeny, hak, wspomaganie, el. otw. szyby, bla
szak, poduszka pow., ABS, bez wypadku, I właściciel w kraju, 
kompletna dokumentacja, - 30.800 zł. Nowogrodziec, tel. 
075/731-68-61,0608/23-52-71 
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 190 tys. km. 1900 ccm, die
sel, biały, pełne wyposażenie, stan idealny, - 31.600 zł. By
strzyca Kłodzka, tel. 0605/60-72-60 
VW TRANSPORTER T4 ,1995 r., 100 tys. km. 1900 ccm, tur
bo D, biały, bez wypadku, 3-osobowy, blaszak, ściana gro
dziowa, wspom., el. regulowane reflektory, RO, I właściciel, 
pełna dokumentacja, 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, BUS, 1995 r.. 180 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, biały, 8-osobowy, czarne szyby, wspomaganie, -
33.000 zł. Lubin,, tel. 076/844-73-25,0502/92-66-73 .
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 2400 ccm, diesel, biały, dłu
gi, blaszak, izoterma, 3-osobowy, hak, zadbany, przegroda 
celna, • 27.500 zł lub zamienię na osobowy. Namysłów, tel. 
077/410-23-41,0502/61-46-70 .
VW TRANSPORTER T4 ,1996 r.. 187 tys. km, 1900 ccm’, tur
bo D, biały, kupiony w salonie w Polsce, przeszklony do poło
wy, alarm, immobilizer, ciemne szyby, stan idealny, - 36.000 
zł. Lubin, tel. 0602/45-91-85
VW TRANSPORTER T4, BUS, 1996 r.. 1900 ccm, turbo D. 
granatowy, długi, blaszak, zadbany, książka serwisowa, 3 
miejsca • 15.500 DEM lub 34.000 zł (w kraju). Legnica, tel. 
076/862-93-62, 721-76-07,0601/84-81-14 
VW TRANSPORTER CARAVELLE T 5 ,1996 r., 199 tys. km, 
2500 ccm, TDI wspomaganie, klimatyzacja, centralny zamek, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO, 9-miejscowy, welur, bez
wypadkowy, dwie poduszki powietrzne, stan b. dobry, - 47.500 
zł. Żary, tel. 0604/50-59-32,0604/50-85-58 
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1996/97 r., 1900 ccm, turbo D, 
niebieski, bez wypadku, 9-osobowy, przedłużony, 2 zabez
pieczenia, stan b. dobry, w kraju od 5.2000 r, • 40.500 zł. 
Szklarska Poręba, tel. 075/717-47-25 
VW TRANSPORTER T4 CARAVELLE, 1996/97 r., 159 tys. 
km, 2400 ccm, diesel, granatowy metalic, 7-osobowy, ład. 1 1, 
, ABS, 2 poduszki pow., wyposażenie elektr., centralny za
mek, duży szyberdach, 3 zabezpieczenia, RO z CD na 6 płyt, 
wzmacniacz, welurowa tapicerka, atermiczne szyby, przegląd 
do 03.2002 r., kompletna dokumentacja, stan b. dobry, - 48.000 
zł. Wrocław, tel. 788-79-19,0603/37-81-03 
VW TRANSPORTER, 1997 r., 83 tys. km', 1900 ccm. turbo D. 
biały, stan b. dobry, - 40.000 zł. Niemcy, tel. 0049/221-41-30-25 
VW TRANSPORTER CARAVELLE, 1997 r., 86 tys. km, 
czerwony, nowy model (T5), 7-osobowy, pełne wyposażenie 
dodatkowe, - 63.000 zł. Nowe Miasteczko, tel. 0608/87-13-40 
VW TRANSPORTER T 4 ,1997 r., 1900 ccm, turbo D multi- 
van, szyberdach x2, serwo, centralny zamek, alarm, RO, sto
lik, rozkł. kanapa, spoiler dachowy, dodatkowe światło stopu, 
bez wypadku, 8-osobowy, immobilizer, - 48.000 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/383-52-42 po godz. 21 
VW TRANSPORTER T4 ,1997 r., 12 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, blaszak, wspomaganie, hak, I właściciel, bez wy
padku, - 39.500 z ł. ., tel. 0502/56-79-16 
VW TRANSPORTER T4,1997 r., 125 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, granatowy, wspomaganie, 6-osobowy + skrzynia ładun
kowa, pełna dokumentacja, zarejestrowany, • 35.000 zł. Bo
lesławiec, tel. 075/734-58-52
VW TRANSPORTER T4 ,1997 r., 41 tys. km, 2500 ccm, TDi 
MULTIVAN, ABS, 2 poduszki pow., webasto. el. otw. szyber
dach, niski, krótki, (umowa), - 65.000 zł. Gdynia, tel. 
0502/57-17-54
VW TRANSPORTER T4, BUS, 1997 r., 130 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, biały, oszklony, 9-osobowy, poduszka pow;, hak -
15.000 DEM lub 36.000 zł (w kraju). Legnica, tel. 
076/862-93-62,721-76-07,0601/84-81-14
VW TRANSPORTER T4,1997 r., 48 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, biały, blaszak, poduszka pow„ radio, bez wypadku, książ
ka serwisowa, do sprowadzenia z  Niemiec - 16.000 DEM + 
cło lub na gotowo • 35.000 zł. Legnica, tel. 0605/03-39-81 
VW TRANSPORTER T4,1997 r.,104 tys. km, 2500 ccm, TDi. 
biały, 9-osobowy, el. otwierane szyby,el. reguł, lusterka, cen
tralny zamek, wspomaganie kierownicy, - 42.000 zł. Leszno, 
tel. 065/533-05-26,0603/86-08-22 
VW TRANSPORTER T5,1997 r., 80 tys. km, 2500 ccm, TDi, 
czerwony, CARAVELLE, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, 
podwójne ogrzewanie, alum. felgi, bez wypadku, stan ideal
ny. - 48.000 zł. Lubin, teł. 0605/69-16-02 
VW TRANSPORTER, 1997 r., 1900 ccm. turbo D. biały, bla
szak, zarejestrowany na 4 osoby + 850 kg, kupiony w salonie 
w kraju, stan dobry, - 26.700 z ł+VAT. Wrocław, tel. 373-74-27, 
0601/57-76-68
VW TRANSPORTER T4 ,1997 r.. 2400 ccm. diesel, - 44.000 
zł. Żary, tei. 068/374-35-71
VW TRANSPORTER, 1998 r., 98 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, bez wypadku, z salonu, zarejestrowany, oszklony, dłu
gi, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, podwójne 
ogrzewanie, - 47.900 zł lub zamienię. Kępno, tel. 
062/581-04-18,0606/34-66-37 
VW TRANSPORTER T4,1998 r., 40 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, granatowy, blaszak, wspomaganie, radio, książka serwi
sowa, do sprowadzenia z Niemiec -17.000 DEM + cło lub na 
gotowo - 37.000 zł. Legnica, tel. 0605/03-39-81 
VW TRANSPORTER T5, MULTłVAN, 1998 r., 63 tys. km, 2500 
ccm, TDI, czerwony, klimatyzacja, webasto, ciągnik siodłowy, 
welurowa tapicerka, alum. felgi, książka serwisowa, • 75.000 
zł. Przemków, tel. 076/831-01-66,0602/13-58-67 
VW TRANSPORTER T4 ,1999 r., 42 tys. km. 2500 ccm, TDi, 
niebieski metalic, poduszki pow., szyberdach, RM, hak, 9-Oso- 
bowy, wspomaganie, - 56.000 zł. Przemęt, tel. 065/549-61 -94 
VW TRANSPORTER, 1999/00 r., 58 tys. km, 2500 ccm, TDi, 
biały, przeszklony, radio, wspomaganie kier, - 51.000 zł. Bucz, 
tel. 065/549-82-93
VW TRANSPORTER CARAVELLE, 2000 r., 20 tys.km, 2500 
ccm, czamy, TDi, 9-osobowy, wspomaganie, centralny zamek,

pilot, stan b. dobry, • 69.000 zł lub zamienię. Ostrzeszów, woj. 
kaliskie, tel. 0601/76-85-12,0601/57-30-27 
ŻUK A-09,1969 r.. 70 tys. km po remoncie w 1996 r., skrzy
niowy, oplandekowany, stan dobry, garażowany, akumualtor 
do wymiany, brak przeglądu technicznego i OC, + dodatkowe 
części, - 700 zł. A. Galus, 67-128 Mirocin Dolny 46, gm. Ko
żuchów
ŻUK A-11B, 1976 r. stan b. dobry, -1.500 zł. Namysłów, tej. 
077/410-04-71
ŻUK A-11B, 1977/98 r.. 37 tys. km^OOcCm, benzyna, zielo
ny,izoterma, po remoncie kapitalnym silnika, złożony z  no
wych części w 98 r, - 2.800 zł. Lubin, tel. 076/844-41-51 
ŻUK A-09, 1978 r., zielony, oplandekowany, po wymianie 
skrzyni i zawieszenia, stan dobry, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
782-86-14
ŻUK A-11,1978 r., popielaty, wywrotka do przewozu węgla, 
po wymianie kabiny i ramy, skrzynia metalowa, nowe opony i 
akumulator, - 3.800 zł. Oława, tel. 071/313-82-03, 
0606/76-34-54
ŻUK, 1978 r., niebieski, skrzyniowy, do drobnych poprawek
lakierniczych, .na chodzie", - 650 zł. Wrocław, teł.
0608/84-46-03.071/355-61-19 wieczorem
ŻUK, 1980 r., 2000 ccm po remoncie silnika i blacharki, nowe
opony, nie eksploatowany rok czasu, - 1.000 zł. Bratoszów,
gm. Pieszyce, tel. 0607/57-59-50
ŻUK A-11,1981 r„ • 800 zł. Wrocław, teł. 071/324-16-62 w
godz. 8-14
ŻUK A-06B, 1982 r., 118 tys. km, 2120 ćcm, benzyna, niebie1 
ski, blaszak, stan silnika b. dobry, po remoncie zawieszenie, 
hamulce, krzyżaki, sprzęgło, nowy tłumik, po remoncie bla
charki 1 lakierowaniu, zarejestrowany do 12.2001 r, • 1.700 zł. 
Komprachcice, tel. 077/464-71-97,0601/46-15-66 
ŻUK A-06B, 1982 r.. popielaty, plandeka, zarejestrowany + 
części, - 1.000 zł. Mysłaków, gm. Marcinowice, tel. 
074/850-58-94,0605/74-65-50 
ŻUK A-11,1982 r.. 2120 ccm, benzyna, bordowy, stan dobry, 
-1.300 zł. Nowa Ruda, teL 074/872-43-43,074/873-37-94 
ŻUK, 1984 r., 65 tys. km, 2100 ccm, żółty, plandeka, -1.600 zł 
lub zamienię Fiata 126p możliwa dopłata. Legnica, tel. 
0602/64-06-68
ŻUK A-11B, 1984 r„ 2100 ccm, pomarańczowy, stan blachar
ki dobry, nowa plandeka, podwyższony, meblowóz, stan b. 
dobry, 4-biegowy, ważny przegląd i OC, zadbany, przygoto
wany do pracy, - 2.700 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
ŻUK, 1985 r. skrzyniowy, zarejestrowany, I właściciel, • 2.300 
zł. Podgaj, tel. 071/346-18-88
ŻUK, 1986 r. blaszak, zabudowany, nowy silnik, opony, za
wieszenia, resory, blacharka, po remoncie, - 2.000 zł. Kłodz
ko, tel. 0603/13-09-65
ŻUK A-13B, 1986 r., 2120 ccm, szary, izoterma, ocieplony
kontener, stan dobry, lakierowany, - 2.500 zł lub zamiana na
Poloneza Trucka. Chomiąża, gm. Malczyce, tel.
071/317-91-48,0601/71-65-80
ŻUK A-13B, 1986 r. izoterma, nowy lakier, nowe części, stan
dobry, r 1.600 zł. Wrocław, tel. 348-09-67
ŻUK A-11B, 1987 r. skrzyniowy, bez plandeki i akumulatora, -
1.200 zł. Głogów, tel. 0600/37-73-29
ŻUK A-11,1987 r., 2100 ccm, niebieski, stan dobry, -1.000 zł.
Wrocław, tel. 0605/29-01-16
ŻUK A-11B, 1989 r., 35 tys. km, benzyna, szary, skrzyniowy,
4-biegowy, ład. 1.100 kg, części zamienne, przegląd do
12.2001 r. i OC, stan blacharki dobry, - 2.200 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/841-59-01
ŻUK, 1989 r., 82 tys. km, 2400 ccm izoterma, stan bardzo 
dobry, po remoncie, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 0606/33-84-94 
ŻUK A-07B, 1990 r., 2120 ccm, benzyna, pomarańczowy, •
2.800 zł. Bolesławiec, tel. 0601/98-33-75 
ŻUK A-06B, 1990 r., zielony, blaszak, - 4.000 zł. Dobroszyce, 
tel. 071/314-18-91
ŻUK A-06B, 1990 r., zielony, blaszak, - 2.800 zł. Radwanice, 
tel. 071/311-71-38
ŻUK A-11B, 1990 r., 2100 ccm, benzyna skrzyniowy, stan b. 
dobry, -1.500 zł. Żary, tel. 090/55-18-79 wieczorem 
ŻUK, 1991 r.. pomarańczowy, blaszak, po remoncie blachar
ki i zawieszenia, • 3.900 zł. Długołęka, tel. 071/315-38-89 
ŻUK A-11 B, 1991 r., 118 tys. km skrzyniowy, oplandekowany, 
stan dobry, - 3.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-18-01 
ŻUK, 1991 r., 23 tys. km, 2120 ccm, benzyna, turkusowy, bla
szak, po remoncie kapitalnym silnika, dużo nowych części, 
stan techn. b. dobry, - 2.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-45-72 
ŻUK SKŁADAK. 1994 r., 2100 ccm, szary, stan dobry, po la
kierowaniu, nowa skrzynia ładunkowa o dł. 3 m, hak, techn. 
sprawny, przegląd do 10.2001 r, • 1.500 zł. Radwanice, tel. 
071/311-76-78
ŻUK A-07B, 1995 r., benzyna, żółty, blaszak, sprawny, - 6.000 
zł + VAT. Wałbrzych, tel. 074/848-61-81 
ŻUKA-06H, 1996 r., 83 tys. km, 2120ccm, benzyna blaszak, 
inst. gazowa, stan b. dobry, I właściciel, -12.500 zł. Janowice 
Wielkie, tel. 075/751-51-16

CZĘŚCI
O  A B S O LU T N IE  AU TO  - H A N D E L  „ P A L C A R S ” 

AUTO SCHROTT: Sprzedaż częśc i używanych z 
demontażu oraz aut powypadkowych. Na placu 
posiadamy zaw sze ponad 50 aut do sprzedaży. 
CEN Y  KO NKU REN CYJN E  U! Zapewniam y tani 
transport. C zynne 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 
przejeździć kolejowym z. zaporami), O FERU JE 
MY, RÓWNIEŻ CAŁO DO BO W Ą POMOC DROGO
W Ą, W rocław , te l. 0601/70-17-36 (non-stop), 
0601/78-82-84 81009581

ALFA ROMEO 145 : komputer centralny, code system, mo

duł centralnego zamka. Wrocław, tel. 071/336-23-51, 
0603/91-54-12
ALFA ROME0 145,146,147,1998 r .: maska, zderzak, błot
nik, drzwi lewe, reflektor lewy. Wrocław, tel. 0601/83-47-50 
ALFA ROME0 145,146 : klapy tylne kpi., wózki, wahacze, 
półosie, kolumny McPhersona, listwy kier., stabilizator, zwrot
nice. Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
ALFAROME0 145,146,155,156,164: oblachowanie, oświe
tlenie, zderzaki i inne. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w 
godz. 9-17,0608/41-76-04
ALFA R O M E0146: halogen, zderzak przedni, błotnik prawy
przedni. Wrocław, tel. 0607/68-54-44
ALFA RO M E0146: maska przednia, reflektor przedni, drzwi,
lusterko, inne. Wrocław, tel. 0601/58-67-38
ALFA ROMEO 146, 1998 f. : pokrywa tylna. Wrocław, tel.
0601/83-47-50
ALFA ROMEO 146, 2000 r., 1600 ccm, Twin Spark : części 
karoserii i mechaniczne • od 50 zł. Żary, tel. 0607/19-13-28 
ALFA ROMEO 146,156,166 : różne części blacharskie i 
mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/72-46-69 
ALFA R O M E0155 TWIN SPARK, 1994 r., 1700 ccm : silnik,

skrzynia biegów, elementy blacharki i inne. Żary, tel. 
0604/80-93-28
0  A LFA  R O M E0  156,1998/01 r . : dach (do limuzy

ny i kombi), ćw iartki przednie, k lapa tylna, zde
rzak tylny, lampy tylne, 4 poduszki pow., tapicer
ka, siln ik , drzwi, progi, deska rozdz., komputery, 
felgi aluminiowe 16 i 15", zaw ieszenie tylne, sanki 
pod siln ik, amortyzatory, zw rotn ice półosie, wa
hacze, plastiki oraz nagrzewnica. Św idnica, tel. 
0604/82-66-90,0607/64-52-82 87020231

ALFA ROMEO 156,1999 r . : lampy przednie. Wrocław, tel. 
071/364-51-42,0668/34-92-77 
ALFA ROMEO 156,1999 r . : drzwi kpi., próg lewy i prawy, 
dach, plastiki, siedzenia z poduszkami pow., zawieszenia, felgi 
aluminiowe (2 szt.), błotnik tylny, skrzynia biegów, półosie itp. 
Wrocław, tel. 0602/80-01-02
ALFA ROMEO 156,166,2000 ccm, 2500 ccm, V6 : wózki, 
wahacze, półosie, zwrotnice, kolumny McPhersona, listwy 
kier., stabilizatory. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
071/314-38-54
ALFA R O M E 0 164,1993 r., 2500 ccm : półosie. zawiesze
nie, drzwi tylne oraz wał korbowy. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
ALFA ROMEO 164,1993 r., 2500 ccm : felgi, zawieszenie, 
półosie, wał korbowy. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
ALFA R O M E0166: zderzak, klamki zewnętrzne, chłodnica 
intercoolera, maska, błotnik, wentylator. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17.0608/41-76-04 
ALFA R O M E0166: kpi. tył. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
ALFA RO M E0166,1999 r., 2000 ccm, wtrysk: różne części. 
Wrocław, teł. 0608/17-96-55
ALFA ROMEO 33 : oblachowanie, oświetlenie, zderzaki. 
Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
ALFAROMEO 33,1981/90 r.: wszystkie części. Dzierżoniów, 
tel. 0607/61-55-63
ALFA ROMEO 33,1989 r.: błotniki, pas przedni, maska silni
ka, pompa paliwa (wtrysk). Zielona Góra, tel. 0608/23-55-66 
ALFA ROMEO 33, 75,164 : różne części. Oleśnica, tel. 
071/398-13-29,0609/51-31-05 
ALFA ROMEO 901,1983 r., 2000 ccm : silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenie, lampy, dach. drzwi, szyby, fotele, mosty, 
belki, półosie, chłodnica, koła i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
ALFA ROMEO 901,1983 r.. 2000 ccm : silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenie, lampy, chłodnice, szyby, drzwi, dach, błot
niki, zderzaki, mosty, belki, półosie, felgi, koła, fotele, inne. 
Wałbrzych, tel. 074/846-49-58
ALFA ROMEO GIULIETTA: lampa tylna lewa, lusterko lewe. 
Wrocław, tel. 071/372-22-86
ALFA ROMEO GTV, SPIDER : zderzak, reflektor, halogen. 
Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
ARO, 1987 r .: zawieszenie przednie z mostem - 250 zł, skrzy
nia biegów z  przekaźnikami • 300 zł, most tylny z resorami - 
250 zł, silnik, po remoncie kapitalnym, kompletny - 500 zł, 
szyby, układ kierowniczy, koła, chłodnica i inne. Namysłów, 
tel. 077/410-49-10,0602/43-09-41 
AUD11.6,1.8,1.5 D, 1.6 D: głowice. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/40-26-76
A U D I: chłodnice do klimatyzacji. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/40-26-76
AUDI: różne części. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
AUDI: przełącznik świateł. Kłodzko, tel. 0601/71-98-11. 
AUDI, 1979/87 r. 1600-1800 ccm: silniki z osprzętem lub bez, 
inne części. Czernica, tel. 071/318-98-38,0607/48-98-04 
AUDI, 1985 r . : skrzynia biegów 141 i 151. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 0603/40-26-76
AUDI, 1986 r., 1600 ccm, diesel: podzespoły silnika, rozrusz
nik, alternator, sprzęgło, głowica, pompa wacum, pompa ole
ju, pompa wody, pompa paliwa (wtryskowa), miska oleju, blok 
silnika do poj. 1.6 diesel. Mierzowice, gm. Prochowice, tel. 
0606/10-64-73
AUDI, 1986 r., 1600 ccm, d iesel: rozrusznik, - 200 zł. Leśna, 
tel. 075/721-17-73
AUDI, 1987 r. : szyba przednia, - 100 zł. Malczyce, tel. 
071/317-97-81,0603/79-63-94 
AUDI, 1988 r .: komputery, sterowniki klimatyzacji, lampy tyl
ne, części mechaniczne. Głogów, tel. 076/834-50-48 
AUD1100: klapa tylna. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
AUD1100 C 4 : rozrusznik, lampy tylne, kierunkowskazy białe
1 pom., wygłuszenie klapy tylnej, komputer ABS. Chojnów, tel. 
076/817-21-15 po godz. 14,0609/28-33-17
AUD1100 C4 : osprzęt silnika (2.3), skrzynia biegów (Quat-
tro), most, wnętrze, ukł. wydechowy i kier., elem. blacharki,
szyby, pompy i inne. Głogów, tel. 0604/86-49-93
AUD1100, 2000 ccm : pompa paliwowa, skrzynia biegów,
nadwozie. Jaworzyna Śl., tel. 074/858-89-40.074/858-76-80
AUD1100 .cygaro*: różne części. Legnica, tel. 0603/16-12-11
AUD1100 OUATTRO : wał - 500 zł, sprężyny, amortyzatory
przednie. Lubin, tel. 076/844-58-74
AUD1100, 2200 ccm : skrzynia biegów (5), zbiornik paliwa,
szyby, alternator. Lubin, tel. 076/842-72-64
AUD1100 C4 : szyba przednia przyciemniana. Lubin, tel.
076/846-50-70^0605/10-95-87

AUD1100, V 6 : głowice, miska oleju, wał, tłoki, pompa wspo
magania, pompa wody, pompa oleju, agregat klimatyzacji. 
Mierzowice, gm. Prochowice, tel. 0606/10-64-73 
AUD1100 .cygaro": różne części. Miłkowice, gm. Legnica, tel. 
0609/63-50-75,0603/16-12-11 
AUD1100,2000 ccm, diesel: silnik, oblachowanie, grill, chłod
nicâ  maska, lampy, zawieszenie kpi., i inne. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
AUD1100 c4 : ćwiartki przednie, szyberdach. Ścinawa, tel.
076/843-57-69,0603/31-51-46
AUD1100: kierownica drewniana, • 300 zł. Świebodzice, teł.
074/854-63-27
AUD1100: drzwi, blacharka, skrzynia biegów (5), benyzna -
800 zł. Wrocław, tel. 0601/73-47-52
AUD1100 C4, OUATTRO : automatyczna skrzynia biegów,
drzwi prawe kompl., amortyzatory, klamki, el. podnośniki szyb,
silniczek reflektorów, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/339-96-67,
0601/73-30-21
AUD1100 C4 : reflektor soczewkowy lewy • 500 zł, atrapa 
przednia • 200 zł, atrapa przednia, po tuningu Kamei - 300 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-67-59, 365-20-97 do godz. 15, 
0602/17-36-79

AUD1100 .cygaro': szyba tylna. Wrocław, tel. 0606/68-92-45 
AUD1100 C4 : ćwiartki, szyberdach, listwa kier., belka pod 
silnik, skrzynia biegów, ukł. wydechowy, drzwi. Wrocław, tel. 
0601/79-08-31
AUD1100 C4, 2500 ccm, TD I: klimatyzacja, lampy, maska, 
błotniki, skrzynia biegów (6), głowica, pompa wtryskowa. 
Wrocławr tel: 0605/93-04-75
AUD1100 C 4 : ramki drzwi, sprężarka klimatyzacji. Wrocław, 
tel. 0602/26-76-79
AUD1100 C 4 ,2000 ccm : drzwi lewe, belka pod silnik, głowi
ca, tłoki, korbowody, pompa ABS, skrzynia biegów, belka tyl
na zawieszenia, stabilizator tylny, sprzęgło, rozrusznik, silnik 
wycieraczek. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
AUD1100 : sprzęgło, - 200 zł. Wrocław, tel. 361-85-24 do 
godz. 16
AUD1100 C 4 ,1976/90 r . : błotniki, drzwi, lampy, atrapy, po
krywy, ćwiartki (przód i tył), dach (limuzyna, Avant), konsole, 
tapicerka wnętrza, elem. zawieszenia i inne. Bolesławiec, tel. 
075/644-94-78,0606/78-56-39 
AUD1100,1978/82 r . : nowe progi, lewy i prawy oraz tylne 
nadkola, reparaturki, - 250 zł. Świerzawa, tel. 075/713-52-31 
AUD1100,1978/87 r., 2000 ccm 2200 ccm, 2300 ccm, i: sprzę
gło kpi., wspomaganie, alternator, pompa hamulcowa, tarcze, 
hak, lampy tylne, przełącznik zespolony, atrapa, zaciski ha
mulców, zbiornik i wszystkie części z  rozbiórki. Jawor, tel. 
0605/43-18-34
AUD1100,1979 r .: szyba przednia, fotele przednie, reflekto
ry przednie. Wrocław, tel. 0601/87-45-12 
AUD1100,1980 r.: maska, grill, konsola, licznik, lampa tylna. 
Duszniki Zdrój, tel. 0603/74-62-58 
AUD1100,1980 r., 1600 ccm : silnik, skrzynia biegów, szyba 
tylna, szyby drzwi lewe i inne. Legnica, tel. 0503/79-03-27 
AUD1 100,1980 r., 2000 ccm, diese l: silnik, stan b. dobry. 
Wrocław, tel. 0501/18-20-04
0  AUD1100,1980/90 r.y 2 .0,2.2,2.3 tu rb o : w szyst

kie częśc i karoseryjne i  eksploatacyjne o raz do 
k lim a ty z a c j i,  z  d em on ta żu . W ro c ław , te l. 
071/353-55-18, 0601/73-47-52 po  go d z . 20 
84014111

AUDI 100, 1981 r. : maska przednia. Kłodzko, tel.
074/647-12-26,074/868-72-31
AUD1100,1981 r., 1800 ccm : drzwi, błotniki, lampy, silnik,
skrzynia biegów (5) i inne. Namysłów, tel. 077/410-49-10,
0602/43-09-41
AUDI 100, 1982 r. : maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
AUD1100,1982 r.: skrzynia biegów, silnik, zawieszenie, drzwi, 
szyby, rozrusznik, chłodnica, lampy, inne. Nowa Ruda. tel. 
074/872-84-63
AUD1100,1983 r.: kpi. drzwi, klapa bagażnika, światła tylne, 
skrzynia biegów (4), kpi. siedzeń. Gryfów ś l., tel. 
075/781-27-86
AUD1 100,1983 r., 2000 ccm, diese l: skrzynia biegów, za-, 
wieszenie przednie, kolumna kierownicy. Zielona Góra, tel. 
068/320-18-60
AUD1100 C 4 ,1983/94 r . : silnik o poj. 1.8 benzyna, silnik o 
poj. 2.2 benzyna, elementy blacharki, elementy zawieszeń, 
wnętrze, skrzynia biegów (5) i inne. Lubin, tel. 0607/53-29-96 
AUD1100,1985 r., 2000 ccm, benzyna : silnik gaźnikowy, 
drzwi, błotnik, tylna oś, progi, konsola, amortyzatory, wahacz, 
dach, elem. plastikowe, szyby, inst. gazowa. Legnica, tel. 
0605/93-08-93
AUD1100,1985 r., .cygaro”: drzwi, klapa tylna, ćwiartka tylna 
prawa, podłużnica przednia prawa, zderzak tylny, przełącz
niki zespolone. Kłodzko, tel. 0602/67-56-43 
AUD1100,1985 r . : błotnik prawy, hak, głowica 2.3 wtrysk • 
130 zł, 1.9 - 200 zł, gaźnik -180 zł, konsola, cewka, pływak, 
rozrusznik, zagłówki, alternator. Lubań, tel. 075/722-19-42 
AUD1100 CC, 1985 r., 1800 ccm, benzyna .cygaro": używa
ne, części wszystkie. Ostrów WIkp., tel. 0502/08-55-04 
AUD1100,1985 r., 2000 ccm, 2200: silnik, + osprzęt silnika, 
zawieszenie, belki, mosty, półosie, szyby, drzwi, błotniki, zde
rzaki, skrzynia biegów, dach, koła, fotele i inne. Wałbrzych, 
tel. 074/846-49-57
AUD1100,1986 r., 146 tys. km, 2200 ccm, benzyna: silnik z 
odprawą celną, - 850 zł. Modła, tel. 076/817-22-19, 
0602/88-08-99
AUD1100 CC, 1986 r.. 2000 ccm, benzyna: silnik 5-cylindro- 
wy, gaźnikowy, w całości lub na części, zawieszenia, szyby 
boczne, drzwi, itd. Duszniki Zdrój, tel. 0604/63-36-35 
AUD1100,1986 r., 2300 ccm, wtrysk, 1.800 E : części używa
ne. Nysa, tel. 0607/33-04-44
AUD1100 OUATTRO, 1986/87 r., 2200 ccm : drzwi, maska 
tylna, zawieszenie przednie i tylne, skrzynia biegów, inne. 
Żagań, tel. 0602/89-83-22
AUD1100,1987 r . : skrzynia biegów, sprzęgło do silnika 1.9
5-cylindrowy, różne części do układów wspomagania kierow
nicy i hamulców. Wrocław, tel. 0503/30-69-03 
AUD1100 CC, 1987 r .: wszystkie części z rozbiórki z modeli
1,8,2,0.2.2. Wrocław, tel. 0605/69-75-76 
AUDI 100, 1989 r. : błotniki, przełączniki. Wrocław, tel. 
0602/26-76-79
AUD1100,1989 r., 2400 ccm, turbo D : silnik, stan b. dobry, -
1.600 zł. Opole, tel. 077/416-21-38 
AUD1100,1990 r., 2500 ccm, turbo D : poduszka pod silnik - 
280 zł, chłodnica intercoolera • 300 zł, chłodnica oleju - 250 
zł, obudowa filtra powietrza -180 zł, stacyjka -180 zł, chłod
nica wody - 350 zł, reflektory elektryczne • 160 zł/sztuka, drzwi
1 blacharka, skrzynia biegów i inne. Wrocław, tel. 
0601/73-47-52
AUD1100,1990 r . : drzwi lewe przednie, lampa wewn. lewa i 
prawa, grill, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0605/66-11-92, 
071/337-19-17
AUD1100,1990 r .: oś tylna, bębny, błotnik przedni lewy oraz
lusterka. Zielona Góra, tel. 0605/46-84-56
AUD1100 C 4 ,1992 r . : maska, błotniki, drzwi, zawieszenia,
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silnik na części, wzmocnienie czołowe, chłodnica, skrzynia. 
biegówTćwiartkirnadwozidJyln^Unnę części: Jelenia Góra, 
tel. 0603/45-73*54
AUD1100 Ć4 KOMBI, 1992 r .: drzwi, szyby.lapicerka, skrzy* 
jjfe biegów, filtr pow., podłużnica lewa, dach, podszybie, pla- 
śtilćCpółko tylną 1jnne.- Legpica, tel. 0503/79^03-27 
AUD1100,1992 r . : klapa tylna^fampy tylne lewa i prawa, 
listwa podreflektorowa prawa, osłona rozrządy listwy błotni
ka, listwa drzwi tylna lewa. Wrocław, tel. 071/784-59-15' - 
AUD1100 C 4 ,1993 r . : drzwi tylne prawe i lewe kpi., elek
tryczne - 200 zł/szt. Niemodlin, teł. 0604/82-52-39 
AUD1100 C 4 ,1993 r . : kolumny tylne, piasty tylne, kierun
kowskaz żółty prawy, lampanarożna tylna lewa, refl. przedni 
(bez uchwytów górnych). Wrocław, tel. 0605/66-11 -92, 
071/337-19-17
AUD1100 C4, A 6 ,1993 r.: przełączniki świateł, felgi stalowe 
z oponami, lampy tylne, grill* Wrocław, tej. 0605/10-83-0? 
AUD1100 C4 KOMBI, 1993 r., 2800 ccm, V6 : ćwiartki tylne, 
drzwi, dach, szyby, lusterka, obudowa chłodnicy, osprzęt sil
nika, ABS, ukł. wydechowy, zawieszenie, ukł. kierowniczy, 
klimatyzacja, serwo, plastiki, zbiorniczki. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
AUD1100 C 4 ,1993 r . : szyba tylna do sedana, wahacz lewy, 
zbiorniczek spryskiwaczy, komputer do 2.0E. Lubin, tel. 
0609/41-30-38
AUD1100,1993 r .: przednia lampa prawa i lewa, tylne lampy
z pasem czarne. Prudnik, tel. 077/437-61-30
AUD1100 C4 AVANT, 1993 r . : lampa tylna prawa, na klapę.
Złotoryja, tel. 076/878-37-54.0604/53-18-57
AUD1100 C 4 ,1994 r . : zderzak przedni kompletny, maska,
grill, błotniki, halogeny, wygłuszka maski, siłownik, sprężarka
klimatyzacji, lusterka, felgi aluminiowe, kierownica. Wrocław,
tel. 0602/26-76-79
AUD1100 C4, S6,1995 r., 4200 ccm, V 8 : silnik kpi., z instala
cją, chłodnica oleju. Lubin, tel. 0605/13-32-44 
AUD1100,1995 r . : inst. elektr., zaciski przednie, tłumik wę
glowy, sprężyny przednie, nagrzewnica. Wójcice, tel. 
071/318-64-90
AUD1100 C4, A 6 ,1995 r . : błotnik lewy, skrzynia biegów, kli
matyzacja/dach, relingi, szyberdach, chłodnica; rura przed
nia, kołyska, kolumny McPhersona, drążki z ramkami, kom- 
putęry, błotniki tylne do limuzyny i Avanta, wnęka koła, pom
pa paliwa. Wrocław, tel. 0600/24-69-67 
AUD1100,80 B 3 ,1992 r., 2000 ccm : ława pod silnik (80 B3), 
przepływomierz powietrza, rozdzielacz wtrysku, moduł 
4A0906264, pompa paliwa. Lubin, tel. 0605/94-42-50 
AUDI 200,1982 r., 2100 ccm, wtrysk : różne z demontażu. 
Twardogóra, tel. 0601/30-33-89 
AUDI 200,1983 r., 2000 ccm, benzyna: silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenie, lampy, mosty, belki, szyby, drzwi, dach, 
błotniki, zderzaki, bak, półosie i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
AUDI 200 OUATTRO, 1987 r., 2300 ccm : głowica, pompa 
wspomagania, pompa paliwa, skrzynia biegów, pompa ABS, 
komputer. Środa Śląska, tel. 0601/87-45-09 
AUDI 80 B3, COUPE: błotniki. Bolesławiec, teł. 0604/75-81-96 
AUDI 80 B3 : zderzak tylny, nadkola. Chojnów, tel. 
0600/64-01-22,076/817-26-86 
AUDI 80 B 3 : klocki nowe, przegub, tarcze hamulcowe, amor
tyzator tylny i przedni, -1.000 zł. Jawor, tel. 076/870-24-50 
AUDI 80 automatic: chłodnica oleju. Jawor, tel. 0605/43-18-34 
AUDI 80 B3,1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów, -1.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 0603/28-50-33 
AUDI 80:4 koła, felgi z  oponami. Kłodzko, tel. 074/867-76-42 
AUDI 80 B 4 : tylna roleta. Legnica, tel. 0503/79-03-27 
AUDI 80 : silnik, skrzynia biegów, oclone, gwarancja, stan b. 
dobry i inne. Legnica, tel. 076/722-95-21 w godz. 8-17, 
0601/78-25-72
AUDI 80 b2 : atrapa. Lubin, tel. 0608/76-90-05 
AUDI 80: różne części z demontażu. Lubin. teł. 0608/03-06-23 
AUDI 80 B 3 .1800 ccm : różne części z  demontażu. Opole, 
tel. 0602/53-17-37
AUDI 80 B 3 : klapa tylna. Polkowice, tel. 076/749-65-29 
AUDI 80: silnik, skrzynia biegów, oblachowanie i inne. Prusi
ce, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
AUDI 80 B4, AVANT: klapa tylna kpi. + szyba. Smardzów, tel. 
071/398-33-51.071/314-38-54 
AUDI 80 B3 : prawy błotnik i tylny zderzak. Wałbrzych, tel. 
0607/36-85-64
AUDI 80 : fotele z  kanapą - 150 zł. Wrocław, tel.
0601/73-47-52,071/353-55-18 po godz. 20
AUDI 80 B3 : dzrwi, dach, szyberdach, zawieszenia, silnik,
wspomaganie kierownicy kpi., fotele kpi. Wrocław, tel.
0601/79-08-31
AUDI 80 B3, B 4 : reflektory, kierunkowskazy, listwy pod lam
py, belka pod chłodnicę, zderzak do B3, atrapa do B3, lampy 
tylne do B3. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
AUDI 80 B 3 .1800 ccm : różne części blacharskie i mecha
niczne. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
AUDI 80 B4 1.9 TDI, 1.9 TD. 2.0 E: sprężarka klimatyzacji, 
kołyska silnika, zaciski, McPhersony, lampy tylne (czarne), 
osłona pod silnik, amortyzatory, nadkola. Wrocław, tel. 
0602/26-76-79
AUDI 80 B3 1.9 TD, 1.8 E, 1.6 TD: błotniki, lampy, drzwi, lu
sterka, chłodnica, nadkola, części silnika, nagrzewnica, po
krętła nagrzewnicy, zderzaki, przełączniki, wzmocnienie czo
łowe, kierownica, osłona pod siln ik. Wrocław, tel. 
0602/26-76-79
AUDI 80 B 3 ,1800 ccm : belka pod silnik, zawieszenie tylne, 
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 1600,1800, 2000 cm benzyna: rozrusznik, pompa 
wspomagania, nadkola plastikowe, skrzynia biegów. Wrocław, 
tel. 0501/22-24-85
AUDI 80,1600 ccm, benzyna: miska olejowa, wałek aparatu 
zapłonu, pompa oleju i wody. Wrocław, tel. 0605/32-11-46 
AUDI 80: skrzynia biegów (5) - 400 zł, (4) - 300 zł. Złoty Stok, 
tel. 0608/67-46-53
AUDI 80,1977/78 r., 1600 ccm, benzyna 4-drzwiowy: szyba 
przednia, chłodnica, głowica, skrzynia biegów (4) i inne. Gło
gów, tel. 076/834-55-81
AUDI 80,1977/82 r . : dużo części z rozbiórki. Pogwizdów, 
woj. legnickie, tel. 0609/39-09-66,0605/20-67-73 
AUDI 80 B3, B 4 ,1978/86 r . : lampy, wzmocnienia, zderzaki, 
atrapy, pokrywy, zawieszenia, drzwi, ćwiartki, dach, skrzynie 
biegów, tapicerka wnętrza, części do silników i inne. Bolesła
wiec, tel. 075/644-94-78,0606/78-56-39 
AUDI 80,1980/86 r.: pokrywa bagażnika -190 zł, błotnik pra
wy • 120 zł, reflektory, lampy tylne, stacyjka - 50 zł, półoś - 
100 zł, lusterka boczne - 50 zł.szt., zderzak z halogenami z 
85 r • 320 zł, atrapa przednia, ława pod silnik z  wahaczami - 
260 zł, drzwi lewe - 80 zł. Wrocław, tel. 0601/73-47-52, 
071/353-55-18 po godz. 20
AUDI 80,1980/86 r . : grill, listewki, lampy, kierunkowskazy, 
podnośnik szyby prawy, maska, chłodnica (diesel), wahacze. 
Wrocław, tel. 0605/10-83-08
AUDI 80 B4 ,1981 r., 2000 ccm, 16V Ouattro: różne części. 
Legnica, tel. 0601/84-47-45
AUDI 80,1981 r., diesel: skrzynia biegów (4), • 200 zł. Przy- 
górze. woj. wałbrzyskie, tel. 0604/59-66-94,0608/85-95-99 
AUDI 80,1981 r., 1300 ccm : skrzynia biegów, głowica, ko
lektor, gaźnik. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-12-04 
AUDI 80,1981 r . : szyba przednia, pompa wody, tapicerki 
drzwiowe. Kłodzko, tel. 074/647-12-26,074/868-72-31 
AUDI 80,1982 r . : silnik 1,6 E, stan b. dobry, drzwi, szyby, 
fotele, tapicerka, zegary, plastiki, lusterka, uszczelki, zbiornik 
paliwa, klapa tylna, kpi. zawieszenie, półosie, tłumiki, rozrusz
nik, alternator, konsola, inne. Brzeg, tel. 077/416-66-47 w 
godz.8-10,0601/84-73-86

AUDI 80,1982 r . : zderzak tylny, reflektor, wszystkie szyby 
opróGZ przedniej,iusterko i inne. Jawor.Jek 0608/47-26-97 
AUDI 80,1982 r . : różne części. Sobieszów, woj. jeleniogór- 
sRte, tet0809/63-96-19 . • -
AUDI 80, 1982?Tr‘ refłekQlnrj)rzednie. Wrocław* tel. 
0501/81-36-18
AUDI 80,1982 r . : szyby. Bolesławiec, tel, 0604/75^84^^ 
AUDI 80 GT COUPE, 1982 r., 1900 ccm, benzyna : silnik z 
osprzętem, z nadanym polskim numerem, w całości lub na 
części, skrzynia biegów automat., kolumny McPhersona, pia
sty, półosie, tylna klapa, tylne lampy (z blendą), wspomaga
nie, boczne szyby, felgi i inne. Bolesławiec, tel. 075/734-74-19 
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, benzyna : silnik stan b. dobry, 
drzwi, szyby, fotele, tapicerka, lusterka, plastiki, konsola, tyl
na klapa, mech. wycieraczek, nagrzewnica + nadmuch, kpi. 
zawieszenie, półosie, tłumiki, przekładnia kierownicza, zbior
nik paliwa, dokumentacja, progi + cały tył. Brzeg Opolski, tel. 
0601/84-73-86
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, benzyna: osprzęt silnika, drzwi, 
szyby, maska, dach, zawieszenia i inne. Kalisz, tel. 
062/752-02-02
AUDI 80, 1982 r. : części z  rozbiórki. Legnica, tel. 
0503/98-00-25
AUDI 80,1982 r. t drzwi - 60 zł/szt., stacyjka • 50 zł, silnik 1.6 
E, przebieg 150 tys. km - 470 zł, skrzynia biegów (5) - 280 zł, 
reflektory • 80 zł/szt., szyba przednia -100 zł, tapicerka welu
rowa • 200 zł, wspomaganie kpi. • 300 zł, błotniki - 80 zł iinne. 
Lubań, tel. 0603/35-59-76
AUDI 80,1983 r . : lampy przednie kpi. - 200 zł, pokrywa ba
gażnika - 50 zł, drzwi tylne, 2 szt. • 150 zł. Legnica, tel. 
076/850-61-98
AUDI 80,1983 r.. 1600 ccm, benzyna: silnik, - 300 zł. Lubo
mierz, woj. jeleniogórskie, tel. 0605/20-41-53 
AUDI 80,1983 r., 1600 ccm, benzyna : serwo z  pompą ha
mulcową, grill. Kamieniec Ząbk., tel. 074/817-35-05, 
0607/40-77-23
AUDI 80,1983 r., 1600 ccm, benzyna : serwo z pompą ha
mulcową, grill. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-35-05. 
0607/40-77-23
AUDI 80,1983 r .: lampy przednie kompletne - 200 zł, pokry
wa bagażnika - 50 zł, 2 x drzwi tylne • 150 zł. Legnica, tel. 
0607/05-56-96
AUDI 80,1983 r .: wszystkie części z rozbiórki + kpi. felg alu
miniowych. Wrocław, tel. 341-64-61,0608/25-02-11 
AUDI 80,1983 r.: szyba przednia -100 zł, szyba tylna - 40 zł, 
siedzenia -100 zł, lampy tylne -100 zł, oś tylna -100 zł, hak 
-100 zł. Żarów, tel. 074/857-03-94,0605/40-21-64 
AUDI 80,1984 r .: skrzynia biegów (5). lampa (przednia, pra
wa), zderzak przedni, lusterko prawe. Bolesławiec, tel. 
075/734-66-35
AUDI 80,1984 r . : części z rozbiórki. Prusice, woj. włocław
skie, tel. 071/312-53-41
AUDI 80 OUATTRO, 1984 r . : felgi aluminiowe, silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenie, lampy, maski, szyby, dach, zbiornik 
paliwa, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
AUDI 80,1985 r .: silnik (gażnikowy), z  osprzętem, dokumen
tacja, - 450 zł. Brzeg, tel. 077/416-41-91 
AUDI 80,1985 r., 1300 ccm, 1600 : silnik, ćwiartki, osprzęt 
silnika, chłodnica, zawieszenie, lampy, szyby, mosty, belki, 
skrzynia biegów, półosie i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
AUDI 80, 1985 r . : lampy, błotniki, szyby, silnik (bez doku
mentacji), skrzynia biegów (5), zawieszenie, maska, klapa 
tylna i inne. Wrocław, tel. 0502/84-01-75 
AUDI 80,1985 r . : refl. lewy, lampa narożna tylna lewa, kie
runkowskaz lewy i prawy, lampa wewn. tylna. Wrocław, tel. 
0605/66-11*92,071/337*19-17 
AUDI 80,1986 r.: maska, klapa tylna, drzwi (model 2-drzwio
wy), skrzynia biegów (5), półosie, lampy, atrapa chłodnicy i 
inne. Wrocław, tel. 0502/84-01-75 
AUDI 80,1986 r.: drzwi lewe, klapa tylna, zderzak tylny. Złoty 
Stok, tel. 0608/67-46-53
AUDI 80,1987/94 r . : skrzynie biegów manualne i automat.,.
także do wersji quattro (4x4) ♦ części do skrzyń. Wrocław.
tel. 071/341-50-52 w godz. 9 -15
AUDI 80 B 3 .1988/91 r .: zderzak tylny, błotniki tylne, fotełe,
podłużnice i inne. Zielona Góra, tel. 0604/86-18-25
AUDI 80 B3, B4 .1988/92 r.: podszybie (B4). słupki tytne (B4),
pasy przednie (B4), konsola (B4), mech. wycieraczek (B4),
pompa ABS (B4), alternator (2.0L, B4), obudowa filtra pow.
(2.0 I, B4), kolumny tylne (B4), wzmocnienie środka (B4),
obudowa nagrzewnicy (B3, B4) i inne. Wrocław, tel.
0605/66-11-92.071/337-19-17
AUDI 80.1989 r.. 1800 ccm, benzyna: skrzynia biegów (5) z
półosiami - 450 zł. Głogów, tel. 076/833-59-10
AUDI 80 B 3 ,1989 r.,. 1800 cęm, benzyna : automatyczna
skrzynia biegów z  osprzętem, komputer, • 1.100 zł. Legnica,
tel. 076/851-21-18

AUDI 80, 1989 r . : różne części z  rozbiórki. Żórawina, tel. 
0608/45-06-85
AUDI 80,1990 r., 1800 ccm : silnik oclony, skrzynia biegów.
Lubań, tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28
AUDI 80, 1990 r . : szyba drzwi przednich prawych.., tel.
0601/72-24-92
AUDI 80,1990 r„ 1800 ccm : tarcze hamulcowe, szczęki, li
stwa kierownicy. Brody Żarskie, woj. zielonogórskie, tel. 
0600/61-24-64
AUDI 80 B3 ,1990 r., 1600 ccm, diesel: silnik, inne. Legnica, 
tel. 0600/17-35-92
AUDI 80 B 3 ,1990 r . : ława pod silnik, szyby trójkątne, silnik • 
wycieraczek. Lubin, tel. 0609/41-30-38 
AUDI 80,1990 r., 1800 ccm, benzyna: lampy tylne, zamki, 
klamki. Namysłów, tel. 077/410-43-75 sobota, 0603/51-59-47 
AUDI 80,1990 r . : błotnik lewy przedni, lampy tylne, listwa 
drzwi tylnych prawych, zderzak tylny, kierunkowskazy przed
nie, klamka zewn. drzwi przednich lewych, koło pasowe pom
py wody, listwa podreflektorowa, osłony chłodnicy, paski roz
rządu. Wrocław, tel. 071/784-59-15 
AUDI 80 B 3 ,1990 r., 95 tys. km, 1800 ccm : drzwi • 120 zł, 
maska -120 zł, klapa -100 zł, skrzynia biegów (5) - 320 zł, 
zawieszenia • 200 zł, silnik • 350 zł, ukł. wydechowy • 150 zł, 
komputer, alternator, rozrusznik, błotniki i inne. Zgorzelec, tel. 
0603/11-16-91
AUDI 80,1990 r . : koła stalowe z oponami zimowymi, 185 x 
70 x 14. Złoty Stok, tel. 074/817-54-18 
AUDI 80 B3 ,1991 r .: felgi aluminiowe i inne części. Bolesła
wiec, tel. 0608/74-09-78
AUDI 80 B3, B4,1991 r., 2000 ccm : silnik, cały tył (B3), drzwi 
(B3, B4), zderzaki (B3. B4), klapa tylna (B4). konsola, bak i 
inne. Duszniki Zdrój, tel. 0603/74-62-58 
AUDI 80 B 3 ,1991 r . : drzwi, szyby, lusterka, maska silnika, 
przedni błotnik, szyberdach, zawieszenie przednie, tapicer
ka, podłużnica przednia, półosie, klimatyzacja, konsola, pla
stiki i inne. Legnica, tel. 0503/79-03-27 
AUDI 80 B3,1991 r., 2300 ccm : błotniki przednie, pas przed
ni, zawieszenie, zderzak + halogeny, przełączniki, chłodnice, 
wentylator, drzwi kpi. 4 szt., klapa bagażnika, tapicerka (ciem
ny welur), stan b. dobry. Legnica, tel. 0607/04-07-90 
AUDI 80, 1992 r. : skrzynia biegów (5). Opole, tel. 
0602/46-53-57
AUDI 80 B4 ,1992 r . : szyba przednia, drzwi lewe przednie i 
inne. Lubin, tel. 0609/41-30-38

SKRZYNIE BIEGÓW
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SOLIDNIE-TANIO QP011474| 
tel, 0-608 831 913. 071/315 49 32

AUDI 80,1992 r . : skrzynia biegów • 700 zł. Świebodzin, tel. 
0601/58-30-70 .
AUDI 80 B 4 ,1993 r . : felgi stalowe 6Jx15", lampy tylne, grill 
Kamei. Wrocław, tel. 0605/10-83-08 
AUDI 80 B4 ,1993 r., 2000 ccm : skrzynia biegów, silnik. Ko
wary, tel. 0607/74-88-26
AUDI 80 B4 ,1993 r., 2000 ccm : skrzynia biegów, sprężarka 
klimatyzacji, pompa hamulcowa, alternator, rozrusznik, miska 
olejowa, drzwi lewa strona, zawieszenie tylne, fotele. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
AUDI 80 B 4 ,1994 r . : dach ze słupkami, nadkola tylne, tapi
cerka (z modelu quattro), głośniki Nokia, plastiki wnętrza. 
Chojnów, tel. 076/817-21-15 po godz. 14,0609/28-33-17 
AUDI 80 B4 ,1994 r . : szyby, lusterka, słupek środkowy, pod
łokietnik, części mechaniczne. Jelen ia Góra, tel. 
0601/96-63-83
AUDI 80 B4. 1994 r.. 2000 ccm, wtrysk : maska przednia, 
błotniki, chłodnica, lampy, zderzak, halogeny, belka pod sil
nik, poduszka pow., kolumny McPhersona, półosie, wahacze. 
Lubin, tel. 076/844-65-16,0606/82-16-26 
AUDI 80 B4 ,1995 r., 1900 ccm, TD i: silnik, kolumny McPher
sona, półosie, zawieszenia, elementy blacharki, tapicerka, 
szyby, zbiornik paliwa, drzwi, zegary i inne. Lubin, tel. 
0603/18-63-83
AUDI 80 B 4 ,1995 r., 2000 ccm, wtrysk : drzwi, belka tylna, 
klapa tylna, pompa ABS-u, komputery, kolumna kierownicy, 
przełączniki kierownicy, automatyczna skrzynia biegów i inne. 
Lubin, tel. 0606/36-28-36
AUDI 80,100 : lampy tylne środkowe, reflektory lewy z kie
runkowskazem. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
AUDI 80,100 B4, C4 ,2800 ccm, 2300: silniki, skrzynie bie
gów, komputery, ABS, drzwi, ukł. kierów., plastiki i inne. Wro
cław, tel. 0605/11-26-18,0607/53-43-23 
AUDI 80,100,199Q/91 r . : różne części używane. Wrocław, 
tel. 071/348-42-16
AUDI 80,90 COUPE, 1991 r., 190 tys. km, 2300 ccm: słupki, 
progi, podłużnice, tapicerka, nadkola, półka z głośnikami, lam
py, blenda czarna, lampy tylne, półosie, głowica. Mirsk, tel. 
0608/35-52-16
O  AUDI 80, 90,100, C4, B4, B3, A6, VW PASSAT, 

PO LO , G O LF , VEN TO , JE T T O , T4, ro c z n ik i 
1980*2000: lampy, reflektory, kierunkowskazy, 
halogeny, atrapy, zderzaki, chłodnice, b lachy itp. 
REG-PLAST, Wrocław, ul. Strzegom ska 2/4, tel. 
071/355-06-07,0602/18-87-35 81010011

AUDI 90 B3, B4 : reflektory zwykłe oraz soczewkowe. Nie
modlin, tel. 0604/82-52-39
AUDI 90,1990 r .: maska tylna bagażnika B3 - 50 zł, blenda
tylna, czerwona, nowa • 350 zł. Świdnica, tel. 0602/78-74-12
AUDI 90,1992 r . : refl. lewy bez jednego uchwytu - 250 zł.
Wrocław, tel. 071/337-19-17,0605/66-11-92
AUDI A2 : silnik, skrzynia biegów (nowe i oclone), w całości
lub na części. Świdnica, tel. 074/852-44-67
AUDI A2, A3, A4, A 6 ,1998/00 r . : klimatyzacje klimatronic,
kompletne, felgi aluminiowe, części blacharki i mechaniczne,
lusterka el., elementy tapicerki i inne. Nowogrodziec, tel.
0502/33-76-86 Niemiec, 0049/17-57-40-99-22
AUDI A 3 : klapa tylna. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76
AUDI A 3 : atrapa. Lubin. tel. 0608/76-90-05
AUDI A 3 : zderzak tylny kpi, • 200 zł. Lubin, tel. 0502/63-02-35.
0601/07-92-86
AUDI A3 : wózek, wahacze, zwrotnice, półosie, kolumny 
McPhersona, listwa kier., stabilizator. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,071/314-38-54 
AUDI A 3 : silnik, skrzynia biegów (nowe i oclone), w całości 
lub na części. Świdnica, tel. 074/852-44-67 
AUDI A 3 : konsola, • 470 zl. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
AUDI A3 : drzwi prawe, wykładzina bagażnika, plastiki ba
gażnika, tylna wycieraczka z  silnikiem, zamek drzwi, klamka 
zewnętrzna lewa, klapka wlewu paliwa, podnośnik szyby i 
inne. Wrocław, tel. 071/345-62-00.0601/70-08-64 
AUDI A 3 ,1992/99 r., 1800 ccm, turbo: głowica, poduszki sil
nika, pas przedni, osprzęt silnika, klapa tylna z  szybą, zde
rzaki i inne. Lubin, tel. 0605/57-87-37 
AUDI A 3 ,1998 r.: belka tylna. Lubin, tel. 0609/41-30-38 
AUDI A 3 .1998 r., 1900 ccm, turbo D 110 KM: dach, tapicer-

»
ka, zawieszenia, skrzynia biegów, drzwi, plastiki, silnik, inne. 
Wrocław, tel. 0608/17-96-55
AUDI A 3 ,1999 r . : lampy przednie i tylne, grill, kierownica, 
felgi aluminiowe, maska silnika. Wrocław, tel. 373-66-69 
AUDI A 3 ,1999 r . : lampa prawa, błotnik lewy, lampa tylna 
prawa, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 071/364-51-42, 
0608/34-92-77
AUDI A3, 2000 r.. 12 tys. km, 1900 ccm. turbo D, 110 KM : 
napinacze pasów, błotnik prawy, dach, sprzęgło + docisk, 
kolumny McPhersona, pompa wtryskowa, blok silnika, łapy, 
komputer silnika, plastiki, półosie. Ścinawa, tel. 0607/64-43-92 
AUDI A3, A4, A 6 : różne części. Kostrzyń, tel. 0607/83-05-22 
AUDI A3, A4, A6, A8, S4, B4, C4, T T : części mechaniczne i 
blacharskie, lampy, ksenony, lusterka, filtry pow., szyby, de
ski rozdz., poduszka pow., felgi aluminiowe, listwy, zegary, 
części elektron., plastikowe elem., drewniane dodatki, skóra, 
chłodnice, klimatyzacje i inne. Oleśnica, tel. 0602/15-35-30 
AUDI A 4 : klapa tylna. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
AUDI A 4 : atrapa. Lubin, tel. 0608/76-90-05 
AUDI A 4 : zderzak tylny kpi, • 200 zł. Lubin, tel. 0502/63-02-35, 
0601/07-92-86
AUDI A4 i  podłużnica prawa. Lubin, tel. 0609/41-30-38 
AUDI A4 AVANT: komplet tłumików, katalizator, szyba opusz
czana drzwi tylnych prawych, osłona pod silnik, gałka bie
gów, zapalniczka. Oława, tel. 071/368-19-33,0602/74-84-24 
AUDI A 4 : różne części. Poznań, tel. 0607/64-42-98 
AUDI A4 : skrzynia biegów, różne części. Poznań, tel. 
0503/57-63-32
AUDI A 4 : drzwi kpi., klapa tylna kpi., wózek, wahacze, zwrot
nice, kolumny McPhersona, półosie, listwa kier., stabilizator. 
Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54
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AUDI A 4 : silnik, skrzynia biegów (nowe i oclone), w całości
lub na części. Świdnica, tel. 074/852-44-67
AUDI A4, TD i: ćwiartka przednia prawa, ćwiartka tylna lewa,
belka tylna, skrzynia biegów, silnik i inne. Wołów, tel.
0604/54-20-33
AUDI A 4 : szyba przednia. Wrocław, tel. 0606/58-41 
AUDI A 4 ,1600 ccm : silnik, konsola, ramki w drzwi, klapa 
tylna, plastiki i inne. Wrocław, tei. 0605/11 -26-18, 
0607/53-43-23
AUDI A4 ,1800 ccm, turbo: zwrotnica, wahacze, półosie, sprę
żyny, teleskopy, tylna belka, zbiornik z pompą, szczęki, po
duszki silnika, skrzyni, głowica, turbina, alternator, kołyska, 
kol. kierownicza, komputer, głowica, stabilizator. Wrocław, tel. 
0605/93-04-75
AUDI A 4 : klapa tylna. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
AUDI A4 : klapa bagażnika, maska silnika, oś tylna, tunel, 
wnętrze, podłużnica lewa, prawa, koła aluminiowe. Wrocław, 
tel. 387*07-02,0601/70-08-80 
AUDI A4 KOMBI: klapa tylna. Wrocław, tel. 0605/32-11-46 
AUDI A4 SEDAN, 1997 r . : słupki lewa strona. Chojnów, tel. 
076/817-72-45 lub 0607/37-55-43 ‘ x 
AUDI A 4 ,1997 r . : zderzak tylny, amortyzatory, pompa cen
tralnego, skrzynia bieg., półosie, pompa wspomagania, apa
rat zapł., rozrusznik, pompa ABS, głowica i inne. Jelenia Góra, 
tel. 0602/69-46-80
AUDI A 4 ,1997 r . : maska silnika, grill, lampy, kierunkowska
zy. Wrocław, tel. 0601/87-45-18 
AUDI A4 AVANT, 1998 r., 1900 ccm, TDi 110 PS: skrzynia 
biegów, serwo, tapicerka, tył nadwozia, rozrusznik, wentyla
tor, instalacja, kierownica, przełączniki i inne. Jawor, tel. 
0601/74-62-22
AUDI A 4 ,1998/00 r . : różne części mechaniczne i blachar
skie, zawieszenia, poduszki pow.. silnik, skrzynia biegów, 
maski, klapy, dach, drzwi i inne. Wrocław, tel. 0605/51-85-05 
AUDI A 4 ,1998/99 r„ 1800 ccm, turbo, wtrysk: McPhersony, 
półosie, ława silnika, wahacze, osprzęt silnika, klapa tylna, 
skrzynia biegów, zbiorniczki, błotnik tylny prawy. Lubin, tel. 
0605/57-87-37
AUDI A4 ,1999 r.: grill, wentylator klimatyzacji, zderzak przed
ni, błotnik prawy, halogen prawy. Wrocław, tel. 071/364-51-42, 
0608/34-92-77
AUDI A4,2000 r.: drzwi, ramki drzwiowe, podsufitka, siedze
nia z poduszkami, klapa tylna do Avanta, silnik 1900 ccm TDi, 
110 KM, skrzynia biegów, wahacze. Lubin, tel. 0601/42-28-49 
AUDI A 4 ,2000 r . : reflektory ksenonowe - 2.600 zł/kpi. Nie
modlin, tel. 0604/82-52-39
AUDI A 4 ,2000 r., 1800 ccm, turbo: części silnika, oś tylna, 
zwrotnice, amortyzatory, przekł. kierownicy, ABS, serwo, dach,

zderzak tylny, fotełe Recaro elektryczne, lusterka, błotniki tyl
ne, ukł. wydechowy, przełączniki oraz wahacze. Zielona Góra, 
tel. 0608/71-01-32
AUDI A 6 : klapa tylna - 60 zł. Leszno, tel. 0603/05-84-80
AUDI A 6 : atrapa. Lubin, tel. 0608/76-90-05
AUDI A 6 : reflektory ksenonowe do starego modeiu - 2.600
zł/kpi. oraz do nowego modelu -1.700 zł/kpi. Niemodlin, tei.
0604/82-52-39
AUDI A6AVANT, 2700 ccm, TD i: maska, prawa podłużnica, 
prawe przednie drzwi, dach, silnik, elementy plastikowe, skrzy
nia biegów, pompa hamulcowa, lusterko prawe, pompa ABS, 
felgi, podłużnica prawa. Opole, tel. 0603/50-03-51 
AUDI A 6 : silnik, skrzynia biegów (nowe i oclone), w całości 
lub na części. Świdnica, tel. 074/852-44-67 
AUDI A6 SEDAN : klapa bagażnika. Wrocław, tel. 
0605/32-11-46
AUDI A 6 .1994/97 r . : drzwi, kolumny McPhersona, ława, 
wahacze, konsola z  poduszką, wnętrze czarne do limuzyny, 
zawieszenie tylne, głowica i osprzęt do poj. 2500 ccm TDi, 
skrzynia biegów, automatic i manualna (6). Lubin, tel. 
0601/42-28-49
AUDI A6, 1995 r. : kierunkowskaz lewy. Wrocław, tel. 
071/337-19-17,0605/66-11-92 
AUDI A 6 ,1995 r .: listwa skrętna ze wspomaganiem, - 700 zł. 
Lubin, tel. 0606/17-27-10
AUDI A 6 ,1995 r.: ksenonowe lampy, pod. powietrzna, deska 
rozdz., zmieniarka, radio, części do przodu samochodu. Ole
śnica, tel. 0605/68-81-77 .
AUDI A6, 1995 r. : błotnik przedni prawy. Świdnica, te(. 
074/852-45-26,0605/24-77-53 
AUDI A 6 .1995 r.. 2600 ccm : sprzęgło kompletne. Trzebnica, 
tel. J071/387-07-02,0601/70-08-80 
AUDI A 6 ,1995 r . : inst. elektr., zaciski przednie, tłumik wę
glowy, sprężyny przednie, nagrzewnica. Wójcice, tel. 
071/318-64-90
AUDIA6AVAŃT, OUATTRO, 1996 r .: zawieszenia, oblacho
wanie, silnik (2.8 E), skrzynia biegów, felgi aluminiowe, po
duszki pow., tapicerka skórzana i inne części z demontażu. 
Lubin, tel. 0601/58-52-73
AUDI A 6 ,1996 r . : amortyzatory, tarcze i klocki ham. Lubin, 
tel. 076/846-87-30
AUDI A 6 ,1996 r . : lampy, błotniki, drzwi, maska, zderzaki, 
podłużnica, listwy chromowane, deska, poduszka silnika, tur
bina, zawieszenie, błotniki tylne Avant, sedan, wał z  tłokami, 
pompa wtryskowa 2.5 TDi, skrzynia biegów (6), turbina. Wro
cław, tel. 0503/37-57-25
AUDI A 6 .1996/97 r., 50 tys7 km. 2500 ccm, T D i: kolumny 
McPhersona, drzwi, ukł. kierowniczy, ława pod silnik, ukł. 
wydechowy, amortyzatory tylne, kpi. blok silnika, szyba tylna, 
wspomaganie, turbina, rozrusznik, ABS, przełączniki, pompa 
wspomagania. Ścinawa, tel. 0607/64-43-92 
AUDI A 6 ,1998/01 r . : drzwi, błotniki, elektronika. Wrocław, 
tel. 0607/62-80-53
AUDI A 6 ,1999 r . : reflektory, atrapa - 300 zł/kpi. Lubin, tei. 
0608/76-90-05
AUDI A6 AVANT, 1999 r .: błotniki przednie, słupek środkowy 
lewy, podsufitka, zbiornik paliwa. Oława, tel. 071/313-01-71 
do godz. 17
AUDI A 6 ,1999 r . : deska rozdz., poduszka kierowcy brązo
wa. Świdnica, tel. 0604/09-25-86 
AUDI A 6 ,1999 r . : lampy przednie soczewkowe, lampa tylna 
lewa (kombi), silniczki lamp, kratki zderzaka, wzmocnienie 
czołowe, lampa lewa (ksenonowa), zderzaki przednie. Wro
cław, tel. 071/364-51-42,0608/34-92-77 
AUDI A6, 2000 r., 2500 ccm, TD I: silnik, skrzynia biegów, 
ukł. wydechowy, zawieszenie tylne, przekł. kierownicy, klapa 
tylna, wnętrze bagażnika. Polkowice, tel. 0503/69-07-96 
AUDI A 8 : kompresor do klimatyzacji, listwa skrętna ze wspo
maganiem, pompa hamulcowa. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/40-26-76
AUDI A 8 : siedzenia przednie i tylno, skórzana tapicerka, lu
sterka, instalacja el. Lubin, tel. 0608/18-78-39
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AUDI A8 : reflektory ksenonowe do starego modelu - 2.000 
zł/kpi. oraz do nowego modelu • 2.600 zł/kpi. Niemodlin, tel. 
0604/82-52-39
AUDI A 8 : silnik, skrzynia biegów (nowe i oclone), w całości 
lub na części, klocki hamulcowe przednie i tylne. Świdnica, 
tel. 074/852-44-67
AUDI A 8 ,1996 r., 3700 ccm : skrzynia biegów Tip-Tronic (au
tomatic), tylne zawieszenie, poduszki pod silnik, półosie, ka
talizatory, rurki do klimatyzacji, nagrzewnica, lewa podłużni
ca, ABS, komputery; Lubin, tel. 0605/13-32-44 
AUDI A 8 ,1998 r., 4200 ccm: silnik, skrzynia biegów Tip-Tro- 
nic, zderzak tylny, zawieszenie tylne, drzwi prawe, nagrzew
nica, kołyska silnika. Wrocław, teł. 0602/80-01-02 
AUDI B 4 : pompa wspomagania ukł. kierowniczego, • 150 zł. 
Dzierżoniów, tel. 0501/63-71
AUDI B4 : poduszka pow. z  kierownicą, - 500 zł. Jawor, tel. 
0604/18-05-38
AUDI COUPE, 1984 r., 1800 ccm : części z rozbiórki, silnik z 
dokumentacją felgi aluminiowe z oponami, oryg. szyberdaclr. 
Jelenia Góra, tel. 0608/07-08-66 
AUDI COUPE OUATTRO, 1986 r . : wszystkie części z roz
biórki, mechaniczne, silnik, skrzynia biegów, wał, mosL za
w ieszenia, oblachowanie, inne. Wambierzyce, tel. 
074/871-90-86
AUDI COUPE, 1994 r . : lampa tylna z  otworem na zamek,
nowa. Wambierzyce, tel. 074/871-90-53
AUDI S2, kierunkowskaz przedni lewy • 50 zł, moduł zapłonu
- 50 zl. Świdnica, tel. 0602/78-74-12
AUDI S 2 ,1992 r., 2226 ccm, Turbo, 20V  : wszystkie części
mechaniczne i blacharskie.., tel. 077/437-17-98,437-19-47
AUDI S 4 : skrzynia biegów quattro (4x4,2.2 turbo) -1.200 zł,
maska przednia C4 -100 zł, półosie, sprężarki klimatyzacji,
przeguby. Wrocław, tel. 0602/22-18-33
AUDI S 4 : różne części. Zielona Góra. tel. 0503/77-12-69
AUDI S6,4200 ccm, V8 : reflektory ksenonowe, zawieszenie,
felgi aluminiowe, tapicerka, klimatyzacja, maska, błotniki,

drzwi, deska rozdz., poduszki pow. (2 szt.), części przodu. 
Zielona Góra, tel. 0601/78-45-13 
AUDI TT : reflektor ksenonowy lewy kpi, • 1.400 zł. Niemo
dlin. tel. 0604/82-52-39
AUDI V 8 ,1990 r .: błotniki przednie, zderzak tylny. Wrocław, 
tel. 0602/26-76-79
AUSTIN ALEGRO, 1978/82 r .: prawe i lewe drzwi z  szybami 
(do 2-drzwiowego), klapa do bagażnika, kpi. szyb, tylna - 
ogrzewana, tapicerka, blok z  wałem i tłokami. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/591-02-96
AUSTIN METRO: zderzaki, koła. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
AUSTIN METRO, 1983 r., 110 tys. km, 1000 ccm,: wiele czę
ści i podzespołów, -1.000 zł. Ścinawa, tel. 0603/10-64-63 
AUSTIN MINI MORRIS: różne części (nowe i używane). Je
lenia Góra, tel. 075/755-80-77
AUTOBUS AUTOSAN H9-21 : karoseria na kołach, nadaje 
się na bar lub altankę. • 1.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-24-26 
AUTOBUS JELCZ PR110 : most tylny kpi. na poduszkach. 
Nysa, tel. 0601/71-42-08
AUTOBUS MERCEDES : silnik OM-402, w całości lub na 
części. Wrocław, tel. 325-18-48,0502/61-10-53 
AUTOBUS ROBUR, benzyna: silnik + części, • 1.800 zł. Lu
bań, tel. 075/646-32-21,0604/51-52-70 
AUTOBUS TAM : tylny most, przekładnia kierownicza ze 
wspomaganiem. Wrocław, tel. 327-60-46 
AUTOSAN : bębny hamulca, alternator, pompa wspomaga
nia, sprzęgło wentylatora, zawory, zestaw naprawczy silnika 
SW-400 - 900 zł i inne części. Bralin, tel. 062/781-28-63 
AUTOSAN H9: szczęki przednie kpi., fabrycznie nowe, • 140 
zł. Lubin, tel. 0607/16-89-45
AVIA: przystawka hydrauliki. Wolibórz, tel. 074/872-12-68 
AVIA A21 ,1985 r., 3600 ccm : silnik, most, skrzynia biegów, 
zawieszenie przednie, wał napędowy, koła. Wilczków, tel. 
071/316-50-37
BMW, 1800 ccm, benzyna : silnik do poj. 1.8 benzyna • 200 
zł, skrzynia biegów (5) GTI • 400 zł, skrzynia biegów (5) do 
poj. 1.31.1 - 200 zł, dach do VW Golfa II, 4-drzwiowy - 300 zł, 
drzwi, klapa do VW Golfa I, II, zderzak do BMW 316. Bolesła
wiec, tel. 0607/74-55-19
BMW, 2000 ccm : skrzynia biegów /4/ oraz 3500 ccm : silnik, 
głowice. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
BMW COMPACT: reflektory przednie • 750 zł/kpi. Niemodlin, 
tel. 0604/82-52-39
BMW, 2500 ccm, TDS: części silnika, pompa wtryskowa, gło
wica, turbina, tłoki, korbowody, wał korbowy, blok, miska. Ty
niec Mały, tel. 071/311-91-24
BM W : zderzaki, nakładki, zbiorniczki klimatyzacji, uszczelki 
szyb i bagażnika, maska (7) starego typu, kierunkowskazy,
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atrapki (E-30), amortyzatory zderzaków. Wrocław, tel. 
0601/05-79-17
BMW COUPE : lampy przednie + soczewki, • 500 zł. Złoty 
Stok, tel. 0608/67-46-53
BMW, 1977/01 r .: skrzynie biegów manualne i automatyczne 
+ części do skrzyń. Wrocław, teł. 071/341-50-52 w godz. 9 •
15
BMW, 1980 r., 1700 ccm .rekin": silnik, skrzynia biegów (5), 
tapicerka, rozrusznik, klapa tylna, szyby, wał, chłodnica, al
ternator. Lubin, tel. 076/842-72-64 
BMW, 1993 r., 12-cylindrowy: nowy silnik, niekompletny (bez 
miski olejowej i głowicy), - 550 zł. Kępa, tel. 077/456-89-84 
BMW 3 E -46 : kierunkowskazy przednie, boczne, lampy tyl
ne, - 330 zł. Lubin. tel. 076/847-32-54,0601/74-89-69
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BMW 3 E-36: grill, listwa sterująca wtryskiem, lampy do wer
sji coupe, kierownica, felgi aluminiowe, opony zimowe. Lu* 
bin,tel. 0608/18-78-39
BMW 3 E-36' kierunkowskazy, oryginalne kołpaki, części sil
nika, zbiornik płynu wspomagania, błotniki przednie. Lwówek 
Śląski, tek 0602/63-54^25 ' .
BMW 3 E-36: zderzak przedni, gńjl^podłużnice (nowe), tylny 
narożnik (nowy), tylny błotnik (CD), drzwi tylne prawo, szyby, 
listwy; ptastiWffelgTalum. 14', miśka oleju i inne. Wrocław, tel. 
€504/96-08-40
BMW 3 E-30 : halogeny, błotniki,- drzwi, szyby i inne. Wro
cław, tel. 0603/85-23-24
BMW 3 E-21,1978/82 r. .rekin’ : tłumik końcowy nowy, szyba 
drzwi lewych, szyba lewa tylna, szyba tylna, atrapa na lampy 
podwójne, schowek pasażera, lampa prawa tylna, felgi stalo
we 13'. Wrocław, tel. 0605/66-11-98

pędny, rozrusznik, półoś, uszczelki, listwy, korek z kluczem, 
korbka do szyberdachu. Chojnów, tel. 076/817-21-15, 
0609/28-33-17
BMW 316, 318 E-21,1978/827. ‘rekin’ : szyby lewej strony, 
szyba tylna, maska przednia, schowek pasażera, felgi stalo
we 13" (z oponami). Wrocław, tel. 0605/66-11-98 
BMW 316,320,524,1984 r., turbo D : silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenia, lampy, mosty, belki, szyby, drzwi, dach, chłod
nica, osprzęt siln ika i inne części. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
BMW 316/320,1984 r .: silnik z osprzętem, skrzynia biegów, 
zawieszenie, lampy, zbiorniki paliwa, chłodnica, drzwi, szy
by, dach i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
BMW 318 iS, CO UPE: błotnik prawy, podłużnice (nowe), tyl
na lampa, lusterka Ml-Power, zderzak M-Power, belka zde-

A l i n A l "  S K U P ’ S P R Z E D A Z Lubin, ul. Małomicka 18 B WRmwinF r e m o n t y , tel. 0-603126 840 .• £
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BMW 3 E-21,1978/92 r., 1800 ccm : skrzynia biegów, zawie
szenia, blacharka, szyby i inne. Wrocław, teł.0600/61-90-60 
BMW 3,1980 r .: komplet szyb. drzwi, klapa tylna. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 0603/40-26-76
BMW 3,1985 r .: zbiornik paliwa. Wrocław, tól. 0601/73-20-98 
BMW 3 E-30,1985/92 r .: przednie lampy soczewkowe • 500 
zł, zderzak przedni plastikowy - 300 zł, maska przednia -150 
zł, most 2500 ccm • 450 zł, skrzynia biegów 318 - 300 zł, 325 
- 500 zł, drzwi (2 pary) - 200 zł/szt., błotniki -100 zł/szt., prze
guby, półosie - 200 zł. inne. Wrocław, tel. 0607/48-29-83 
BMW 3 E-30,1986 r., 1800 ccm : silnik, skrzynia biegów, za
wieszenia, lampy, klapy, drzwi, konsola, komputery, chłodni
ca, wentylatory, półosie, pompa paliwa i inne. Lubań, tel. 
0608/23-97-24
BMW 3 E -30 ,1986 r., 1800 ccm : silniki, skrzynie biegów, 
zawieszenia, lampy, klapy, drzwi, konsola, komputery, chłod
nica, wentylatory, półosie, pompa paliwa i inne. Lubań, tel. 
0608/23-97-24
BMW 3,1988 r., 2000 ccm i poj. 2500 ccm: silnik oclony, skrzy
nia biegów, zawieszenia przednie i tylne, lampy, lusterka, 
chłodnica, elementy blacharki i inne. Lubań, tel. 
075/721-52-31,0604/56-15-28 
BMW 3,1990 r .: skrzynia biegów (5), - 220 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/325-04-69
BMW 3 E-36,1992 r., 1800 ccm, benzyna: zawieszenie tylne 
kpi., tapicerka drzwiowa, komputery i inne. Lubań, tel. 
0608/23-97-24
BMW 3 E-36,1996 r.: konsola, schowek, mech. wycieraczek, 
pasy przednie. Wrocław, tel. 0605/66-11-92.071/337-19-17 
BMW 3 E-46 ,1998 r . : błotnik tylny lewy, nowy. Lubań' tel. 
0608/23-97-24 : .
BMW 3,5,2400 ccm, diesel, turbo D : głowice, bloki silnika i 
inne części s iln ika (z dokumentacją). Lubin, tel. 
076/841-21-56.0601/42-28-18 
BMW 3 ,5  : silniki, skrzynia biegów, drzwi, dach, tapicerka, 
komputery, liczniki, zawiesz., tylny most, przepływomierz, pla
stiki i inne. Wrocław, tel. 0605/11-26-18,0607/53-43-23 
BMW 3, 5, 7 : reflektory ksenonowe. Niemodlin, tel. 
0604/82-52-39
BMW 3 ,5 ,7  : blacharka, oświetlenie, zawieszenie, chłodni
ca, szyby, komputery, poduszki pow., skrzynie biegów, silniki. 
Wrocław, tel. 0601/41-26-88
BMW 3 ,5 ,7 : felgi aluminiowe M5 8J x 17,4 szt. z oponami, 
stan b. dobry • 2.100 zł.Borbet A9 J x 16,7,5 J x  16 z opona
mi, stan 4). dobry - 2.300 zł, felgi BMW 5-ramienna gwiazda 
7J x 16 bez opon -1.300 zł, felgi BMW do 3E36 7J x 15 bez 
opon - 500 zł. Wrocław, tel. 0504/96-08-40 
BMW 316 i M-40 : głowica. Głogów, tel. 07-6/834-50-48, 
0605/91-09-77
BMW 316 E-30: lusterko lewe, lewarek, lampa prawa. Wro
cław, tel, 071/372-22-86
BMW 316,1982 r .: atrapa, drzwi, szyby, osprzęt silnika, ele
menty zawieszenia i inne. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
BMW 316,1982 r .: głowica uzbrojona, kolektor wydechowy. 
Kłodzko, tel. 074/647-12-26,074/868-72-31 
BMW 316,1982 r . : drzwi lewe - 40 zł, klapa tylna - 20 zł, 
belka tylna (most, przeguby, półosie) -100 zł, inne. Nowa 
Ruda, tel. 0603/04-94-79
BMW 316,1982 r . : części z  rozbiórki. Pogwizdów, woj. le
gnickie, tel. 0609/39-09-66,0605/20-67-73 
BMW 316,1982 r., 196 tys. km, 1600 ccm, benzyna : silnik 
bez osprzętu i dokumentacji, stan dobry • 200 zł, głowica 1.600 
ccm, kompletna • 140 zł, miska olejowa - 50 zł, aparaty i ko- 
pułki. Psary, gm. Jem ielno, woj. leszczyńskie , tel. 
0609/27-39-64
BMW 316,1989 r .: drzwi prawe, lusterka, belka tylna. Dusz
niki Zdrój, tel. 0603/74-62-58
BMW 316,1993 r., 1600 ccm, benzyna: drzwi, szyby, skrzy
n i  biegów, zawieszenie tylne, klapa bagażnika, tylne lampy, 
most, wał, filtr pow., tylny błotnik, silnik, siedzenia, rozrusz
nik, nagrzewnica. Legnica, tel. 0503/79-03-27 
BMW 316, 1994 r. : zawieszenie przednie. Wrocław, tel. 
071/349-26-17
BMW 316,210 E-21: tapicerka, siedzenia tylne, szyby, drzwi, 
zderzak tylny, lampy tylne, kierunkowskazy, amortyzatory, 
kopułki, nowe sprzęgło do 2000 ccm, docisk, oryginalne, wał

rzaka, obudowa filtra, miska oleju, spoiler przedni AC-Schnit-
zer, felgi aluminiowe 15' i inne. Wrocław, tei. 0605/11-62-99
BMW 318: felgi aluminiowe 65/14Hz AG/715 4/2,5 szt, - 380
zł. Wrocław, tel. 0501/44-86-13
BMW 318 E-30: reflektor lewy, atrapa, lusterka. Wrocław, tel.
0501/81-36-18
BMW 318,1981 r., 1800 ccm : drzwi, skrzynia biegów, szyby, 
wał, most, lampy, maska, klapa, lusterka, siedzenia, zawie
szenie tylne i przednie, licznik, stacyjka, alternator, rozrusz
nik, sprzęgło, sprężyny, ukł. kierowniczy, dmuchawa, chłod
nica, plastiki. Piława Górna, tel. 074/837-23-43.0604/94-06-88 
BMW 318,1982 r . : głowica uzbrojona, kolektor wydechowy. 
Kłodzko, tel. 074/647-12-26,074/868-72-31 
BMW 318,1982 r. .rekin': skrzynia biegów, szyby, drzwi, most 
i wał napędowy, alternator, rozrusznik, inne części. Wrocław, 
tel. 0605/32-11-46
BMW 318,1985 r.. 1800 ccm : różne części z  demontażu. 
Gostyń, tel. 0608/77-81-42
BMW 318,1986 r . : różne części z demontażu. Oława. tel. 
0605/67-67-58
BMW 318 i, 1988 r., 1800 ccm, m-40 : silnik oclony z  doku
mentacją, uszkodzona miska olejowa - 300 zł, alternator • 80 
zł, rozrusznik - 90 zł, komputer do wtrysków -100 zł. Nowa 
Sól, tel. 0607/13-21-18
BMW 318,1992 r .: lusterko prawe, maska przednia (coupe), 
zwrotnice, tarcze hamuclowe przednie, skrzynia biegów, filtr

* regeneracja tylnych belek,
• wymiana oleju TOTAL gratis

1 naprawy bieżqce wszelkich marek
* przeglądy pogwarancyjne 
S e rd e c z n ie  za p ra sza m y !

BMW 320,1981 r., 2000 ccm : rozrusznik, alternator. Kłodz
ko, tel. 074/647-12-26,074/868-72-31 
BMW 320,1985 r . : wzmocnienie, spoiler, reflektory  ̂atrapd, 
drzwi, elementy zawieszenia, zbiornik paliwa iliiine. Jawor, 
tel. 0608/47-26-97
BMW 320,1986 r7_200tf 6<fm : kolumny McPherso/ia, kom
pletne, 2 szt., po regeneracji + wahacze, piasty, tarcze i si
łowniki hamulcowe • 300 zł. Milicz; tśl. 071/384-19-32 
BMW 320,1987 r . : sźyby przednie, wzmocnienie, ćwiartka 
tylna, dach, progi, zawieszenie tylne i inne. Lubin, tel. 
0608/17-26-96
BMW 320 E-30,1989 r . : miska olejowa, aluminiowa, listwy 
drzwi, lusterka, maska silnika, atrapy, grill, schowek. Wrocław, 
tel. 0609/16-66-81
BMW 320,1990 r., 2000 ccm: zderzak tylny plastikowy -100
zł. Nowa Ruda, tel. 0603/04-^4-79
BMW 320 COUPE, 1994 r .: silnik, zawieszenie, lusterka el.,
drzwi, układ wydechowy Remus, sprężarka do klimatyzacji,
skrzynia biegów. Szczecin, tel. 0607/78-23-49
BMW 320 E-36,1995 r . : kierownica M3, tapicerka skórzna,
klapa tylna, błotnik tylny lewy, osprzęt silnika. Jelenia Góra,
tel. 0607/74-88-26
BMW 320, 323, 1986 r. 2.0-2.3: most tylny, drzwi, zderzak 
tylny. Wrocław, tel. 0606/68-92-45 
BMW 320, 520, 1983 r. : komputer. Chojnów, tel. 
0600/64-01-22,076/817-26-87 
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 323,1987 r . : wtryski, klapa tylna, wahacze tylne, pół
osie, przeguby, ABS, silnik wycieraczek, wał, most, inne. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-85-09,074/871-47-97,0606/36-71-10 
BMW 324 D KOMBI: klapa tylna z  szybą, drzwi, zderzak tyl
ny, blenda, szyby, listwy, plastiki, lampy, pas dolny, halogeny 
soczewkowe, el. wnętrza, przełączniki i inne. Wrooław, tel. 
0605/11-62-99
BMW 324,1985 r„ 130 tys. km, 2400 ccm, d iese l: silnik z 
odprawą celną - 2.600 zł, skrzynia biegów - 400 zł. Modła, tel. 
076/817-22-19.0602/88-08-99 
BMW 325 I E-30 : silnik z dokumentacją, przepływomierz,
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powietrza z przepływomierzem, licznik, drzwi, most, zawie- 
. szenie tylne. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
BMW 318, 1993 r., 1800 ccm limuzyna: dach, podłużnice, 
drzwi, zawieszenia, osprzęt silnika, felgi aluminiowe 17”, 
skrzynia biegów, błotniki, grill, ukł. wydechowy, most, wał, pla
stiki, zbiorniczki, lampy, fotele, konsola.. Legnica, tei. 
0603/80-26-88
BMW 318 E-36, 1994 r . : zawieszenie przednie, wahacze, 
kolumny McPhersona, zwrotnice, tarcze ham., stabilizator, 
kierunkowskazy białe. Szprotawa, tel. 0503/58-52-65 
BMW 318 i COMPACT, 1996 r., 1800 ccm. 16V M-44 z d e 
rzak przedni, obudowa filtra pow./lusterko prawe, błotnik tyl
ny lewy, lampa lewa tylna, osłona pod silnik, zbiornik wspo
magania, spoiler, kierunkowskazy boczne białe, zamki, ma
ski, błotnik przedni prawy, miska olejowa. Wrocław, tel. 
0609/16-66-81
BMW 318, 320 I, E-30 : silnik 2000 wtrysk, głowica 1800 
wtrysk, miska olejowa, przekł., wał, most, amortyzatory, chłod
nica, Skrzynia biegów, pompa ABS, serwo, zbiorniczki, waha
cze, pompy, węże, przepływomierz i inne. Wrocław, tel. 
0605/11-62-99
BMW 320 i, 2000 -2300 ccm : komputer Bosch, bloki silni
ków, alternator, zderzak przedni chrom, głowica po regene
racji + kolektor ssący wydechowy, sportowe zawieszenie, in
stalacja na silniku 2 ,0 1 i inne z  demontażu. Tarnów Opolski, 
tel. 0607/53-68-89
BMW 320 i, E-30: silnik kpi., wał, most, zawiesz., chłodnica, 
przekł., szyby, drzwi, maska, błotniki, lampy i inne. Wrocław, 
tel. 0605/11-62-99
BMW 320,1980 r . : tłumik środk., zbiornik paliwa, skrzynia 
biegów (5), tarcze ham. (2 szt.). Legnica, tei. 0607/04-07-51 
BMW 320 E -21 ,1980 r . : wał, tapicerka, nagrzewnica, pół
osie, zaciski hamulcowe, szyby boczne, szyba tylna; serwo, 
stabilizator przedni, wahacze przednie i tylne, przekł. kierow
nicza, bębny, tarcze hamulcowe, spoiler przedni .BBS’ , pla
stiki, most tylny i inne. Wałbrzych, tel. 0609/26-53-79 
BMW 320,1981 r.: skrzynia biegów, głowica kpi., miska ole
jowa, wał korbowy, części silnika 6-cylindrowego. Gostyń, tel. 
065/572-08-39
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SPRZĘGŁA, BLACHY. OŚWIETLENIE, ZAW IESZENIA  
CZĘŚCI SILNIKOWE, O LEJE I INNE

tel. 071/789-90-96 
AUTO CZCŚCI LOTNIK Wrocław, ul. Bierutowska 38 
(naprzeciw Dworca PK P  PSIE POLE) KLUB SPO RTO W Y LOTNIK

reflektory, szyby, zderzaki, zawieszenia, wał napędowy z  pod
porą, kolumna kierownicy, drzwi prawe kpi., nagrzewnica, 
spoiler przedni Hartge. Wrocław, tel. 0607/19-35-55 
BMW 325 E-30: zawieszenie, blacharka, lampy, skrzynia bie
gów, atrapa, fotele, pasy, bak, kierownica, nagrzewnica, lot
ka, drzwi. Wrocław, tel. 0603/44-65-68 
BMW 325,1982 r . : drzwi lewe - 40 zł, klapa tylna - 20 zł, 
belka tylna (most, przeguby, półosie) -100 zł, inne. Nowa 
Ruda, tel. 0603/04-94-79
BMW 325 i E-30,1989 r . : miska olejowa, aluminiowa, listwy 
drzwi, lusterka, maska silnika, atrapy, grill, schowek. Wrocław, 
tel. 0609/16-66-81
BMW 325,1993 r., turbo D : chłodnica wody i oleju, filtr pali
wa i oleju, alternator, głowica kpi., wtryski, ABS, komputer sil
nika, model przejściowy, silnik. Chocianów, tel. 0603/10-97-64 
BMW 325,1995 r., turbo O : różne części: Zielona Góra, tel. 
0503/99-13-62
BMW 325,1995 r., 150 tys. km, -2500 cćm.lurbo D : zawie
szenie przednie i tylne, dach, przedni paś; silnik, skrzynia biê  
gów, most tylny, drzwi, klapa tylna. Zielona Góra, tel. 
0503/56=59-78
BMW 325,1995 r . : błotniki, chłodnica, lusterka, silnik 2500 
ccm TD, zawieszenia, dach, drzwi, grill, klapa tylna, szyby i 
inne. Zielona Góra, tel. 0503/65-06-56 
BMW 5: deska rozdz., wał napędowy TOS, tylne amortyzato
ry, szyby boczne. Wołów, tel. 0604/54-20-33 
BMW 5 : drzwi prawe, belka pod silnik, dach, szyberdach, 
klapą tylna, lampy tylne, zderzak tylny, koła, opony, szyby, 
kolumna kierownicy, zawieszenie tylne kpi. Wrocław, tel. 
0601/7948-31
BMW 5 E-39: tylny zderzak kpi., zamki i klamki (Code), wen
tylator, klosze lamp, grill, chłodnica, el. silnika 2.0 i 24 V, mi
ska oleju TDS, termostat, obudowa wentylatora, wzmocnie
nie, klapa tylna i inne. Wrocław, tel. 0605/11-62-99 
BMW 5 E-39: wzmocnienie przednie, wahacze, telefon. Wro
cław, tel. 0603/85-23-24
BMW 5 E-28: przekł. hydrauliczna, belka pod silnik, przepły
womierz. Wrocław, tel. 0603/85-23-24 .
BMW 5 : felgi aluminiowe 7 x 16J ET-20, oryginalne, 5-ra- 
mienne, -1.300 zł. Wrocław, tel. 0609/16-66-81 
BMW 5,1984 r.: komplet szyb, klapa tylna oraz 1985 r.: drzwi. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
BMW 5,1985 r., benzyna : silnik 2.5i, drzwi, klapa, rozrusz
nik, alternator, komputer, kolumna kierowniczą, poampa wspo
magania, lusterka, belka pod silnik i inne. Wrocław, tel. 
071/373-87-98,0606/49-34-97 
BMW 5 E-30,1990 r., 2400 ccm, turbo D : skrzynia biegów, 
zbiornik paliwa i pompa, kierownica, konsola, lampy tylne, 
ćwiartki przednie i tylne, zbiorniki, nagrzewnica i inne. Lubań, 
tel. 0608/23-97-24
BMW 5,1992 r., 2000 ccm : elementy blacharskie, mecha
niczne, wnętrza, lampy oraz szyby. Głogów, tel. 0609/41-39-07 
BMW 5, 1993 r. : drzwi, tapicerki, fotele, klapa bagażnika, 
podłużnice przednie, ukł. wydechowy i inne. Lubań, tel. 
0603/60-36-74 j
BMW 5 E-34,1995 r . : blokada skrzyni biegów, • 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/364-59-37
BMW 5, 1997/01 r . : lampy przednie .Helia*. Legnica, tel. 
0607/82-32-73
BMW 5 E-39,1998 r., 2800 ccm, wtrysk: silnik, skftynia bie
gów, nagrzewnica, plastiki, konsola, inne. Wrocław, tel. 
0608/17-96-55
BMW 5, 7 : maska przednia, starego typu. Wrocław, tel. 
348-32-00,0601/05-79-18
BMW 5, 7 : felgi aluminiowe 17”, szeroki rant, 5-ramienna 
gwiazda, kierownica skórżana 3-ramienna. Wrocław, tel. 
0603/85-23-24
BMW 520,1979 r.: zderzaki, drzwi nowe nieuzbrojone (4 szt.),

moduł, grill, felgi stalowe (4 szt.), zbiornik paliwa, lampy, chłod
nica, skrzynia biegów (4). Legnica, tel. 0607/04-07-51 
BMW 520 i, 1982 r . : chłodnica - 70 zł, siedzenia • 120 zł, 
rozrusznik - 40 zł, szyby • 100 zł i inne. Legnica, tel. 
076/856-39-37
BMW 520 i, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk: silnik na części, skrzy
nia biegów, część nadwozia tylna, zawieszenie tyln6*Vał na
pędowy, most tylny, tapicerka, plastiki.Nnner- 1.000 zł. Le
gnica, tel. 076/854-41-30,0606/46-56-52 
BMW 520, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk, OHC : dyferencjał, 
przekł. kierownicy, nagrzewnica, chłodnica, alternator, pom
py, miska olejową, elementy zawieszeń, komputer i inne czę
ści mechaniczne. Pieńsk k. Zgorzelca, tel. 075/778-62-81, 
0606/43-36-31
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BMW 520 i, 1990 r .: zderzak tylny, klapa, lampy tylne, karo
seria tylna, zawieszenie tylne, drzwi tylne i inne. Lubin, tel. 
0605/12-96-07
BMW 520 i, 1991 r., 2000 ccm, 24V : dach, podłużnice, ma
ska, lampy, błotniki, drzwi, grill, wzmocnienie, silnik, skrzynia 
biegów, klapa, chłodnica, konsola, plastiki, zbiorniczki, felgi 
aluminiowe 17”, szyby. Legnica, tei. 0603/80-26-88 
BMW 520,1992 r., 2000 ccm, 24V : sprężarka klimatyzacji, 
pompa wody, maska, zderzak przedni, chłodnica klimatyzacji 
i wody. Lubin, tel. 0608/65-59-06 
BMW 520,1992 r., 2000 ccm, benzyna, 24V : skrzynia bie
gów - 300 zł, tylny zderzak • 250 zł, klapa tylna - 200 zł, tylne 
prawe drzwi -100 zł, kpi. układ wydechowy -100 zł, pompa 
ABS -100 zł, rozrusznik, -100 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
BMW 520 E 3 4 ,1994 r., 2000 ccm, 24 V  : skrzynia biegów, 
tylny zderzak, poduszka pow. i sensor, fotele, kanapa, 
McPhersony, konsola, drzwi, rozrusznik, pompa wspomaga
nia, pompa ABS, mechanizm wycieraczek, zegar, lampy, ta
picerka, itd. Wrocław, tel. 0603/48-55-90 
BMW 520,535 i, 24 V : błotniki, grill, atrapy, lampy, lusterka, 
szyby, drzwi, listwy, plastiki, zamki, komputery i inne. Wro
cław. tel. 0605/11-62-99
BMW 520-525 E-28 : lampa tylna prawa. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
O  BMW 523, 528 E 3 9 ,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 iartk i, klapa tylna, ch łodn ice, nagrzewnice, 
wzmocnienia, wał, p lastiki i inne. Św idnica, tel. 
0604/82-66-90,0607/64-52-82 87020961

BMW 524: elementy karoserii, drzwi, klapy, lampy, hak, kor
pus silnika i inne. Kępno, tel. 062/781-52-59 
BMW 524 : głowice diesel i turbo D 2.4 I. różnie roczniki i 
modele, duży wybór, wszystkie szczelne (bez pęknięć), z za
worami lub korpusy głowic, 20 sztuk -1.000 zł/szt. Wrocław, 
tel. 071/324-81-08 do godz. 18.0601/70-22-78 po godz. 7 
BMW 524: alternator, dach. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
BMW 524,1987 r., 2400 ccm, diesel: różne części z demon
tażu. Rogoźnica, tel. 074/855-92-48 
BMW 524,1989 r., 2400 ccm, turbo D : silnik, kpl.dokumenta- 
cja i inne części do wersji kombi i sedan, - 850 zł. Legnica, 
tel. 0602/55-57-17
BMW 524,1990 r .: skrzynia biegów (5), automatic i manual
na, konsola, komputer silnika, pompa wody. Chocianów, tel. 
0603/10-97-64
BMW 524 TD, 1991 r .: most tylny, wahacze tylne, amortyza
tory tylne, chłodnica wody, lampy tylne, lusterko, stabilizator 
przedni, kierownica. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 '
BMW 524 TD, 1991 r . : ćwiartka przednia, dach, szyba tylna, 
zawieszenie4yłne, drzwi prawe, lusterko lewe, felgi aluminio
we z oponami Kalisz, tel.0603/62*45-33

BMW 525, 1991 r„ 2000 ccm, benzyna : dyfer + półosie i 
wahacze. Świebodzin, tel. 0605/92-96-50 
BMW 525 E-34,1991x^2500 ccm : skrzynia biegów autom. 
4 HP 22. silnilć2.5 i 2.0 24V, chłodnice, drzwi, dach, ćwiartki, 
klapa fylna, zawieszenia, tapicerka, plastiki, most, wał napę
dowy, fotele, przekł. kierownicy i inne części. Wrocław, tel. 
0502/16-27-83
BMW 525,1991 r .: głowica kompletna, 2  sżt:. tórnpfef fotefi, 
maska, grill, lampy przednie i tylne, zaślepka poduszki pow., 
aluminiowe felgi 16*. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
BMW 525,1992 r .: hak oryginalny, odpinany, stan idealny + 
kluczyki kpi, - 450 zł. Żórawina, tel. 0600/19-93-28, 
071/316-50-54 •
BMW 525 E-34,1993 r., turbo D . chłodnica, pompa paliwa w 
zbiorniku, wentylator, wahacze przednie, amortyzatory tylne, 
grill, atrapa przednia, lampa lewa przednia, wentylator klima
tyzacji, pompa ukł. ogrzewania, halogen prawy, lampy tylne, 
wycieraczki 7 x 16J, 5 ramienne. Wrooław. tel. 0609/16-66-81 
BMW 525 E-34,1993 r .: zderzak przedni, kompletny • 320 zł, 
halogeny - 220 zł, błotnik lewy -100 zł, nagrzewnica, felgi 
aluminiowe - 500 zł. Wrocław, tel. 0607/83-44-66 
BMW 525 TDS, 1993/96 r .: wał korbowy, pompa oleju i wody, 
miska olejowa, kolektor ssący, obudowa filtra powietrza • 900 
zł. Wrocław, tel. 071/339-96-67,0601/73-30-21 
BMW 525,1994 r., TD s: głowica, turbina, tłoki, wtryski, kon
werter do automatu pedała, główka mostu, docisk. Chocia
nów, tel. 0603/10-97-64
BMW 525 TDS, 1994 r . : automatyczna skrzynia biegów. 
Wolsztyn, tel. 0603/43-96-91
BMW 525,1994 r., 2500 ccm, TD S: deska rozdz., kierownica 
skórzana, kolumna kier. z  przełącznikami. Wrocław, tel. 
071/328-97-60,0606/16-34-64 
BMW 525 i, 1994 r.: różne części. Wrocław, tel. 0503/84-95-13 
BMW 525,1995 r . : komputer Bosch, moduł, zegary. Wro
cław, tel. 071/339-72-81
BMW 525,535,1992 r .: drzwi, osprzęt silnika, skrzynia bie
gów, wzmocnienie czołowe, zawieszenia, tył pojazdu i inne 
części. Jelenia Góra, tel. 0603/45-73-54 
BMW 528,1982 r., 146 tys. km, 2800 ccm, benzyna : silnik 
oclony, lusterka, lampy tylne. Lubin, tel. 0607/52-28-44 
BMW 528 i E-28,1986 r . : silnik 2.8, skrzynia biegów, zawie
szenie, drzwi, błotniki, szyby, deska, zderzaki, lampy, siedze
nia sportowe, tapicerka, inne części. Wrocław, tel. 345-55-66 
BMW 528,1995 r., 2800 ccm, benzyna: rozrusznik, alterna
tor, serwo, aparat zapłonu, głowica, osprzęt silnika, amorty
zatory przednie i tylne, inst. elektr. silnika. Namysłów, tel. 
077/410-43-75 sobota, 0603/51-59-47 
BMW 632,1980 r.: maska, błotnik, drzwi, szyby, światła, czę
ści zawieszenia, silnik i skrzynia biegów. Wrocław, tel. 
0603/32-35-99
BMW 7 E 38 : felgi aluminiowe z  oponami, tył Bridgestone 
235x 45x 17, -1.900 z ł. ., tel. 0601/55-56-82 
BMW 7 E-38 : listwy tylnego zderzaka, telefon oryginalny. 
Wrocław, tel. 0603/85-23-24
BMW 7 : felgi aluminiowe 7 x 16J ET-20, oryginalne, 5-ra-
mien ne, -1.300 zł. Wrodaw, tel. 0609/16-66-81
BMW 7,1982 r . : komplet szyb, pokrywa silnika, drzwi, klapa
tylna. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76
BMW 7,1987 r.: felgi aluminiowe, z  oponami 4 szt, -1.000 zł.
Chojnów, tel. 0602/58-63-39
BMW 728: różne części. Zielona Góra. tel. 0503/77-12-69 
BMW 728,1984 r., 2800 ccm. wtrysk: silnik kpi. + osprzęt, w 
całości łub na części; Złotoryja, teł. 076/878-41-94, 
0605/53-18-09
BMW 728,1985 r .: drzwi przednie lewe i tylne prawe, skrzy
nia biegów (5), lusterko lewe, pompa paliwa. Legnica, tel. 
0607/04-07-51
BMW 730,1991 f . : ćwiartka przednia lewa i tylna prawa, za
wieszenie tylne, tapicerka, fotele, komputery, ABS, nagrzew
nica, głowica i inne. Wrocław, tel. 0607/81-50-68 
BMW 730,1993 r.: półosie, lusterko zewn. prawe j lewe, zbior
niczek spryskiwaczy, szyberdach, elementy przedniego za
wieszenia, rozrusznik, chłodnica, tunel, pompa hamulcowa z 
serwem, klimatyzacja, drzwi lewe przednie, zbiorniczek, pół
osie i inne. Wrocław, tel. 0607/83-90-46 
BMW 735 i. E-32 : błotniki, grill, atrapy, listwy, zawias maski,
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BMW 525 TDS : pompa wtryskowa i klimatyzacji, alternator, 
chłodnice, nagrzewnica z klimatyzacji, lampy, klapa tylna i 
inne. Kępno, tel. 062/781-52-59 
BMW 525 TD S : miska olejowa, pompa paliwowa, lampy tyl
ne czarne Helia, felgi aluminiowe 17*, kierów. M, lampy tylne 
do wersji Touring, klamki, zamki i inne. Wrocław, tel. 
0504/96-08-40
BMW 525 E-28: drzwi; maska, szyby, lusterka, listwy, prze
łączniki, klamki, blok. kpi. z  wałem, przepływomierz, pompa 
wody, pompa wspomagania i inne. Wrocław, tel. 
0504/96-08-40
BMW 525 : felgi aluminiowe, szprycha, na 5 śrub, -  650 zł. 
Wrocław, tel. 391-95-06
BMW 525 TDS : chłodnica, nowa, - 400 zł. Złoty Stok, tel. 
0608/67-46-53-
BMW 525,1978 r., 2500 ccm : lampy tylne, tarcza sprzęgła, 
docisk sprzęgła. Kłodzko, tel. 074/647-12-26.074/868-72-31 
BMW 525,1984 r., 2700 ccm. benzyna': silnik, z  dokumenta
cją, -1.000 zł. Lubin. tel. 0605/52-90-40 
BMW 525 i, 1984 r.. 2500 ccm : silnik kompletny, skrzynia 
biegówi inne, stan b. dobry, - 750 zł. Jasień, tel. 068/371-07-83 
BMW 525,1990 r.: lusterka ek reguł., belka pod silnik, chłod
nica wody, gumowe przewody, listwy na drzwi, inne. Wrocław, 
tel. 0607/82-53-59
BMW 525 i, 1991 r„ 2500 ccm : maska, błotnik prawy, zde
rzak, drzwi prawe kompletne, komputer. Kobierzyce, tel. 
071/311-17-94, 0607/48-86-73

lampy tylne i przednie, lusterka, el. klimatyzacji; wisco, wen
tylator, felgi aluminiowe, wahacze i inne. Wrocław, tel. 
0605/11-62-99
BMW 735, 1986 r. : wszystkie części. Jelenia Góra, teł. 
0607/11-57-62
BMW 735,1992 r., 3500 ccm : maska silnika, błotniki, zde
rzaki, skrzynia biegów (5), automatic. Jelenia Góra, tel. 
0603/45-73-54
BMW 735, 1993 r . : tapicerka welurowa, kolor grafitowy, z 
boczkami, kpi. drewno, konsola przednia, tylna półka. Wro
cław. tel. 0503/75-76-77
BMW 740,1998 r . : amortyzatory tylne Sachs, 2 szt. - 600 
zł/kpi. Wrodaw, teł. 071/364-59-37 
BMW 7501L, 1990 rv : drzwi tylne, dach, szyba tylna, deska 
rozdzielcza, lampy tylne, automatyczna skrzynia biegów, ta
picerka skórzana, pełne wyposażenie el., zawieszenie tylne, 
lampy tylne i inne. Bolesławiec, tel. 0604/97-06-97 
BMW 750,1991 r . : chłodnica wody -150 zł, błotnik prawy 
przedni - 1 0 0  zł, zawieszenie przód, klapa tył, zderzak tył i 
inne części, - 50 zł. Zielona Góra, tel. 0502/32-24-75 
BMW 750,1993 r.: lusterka, felgi aluminiowe 17', kierownica 
skórzana. Wrocław, tel. 0603/85-23-24 
BMW 756,1991 r . : elementy silnika, pompa ABS. Wrocław, 
tel. 071/352-63-38 lub, 0501/27-21-62 
BMW 840 E-31,1993 r., 4000 ccm, V8 : nakładka zderzaka 
przedniego, plastiki, halogeny, kierownica z poduszką, prze-
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KAYABA i inne, do osobowych i ciężarowych I
Wrocław, ul. Zaporoska 37a, tel. 071/784-59-15 do 16

pły^mierzpoyyietrza; wahacze przednię oórna Wrocławrtel. 
0609/1fr-66:8 r  * * * ?* &  tei &  '
BMW E 30.1800 ccm, wtrysk Usilnie; - 500 zł. Kobylin, w ĵ. 
leszczyńskie, tel. 0601/06-42-88 po godz:l7 '
BMW E-2t^5HTfynia biegów, przekł. kierownicy, gaźnik, lam
py, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0603/85-23*24 
BMW E-28,1984 r., 2000 ccm, wtryfck,:refłektory;przednie, 
szyby, nagrzewnica, most tylny, skrzynia biegów, tarcza + 
docisk sprzęgła, drzwi tylne, kolektory, filtr pow., inne. Legni
ca, tel. 0607/53-72-78
BMW E-28,1986 r., 2000 ccm, benzyna: silnik, skrzynia bie
gów, irine części. Kłodzko, tel. 0609/17-91-95 
BMW E-30: głowica 2000 ccm, 2300 ccm, rozrusznik, docisk 
sprzęgła, klapa tyina, lampy tylne, blok silnika 1800 ccm i inne. 
Kłodzko, tet, 0502/12-06-87 .
BMW E-30,1987 r., 1800 ccm, benzyna: wszystkie części z 
rozbiórki. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 
071/312-63-41
BMW E-30,1988 r .: drzwi, szyby, lampy, fotele, skrzynia bie
gów (5), wahacze, most tylny, tapicerka podłogowa, zbiornik 
paliwa, szyberdach i inne. Chojnów, tel. 0602/58-63-39 * 
BMW E-30,1990 r., 2400 ccm, TD : skrzynia biegów, zbiornik 
paliwa, kierownica, konsola, lampy tylne, dach, ćwiartki, zbior
niki, nagrzewanica i inne. Lubań, tel. 0608/23-97-24 
BMW E-34, E-36 : części silników do poj. 2.0 benzyna, 2.5 
benzyna, głowica do poj. 2.0 benyzna, stan b. dobry - 350 zł, 
osprzęt, blacharka, części silników do poj. 2.4 TO, pompy, 
elektryka, felgi aluminiowe i inne. Lubin, tel. 0607/53-29-96, 
0603/70-83-31
BMW E-34, E-36, E-38, E-39, E-46: części do nowych i naj
nowszych modeli. Wrocław, tel. 0601/41-26-88 
BMW E-36: spoiler, układ wydechowy, kołpaki. Oleśnica, tel. 
0501/53-31-99,071/314-45-14 
BMW E-36,1800 ccm, wtrysk: dyfer, wahacz lewy, kolumna

opoio622 TANIO!!!: 
AMORTYZATORY 

DO WSZYSTKICH SAMOCHODÓW 
KAYABA. SACHS. ALCO  
Wrocław, u l  Łęczycka 9 

teł. 071/355-27-54, fax 359-18-97

McPhersona, czujnik ABS. Prochowice, te!. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
BMW E-36 CO UPE: lampy, błotniki tylne i inne. Sobótka, tel. 
0607/41-39-34
BMW E-36,1992 r., 1800 ccm, benzyna : zawieszenia tylne 
kpi., tapicerka drzwiowa, komputery i inne. Lubań, tel. 
0608/23-97-24
BMW E-36,1993 r., 2000 ccm, 24V : elementy silnika. Wro
cław, tel. 0607/62-80-53
BMW E-36 COUPE, 1993/98 r.: maska, zderzak, lampy, chłod
nica wody i klimatyzacji, błotniki, ćwiartka prawa, lusterka M-3, 
zderzaki, listwy, wzmocnienie przednie, inne. Wrocław, tel. 
0501/53-37-78,0503/96-79-19 
BMW E-36,1994 r., 1600 ccm : klapa bagażnika, plastiki na 
tylne słupki, rączki do podsufitki, wózek tylny, wahacze, pom
pa hamulcowa, skrzynia biegów, kołpaki, zbiornik paliwa. Oła
wa, tel. 071/368-77-55,0602/74-84-24 
BMW E-39,1996/00 r. benzyna i diesel: szyby, drzwi, błotni
ki, maski, klapy, lampy, zderzaki, chłodnice, poduszki pow., 
tapicerki, skrzynie biegów, silniki, zawieszenia, dach, podłuż- 
nice, progi, RO i inne. Legnica, tel. 0605/78-53-53 
O  BM W  E -3 9 ,1998/01 r . : maska, lampy, błotniki, 

zderzaki, szyby, drzwi, poduszki pow. (6 szt), za
wieszenia, felgi aluminiowe, klimatyzacja, skrzy
nia biegów, radio z CD, tapicerka, dach, ćwiartki, 
klapa tylna, chłodnice, nagrzewnice, wzmocnie
nia, wał, plastiki i inne. Świdnica, tel. 
0604/82-66-90,0607/64-52-82 87020971

BMW E-46: maska silnika. Wrocław, tel. 0605/21-59-31 
BMW E28,1985 r.: drzwi, 4 szt., stan b. dobry, -100 zł, hak z 
instalacją, oryginalny, -100 zł. Lubin, tel. 0605/52-90-40 
BMW E28,1986 r .: tapicerka, fotele czarne skóropodobne, - 
300 zł. Lubin, tel. 0605/52-90-40 
BMW E30,1987 r.: drzwi, szyby, fotele, skrzynia biegów, kla
pa, maska, tylny most, lampy, tapicerka podłogowa, chłodni- 
cś i inne. Chojnów, tel. 0608/25-73-68 
BMW M3 E-21, E-30, E-36: drzwi, błotniki, atrapy, chłodnice, 
wzmocnienia, dach, tapicerka wnętrza, zderzaki, ćwiartki 
(przód, tył), części do silników i inne. Bolesławiec, tel. 
075/644-94-78,0606/78-56-39 
BUICK SKYLARK, 1989/93 r„ 3300 ccm ; silnik z  dokumen
tacją, zawieszenie przednie, pompa hamulcowa, filtr węglo
wy, skrzynia biegów (automatic). Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
CADILLAC, 1982 r., 5700 ccm, d iese l: silnik, skrzynia bie
gów na części, pompa wtryskowa po regeneracji. Wrocław, 
tel. 0601/71-69-78
CHEVROLET ASTR O : lusterko lewe, instalacja elektr. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
CHEVROLET CAMARO, 1989 r. : silnik, ♦ osprzęt, zawie
szenie, most tylny. Raculka, woj. lubuskie, tel. 0601/18-89-01 
CHEVROLET CAVALIER, 1994 r . : błotnik przedni prawy. 
Wrocław, tel. 071/364-25-94
CHEVROLET LUMINA, 1993 r., 3100 ccm : silnik, skrzynia 
biegów, drzwi, inne; Wrocław, tel. 0604/86-75-60 
CHRYSLER GRAND VOYAGER : tylna ćwiartka - 160 zł, 
osprzęt tylnej klapy -100 zł. Leszno, teł. 065/526-87-88 
CHRYSLER SARATOGA, 2500 ccm, turbo E wszystkie czę
ści z  rozbiórki: drzwi, zawieszenia, silnik, skrzynie biegów, 
maski, klapa, zderzaki, lampy, koła, wyposażenie wnętrza, 
fotele i inne. Udanin, woj. legnickie, tel. 0600/10-67-50 
CHRYSLER VISION : drzwi kompletne, tapicerka skórzana. 
Wrocław, tel. 0605/11-26-18
CHRYSLER VOYAGER : lampa przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
CHRYSLER VOYAGER, 1990/00 r . : różne części blachar
skie i mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 
0601/72-46-69
CHRYSLER VOYAGER, 1991/95 r .: klapa, lampa tylna lewa, 
zderzak tylny ze wzmocnieniem, licznik, plastiki, szyby bocz
ne tylne. Nysa, tel. 077/433-54-42

C H ŁO D N IC E
SPRZEDAŻ - NAPRAWA
- nowe (ponad 6000 modeli)
- naprawa wszystkich typów
- wymiana radiatorów
ZDERZAKI - LAMPY 
ATRAPY - NAPRAWA 
profesjonalne spawanie 
elementów plastikowych 

Adar s.c.
Wrocław, ul. Krakowska 180 

tel. 343-84-66 w. 45, 341-63-27 
0501-109-392, 0501-109-397 

KUPON -10% RABATU
OP989968

CHRYSLER VOYAGER, 1991/98 r .: lampy europejskie, zde
rzak tylny i inne. Świdnica, tel. 074/853-14-46,0601/58-06-94 
CHRYSLER VOYAGER, 1992 r.: różne części. Zielona Góra, 
tel. 0503/99-13-62
CHRYSLER VOYAGER, 1992 r., 2500 ccm, d iese l: zawie
szenie przednie i tylne, drzwi. Zielona Góra, tel. 0503/58-59-78 
CHRYSLER VOYAGER, 1993 r.: drzwi, błotniki, maska, lam
py, zawieszenia, chłodnice, zderzaki, poduszka pow., szyby, 
lusterka i inne. Zielona Góra, tel. 0503/65-06-56 
CHRYSLER VOYAGER, 1995 r., 3300 ccm : chłodnicę z wen
tylatorem, chłodnicę oleju, lampy tylne, kierownocę, sprężar
kę klimatyzacji, halogeny, inne. Wrocław, teł. 071/349-26-63 
CHRYSLER VOYĄGER, 1996 r., 2400 ccm, benzyna :.ma- 
ska, błotniki, lampy, wzmocnienie, zderzaki, chłodnica, osprzęt 
silnika, skrzynia biegów automatyczną, szyby (krótki), klapa 
tylna, wspomaganie, koła stalowe z oponami, drzwi, fotele (8 
osób), ABS, poduszki 2 szt. + kokpit, klimatyzacja kpi ukł. 
wydechowy. Wrocław, tel. 0600/16-89-64

0  CHRYSLER VOYAGER, 1996/00 r.: lampa prawa, 
komplet chłodnic, zderzak, fotele, elem. plasti
kowe, drzwi prawe, tylny zderzak, kanapa, ćwiart
ki przednie i tylne, lusterka, „sanki” pod silnik, 
tylna klapa, wzmocnienie górne i dolne, wenty
latory, nagrzewnica, przewody klimatyzacji, 2 
poduszki pow., z deską, sprężarka klimat, radio, 
głośniki. Świdnica, tel. 0604/82-66-90, 
0607/64-52-82 87020161

CHRYSLER VOYAGER, 1998 r., 2400 ccm : chłodnice, kli
matyzacja, skrzynia biegów automatic, oś tylna, układ kierow
niczy, wahacze, szyby, osprzęt silnika, ukł. wydechowy, lu
sterka, licznik, zbiorniczki i inne. Legnica, tel. 0605/78-53-53 
CHRYSLER VOYAGER, DODGE CARAVAN, 1994 r .: różne 
części. Stefanowice, tel. 074/858-50-02,0600/36-13-01 
CIĄGNIK SIODŁOWY: siodło Jost JSK 37C, udźwig 201, stan 
dobry. Świdnica, tel. 074/852-44-67 
CITROEN, 2500 ccm, d ie se l: skrzynia biegów. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 0603/40-26-76
CITROEN, 2500 ccm, diesel: głowice. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/40-26-76
CITROEN, 2500 ccm, diesel: silnik. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/40-26-76
CITROEN, 1800 ccm : głowica - 400 zł, wał główny z  korbo- 
wodem, panewki - 200 zł, blok silnika • 200 zł. Nowa Sól, tel. 
0601/96-08-52
CITROEN AX : lampy, zderzaki, błotniki, pokrywa tylna, lu
sterka i inne. Bolesławiec, tel. 075/644-94-78,0606/78-56-39 
CITROEN AX : komplet szyb. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/40-26-76
CITROEN A X : wzmocnienia czołowe. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/40-26-76
CITROEN AX, 1500 ccm, diesel: silnik, kompletna dokumen
tacja. Karpacz, tel. 075/752-26-09,0607/40-34-26 
CITROEN.AX: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, wahacze, zwrotnice, kolumny McPhersona, 
chłodnica, reflektory. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
CITROEN AX : klapa tylna. Świdnica, tel. 074/852-45-26, 
0605/24-77-53
CITROEN A X : silnik 1200 ccm i inne części. Wilkowice, tel. 
065/534-13-39
CITROEN AX : drzwi przednie prawe -100 zł. A. Lesiński, 
51-210 Wrocław, ul. Kopańskiego 45 
CITROEN AX, 1989 r .: wszystkie części. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 0603/40-26-76
CITROEN AX, 1989 r., 1400 ccm. d iese l: silnik. - 1.250 zł. 
Źelazków, te!. 062/769-12-17
CITROEN AX, 1990 r. : różne części. Kępno, tel. 
0607/84-36-34
CITROEN AX, 1991 r., d iese l: pompa wtryskowa, skrzynia 
biegów (5), części blacharskie i inne. Opole, tel. 
0606/35-47-81
CITROEN AX, 1994 r., 130 tys. km, 1400 ccm, diesel: silnik z 
dokumentacją, skrzynia biegów, rozrusznik, półosie napędo
we. Chojnów, tel. 076/818-17-45,818-12-27,0603/07-36-38 
CITROEN AX, 1994 r., 1500 ccm, diesel: silnik z dokumenta
cją. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
CITROEN AX, 1995 r .: maskę. Brzeg, tel. 0603/69-63-90 wie
czorem
CITROEN AX, BX, 1984 r. 1000/1400/1600 ccm: silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenia, mosty, belki, szyby, drzwi, dach, 
chłodnica, zderzaki, błotniki i inne części. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
CITROEN BERLINGO: zawieszenie przednie. Trzebnica, tel. 
0606/40-03-11
CITROEN BERLINGO : części mechaniczne i blacharskie. 
Ostrów WIkp., tel. 0609/28-39-05 
CITROEN BERLINGO: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czoł., reflektory, belka pod silnik, wahacze, 
zwrotnice, kolumny McPhersona. chłodnice, kierunkowska
zy, obud. ♦ wentylatory. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
CITROEN BERLINGO, 1999 r., 1400 ccm : chłodnica cieczy. 
Wrocław, tel. 0606/85-48-99
CITROEN B X : kule, elementy hydrauliczne i inne. Bolesła
wiec, tel. 075/732r69-91
CITROEN B X : lampy przednie, zderzaki, pokrywy, drzwi, gło
wica (1400 ccm, benz.), elem. zawieszeń i inne. Bolesławiec, 
tel. 075/644-94-78,0606/78-56-39 
CITROEN BX : klapa tylna. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/40-26-76
CITROEN B X : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, silnik 
1900 ccm, diesel. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 
0601/79-30-54
CITROEN BX : reflektor, belka pod silnik. Siechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN B X : lusterko prawe, silniczek wycieraczek. Wro
cław, tel. 071/372-22-86
CITROEN B X : błotnik przedni lewy - 50 zł. A. Lesiński, 51-210 
Wrocław, ul. Kopańskiego 45
CITROEN BX, 1900 ccm, d iesel: kołyska pod silnik, zderza
ki, części blacharskie, pompy, elementy hydrauliki i inne. Wro
cław, tel. 372-61-32,0501/18-20-77 
CITROEN B X : pompa LHM, zawór hamulcowy, korektor prze
świtu, stacyjka, zamki drzwi, mechanizm podnoszenia szyb, 
nagrzewnica, gaźnik, szczęki, silniczek wycieraczek, prze
łączniki, czujniki, węże olejowe, kierunkowskazy, światła tyl
ne, wałek rozrządu, itp. Wrocław, tel. 071/343-80-83 wewn. 
279,0605/33-93-93
CITROEN BX, 1986 r., 1900 ccm, diesel: części silnika oraz 
zaw ieszenie. Radwanice, gm. Św.Katarzyna, tel. 
0602/88-49-71

CITROEN B')
WARSZTAT - ul. Paczkowska 26

tel. 071/369 13 88 
SKLEP - 8“ -17“  U|. Kośc iuszk i 181

1  -----------  tel. 071/372 46 5 8 j

CITROEN BX, 1990 r., benzyna: silniki 1.6E i 1.6i, skrzynia 
biegów, maska, chłodnica, błotniki, drzwi, zbiornikpaliwa, roz
rusznik, pompa hydrauliczna, nagrzewnica, listwa kierowni
cza, konsola i inne części. Wrocław, tel. 071/373-87-98, 
0606/49-34-97
CITROEN BX, 1991 r .: skrzynia biegów (5), zawieszenia, ele
menty blacharki, drzwi, szyby. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
CITROEN BX, 1992 r., 1800 ccm, turbo D : skrzynia biegów, 
kolumny McPhersona, półosie, przekł. kierownicy, wspoma
ganie i inne. Lubań. tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
CITROEN BX, 1995 r., 1900 ccm, diesel: silnik, • 1.900 zł. 
Źelazków, tel. 062/769-12-17
CITROEN C25,1990 r., 2500 ccm, D, T D : skrzynia biegów -
1.500 zł, części silników, mechaniczne, blacharskie, szyby, 
siedzenia i inne. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99, 
0603/93-52-50
CITROEN C35,2500 ccm, diesel: części mechaniczne i bla
charskie. Rawicz, tel. 0606/46-05-48 
CITROEN C X  : komplet szyb. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/40-26-76
CITROEN CX, 2500 ccm, d iesel: części silnika, przekł. kie
rownicy - 300 zł, elementy hydrauliki, pompa klimatyzacji • 
250 zł.Wałbrzych, tel. 074/847-87-99 
CITROEN C X : szyby, kule hydro-pneumatyczne, chłodnice,
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fotele, szyberdach el. otwierany, przekładnie kierownicze i 
inne. Wrocław, tel. 071/387-82-61 
CITROEN CX, 1986 r . : drzwi, błotnik, lampy, zawieszenia, 
półosie, wahacze, klapa tylna, felgi aluminiowe, ukł. hamul
cowy i inne. Gromadka, tel. 076/817-24-56,0608/23-26-89 
CITROEN EVASION: klapa tylna, zawieszenie przednie. Pru
sice, tel. 0606/40-03-11
CITROEN EVASION : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czoł., belka pod silnik, przekładnia kier., obud. 
+ wentylatory. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN EVASION: błotnik prawy i lewy, zderzak przedni i 
tylny, drzwi, klapa tylna. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
CITROEN GSA : skrzynia biegów (4) i automatyczna, inne 
części, stan dobry. Wałbrzych, tel. 074/848-50-23, 
0502/38-08-43
CITROEN JUM PER: podwójne siedzenie pasażera, - 420 zł. 
Nysa. tel. 077/435-96-09
CITROEN JUMPER : maska, drzwi, błotniki, wzmocnienie 
czoł., belka pod silnik, wahacze, kierunkowskazy, reflektory, 
zderzaki, grill, lusterka, inne. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
CITROEN JUMPER : głowice, diesel i turbo D, • 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/324-81-08 do godz. 18,0601/70-22-78 po 
godz. 7
CITROEN JUMPER, 1995/01 r .: lusterka boczne, lewe i pra
we, reguł, ręcznie, el. regulowane, czarne. Wrocław, tel. 
0604/94-65-21
CITROEN JUMPY : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czoł., chłodnice, belka pod silnik i chłodnice, 
reflektory, obud. + wentylatory, przekładnia kier. Siechnice, 
tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN SAXO : tylna oś (kompletna), • 500 zł. Ostrów Wiel
kopolski, tel. 062/593-03-75
CITROEN SAXO : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czół., wahacze, kolumny McPhersona, zwrotni
ce, chłodnice, wentylatory, reflektory, kierunkowskazy, klapa 
tylna, lusterka, irine. S iechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
CITROEN SAXO, 1997 r„ 1500 ccm, diesel 3-drzwiowy: tyl
na tapicerka, lewa, na drzwi, lewe, plastiki bagażnika, felga, 
listwa ozdobna lewa tylna, lewe nadkole plastikowe. Syców, 
tel. 0605/54-37-35
CITROEN V ISA : refl. przedni lewy - 50 zł. Dżierżoniów, tel.
074/831-61-18,0600/31-98-35
CITROEN VISA, 1979 r. : różne używane. Wrocław, tel.
071/348-42-16
CITROEN XANTIA : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill,

CITROEN
CZĘŚCI UŻYWANE, SKUP - SPRZEDAŻ

PW "G.M. CAR", 55-011 Siechnice 
k. Wrocławia, ul. Opolska 21, 

tel. 071/311-59-42,071/311-54-13, (1604607719.

wzmocnienie ćzoł., lusterka, belka pod silnik, wahacze, re
flektory, kierunkowskazy, klapa tylna, oś tylna, inne. Siechni
ce, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN XANTIA: pompa LHM, zawór hamulcowy, korek
tor prześwitu, kierunkowskazy, podnośniki, przełącznik świa
teł i wycieraczek, zamki drzwi, wycieraczki, cewka zapłono
wa, czujniki, siłowniki klapy, wtryski, itd. Wrocław, tel. 
071/343-80-83 wewn. 279,0605/33-93-93 
CITROEN XANTIA, 1996 r., 1800 oćm: skrzynia biegów, za
wieszenia, oblachowanie, wszystkie części z  demontażu. 
Legnica, tel. 0600/24-10-25,0603/67-61-05 
CITROEN X M : dużo części. Leszno, tel. 0601/75-56-60 
CITROEN X M : wózek pod silnik. Prusice, tel. 0606/40-03-11 
CITROEN X M : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, reflektory, halogeny, klapa tylna, wentylatory 
chłodnicy, belka pod silnik. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
CITROEN XM : klapa tylna kpi. z blendą i spoilerem. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
CITROEN X M : tylne lampy, blendy, zbiornik paliwa + czujnik 
do diesla, BX: lampa prawa tylna, C-25: reflektor prawy. Wro
cław, tel. 0605/20-85-98
CITROEN X M : używane • zderzak, lampy, półosie, sprzęgło,
maska, -120 zł. Źerniki Wrocł., tel. 071/370-01-15
CITROEN XM, 1991 r., 3000 ccm, V6 : silnik kpi., skrzynia
biegów automatyczna, z dokumentacją I inne części, -1.500
zł. Karpacz, tel. 075/761-89-04
CITROEN XM, 1992 r . : wzmocnienie przednie. Oława, tel.
071/311-76-55
CITROEN X S A R A : błotnik przedni lewy, plastiki bagażnika,

listwa komory bagażnika i inne. głogów, lej. 0501/62-2.7-65 
po godz. 14
CITROEN XSARA KOMBI : hak, nie używany. Lubin, tel. 
076/847-35-07
CITROEN XSARA PICASSO: maska, drzwi, błotniki, zderza
ki, klapa tylna. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN XSARA PICASSO : oś tylna kpi. Smardzów, te(. 
071/398-33-51,071/314-38-54 
CITROEN X S A R A : siedzenia przednie oraz plastiki wnętrza 
tylne. Środa Śląska, tel. 071/317-43-64,0601/79-84-77 
CITROEN XSARA, 1999 r.: siedzenia tylne, półka tylna, wlot 
powietrza, obudowa chłodnicy: Bolesław iec, tel. 
0502/20-59-53
CITROEN Z X : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czoł., chłodnice, obud. + wentylatory, reflektory, kie
runkowskazy, belka pod silnik. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
CITROEN Z X : wałek rozrządu, pompa wtryskowa, tablica licz
nikowa, stacyjka, zamki, klamki, siłowniki, lusterka, konsola, 
półka tylna, atrapa, pompa vacuum, poduszki silnika, wiązka 
elektryczna, amortyzatoiy, kierunkowskazy, czujniki, itd. Wro
cław, tel. 071/343-80-83 wewn. 279,0605/33-93-93 
CITROEN Z X : wszystkie części (po wypadku), • 60 zł. Źemi- 
ki Wrocł., tel. 071/370-01-15
CITROEN ZX, 1992 r., 1400 ccm, wtrysk: różne części uży
wane, z demontażu. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
DACIA : chłodnica, nadkole przednie prawe, pas przedni i 
inne. Nowogród Bobrzański, woj. zielonogórskie, tel. 
0604/25-93-37
DAEWOO: różne części. Prusice, tel. 0606/40-03-11 
DAEWOO ESPERO: różne części. Lubin, tel. 0502/63-02-21 
DAEWOO ESPERO : zderzak tylny i przedni, maska, klapa, 
drzwi, szyberdach, błotniki. Piława Górna, woj. wałbrzyskie, 
tel. 0605/94-66-63
DAEWOO ESPERO : nowe halogeny, antena elektryczna. 
Wrocław, tel. 0601/80-99-18
DAEWOO ESPERO, 1997 r.: sprężarka do klimatyzacji, son
da lambda, drzwi, część nadwozia tylna, zawieszenia i inne. 
Oleśnica, tel. 071/315-40-51
DAEWOO ESPERO, NEXIA, 1996 r . : części używane. Wro
cław, tel. 071/372-87-60
DAEWOO LANOS : zderzak tylny i przedni, maska, klapa, 
drzwi, szyberdach, błotniki. Piława Górna, tel. 0605/94-66-63 
DAEWOO LANO S: (3-drzwiowy), drzwi kpi., klapa tylna kpi. 
+ lampy, lusterka. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
071/314-38-54
DAEWOO LANOS : zderzak przedni i tylny. Wałbrzych, tel. 
0502/23-04-67
DAEWOO LANOS : błotniki przednie, reflektory przednie,
zderzak tylny. Wołów. tel. 0604/54-20-33
DAEWOO LANOS : silnik, skrzynia biegów, zawieszenia,
drzwi, dach i inne. Wrocław, tel. 0503/74-80-58
DAEWOO LANOS : drzwi przednie, zderzaki. Wrocław, tel.
071/302-72-09
DAEWOO LANOS, 1998 r., 1500 ccm: zderzaki, szyby, błot
niki, drzwi/zawieszenia, skrzynia biegów, lampy, maski, chłod
nica i inne. Legnica, tel. 0603/62-30-62 
DAEWOO LANOS, 1998 r.: maska, zderzaki, drzwi, chłodni
ca, reflektory, błotniki, pokrywa tylna, halogeny, wahacze, filtr 
pow., lampy tylne. Wrocław, tel. 0601/83-47-50 
DAEWOO LANOS SX, 1998 r., 1300 ccm: drzwi prawe tylne, 
błotnik tylny, ABS, komputer, kołpaki, fotel, rozrusznik, McPheF- 
son, głowica, szyby boczne, tapicerka wnętrza. Wrocław, tel. 
0503/77-75-23
DAEWOO LANOS, 1998 r .: plastiki wnętrza, głowica silnika, 
komputer, serwo, kolumny McPhersona, szyba lewa przed
nia, ukł. wydechowy, alternator, rozrusznik, półka tylna do 
sedana. Wrocław, tel. 0503/68-45-21 
DAEWOO LANOS. 1999 r.. 1500 ccm. 16V i poj. 1600 ccm: 
błotniki tylne, zderzak tylny, lampy tylne, szyby tylne, tapicer
ka, podsufitka, dach, klapa tylna, plastiki i inne. Lubin, tel. 
0607/82-21-98
DAEWOO LANOS, 1999 r., 1500 ccm, 16V, ECOTEC: silnik, 
skrzynia biegów, zawieszenie przednie, klimatyzacja, podusz
ki pow., drzwi, tapicerka, konsola, ukł. wydechowy, insL elektr. 
i inne. Lubin, teł. 0602/88-75-75

NAPRAWA KOMPUTERÓW

wyłączanie immobilizeraę
FIAT, RENAULT, VWI INNE i  

Wrocław, tel. 0-602 318 411 -

DAEWOO LANOS, 1999 r .: błotnik przedni lewy, krata wlotu 
pow., drzwi tylne prawe. Oborniki śląskie, tel. 071/310-15-80 
DAEWOO LANOS SEDAN, 1999 r . : koło kierownicy, szyba 
tylna, drzwi tylne lewe kpi., słupek środkowy z  obrzeżem da
chu i progiem (strona prawa). Wrocław, tel. 071/311-76-51 
DAEWOO LANOS, 2000 r., 1500 ccm, 16V: silnik, skrzynia 
biegów (5), półosie, chłodnica, błotniki, lampy, klapa tylna, 
tapicerka, zawieszenia. Chojnów, tel. 0608/77-04-66 
DAEWOO LANOS, MATIZ, NUBIRA: drzwi, zderzaki, błotni
ki, chłodnica, elektryczne szyby, hajogeny, wzmocnienie bocz
ne, reflektory i inne. ., tel. 071/311-47-60 po godz. 18, 
0607/63-77-40
DAEWOO LANOS, NUBIRA II: nowe owiewki drzwiowe, li
stwy boczne, reflektory, antena elektryczna. Wrocław, tel. 
071/372-40-86 w godz. 9-17
DAEWOO LANOS, TICO, NUBIRA, MATIZ : elementy bla
charki, zderzaki. Góra, tel. 0601/93-03-33 
DAEWOO LEGANZA: antene elektryczna, reflektor prawy. 
Wrocław, tel. 0603/85-13-62
DAEWOO MATIZ: zderzak przedni. Kalisz, tel. 062/752-02-02 
DAEWOO MATIZ: podłużnice, wzmocnienie boczne i czoło
we, maska przednia, klapa tylna. Kłodzko, tel. 0605/35-71-92 
DAEWOO MATIZ: drzwi prawe, przednie i tylne - 50 zł/szt., 
drzwi przednie, lewe i prawe - 350 zł/szt., lusterko -100 zł, 
tapicerka drzwi kpi. • 100 zł, podnośniki szyb, zamki, klamki. 
Legnica, tel. 076/850-20-60 po godz. 15,0605/63-27-72 
DAEWOO MATIZ: drzwi przednie lewe. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-15-80
DAEWOO MATIZ : zderzak tylny i przedni, maska, klapa, 
drzwi, szyberdach, błotniki. Piława Górna, woj. wałbrzyskie, 
tel. 0605/94-66-63
DAEWOO MATIZ: różne części blacharskie i mechaniczne. 
Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/72-46-69 
DAEWOO MATIZ: drzwi kpi., klapa tylna kpi., zwrotnice, wa
hacze, półosie, kolumny McPhersona. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,071/314-38-54 
DAEWOO MATIZ: tłumik (oryginalny), cena 250 zł. Wrocław, 
tel. 339-27-23
DAEWOO MATIZ : zderzak tylny i przedni. Wrocław, tel. 
071/353-37-26
DAEWOO MATIZ, 1998 r .: maska, zderzaki, drzwi, chłodni
ca, reflektory, błotniki, pokrywa tylna, halogeny, wahacze, filtr 
pow., lampy tylne. Wrocław, tel. 0601/83-47-50 
DAEWOO MATIZ, 1999 r. : kolumna McPhersona prawa, 
wahacz, stabilizator, tłumiki, sprężyny i inne. Lubin, tel. 
0609/41-30-38
DAEWOO MATIZ, 1999 r . : zderzak przedni, drzwi przednie 
lewe. Oborniki śląskie, tel. 071/310-15-80 
DAEWOO NEXIA : zderzaki. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/40-26-76
DAEWOO NEXIA SEDAN : zderzak tylny, nowy. Kępno, tel. 
0602/82-48-19

DAEWOO NEXIA: poszycie zderzaka przedniego* Wrocław, 
tel,. 071/355-81-72
DAEWOO NEXIA: różne części. Wrocław, tel. 0602/68-90-83 
DAEWOO NEXIA : drzwi przednie, zderzaki. Wrocław, tel. 
071/302-72-09
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1997 r.: błotnik przedni lewy • 200 
zł, drzwi przednie lewe - 400 zł, prawe - 400 zł, tylne lewe - 
400 zł. Krosnowice, tel. 074/868-52-75 
O  DAEW OO NEXIA, U N O S , FIAT BRAVA, CINOU

ECENTO, SEICENTO, TIPO, UNO, TEMPRA, PUN
TO, SIENA, DUCATO, roczn iki 1980-2000: reflek
tory, lampy, kierunkowskazy, halogeny, atrapy, 
zderzaki, chłodnice, blachy itp. REG-PLAST, Wro
cław, ul. S trzegom ska 2/4, tel. 071/355-06-07, 
0602/18-87-35 81010021

DAEWOO NUBIRA : reflektory, drzwi przednie. Lubin, tel. 
0502/63-02-35,0601/07-92-86 
DAEWOO NUBIRA : zderzak tylny i przedni, maska, klapa, 
drzwi, szyberdach, błotniki. Piława Góma, tel. 0605/94-66-63 
DAEWOO NUBIRA : wózek, wahacze, zwrotnica, kolumny 
McPhersona, półosie, listwa kier., stabilizator. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,071/314-38-54 
DAEWOO NUBIRA: reflektor przedni lewy (stary typ). Wro
cław, tel. 071/355-81-72
DAEWOO NUBIRA, 1998 r .: maska, zderzaki, drzwi, chłod
nica, reflektory, błotniki, pokrywa tylna, halogeny, wahacze, 
filtr pow., lampy tylne. Wrocław, tel. 0601/83-47-50 . 
DAEWOO NUBIRA, U N O S , LEGANZA: reflektory, obudo
wa filtra powietrza. Moszna, gm. Strzeleczki, tel. 
0602/15-59-64,077/466-96-91 
DAEWOO TICO : drzwi, maski, klapy, błotniki, szyby, koła, 
zawieszenia, fotele, skrzynie biegów, lampy, plastiki, konso
la, belka tylna. Dzierżoniów, tel. 0604/39-03-23 
DAEWOO TICO : błotniki, belka pod zderzak, drzwi, dach, 
skrzynia biegów, lampy tylne. Legnica, tel. 0606/68-30-86 
DAEWOO TICO: zderzak tylny i przedni, maska, klapa, drzwi, 
szyberdach, błotniki. Piława Górna, tel. 0605/94-66-63 
DAEWOO TICO: błotniki tylne. Wrocław, tel. 071/333-70-92, 
0601/56-17-22
DAEWOO TICO : drzwi przednie, zderzaki. Wrocław, tel. 
071/302-72-09
DAEWOO TICO, 1998 r . : błotnik przedni prawy, alternator, 
rozrusznik, serwo, drzwi tylne prawe, belka tylna, przekł. kie
rownicy, przełączniki kierunkowskazów, dach ze słupkami. 
Legnica, tel. 0603/43-37-97
DAEWOO TICO, 1998 r.: maska, zderzaki, drzwi, chłodnica,
reflektory, błotniki, pokrywa tylna, halogeny, wahacze, filtr
pow., lampy tylne. Wrocław, tel. 0601/83-47-50
DAEWOO TICO, 2000 r . : części balcharskie i mechaniczne
z  demontażu. Ząbkowice śląskie, tel. 0606/97-56-82
DAEWOO TICO, MATIZ: zderzaki, drzwi, lampy tylne. Lubin,
tel. 0502/63-02-35,0601/07-42-86
DAEWOO TICO, MATIZ : drzwi, maska przednia, zderzaki,
lampy i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81
DAF XF : silnik 380 KM, sprowadzony z serwisu z  Niemiec,
Euro 2, - 3.500 zł. Złotoryja, tel. 076/878-79-13,0606/25-90-63
DAF 400 : różne części. Trzebnica, tel. 071/387-12-79,
0607/48-24-07
DAF 400,2500 ccm, diesel: silnik kompl., z  dokumentacją, 
uszkodzona głowica, - 2.500 zł. Wrocław, teł. 071/345-42-76, 
0604/37-84-73 ,
DAF 400: skrzynia biegów, most tylny, zawieszenia, wał, ele
menty blacharki, koła, opony, inne. Wrocław, tel. 
0601/79-08-31
DAF 400,1988/95 r., 2500 ccm, diesel, turbo D : wszystkie 
części. Gromadka, tel. 076/817-20-73,0601/75-93-91 
DAF 400,1988/98 r., 2500 ccm, diesel: różne części. Zielona 
Góra, tel. 068/321-32-96,0603/04-26-45 
DAF 45 : silnik, skrzynia biegów, resory, wał napędowy, za
wieszenia, tylny most, kabina, bębny ham., zwrotnice, lampy, 
atrapy, chłodnica, dmuchawa, wentylator. Leszno, tel. 
065/518-64-92,0604/59-60-94 
DAIHATSU BUS. 1980 r. : dużo części. Oleśnica, tel. 
071/314-99-76
DAIHATSU COUPE, 1987 r., 800 ccm : silnik, zawieszenia, 
drzwi i inne części z  demontażu. Legnica, tel. 0600/24-10-25, 
0603/67-61-05
DAIHATSU CHARADE, 1000 ccm, diesel: silnik do remontu 
+ skrzynia biegów, zawieszenie przednie, • 250 zł. Jawor, tel. 
076/870-02-82
DAIHATSU CHARADE : błotnik, drzwi i inne. Prusice, tel. 
0606/40-03-11
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. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
DAIHATSU CHARADE G -10,11, 3 0 ,100S, 1980/93 r., 993 
ccm, E, D : części do silników, elementy blacharki, nowe i 
używane, głowice, silniki, skrzynie biegów, drzwi, dachy, lam
py, kolumny McPhersona, zwrotnice, czujniki, błotniki i wiele 
innych. Wrocław, tel. 0601/87-25-65 
DAIHATSU CHARADE, 1984/93 r., 1000 ccm : silnik, skrzy
nia biegów (5), oblachowanie, lampy, zawieszenie, plastiki i 
inne. Złotoryja, tel. 076/878-35-25,0605/29-62-06 
DAIHATSU CHARADE, 1985 r . : skrzynia biegów, chłodnica, 
drzwi. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
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 SIRION : zderzaki, klapa tylna. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
FIAT, 2500 ccm, diesel: silnik. Bolesławiec, tel. 0601/99-38-02 
FIAT 125p, 1500 ccm : skrzynia biegów (4) -100 zł, tarcze 
ham., nowe • 15 zł/szt., klocki ham. przednie - 20 zł/kpi., za
cisk ham. przedni, nowy - 50 zł. automat rozrusznika, nowy - 
30 zł, tarcza sprzęgła, nowa - 25 zł. Długołęka, tel. 
071/315-20-68
FIAT 125p : drzwi, skrzynia biegów 141, zawieszenie przed
nie. Jelenia Góra, tel. 075/642-93-31,0607/11-57-62 
FIAT 125p: skrzynia biegów (5) - 70 zł. kompletna dokumen
tacja, na nowych tablicach, brak przeglądu - 50 zł, gażnik - 35 
zł, pompa paliwa - 20 zł, wał napędowy • 30 zł, rozrusznik • 
45 zł, alternator • 25 zł, bagażnik dachowy do Fiata 126p -10 
zł/szt. Lubin, tel. 076/847-54-97,0600/61-17-70 
FIAT 125p : silnik, skrzynia biegów, okrągły most i inne czę
ści z  demontażu. Strzegom, tel. 074/855-58-41 po godz. 19 
FIAT 125p, 1500 ccm,: klapa przednia, szyba tylna, chłodni
ca, rozrusznik, drzwi prawe tylne. Świdnica, tel. 074/640-53-94 
FIAT 125p : zbiornik, wał, zawieszenie, maska tylna • 10 zł, 
lampy, plastiki i inne różne, tanio. Wrocław, tel. 071/354-21-43 
FIAT 125p : słupki drzwiowe, alternator, obudowa sprzęgła, 
zwrotnice, teleskopy, aparat zapłonu, pompy, sworznie, silni- 
czek wycieraczek, przełączniki i inne. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
FIAT 125p : skrzynia biegów, • 150 zł. Wrocław, tel. 
071/363-43-30
FIAT 125p: drzwi, gażnik, siedzenia, tarcze hamulcowe, szy
by i inne. Wrocław, tel. 071/322-23-56 po godz. 16. 
0502/53-18-09
RAT 125p: szyba tylna. - 30 zł. Wrocław, tel. 071/348-50-06. 
0601/76-37?32
FIAT 125p: blachy nowre, podłużnice łukowe, wzmocn. słup
ków, przednie podszybia, wzmocn. przednich nadkoli, nad
kola tylne, kpi. zamknięcia podłogi, progi, wzmocn. progów, 
podłoga, inne. Wrocław, tel. 071/338-41-36
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FIAT 125p: zderzak przedni, chromowany, - 80 ?ł. Wrocław, 
ter. 0602/89-72-84
FIAT 125p : różne części lub w całości. Wrocław, teł. 
0503/84-95-13
FIAT 125p: okrągłe zegary, skrzynia biegów (5), pompa wody, 
przekładnia, wahacze, zbiornik, kierownica Caro, obrotomierz, 
pas przedni dolny, maska, wzmocnienia przednie z  podłużni- 
cami, tłumik Wupex, tarcza sprzęgła, zaciski, alternator. Wro
cław, tel. 071/372-40-86 w godz. 9-17 
FIAT 125p : oblachowanie całego nadwozia (fabryczne), ta
picerka z  50% upustem lub całość w rozsądnej cenie oraz 
duża ilość części z  demontażu. Wrocław, tel. 344-77-36 
FIAT 125p : skrzynia biegów (4) - 60 zł, zbiornik paliwa - 25 
zł, maska silnika -1 5  zł, pokrywa bagażnika -1 5  zł, szyby, 
lampy tylne, przekł. kierownicy z kolumną, kpi. drążków kie
rowniczych, zaciski hamulcowe. Wrocław, tel. 343-18*19 
FIAT 125p : inst. gazowa, bez zbiornika, - 200 zł. Wrocław, 
tel. 071/365-55-77
FIAT 125p: różne części. Wrocław, tel. 071/330-28-08 
FIAT 125p : błotniki, ścianka tylna, drzwi, rura wydechowa, 
koła 30', dętki, szyba tylna ogrz. - 40 zł, reflektory, resory, 
części silnika, skrzynia biegów. Wrocław, teł. 071/787-26-87 
FIAT T25pVl984 r.: rozrusznik, alternator, głowica kpi., skrzy
nia biegów i inne. Wrocław, tel. 0501/84-27-62 
FIAT 125p, 1984 r., 70 tys. km, 1500 ccm : alternator • 50 zł, 
rozrusznik - 60 zł, głowica z gażnikiem - 90 zł, opony kpi. 40 
zł, skrzynia biegów (4) - 70 zł i inne. Wrocław, tel. 
071/357-66-29 wieczorem
FIAT 125p, 1987 r., 80 tys. km ,: nadwozie, po remoncie, bez
silnika, po lakierowaniu w 2000 r, - 400 zł. Mroczkowice k.
Mirska, tel. 075/781-64-67 w godz. 7-15, Sławek
FIAT 125p FSO, 1988 r .: skrzynia biegów - 50 zł, silnik (1500
ccm) -100 zł. Wrocław, tel. 0608/68-47-72
RAT 126p : skrzynia biegów, alternator, siedzenia lotnicze,
zderzaki szerokie, pasy bezwładnościowe, licznik szeroki i
inne części. Bolesławiec, tel. 0604/41-15-39
FIAT 126p: różne części. Borzygniew, woj. wrocławskie, gm.
Mietków, tel. 0600/65-23-28
FIAT 126p, 650 ccm : silnik -160 zł lub zamienię na tel. kom.
z Plus GSM. Brzeg, tel. 0605/64-68-86
FIAT 126p : głowica - 60 zł, wał - 50 zł. Brzeg, tel.
0605/64-68-86
FIAT 126p: różne części. Brzeg, tel. 0606/39-57-74
FIAT 126p: skrzynia biegów, uszkodzona obudowa, • 100 zł.
Burkatów, gm. Świdnica, tel. 0604/18-65-48
FIAT 126p: maska silnika, klapa bagażnika, drzwi, szyby, koła,
zawieszenia, zderzaki, -100 zł. Głogów, tel. 0603/52-79-93
FIAT 126p: różne części. Jawor, tel. 0603/33-96-75 '
FIAT 126p: różne części. Jelenia Góra, tel. 0603/61-40-97 
FIAT 126p: skrzynia biegów. Jelenia Góra. teł. 075/767-21-67 
FIAT 126p: skrzynia biegów, opony nowe, felga. Jelenia Góra, 
tel. 0607/52-74-19
FIAT 126p : skrzynia biegów, - 250 zł. Jelenia Góra, tel. 
0607/11-57-62
FIAT 126p : różne części. Jelenia Góra, tel. 0603/25-96-02 
FIAT 126p: różne części. Jordanów Śl., tel. 071/346-18-89 
FIAT 126p : skrzynia biegów, po remoncie, -145 zł. Jorda
nów Śl., tel. 071/316-16-05
FIAT 126p: silnik, po wymianie wału, cylindrów, fioków, wał
ka rozrządu, pompy oleju, + osprzęt, kompletna dokumenta
cja, rachunki, części fabryczne. Kąty Wrocławskie, tel. 
071/390-55-46 po godz. 20
FIAT 126p: maska przednia, skrzynia biegów, silnik, rozrusz
nik, lotnicze fotele, szyby, koła, gażnik, inne. Kiełczów, tel. 
0609/28-64-61
FIAT 126p: kolumna kierownicy, drążki, wspornik, wahacze, 
zwrotnice, bębny, drzwi kpi., resor. Kłodzko, tel. 074/867-47-03 
FIAT 126p : silnik, techn. sprawny • 150 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-76-84
FIAT 126p : drzwi uzbrojone • 50 zł. K łodzko, tel. 
074/868-76-84
FIAT 126p: dach, zbiornik paliwa, resor, szyby, drzwi prawe, 
podsufitka, silnik wycieraczek, reflektory przednie, zderzak 
przedni, inne. Kłodzko, tel. 074/647-12-26,074/868-72-31 
FIAT 126p : silnik, techn. sprawny • 150 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-76-84
FIAT 126p BIS,: skrzynia biegów, stan b. dobry. Kłodzko, tel. 
074/867-47-03
FIAT 126p FL : różne części z rozbiórki. Kotowice, tel. 
071/310-75-19,0503/73-67-52 
FIAT 126p: silnik, -1.000 zl. Lubań, tel. 075/722-19-42 
HAT 126p : silnik, bez prawa rej., stan idealny, • 150 zł. Lu
bin. tel. 076/847-70-36,0502/62-38-25 
FIAT 126p: fotele 12 szL, ze stelażami, do montażu - 30 zł/szt. 
Lubin, tel. 076/842-55-27
FIAT 126p : silnik, skrzynia biegów. Marszowice, tel. 
071/303-02-86 po godz. 20
FIAT 126p z  demontażu: silnik z  85 r., skrzynia biegów na 
części, drzwi prawe, maska, klapa, szyby, kierownica sporto
wa, koła nowego typu 13, stan b. dobry, gażnik, błotnik przed
ni lewy nowy, stacyjka, siedzenia, licznik, resor, klamki, zam
ki. Miłkowice, tel. 076/887-15-24 
FIAT 126p: lampy tylne - 50 zł, kierownica sportowa - 50 zł, 
felgi aluminiowe - 50 zł/szl, przełączniki do świateł, wyciera
czek i kierunkowskazów, zderzaki, zabieraki i inne. Mrozów 
k. Wrocławia, tel. 0608/02-08-81 
FIAT 126p BIS: skrzynia biegów, - 400 zł. Mrozów, woj. wro
cławskie, tel. 0501/45-83-99 
FIAT 126p: różne części. Oława, tel. 0604/75-27-83 
FIAT 126p, 5 tys. km : skrzynia biegów. Opole, tel. 
0608/16-25-66
FIAT 126p: silnik kompl. z alternatorem, stan b. dobry - 300zł, 
skrzynia biegów • 120zł. Opole, tel. 0601/46-16-29 
FIAT 126p: silnik kpi. z  dokumentacją - 180 zł, skrzynia bie
gów -120 zł, reflektory, zderzaki, szyby i inne. Pieszyce, tel. 
0608/12-26-69 .
FIAT 126p : alternator, skrzynia biegów. Pławna, gm. Lubo
mierz, tel. 075/782-37-60
FIAT 126p: różne części. Prusice, tel. 071/312-54-64
FIAT 126p : różne części. Prusice k. Trzebnicy, tel.
071/312-63-34,071/385-38-03
FIAT 126p : komplet siedzeń -100 zł, szyba tylna • 50 zł.
Przygórze, woj. wałbrzyskie, tel. 0604/59-66-94,
0608/85-95-99
FIAT 126p: skrzynia biegów (uszkodzona, wyskakuje pierw
szy bieg) • 100 zł, obudowa skrzyni biegów, półosie, słonecz
ko oraz tył z  czujnikiem. Ratowice, gm. Czernica Wrocław
ska, tel. 0606/42-15-39
FIAT 126p: drzwi, maski, klapy, szyby, elementy zawieszeń, 
skrzynie biegów (po remoncie, z gwarancją-160 zł/szl) i inne, 
oraz inne części do samochodów prod. krajowej. Strzelin, tel. 
071/392-09-60,0503/05-05-48 
FIAT 126p : belka tylna, klapa tylna, wahacze tylne, zawie
szenie przednie, dach, felgi starego typu, nowe, 4 szt. Strze
lin. tel. 071/392-00-12,0601/30-65-49 
FIAT 126p: drzwi, szyby, maska, klapa, skrzynia biegów, al
ternator, rozrusznik, prądnica, zderzaki, wahacze, bębny, kie
rownica, stacyjka, resor, bak, lampy, wał, cylindry, głowica, 

'koła, opony, dywany i inne części. Świebodzice, tel. 
074/854-51-61
FIAT 126p : licznik szeroki - 60 zł, silnik 650 ccm • 220 zł 
(możliwość sprawdzenia), skrzynia biegów -130 zł, alterna
tor -150 zł, lotnicze fotele -100 zł, rozrusznik - 40 zł, nadwo
zie, stan dobry - 250 zł, inne części z  demontażu. Trzebnica, 
tel. 071/312-33-54,090/34-14-92 
FIAT 126p: tłumik, nowy - 30 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-82-00 
FIAT 126p: drzwi, szyby, zawieszenie nowe, układ kierowni
czy, hamulcowy, skrzynia biegów. Wąsosz, tei. 065/543-82-00

FIAT 126p : silnik, skrzynię biegów, inne. Wiązów, tel. 
0606/57-13-16 wieczorem
FIAT 126p: rozrusznik, stacyjka z kluczykiem, - 200 zł. Wią- 
zów, tel. 0602/82-09-70
RAT 126p: drzwi, nowe, nie używane -100 zł/szt., podsufit- 
ki, 4 s z t - 50 zł. Wojcieszyn, tel. 076/877-58-77 
RAT 126p: fotele lotnicze - 25 zł/szt. Wrpcław, tel. 782-85-30 
RAT 126p : blok, drzwi prawe, felgi, lampy tylne (model el), 
szyby, klapa tylna, gażnik, prądnica, kaseta biegów i. inne. 
Wrocław, tel. 071/362-14-10 wieczorem 
FIAT 126p: 2 opony - 80 zł, silnik wzmocniony*. 150 zł. Wro
cław, tel. 0503/02-34-53
FIAT 126p : rozkładane fotele, 2 sztuki. Wrocław, tel. 
0503/33-36-32
FIAT 126p: zwrotnica lewa, starego typu, piasty, licznik, do
stawka skrzyni biegów, bendix i inne.,Wrocław, tel. 
071/372-22-86
RAT 126p : 3 koła, stan dobry -100 zł, 2 akumulatory • 40 i 
80 zł, zegary do liftinga i eleganta • 50 zł/szt. Wrocław, tel. 
0603/52-94-40 -
FIAT 126p : drzwi prawe, zderzak tylny, klapa tylna, rozrusz
nik, lampy, sprzęgło, skrzynia biegów. WrocłaW, tel. 
071/345-68-78
FIAT 126p : głowice, zestaw naprawczy silnika, przekładnia 
listwowa, felgi aluminiowe 13 cali, hak, bagażnik, łożyska, 
części do skrzyni biegów, wał korbowy, wałek rozrządu, dmu
chawa, nagrzewnica, zderzaki, kierownica. Wrocław, tel. 
0601/80-99-18
RAT 126p: zawieszenie, koła, skrzynie biegów, szeroka de
ska rozdzielcza, rozrusznik, alternator z  blachą, szyby i inne. 
Wrocław, tel. 0607/82-97-45
FIAT 126p : przekładnia główna, fabrycznie nowa -150 zł. 
Wrocław, tel. 071/788-68-99
FIAT 126p: skrzynia biegów -150 zł, zwrotnice po regenera
cji, rozrusznik starego typu - 30 zł, resory, wahacze, amorty
zatory, zwrotnice. Wrocław, tel. 071/357-59-92 
FIAT 126p : oś, resory, piasty. Wrocław, tel. 071/784-36-96, 
0603/57-04-09
FIAT 126p F L : alternator z blachą, stan idealny - 180-zl, koła 
nowe 13" -100 zł, zderzak przedni, szeroki - 30 zł, wahacze 
regenerowane, kompletne - 50 zł, zwrotnice - 40 zł, przekład
nia kierownicza - 50 zł, siedzenia z materiału - 20 zł, lampy 
H4 - 20 zł. resor. Wrocław, tel. 071/361-95-65,0607/42-82-29 
FIAT 126p: alternator -150 zł, skrzynia biegów -130 zł, roz
rusznik na kluczyk -100 zł, licznik szeroki - 80 zł, opony - 35 
zł/szt.. zawieszenie nowego typu • 70 zł, głowica 650 ccm • 
80 zł, silnik 650 ccm z dokumentacją - 250 zł, fotele lotnicze 
- 70 zł i inne. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
FIAT 126p: pompa paliwa, prądnica, gażnik, aparat zapłono

wy, amortyzatory przednie, nowe, bez gumek, - 20 zł / szt.. 
Wrocław, tel. 071/325-23-38
FIAT 126p: rozrusznik, kolumny półki tylnej, klapa tylna, wa
hacz tylny lewy, wahacz przedni z  bębnem, belka ze zderza
kiem, szyby drzwiowe, kierownica, wycieraczki przednie, lu
sterka chromowane, hak, zderzaki, szyby tylne, sprężyny tyl
ne, zbiornik paliwa. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FIAT 126p: amortyzatory nowe, 2 szt. - 70 zł, kierownica - 40 
zł. Wrocław, tel. 372-69-10,0600/81-90-55 
RAT 126p : szybki boczne uchylane, przyciemnione, lampa 
tylna lewa. Wrocław, tel. 785-77-09,0605/73-60-96 
FIAT 126p: wał korbowy, szyby. Wrocław, tel. 071/353*37-26 
FIAT 126p, 650 ccm : skrzynia biegów, drzwi, klapy, szyby, 
lampy, tapicerka. Wrocław, tel. 0502/87-13-12 
FIAT 126p: alternator, przekładnia, lusterka, zderzaki ze spo- 
ilerem. spoilery tylne, owiewki drzwiowe, pasy przednie i tyl
ne, lotnicze fotele, tłumiki Wupex, zagłówki, podsufitka, blen
da tylna, błotniki, progi, maska, ścianka, podłoga, repereturki 
drzwiowe. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
FIAT 126p: skrzynia biegów -120 zł, silnik z  dokumentacją - 
100 zł, kpi. szyb • 40 zł, gruba kierownica -15  zł. Wrocław, 
tel. 0608/68-47-72
FIAT 126p BIS : silnik na części, skrzynia biegów, szyby, re
sor, wahacze, piasty, koła, lampy, maska, klapa bagażnika, 
drzwi, dach, alternator, rozrusznik, przekł. kierownicy, zde
rzaki, gażnik, aparat zapłonu, zbiornik paliwa, głowica, sie
dzenia lotnicze, chłodnica. Wrocław, tel. 071/373-90-73, 
0501/94-75-25
FIAT 126p : alternator, drzwi prawe, szyby tylne uchylane, 
lampy. Wrocław, tel. 071/345-68-78,0502/51-50-31 
FIAT 126p, 650 ccm: różne części, dużo nowych, silnik, skrzy
nia biegów, koła i inne, tanio. Zawonia, tel. 071/312-93-02 
FIAT 126p: wszystkie części. Złotoryja, tel. 0607/25-88-96 
FIAT 126p, 1983 r . : rozrusznik -130 zł, koła - 35 zł. zawie
szenie przednie -100 zł, szeroki licznik - 80 zł, szerokie zde
rzaki - 30 zł/szt., wahacze, pompy, szyby, aparat zapłonu i 
inne. Okmiany, tel. 076/817-72-26 
FIAT 126p, 1983 r . : silnik - 220 zł, skrzynia biegów -110 zł, 
zawieszenia, szyby, drzwi, karoseria, z  kpi. dokumentacją - 
120 zł. Wrocław, tel. 071/390-77-93,0605/62-00-07 
FIAT 126p, 1985 r.: różne części z  demontażu. Młyńsko, gm. 
Gryfów Śl., tel. 0601/57-22-41
FIAT 126p, 1985 r . : lampy, maska bagażnika, dach, kierow
nica, koła, szyby, wahacze, piasty, silnik, skrzynia biegów, 
klapa, drzwi lub cały ,na chodzie', z dokumentacją - 600 zł 
lub zamienię na felgi aluminiowe do Toyoty Corolli, z  lat 95/96. 
Mirsk, tel. 075/781*7-60 w godz. 9.30 - 16, 78345-96 po 
godz. 17
FIAT 126p, 1985 r .: maska przednia, tylna belka, silnik z  do- 
kumetacją koła, hak, drzwi, lampy, części zawieszenia. Wał
brzych, tel. 074/815-10-99
RAT 126p. 1986 r.: skrzynia biegów, silnik i inne. Bolków, tei. 
075/741-48-91
FIAT 126p, 1986 r. : silnik i inne części. Wrocław, tel. 
071/328-24-42
FIAT 126p, 1987 r.: nadwozie uzbrojone, szyby, zawieszenie 
przednie i tylne, zbiornik paliwa, inst elektryczna, * 670 zł. 
Kłodzko, tel. 074/647-12-26,074/868-72-31 
FIAT 126p FL, 1987 r., 650 ccm : skrzynia biegów, drzwi, 
maska przednia, koła, sprężyny, szyby, przekł. listwowa, czę
ści silnika, zbiornik paliwa, tłumik, resor, lampy, plastiki, tar
cze + docisk sprzęgła, dmuchawa, kierownica i inne. Ratowi
ce, gm. Czernica Wrocławska, tel. 0606/42-15-39 
FIAT 126p, 1989 r . : skrzynia biegów z  półosiami -150 zł. 
Grodków, tel. 077/415-34-95
FIAT 126p, 1989 r., 68 tys. km, 650 ccm, benzyna : silnik, 
skrzynia biegów, szyby, drzwi, maska, klapa, siedzenia. Ko- 
strzyca, tel. 075/718-32-13,0605/23-78-60 
FIAT 126p, 1989 r . : skrzynia biegów, wahacze, bak, szyby, 
maska przednia, klapa tylna, dach, zwrotnica, resor, rozrusz
nik, felgi, kolumna kierownicy, lampy, stacyjka, inne, możli
wość montażu. Sobótka, tel. 071/316-34-02 po godz. 16 
FIAT 126p, 1989 r . : maska - 50 zł, klapa • 30 zł, 2 felgi z 
oponami (stan idealny) • 150 zł. wahacze - 30 zł/szt., licznik • 
50 zł, gażnik -10 zł, aparat zapłonowy -10 zł, zwrotnice - 30 
zł, szyba przednia • 20 zł, inne. Wrocław, tel. 071/344-42-42, 
0608/75-16-34
FIAT 126p, 1989 r., 60 tys. km, 650 ccm : skrzynia biegów, 
alternator, deska rozdzielcza nowego typu, koła, szyby, kpi. 
zawieszenie, lampy, gażnik, aparat zapłonowy, rozrusznik, 
prądnica, tapicerka, resor oraz inne części. Wrocław, tel. 
0501/40-31-35
FIAT 126p, 1990/99 r . : drzwi, klapy, alternator, rozrusznik,

skrzynia biegów, silnik, głowica, szyby, koła, zawieszenie, 
przekładnia kier.; dźwignia zmiany biegów i inne. Nowa Sól-, 
te l.068/388-74-59^.0603/59-06-62"
FIAT 126p BIS, 1991 r., 700 ccm : alternator, aparat zapłono
wy, gaźnik, instalacja, koła, wentylator, klapa z  szybą, belka 
tylna, drzwi, maska, cylindry, tłoki, korbowody, przekładnia li
stwowa, rozrusznik, licznik, konssola środkowa, szyby, wa
hacze, teleskopy, pompa paliwa. Ratowice, woj. wrocławskie, 
tel. 0606/42-15-39
FIAT 126p, 1991 r., 58 tys. km, 650 ccnf: skrzynia biegów, 
zawieszenie po regeneracji, nowy akumulator, światła, szy
by, koła^rzwit belka i szeroki zderzak ze światłami, prze
kładnia kierownicy, rozrusznik, alternator, inne. Zielona Góra, 
tel. 0608/68-31-67
RAT 126p, 1992 r . : fotel kierowcy (nie rozkładany), • 40 zł. 
Jawor, tel. 076/870-56-59
FIAT 126p FL, 1992 r„ 650 ccm ,: skrzynia biegów, zbiornik 
paliwa, alternator, drzwi, maska, kol. kierownicza listwowa, 
szyby, koła, rozrusznik nowy, lampy, resor, licznik szeroki, 
konsola środkowa, teleskopy, części silnika, aparat zapłono
wy, docisk sprzęgła, głowica, kierownica. Oława, tel. 
071/303-29-25,0606/42-15-39 
RAT 126p, 1993 r . : drzwi, klapa silnika, szyby, licznik, sprę
żyny, zawieszenia, belka, zderzak tylny, lampy tylne, hak, sil- 
niczek wycieraczek, stacyjka, siedzenia, kolumna kierownicy 
i inne. Zielona Góra, tel. 068/320-18-60 
FIAT 126p EL, 1997 r.: skrzynia biegów, alternator, drzwi lewe, 
klapa tylna, zawieszenie, wahacze, zderzaki, ukł. kierowni
czy, dmuchawa, szyby licznik. Piława Górna, woj. wałbrzy
skie, tel. 0602/60-19-47
FIAT 126p el, 1998 r . : pokrywa silnika • 80 zł, alternator z
dmuchawą • 120 zł, szyby - 10 zł/szt. Bierutów, tel.
071/314-68-16,0606/80-86-05
FIAT 126p FL, 1998 r., 650 ccm: skrzynie biegów, od 100-250
zł, alternator z  blachą -170 zł, rozrusznik magnet. -120 zł.
głowica • 100 zł, gażnik - 50 zł, koła • 40 zł, szyba przednia -
40 zł, stacyjka - 50 zł, licznik - 80 zł. Oława, tel. 0608/83-33-58
FIAT 126p, 1999 r . : kolumna kierownicy listwowa, siłowniki
klapy tylnej. Kłodzko, tel. 074/867-47-03
FIAT 126p, 2000 r.: skrzynia biegów, drzwi, dmuchaWa, tylne
zawieszenie kpi. i inne części z  rozbiórki. Nowa Sól, tel.
0609/27-11-65
FIAT 127,1981 r .: półosie zprzegubami, rozrusznik, alterna
tor, szyby boczne, blok, miska olejowa, wał, tłoki, felgi z  opo
nami i inne. Wrocław, tel. 333-82-02 po godz. 21 
FIAT 127,1982 r .: silnik o poj. 1050, stan b. dobry, skrzynia 
biegów (5), szyby, klapa tylna, siedzenia kpł. i inne, ceny od 
10 zł. Legnica, tel. 0608/36-84-57 
FIAT 131,1400 ccm. benzyna: silnik, alternator, rozrusznik, 
skrzynia biegów (4) i inne. Oława, tel. 0604/75-27-83

FIAT 131,1400 ccm, TC : wszystkie części z  rozbiórki, ści- 
nawka średnia, woj. wałbrzyskie, tel. 0603/97-66-21 
FIAT 131,1400 ccm, DOHC: silnik na części + osprzęt Świd
nica, tel. 0607/12-81-15
FIAT 131 MIRAFIORI, 1981 r., 1400 ccm, DOHC : skrzynia 
biegów V, drzwi, szyby zielone, wał, most, maska, klapa, iam- 
py przednie, tylne, zderzaki, fotele welurowe, kanapa z za
główkami. akumulator i inne, stan b. dobry - 750 zł. Wrocław, 
tel. 0501/84-26-77
FIAT 131,132: różne używane. Wrocław, tel. 071/34842-16 
FIAT 132,2000 ccm, benzyna: maska, zderzaki, lampy, drzwi, 
elektr. op. szyb - uzbrojone, szyby, deska rozdz., ukł. kierow
niczy, felgi, most tylny, klapa tylna, przekł. kierownicy ze wspo- 
mag., elementy blacharki, inne. Oława, teł. 0604/75-27-83 
FIAT 132,1400 ccm, TC : wszystkie części z  rozbiórki, ści- 
nawka Średnia, woj. wałbrzyskie, tel. 0603/97-66-21 
FIAT 132 : most tylny, sprawny, - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/36343-30
FIAT 132,131.1974/90 r . : silnik kompl., stan idealny, wałki 
rozrządu z obudową zawory, płytki regulacyjne, uszczelki 
silnika i głowicy kpi, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-96-67. 
0601/73-30-21
FIAT BRAVA: zderzaki. Grodków, tel. 0606/91-11-12 
FIAT BRAVA: reflektor lewy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FIAT BRAVA: zderzaki przednie. Złotoryja, tel. 076/87840-75, 
0604/38-1340
FIAT BRAVA, 1996 r., 1600 ccm, 16V: silnik kpi., komputer, 
zegary, zawieszenie przednie, wahacze przednie. Nowa Wieś 
Legnicka, tel. 0601/79-18-30
FIAT BRAVA, 1996 r .: nagrzewnica do wersji bez klimatyza
cji, mech. wycieraczek, pasy tylne, napinacz przedni pasów. 
Wrocław, tel. 0605/66-11-92,071/337-19-17 
FIAT BRAYA, 1997 r., 1600 ccm, benzyna: drzwi kpi., klapa 
tylna kpi., maska, błotniki, deska rozdz., fotele, wózek, waha
cze, półosie, kolumny McPhersona, głowica, skrzynia biegów, 
plastiki, tłumik, pod. powietrzna, podsufitka, reflektory, zde
rzaki. Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
FIAT BRAVA, BRAVO: oblachowanie, oświetlenie, zderzaki, 
zawieszenie, przekł. kierownicy i inne. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT BRAVO, 1996 r .: halogeny. Jawor, tel. 0604/07-98-31 
FIAT BRAVO, BRAVA: drzwi kpi., klapy tylne, 2 pod. powietrz
ne + sensor, wózki, wahacze, zwrotnice, półosie, kolumny 
McPhersona, listwy kier., osie tylne, reflektory, lampy tylne, 
błotniki, maska. Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
FIAT BRAVO, BRAVA: zderzak przedni, zawieszenie przed
nie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FIAT BRAVO, MAREA, 1800 ccm, 16V: osprzęt silnik i skrzyni 
b. Moszna, gm. Strzeleczki, tel. 0602/15-59-64,077/466-96-91 
FIAT CINOUECENTO, 700 ccm : alternator, lampa tylna lewa 
(uszkodzona), zderzak tylny (uszkodzony) oraz lampa kie
runkowskazu przedniego prawego.., tel. 0601/72-24-92 
FIAT CINOUECENTO, 1000 ccm : głowica. Głogów, tel. 
076/834-5048,0605/91-09-77 
FIAT CINOUECENTO: rozrusznik, nowy, -150 zł lub zamie
nię na rozrusznik od Fiata 126p, może być używany. Głuszy
ca. tel. 074/845-90-86
FIAT CINOUECENTO: zawieszenie rajdowe ♦  kombinezon, 
z  homologacją. Krotoszyn, tel. 0608/40-6549 
FIAT CINOUECENTO : zderzaki, maska, klapa tylna, drzwi. 
Lubin, tel. 0502/63-02-35,0601/07-92-86 
FIAT CINOUECENTO : zderzak przedni, amortyzator przed
ni (nowy). Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80 
FIAT CINOUECENTO : lampy, zderzak. Wrocław, tel. 
0502/2943-24
FIAT CINOUECENTO: nowe błotniki, wzmocnienie przednie, 
lampy przednie i tylne, szkła lanmp, hak, bagażnik dachowy, 
listwy boczne, zegarek, owiewki, spoiler tylny, zderzaki, prze
guby, wahacze, rozrusznik, półoka, amortyzatory, korek pali
wa, lusterka, blenda tylna, tłumik . maska. Wrocław, tel. 
0603/85-13r62
FIAT CINOUECENTO SPORT : lampy tylne, konsola na tu
nel, felgi aluminiowe 5Jx13, listwy boczne, przekładnia, pasy 
czerwone, wkładki zamka, kirunkowskazy białe, krzyżaki. 
Wrocław, tel. 071/372-40-86 w godz. 9-17 
FIAT CINOUECENTO: klapa tylna, do 50 zł, błotnik przedni 
prawy, do 30 zł, zderzak tylny, stan dobry, do 100 zł. Wro
cław, tel. 0600/61-05-00
FIAT CINOUECENTO : lampy przednie, tylne, wzmocnienie 
czołowe, błotniki, maską, przekładnia kierownicza, wahacze, 
chłodnica, półosie, szczęki, zwrotnice, przeguby, półka tylna,

kanapa, pasy bezwładnościowe, lusterka, zderzaki, elektro
nika. Wrocław, teL 0607/41-52-06 
RAT CINOUECENTO : serwo z  pompą hamulcową szyba 
tylna. Wrocław, lei. 071/302-72-09 ^  ^
FIAT CINOUECENTO: silnik, skrzynia biegów i inne części z 
demontażu. Żary, tel. 0608/35-00-89 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r .: silnik 900, stan idealny, oclo
ny, zawieszenia i inne części. Żary, tel. 0605/59-03-89, 
0604/15-17-63
FIAT CINOUECENTO, 1996 r. 700, 900 ccm: silnik, części 
silnika, obudowa skrzyni biegów, zawieszenie, alternator, roz
rusznik, moduły, czujniki, szyby, cewki, zbiorniczki, łapy, do
cisk z tarczą inne. Świdnica, tel. 0503/39-51-04 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 704 ccm : drzwi. dach. klapa 
tylna, zderzak, lampy przednie i tylne, chłodnica, głowica, 
miska olejowa, koła, fotele (przód i tył), szyby, podnośniki szyb, 
moduł, deska, alternator, rozrusznik, sprzęgło, wahacze, pół
osie, przekł. kierownicy, inne. Wrocław, tel. 0503/77-75-23 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 900 ccm : drzwi, kola, chłod
nica, alternator, rozrusznik, zbiornik paliwa, zbiorniczki, pół
osie, wahacze, kolumny McPhersona, szybki tylne uchylane, 
komputer, gażnik, miska olejowa, układ kierowniczy, belka 
silnika, fotele przednie i inne. Żary, tel. 0602/8543-52 
FIAT CINOUECENTO, 1997/98 r., 700 ccm : drzwi, klapa tyl
na, gażnik, alternator, rozrusznik, szyby, błotnik, zbiornik pa
liwa, zbiorniczki, światła przednie i tylne, zderzaki, wzmoc
nienie, wahacze, kolumny McPhersona, półosie, dach, fotele 
przednie, kanapy tylne do vana, skrzynia biegów i inne. Wro
cław, tel. 0603/03-37-21
FIAT CINOUECENTO, 1998 r. 703/904 ccm: przekł. kierow
nicy, zderzaki, sprzęgła kpł., wahacze, belka tylna, ukł. wyde
chowy kpi. z  katalizatorem, amortyzatory tylne, sprężyny tyl
ne, nagrzewnica + dmuchawa. Jedlina Zdrój, woj. wałbrzy
skie. tel. 0604/14-19-10
FIAT CINOUECENTO. 1998 r., 700 ccm : dach ze słupkami, 
zderzak tylny, lampy tylne, - 500 zł. Legnica, tel. 
076/85441-30,0606/46-56-52 
FIAT CINOUECENTO. 1998 r.: maska, błotniki, drzwi, reflek
tory, zderzaki, chłodnica, pompa wody, pokrywa tylna, lampy 
tylne, wahacze tylne, ścianka tylna, kierunkowskazy. Wrocław, 
tel. 0601/8347-50
FIAT CINOUECENTO, MAREA : zderzak przedni, -100 zł. 
Nowa Ruda, tel. 0607/61-56-54 
FIAT CINOUECENTO, SEICENTO: oblachowanie, oświetle
nie, zderzaki, zawieszenie, przekł. kierownicy i inne. Siechni
ce, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT COUPE : zderzak, błotniki, drzwi, pokrywa bagażnika. 
Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT COUPE, 1996 r . : drzwi, dach uchylny, szyba przednia 
lub zlecę sprowadzenie. Wrocław, tel. 071/354-35-27, 
0607/04-10-27
FIAT COUPE, 1997/98 r . : maska silnika, szyby, zderzaki, 
zawieszenia, drzwi i inne. Krotoszyn, tel. 062/588-00-97, 
0608/40-6549
FIAT CROMA: drzwi, błotniki, maska, klapa, podnośniki elek
tryczne zwykłe, lusterka elektryczne, tapicerka drzwiowa, 
klamki, plastiki i inne. Oleśnica, tel. 071/314-9847 
FIAT CROMA, 2500 ccm, turbo D : silnik. Opole, tel. 
077/469-14-98
FIAT CRO M A: drzwi, klapa tylna. Prusice, tel. 071/312-54-33 
po godz. 15,0601/79-30-54
FIAT CR O M A: oblachowanie, oświetlenie, zderzaki. Siech
nice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT CRO M A: błotniki, maska, zawieszenia, głowica, silnik, 
skrzynia biegów, komputer i inne. Wrocław, tel. 0502/29-82-82 
RAT CRO M A: drzwi, maska. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
FIAT CROMA, 1988 r . : różne części. 58-150 Gorzów, tel. 
095/735-36-89,0503/0042-01 
FIAT CROMA, 1991 r., 2000 ccm : el. podnośniki, wspoma
ganie, maska, zbiorniki, elektryka; filtr powietrza, licznik, ha
logeny, zawieszenia i inne. Lubań, tel. 0608/23-97-24 
FIAT DUCATO : części różne, również sprowadzam na za
mówienie. Kudowa Zdrój, tel. 0609/40-65-25 
FIAT DUCATO : tylna część nadwozia, - 900 zł. Milicz, tel. 
071/383-10-33
FIAT DUCATO: podwójne siedzenie pasażera, - 420 zł. Nysa. 
tel. 077/435-96-09
FIAT DUCATO: części z  rozbiórki. Opole. teł. 0501/25-31-20 
FIAT DUCATO, 2500 ccm, diesel: silnik, .na chodzie*, możli
wość uruchomienia, • 2.000 zł. Polan ica Zdrój, tel. 
074/869-16-11,0602/78-77-91 
FIAT DUCATO, 1900 ccm, d iese l: głowica, wałek, pompa 
wtryskowa do turbo D. Prochowice, woj. legnickie, tel. 
0605/43-54-20,076/85847-61 
FIAT DUCATO: oblachowanie, oświetlenie, zderzaki, zawie
szenie, przekł. kierownicy i inne. Siechnice, tel. 071/311-54-13 
w godz. 9-17,0608/41-76-04
FIAT DUCATO, 2500 ccm, T D i: wózek, wahacze, półosie, 
zwrotnice, kolumny McPhersona. drzwi przednie kpl.i tylne 
kpi. do niskiego, osie tylne. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
071/314-38-54
FIAT DUCATO: prawy reflektor, wzmocnienie czołowe (stary 
typ). Wrocław, tel. 0605/20-85-98 
FIAT DUCATO do 1994 r.: wieniec koła zamachowego, nowy. 
Wrocław, tel. 071/781-74-96 po godz. 20 
FIAT DUCATO, 2400 ccm, diesel: blok, tłoki, części skrzyni 
biegów, korbowody, -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/398-84-01 
FIAT DUCATO, 1900 ccm, turbo D : głowica częściowo uzbro
jona, - 200 zł. Wrocław, tel. 0501/10-95-45 
FIAT DUCATO, 1987 r., 2500 ccm, diesel: głowica - 800 zł. 
blok silnika z  dokumentacją - 800 zł, pompa paliwa - 60 zł, 
tłoki z  pierścieniami • 100 zł/szt. Nowa Ruda, tei. 
074/872-77-12,0607/82-58-55 
RAT DUCATO, 1988 r., 165 tys. km, 2500 ccm, diesel: silnik 
kpi. ze skrzynią biegów, oclony, • 2.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/8744-26
FIAT DUCATO, 1989 r., 2500 ccm, d iesel: głowice (2 szt.). 
Chojnów, tel. 0600/64-01-22,076/817-26-87 
FIAT DUCATO, 1990 r., 132 tys. km, 1900 ccm, diesel: silnik 
kpi., z  odprawą celną skrzynia biegów, zawieszenia, drzwi, 
wszystkie części. Modła. tel. 076/817-22-19,0602/88-08-99 
FIAT DUCATO, 1990 r. 2.0 E, 2.5 D: części silników, mecha
niczne i blacharskie. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99, 
0603/93-52-50
RAT DUCATO, 1991 r., 2500 ccm, d iese l: głowica silnika, 
tłoki, korbowody, pompa Vacum, części skrzyni biegów. Choj
nów, tel. 076/818-1745,818-12-27,0603/07-36-38 
FIAT DUCATO, 1991 r . : drzwi przednie lewe kpi., oś tylna, 
koła i inne. Wrocław, tel. 071/352-63-38 lub, 0501/27-21-62 
FIAT DUCATO, 1991 r.: silnik 2.5D, kompletny, oclony- 2.700 
zł, skrzynia biegów (5) - 1.000 zł, półosie - 500 zł. Wrocław, 
tel. 0503/99-07-05
FIAT DUCATO MAXI, 1992 r.: drzwi tylne kpi., 2 szt, - 800 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-76-12 do godz. 15,810-53-62 
po godz. 17,0603/46-09-74 .
FIAT DUCATO, 1993 r., 2500 ccm, TD : skrzynia biegów. Głub
czyce, woj. opolskie, tel. 0608/01-16-85 
FIAT DUCATO, 1994/01 r . : lusterka boczne, lewe i prawe, 
reguł, ręcznie, podgrzewane, el. regulowane, czarne. Wro
cław, tel. 0604/94-65-21
FIAT DUCATO, 1996 r., 2500 ccm, T D i: skrzynia biegów. 
Głubczyce, woj. opolśkie, tel. 0608/01-16-85 
FIAT DUCATO, 1998/01 r., 2800 ccm, IDTD: wszystkie czę
ści. Zielona Góra, tel. 0600/82-88-70 
FIAT DUCATO, 1999 r., 18 tys. km, 2800 ccm, d iese l: silnik 
bez osprzętu + dokument, skrzynie biegów - fóżne, zawie
szenia, pompy, głowice, elementy blacharki, drzwi, lampy, sie
dzenia - różne, inne, części do starszych modeli. Wrocław, 
tel. 071/342-19-70,0601/74-1945 
FIAT FIORINO: maska przednia, atrapa, zawieszenia, skrzy-
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nie biegów i inne. Bolesław iec, teł. 075/644-94-78, 
0606/78-56-39
FIAT FIORINO, 1600 ccm, d iese l: silnik. Bystrzyca Kłodzka, 
teł. 0603/40-26-76
FIAT FIORINO : drzwi, konsola, chłodnica, lusterka, zawie
szenie, kolumna kierownicza, przekł. kierownicy i inne. Siech
nice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT M A R EA : komputery nowe, nie zakodowane, do każde
go modelu, pompy paliwowe i inne uzrądzenia elektroniczne. 
Lubin, tel. 0603/4842-66,0605/39-93-39 
FIAT MAREA : oblachowanie, oświetlenie, zderzaki, zawie
szenie, przekł. kierownicy i inne. Siechnice, tel. 071/311-54-13 
w godz. 9-17,0608/41-76-04
FIAT MAREA WEEKEND. 1600 ccm, 16V: skrzynia biegów, 
drzwi, klapa, zawieszenie, części silnika, tapicerka i inne czę
ści. Strzelin, tel. 0600/53-28-57 
FIAT M AREA  : zderzaki przednie. Złotoryja, tel. 
076/878-40-75,0604/38-13-40 
FIAT MAREA, MAREA WEEKEND SEDAN, KOMBI: drzwi 
kpi., osie tylne, wahacze, półosie, zwrotnice, kolumny McPher
sona, listwy kier. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
071/314-38-54
FIAT MULTIPLA: maska, drzwi. Siechnice, tel. 071/311-54-13 
w godz. 9-17,0608/41-76-04
FIAT M ULTIPLA : zderzak przedni. Wrocław, teł. 
0601/95-16-78
FIAT PALIO WEEKEND : klapa tylna. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-15-80
FIAT PALIO, 1999 r . : zderzak. Wrocław, tel. 311-76-55 
FIAT PALIO, SIENA: drzwi, maska, klapa, błotniki, zderzaki, 
reflektory, uzbrojenie drzwi lewych. O leśn ica, tel. 
071/314-9847
FIAT PALIO, S IEN A : wózek, wahacze, zwrotnice, kolumny 
McPhersona, półosie, listwa kier., stabilizator, oś tylna. Smar
dzów, teł. 071/398-33-51.071/314-38-54 
FIAT PANDA, 1000 ccm : skrzynia biegów (5), - 400 zł. Mal
czyce, tel. 071/317-97-81,0603/79-63-94 
FIAT PANDA: skrzynia biegów. Wrocław, tel. 071/36348-89 
FIAT PANDA, 1984 r., 900 ccm : silnik, skrzynia biegów (4), • 
300 zł. Lubin, teł. 0604/73-82-53 
RAT PANDA, TEMPRA, UNO : lampy tylne, lusterko lewe. 
Wrocław, tel. 071/372-22-86
FIAT PANDA, UNO. 1989 r. 900/1000/1300 ccm: silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenia, lampy, błotniki, zderzaki, chłodnica, 
szyby, drzwi, mosty, belki, dach i inne części. Wałbrzych, tel. 
074/84649-57
FIAT PUNTO : zderzak przedni. Z ielona Góra, tel. 
068/376-65-67
FIAT PUNTO : błotnik przedni prawy, silniczek wentylatora, 
chłodnica z wentylatorem, kierunkowskaz przedni prawy oraz 
zderzak tylny... tel. 0601/72-24-92 
FIAT PUNTO: zderzak przedni z halogenami, - 250 zł. Gło
gów, tel. 076/831-78-78,0608/84-29-68 
FIAT PUNTO: zderzaki, maska, klapa tylna, drzwi. Lubin, tel. 
0502/63-02-35,0601/07-92-86 
FIAT PUNTO : oblachowanie. oświetlenie, zderzaki, zawie
szenie, chłodnica, przekł. kierownicy i inne. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT PUNTO: wózek, wahacze, zwrotnice; kolumny McPher
sona, półósie, listwy kier., stabilizator. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,071/314-38-54 
FIAT PUNTO: refl. z kierunkowskazami 2 szt. -150 zł, chło<£ 
nica -100 zł. Wrocław, tel. 071/390-56-83 po godz.16 
FIAT PUNTO : zderzak przedni, błotnik prawy, maska. Wro
cław, tel. 0605/20-85-98
FIAT PUNTO: zderzak, lampy, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 
0502/2943-24 '
FIAT PUNTO : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, zde
rzak, reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
FIAT PUNTO i : maska, zderzak, reflektory, kierunkowskazy, 
błotniki, wzmocnienie zderzaka, belka pod chłodnicę. Wro
cław, tel. 0604/87-70-11
FIAT PUNTO, 1600 ccm, benzyna: błotnik prawy - 50 zł. Wro
cław, tel. 0607/04-21-23
FIAT PUNTO, 1995 r. 2-drzwiowy: ćwiartka tylna prawa. - 200 
zł. Poznań, tel. 061/848-28-79 
FIAT PUNTO. 1995 r., 75 tys. km; 1400 ćcm, 16V : silnik + 
skrzynia biegów, tylne zawieszenie kompl:, komputer, ABS, 
fotele przednie i tylna kanapa skórzane, prawa ćwiartka, pra
we drzwi kompl., deska /ozdz>, sprężarka. Legnica, tel. 
076/850-2043 po godż.20
FIAT PUNTO, 1996 r., 1200 ccm : głowica, oś tylna, amorty
zatory, fotele, plastiki, tylne pasy, rozrusznik, zbiornik paliwa, 
listwy na boki, zegary, gażnik, uszczelki tapicerki. Oleśnicar 
tel. 071/314-33-73,0603/234 5 49  
FIAT PUNTO 75,1996 r. 3-drzwiowy: błotniki tylne, szyby, 
lusterka, siedzenia, tapicerka, plastiki, licznik, wahacze tyl
ne, rozrusznik, cewka, komputer, pompa hamulcowa, filtr 
węglowy, elektryka, zagłówki, uszczelki, zamki, kol. kierowni
cza, klamki, itd. Ostrów Wlkp., tel. 0502/08-55-04 
FIAT PUNTO, 1998/00 r . : maska, błotniki, drzwi, reflektory, 
chłodnica, wentylator, zderzaki, zawieszenia, pokrywa tylna, 
lampa tylna, halogeny, zwrotnica lewa. Wrocław, tel. 
0601/8347-50
FIAT PUNTO, 1999 r . : półosie długa i krótka, zawiesiepie 
przednie. Zielona Góra, tel. 0601/88-26-80 
FIAT PUNTO II. 2000 r , 1200 ccm. benzyna. 1900 TD :(3 -
5-drzwiowy), drzwi kpi., klapa tylna, dach, plastiki, fotele, de
ski rozdz., zegary, zwrotnice, półosie, kolumny McPhersona,

I 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
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osie tylne, listwy kier., maska, błotniki, zderzaki, lampy tylne. 
Smardzów, teł. 071/398-33-51.071/314-38-54 
FIAT PUNTO II, 2000 r., 1200 ccm, 8 V : sonda lambda, kor
pus przepustnicy, listwa z wtryskiwaczami, sprzęgło kpi., czuj
nik temperatury cieczy, łapa silnika, jedlina Zdrój, tel. 
0604/14-19-10
RAT REGATA, 1400 ccm, benzyna : części używane. Bole
sławiec. tel. 075/736-10-45
FIAT REGATA: silnik uzbrojony 1300 ccm, stan b. dobry - 
400 zł, silnik 1700d, stan dobry • 600 zł, skrzynia biegów (5) - 
200 zł. zawieszenie tylne - 300 żł i inne. Gryfów, tel. 
075/781-23-93 po godz. 16
FIAT REGATA :1.7,1.9 d iesel: głowica kpi., wałek rozrządu, 
świece żarowe nowe, pompa wtryskowa turbo D. Prochowi
ce, tel. 0605/43-54-20,076/858-47-61 
FIAT REGATA : reflektory, chłodnica. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT REGATA, 1985 r., 1700 ccm : dużo części z rozbiórki. 
Kamienna Góra, tel. 0501/09-82-86,0604/75-49-98 
FIAT REGATA, 1985 r. 1.5 E, 1.6 TC: różne części z  rozbiór
ki. Ścinawka średnia, woj. wałbrzyskie, tel. 0603/97-66-21 
FIAT REGATA, Tl PO, TEM PRA: głowica, pompa wtryskowa, 
alternator i inne. Żagań, tel. 0601/06-21-53 
FIAT RITMO, 1300 ccm, benzyna : silnik z osprzętem, bla
chy, reperaturki tył, inne. Duszniki Zdrój, tel. 0604/63-36-35 
FIAT RITMO : różne części z  rozbiórki. Komorniki, tel. 
0607/81-13-72
FIAT RITMO, 1700 ccm, d iese l: silnik, sUrzynia 5-biegowa, 
zawieszenie. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/734-73-00, 
062/734-73-23.
FIAT RITMO, 1714 ccm, diese l: głowica kompletna, pompa
wtryskowa, vacum pompa, pompa olejowa, tłoki (I szlif) i inne
silnika. Wołów, tel. 071/389-22-31
FIAT RITMO : silnik 1600 ccm, • 500 zł. Wrocław, tel.
071/785-96-42
FIAT RTIMO, 1986 r.: zderzak tylny, szyby, elementy zawie
szenia, liczniki do różnych modeli i inne. Jawor, tel. 
0608/47-26-97
FIAT SCUDO : oś tylna kpi. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
071/314-38-54
FIAT SEICENTO, 900 ccm : tłumik, - 250 zł. Bielawa, tel. 
0608/57-97-70
FIAT SEICENTO: zderzaki, maska, klapa tylna, drzwi. Lubin, 
tel. 0502/63-02-35,0601/07-92-86 
FIAT SEICENTO: amortyzator przedni (nowy). Oborniki Ślą
skie, tel. 071/310-15-80
FIAT SEICENTO : reflektor lewy, -1 50  zł. Oleśnica, tel. 
071/314-24-47,0609/24-50-71 
FIAT SEICENTO: różne części. Wrocław, teł. 0504/96-28-04 
FIAT SEICENTO: nowe błotniki, wzmocnienie przednie, kie
runkowskazy białe, hak, bagażnik dachowy, pasy czerwone, 
przekładnia, obrotomierz, amortyzatory, owiewki drzwiowe, 
spoiler tylny, blenda, lampy, felgi aluminiowe 5Jx13. Wrocław, 
tel. 0603/85-13-62
FIAT SEICENTO: błotnik nowy - 120 zł, refl. -100 zł, zderzaki 
-100 zł/szt. Wrocław, tel. 071/390-56-83 po godz. 16 
FIAT SEICENTO, 1000 ccm : silnik, skrzynia biegów kpi., dużo 
części blach., zaw iesz., plastiki f inne. Wrocław, tel. 
0605/11-26-18,0607/53-43-23 
FIAT SEICENTO : światła, wzmocnienie czołowe, błotniki, 
maska, lusterka, obrotomierz, przekładnia kierownicza, wa
hacze, szczęki, zwrotnice, przeguby, tylna półka, kanapa, 
zderzaki, felgi, listwy, pasy, elektronika. Wrocław, tel. 
0607/41-52-06
FIAT SEICENTO: nawiewy i przyciski do konsoli. Wrocław, 
tel. 0601/73-20-98
FIAT SEICENTO : zderzak tylny i przedni. Wrocław, tel. 
071/353-37-26
FIAT SEICENTO SPORTING: maska przednia, lampy, chłod
nica, zderzaki nowego typu, stabilizator, obrotomierz, listwy 
ozdobne, Zawieszenie, klapa tylna, błotnik prawy tylny. Wro
cław, tel. 0603/40-50-15
FIAT SEICENTO : drzwi przednie • 100 zł. Wrocław, tel. 
071/302-72-09
FIAT SEICENTO : błotniki, zderzaki, chłodnica, ścianka tyl
na. Wrocław, tel. 0601/67-07-08 
FIAT SEICENTO, 1998 r . : maska, błotniki, drzwi, reflektory, 
zderzaki, chłodnica, pompa wody, pokrywa tylna, lampy tyl
ne, wahacze tylne, ścianka tylna, kierunkowskazy. Wrocław, 
tel. 0601/83-47-50
FIAT SEICENTO, 1998 r., 900 ccm : srebrny zderzak tylny 
oraz silniczek wycieraczek. Wrocław, tel. 0606/68-92-45 
FIAT SEICENTO, 1999 r., 900 ccm : zawieszenia, pompa \ 
zbiornik paliwa, nagrzewnica, prędkościomierz, szyby, zde
rzak tylny, komputer, inne. Wrocław, tel. 071/364-47-45 
FIAT SIENA, 1400 ccrti: wahacze przednie, nowe, nie uży
wane, • 400 zł. Wrocław, tel. 0605/54-24-31 
FIAT SIENA, 1200 ccm: centralka sterowania poduszkąpow., 
koło kierownicy, poduszka pow., skrzynka głośnikowa sub- 
woofer, tanio. Wrocław, tel. 0501/92-84-59 
FIAT SIENA : bok prawy, dach, drzwi, silniki, skrzynie bie
gów, pokrywa silnika, zawieszenia i inne. Wrocław, tel. 
0503/74-80-58
FIAT SIENA: lampy, zderzaki. Wrocław, tel. 0502/29-43-24 
FIAT SENA, 1995 r.: maskę. Brzeg, tel. 0603/69-63-90 wie
czorem
FtAT SIENA, 1998 r .: chłodnica, maska, drzwi, zderzaki, re
flektory, wahacze, filtr pow., błotniki, błotnik tylny oprawy, kie
runkowskazy, wentylator, pokrywa tylna, halogeny, Wrocław, 
tel. 0601/83-47-50
FIAT SIENA, PALIO : zderzak przedni -150 zł, błotniki - 80 
zi/szL, wzmocnienie czołowe nowe - 200 zł, kierunkowskazy 
- 40 zł/szt. Wrocław, tel. 071/390-56-83 po godz. 16 
FIAT SIENA, PALIO, 1997 r., 1400 ccm : silnik, w całości lub 
na części, stan dobry. Lubin, tel. 0603/48-42-66, 
0605/39-93-39
FIAT TEMPRA, 1991/94 r . : blacharka, szyby, dfzwi, klamki, 
stacyjka; zbiornik, wspomaganie kierownicy, liczniki i inne, - 
100 zł. Ryczeń, woj. leszczyńskie, tel. 0601/05-81-98 
HAT TEMPRA, 1992 r., 1900 ccm, turbo O : silnik na części,
• 1.300 zł. Wschowa, tel. 0606/64-50-85 
FIAT T1PO: przekł. kierownicy (2 szt.).., tel. 0601/72-24-92 
FIAT T1PO: skrzynia biegów (5) z  półosiami i przegubami do 
1900 TD, piasty -700 zł, zbiornik paliwa - 50 zł, głowica, gło- 
wiczki z  wałkami rozrządu, kolektor ssący, monowtrysk do 
1600 DOHC - 600 zł lub zamienię na części do 1400. Dzier
żoniów, tel. 074/831-07-78 po godz.20 
FIAT TIPO, 1600 ccm, wtrysk: silnik i skrzynia biegów. Jele
nia Góra, tel. 075/755-39-04
FIAT TIPO : felgi aluminiowe, 15", rozstaw 98 mm. Kłodzko, 
tel. 074/868-78-91
FIAT TIPO : dach, maska, klapa, błotniki, zderzaki, oświetle
nie, plastiki, części mechaniczne i inne. Oleśnica, tel. 
071/314-98-47
RAT T IP 0 1.7,1.9 diesel: głowica, wałe, pompa wtryskowa 
do turbo D. Prochowice, tel. 0605/43-54-20,076/858-47-61 
FIAT TIPO : wszystkie części. Wilkowice, tel. 065/534-11-53

FIAT TIPO : grill, atrapa. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
FIAT TIPO: zderzak, lampa. Wrocław, teł. 0502/29-43-24 
FIAT TIPO, 1400 ccm, wtrysk: rozrusznik, alternator, monow
trysk, głowica, filtr powietrza, docisk sprzęgła, tarcza, skrzy
nia biegów, półosie, zwrotnica, komputer, cewka, czujnik pręd
kości obrotowej, układ zapłonowy, drzwi lewe przednie, kla
pa tylna, inne. Wrocław, tel. 0601/49-98-12 
FIAT TIPO, 1987 r. : części z  demontażu. Wrocław, tel. 
071/329-26-61 wewn. 53,0502/99-49-37 
FIAT TIPO, 1990 r.: silnik oclony, zawieszenie przednie i tyl
ne. Lubań. tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
FIAT TIPO, 1991 r . : zderzak tylny, stan b. dobry. Duszniki 
Zdrój, tel. 074/866-81-78
RAT TIPO, 1991 r., 1600 ccm : silnik, katalizator, zawiesze
nie tylne, elementy wnętrza. Wrocław, tel. 0502/11-83-81 
FIAT TIPO, 1991/92 r., 1900 ccm, turbo D : chłodnica powie
trza, pompa wspomagania. Legnica, tel. 076/866-42-70 po 
godz. 20
FIAT TIPO, 1991/92 r., 1900 ccm, turbo D : pompa wspoma
gania kierownicy, węże do wspomagania, termostat, interco- 
oler. Legnica, tel. 0606/68-30-86 
FIAT TIPO, 1992 r., 1400'ccm, iE : monowtrysk, centralka 
wtrysku, cewka, czujnik obrotów, katalizator, zegary, drzwi 
tylne kpi., belka tylna, kołyska, pompa hamulcowa z  serwem, 
przewody hamulcowe, zbiornik paliwa, sonda lambda. Jedli
na Zdrój, tel. 0604/14-19-10
FIAT TIPO, 1993 r„ 1400 ccm : błotniki, drzwi, maska, lampy, 
zderzak tylny, fotele, licznik, zawieszenie, kierownica, części 
silnika, alternator, skrzynia biegów, lusterka, felgi, ukł. wyde
chowy, silniczek wycieraczek, plastiki, przełączniki kierowni
cy, tapicerka, inne. Wrocław, tel. 0605/66-31-05 
FIAT TIPO, TEMPRA : silnik, skrzynia biegów. Prusice, tel. 
0606/40-03-11
FIAT TIPO, TEMPRA, CROMA, UNO, DUCATO: różne czę
ści. Oleśnica, tel. 071/398-13-29,0609/51-31-05 
FIAT TIPO, TEMPRA, UNO : oblachowanie, oświetlenie, zde
rzaki, zawieszenie, atrapy, chłodnice, przekł. kierownicy. 
Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT ULYSSE : klapa tylna kpi. + szyba. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,071/314-38-54 
FIAT ULYSSE : błotniki, zderzaki, drzwi, klapy tylne, lampy i 
inne. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
FIAT ULYSSE, SCUDO: oblachowanie, oświedenei, zderza
ki, zawieszenie, przekł. kierownicy i inne. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. ą-17,0608/41-76-04 
FIAT UNO, 1700 ccm, diesel: wał korbowy, tłoki, korbowody, 
termostat. Legnica, tel. 076/866-42-70 po godz. 20 
FlAT UNO, benzyna: skrzynia biegów (5) z  półosiami z  99 r. 
Legnica, tel. 076/866-42-70 po godz. 20 
FIAT UNO, 1700 ccm, diesel: skrzynia biegów (5), silnik, oclo
ne, stan b. dobry, gwarancja i inne. Legnica, tei. 
0601/78-25-72,076/722-95-21 w godz. 8-17 
FIAT UNO, 1700 ccm, d iese l: wał korbowy z  panewkami, 
korbowody, tłoki, koło zamachowe. Legnica, tel. 
0606/68-30-86
FIAT UNO : błotnik przedni lewy, maska silnika, krata wlotu
pow. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80
FIAT UNO, 1300 ccm : silnik; oclony, • 2.000 zł. Oława, tel.
071/313-48-63
FIAT UNO : drzwi, klapa bagażnika, szyby, siedzenia, zawie
szenie tylne i.przednie, zderzak tylny. Świdnica, tel. 
0607/11-84-65
RAT U N O : silniki 1000 i 1500 ccm i inne części. Wilkowice, 
tel. 065/534-11-53
FtAT UNO: bagażnik dachowy, felgi aluminiowe 5Jx13. Wro
cław, tel. 0601/80-99-18
RAT UNO : reflektor lewy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FIAT UNO, 1200 ccm, turbo: chłodnica wody. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
FIAT UNO, 1000 ccm, benzyna : skrzynia biegów, - 350 zł. 
Źelazków. tel. 062/769-12-17
FIAT UNO, 1984/85 r .: drzwi, szyby, dach, zawieszenia, fote
le i inne. Kalisz, tel. 062/752-02-02 
FIAT UNO, 1985 r., 1300 ccm, d ie se l: drzwi do modelu
3-drzwiowego, reflektory, kierunkowskazy, lampy tylne, pla
stiki, siedzenia, deska rozdzielcza, błotniki, zawieszenia, zde
rzaki i inne. Lubin, tel. 076/849-75-46 po godz. 19 
FIAT UNO, 1985 r., 1100 ccm : wszystkie części. Trzebnica, 
woj. wrocławskie, tel. 071/312-53-41 
RAT UNO, 1986 r . : błotnik, reflektor, szyby, Części silnika i 
inne. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
FIAT UNO, 1986 r., 1700 ccm, diesel: części z  rozbiórki. Le
gnica, tel. 0503/98-00-25
FIAT UNO. 1987 r.: zderzak tylny. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
RAT UNO, 1988 O 500 ccm : różne części. Gorzów, tel. 
0502/04-86-44
FIAT UNO, 1988 r., 1000 ccm : wzmocnienie czołowe - 80 zł, 
aparat zapłonu - 80 zł, cewka zapłon. - 50 zł. Kłodzko, tel. 
0601/62-91-17
FIAT UNO, 1988 r., 1400 ccm, benzyna: silnik, skrzynia bie
gów (5); półosie, chłodnica, zderzaki, szyby. Gromadka, tel. 
0608/73-62-57
FIAT UNO, 1988 r., 1000 ccm, F ire : silnik, skrzynia biegów, 
układ wydechowy, drzwi, szyby, koła, zamki i inne. Złotoryja, 
tel. 076/878-29-13,076/878-51-96 
FIAT UNO, 1989 r., 1400 ccm, turbo D : sprężarka - 200 zł, 
kolektor wydechowy - 80 zł, skrzynia biegów (5) - 500 zł, pół
osie z  łożyskami, 2 szt. - 300 zł, pompa wtryskowa • 300 zł, 
alternator -150 zł, nagrzewnica -150 zł. Ziełona Góra, tel. 
068/323-10-25 po godz. 20
FIAT UNO, 1989/99.r . : maska, błotniki, wzmocnienie czoło
we, atrapa, reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 
0601/59-21-76
FIAT UNO, 1992 r., 1500 ccm, wtrysk: osprzęt silnika, szyby; 
zawieszenie przednie, ukł. wydechowy, zawieszenie tylne, 
digiplex. Kąty Wrocł., tel. 071/316-86-07 
FIAT UNO, 1992 r., 1000 ccm: skrzynia biegów (5), koła, szyby 
uchylane, drzwi, klapy, siedzenia, alternator, błotniki, belka 
tylna, chłodnica, lampy, kolunlny McPhersona, amortyzatory, 
tablica rozdz., plastiki, silnik, lusterka, tapicerka, inne. Piława 
Górna, woj. wałbrzyskie, tel. 0604/94-06-88 
FIAT UNO, 1993 r.: błotnik przedni prawy i tylny lewy, kierun
kowskazy, reflektory, lampy, próg, zawias maski, zamek ma
ski, nadkole lewe przednie, dekiel skrzyni biegów, kieszeń 
drzwi, klamka, kopułka, listwy, osłony chłodnicy. Wrocław, tel. 
071/784-59-16
FIAT UNO, 1995 r., 70 tys. km, 1400 ccm, iE : monowtrysk, 
centralka wtrysku, cewka, czujniki obrotów, zegary, pasy, ko
lumny McPhersona, balka tylna kpi., pompa hamulcowa, ko
łyska, przekł. kierownicy, wydech, wahacze, zaciski hamul
ców, plastiki - stan b. dobry, tanio. Jedlina Zdrój, tel. 
0604/14-19-10
FIAT UNO, 1995/99 r . : błotniki L + P przód, lampy, kierun
kowskazy, maska, zderzak przedni, atrapa, drzwi prawe 
przednie, Krzemieniewo, woj. leszczyńskie, tel. 0605/46-07-24 
FIAT UNO, 1995/99 r., 1000 ccm 1400 ccm: wszystkie części 
używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36

RAT UNO, .1997 r . : drzwi, maśka, błotniki, siedzenia, skrzy
nia biegów (5), przekł. kierownićy, zawieszenia, klapa tylna, 
pasy i inne. Wrocław, tel. 0502/57-79-71 ■
FIAT UNO, 1998/00 r.: maska, błotniki, drzwi, reflektory, chłod
nica, wentylator, zderzaki, zawieszenia, pokrywa tylna, lam
pa tylna, halogeny, zwrotnica lewa. Wrocław,, tel. 
0601/83-47-50
FIAT UNO, TIPO : lampy, zderzaki, drzwi, elem. zawieszeń, 
wzmocnienie, skrzynie biegów, półosie, chłodnice i inne; Bo
lesławiec, tel. 075/644-94-78,0606/78-56-39 
FIAT UNO, TIPO, PANDA: rozrusznik, nowy, -120 zł. Świd
nica, tel. 074/853-07-94
O  FIAT IVECO - S ILN IK I: lveco 35, 45, 49, 59, 2.5 

TD, 2.5 TDi, 2.8 TDi, 2.5 D, lyeco  EuroCargo, 6.0 
TD i, A lfa  Rom eo  156, 2.0 16V, Tw in Spark. 
J e lc z -L a s k o w ic e ,  te l. 071/318-30-86, 
0601/58-24-14 84014901 

FORD, 1800 ccm, diesel: silnik. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
FORD, 60 tys. km, 1800 ccm, d iesel: silnik ze skrzynią bie
gów, oclony, - 2.600 zł. Świeradów Zdrój, tel. 0604/05-62-40 
FORD C A P R I: dużo części. Wrocław, tel. 0503/58-29-03, 
071/315-37-34
FORD CAPRI, 1974/86 r .: części i osprzęt silników 1.6,2.81, 
przekładnie kierownicze • 220 zł, wały napędowe 220-280 zł, 
kolumny McPhersona • 130 zł/szt.. skrzynie biegów (4)
350-450 zł, błotniki - 480 zł/szt., lampy tylne -120 zł/szt., spo
ilery 120-480 zł/szt. i inne. Wrocław, tel. 0601/94-54-20 
FORD CARGO, 1981 r . : most tylny, resory przednie i tylne, 
zawieszenie przednie, wał, felgi 16”, przekł. kierownicy i inne. 
Wrocław, tel. 071/349-27-14,0604/68-71-95 
FORD ECONOVAN : bardzo duży wybór części do różnych 
wersji i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 
065/543-41-95,0601/55-17-72

O  FORD ESCORT, 1600 ccm , benzyna : s iln ik  ♦ 
skrzynia b iegów - 900 zł, w szystk ie  częśc i wersji 
p ick-up oraz Opel A stra  II sedan: klapa tylna - 
300 zł. W rocław, tel. 071/342-70-41 wew. 300, 
0502/04-13-01 84015001

FORD ESCORT, 1600 ccm, diesel: silnik. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 0603/40-26-76
FORD ESCORT, 1800 ccm, turbo D : fabr. nowy, docisk sprzę
gła Luk-Motocraft, 90 KM, sierpień 94 - sierpień 97. Grodków, 
tel. 077/415-35-61 po godz.16 
FORD ESCORT : elementy blacharki. Kłodzko, tel. 
0502/12-06-87
FORD ESCORT, XR 3 i: silnik, skrzynia biegów (5). Kłodzko, 
tel. 0607/74-90-98
FORD ESCORT: silnik, skrzynia biegów, oclone, gwarancja, 
stan b. dobry i inne. Legnica, tel. 076/722-95-21 w godz. 8-17, 
0601/78-25-72
FORD ESCORT, 1400 ccm, benzyna : głowica silnika, - 200 
zł. Leśna, teł. 075/721-17-73
FORD ESCORT, 1600 ccm, diesel: silnik, stan b. dobry, skrzy
nia biegów, udokumentowane pochodzenie, -1.000 zł. Lubin, 
tel. 0605/14-36-90
FORD ESCO RT: komputer, moduł zapłonowy. 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 : silnik, zawieszenia, oblachowanie i inne. 
Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
FORD ESCORT, 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów. Świdni
ca. tel. 074/853-61-70
FORD ESCORT KOMBI, SEDAN : maska, tylny zderzak. 
Wałbrzych, tel. 0607/36-85-64 
FORD ESCORT: silniki 1300,1400,1600 cmm i inne części. 
Wilkowice, tel. 065/534-11-53
FORD ESCORT IV, V : maska, błotniki, wzmocnienie czoło
we, zderzak, reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 
0603/66-97-27 ^  :
FORD ESCORT: zaciski, konsola na biegi, obudowa nagrzew
nicy, obudowa hamulca ręcznego, drążek kier., belka między 
podłużnicami, 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 oryginalne, fabrycznie nowe: podłużnica pra
wa i lewa, drzwi tylne lewe, drzwi przednie lewe, zderzak tyl
ny, belka przednia (wzmocnienie). Wrocław, tel. 
0503/33-82-13
FORD ESCORT, 1600 ccm: silnik z  dokumentacją -1.000 zł, 
skrzynia biegów - 300 zł, stan dobry. Zielona Góra, tel. 
068/327-44-08
FORD ESCORT, 1300 ccm, benzyna: skrzynia biegów, • 400 
zł. Źelazków, tel. 062/769-12-17 
FORD ESCORT, 1980/89 r., 1300 ccm : skrzynia biegów, au
tomatic i manualna (5), silnik, zawieszenie przednie i tylne, 
lampy, lusterka, drzwi, maski, szyby boczne, rozrusznik, gaż
nik, wspomaganie, nagrzewnica i inne. Lwówek śląski, tel. 
0602/36-34-97,075/784-32-23,075/784-30-87 
FORD ESCORT, 1980/90 r.: tylne drzwi lewe uzbrojone, kla
pa tylna z szybą, szyby boczne, serwo z  pompą hamulcową, 
półośki, inst. elektr., wentylator, zegary, lewy kierunkowskaz, 
lampy przednie, tylna piasta, amortyzator ze sprężyną, obu
dowa dmuchawy, linka hamulca ręcznego itp. Bystrzyca Kłodz
ka. tel. 074/644-21-48
FORD ESCORT, 1980/90 r., 1.3,1.6 I : silnik, skrzynia bie
gów, szyba, drzwi, lampy, zderzaki, zawieszenie, chłodnica, 
gaźnik, rozdzielacz paliwa, przełączniki. Wrocław, tel. 
071/311-54-53,0605/25-41-67 
FORD ESCORT, 1981 r., 1100 ccm, benzyna : silnik, kom
pletna dokumentacja, sprawny, - 500 zł. Brzeg, tel. 
077/416-23-90
FORD ESCORT, 1981 r., 1300 ccm : skrzynia biegów (4), gło
wica (1.6), McPhersony i inne drobne części. Zgorzelec, tel. 
075/775-70-/3 lub 0501/62-33-99 
FORD ESCORT, 1982 r.: różne części. Sobieszów, woj. jele
niogórskie, tel. 0609/63-96-19
FORD ESCORT XR3i, 1982 r.. 1600 ccm : skrzynia biegów 
(5), silnik i inne. Legnica, tel. 0608/83-32-22 
FORD ESCORT, 1983 r . : reflektory przednie, • 50 zł ./szt.. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-61-18,0600/31-98-35 
FORD ESCORT, 1983/89 r . : klapy, drzwi, lampy, lusterka, 
alternatory, zawieszenia, półosie, głowice, do modelu
5-drzwiowego. Środa ś lą ska , tel. 071/317-53*32, 
0603/82-24-69
FORD ESCORT, 1983/91 r , 1300 ccm. 1600: silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenie, lampy, chłodnica, osprzęt silnika, mo
sty, belki, błotniki, zderzaki, klapa, półosie, baki, koła, szyby, 
drzwi, dach i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
FORD ESCORT, 1984 r. : drzwi, klapa, ukł. wydechowy, 
osprzęt silnika, zawieszenia i inne. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
FORD ESCORT, 1984 r., 1300 ccm, benzyna 3-drzwiowy: 
prawie wszystkie części z demontażu, oraz silnik z osprzę
tem 1600 ccm benzyna 89 r., po remoncie, skrzynia biegów 
(5), fotele, kanapa, stan b. dobry. Karpacz, tel. 075/761-86-79 
po godz. 20
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FORD ESCORT, 1984 r., 120 tys. km, 1300 ccm, benzyna : 
skrzynia biegów (5). 2 szt., silnik 1.6, na części, reflektory, 
felgi aluminiowe, rozrusznik, alternator, półosie, chłodnica. 
Henryków, gm. Szprotawa, tel. 0607/51-52-57 
FORD ESCORT, 1984 r., 1600 ccm, benzyna : części z  de
montażu. Różyniec, gm. Gromadka, tel. 0601/70-56-43 
FORD ESCORT, 1984 r . : błotnik lewy tylny. Świdnica, tel. 
074/852-45-26,0605/24-77-53 
FORD ESCORT, 1984 r., 1600 ccm 5-drzwiowy: klapa tylna ♦ 
szyba + wycieraczka - 100 zł, drzwi uzbrojone - 50 zł, klapa 
silnika • 60 zł, siedzenia - 30 zł, lusterko - 30 zł, reflektor • 40 
zł, nagrzewnica • 50 zł. Wrocław, tel. 0605/45-61-28 
FORD ESCORT, 1984 r . : lampa tylna prawa. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
FORD ESCORT, 1985 r .: drzwi tylne lewe, klapa tylna, szyby 
boczne, wahacz tylny, lampy, śilniki wycieraczek, silniki spry- 
skiwaczy, zbiornik wyrównawczy, licznik, włącznik świateł, 
lusterko wewnętrzne, wentylator, dmuchawa, inne. Kłodzko, 
tel. 074/647-12-26,074/868-72-31 
FORD ESCORT XR3i, 1985/88 r.. 1600 ccm : szyby, skrzynia 
biegów, klapa tylna, rozrusznik i inne. Lubin, tel. 0608/17-26-96 
FORD ESCORT XR3i CABRIO, 1985/90 r.. 1600 ccm, wtrysk 
: silnik, skrzynia biegów (5), części mechaniczne, drzwi, szy
by, lampy, felgi aluminiowe 14a i inne. Żagań, tel. 
0603/25-97-08
FORD ESCORT, 1986 r., 1600 ccm, diesel: silnik. Lubomierz, 
tel. 0605/20-41-53
FORD ESCORTKOMBI, 1986 r., 1300 ccm: dach, drzwi, błot
nik tylny, silnik oraz skrzynia biegów (5). Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
FORD ESCORT, 1986 r.. 1600 ccm, diesel: silnik i inne. Żary, 
tel. 068/374-35-72 wewn. 310
FORD ESCORT CABRIO. 1986 r.. 1300 ccm : skrzynia bie
gów, zawieszenie, lampy, silniki, mosty, belki, osprzęt silnika, 
chłodnica, drzwi, szyby, dach, półosie i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
FORD ESCORT, 1986/91 r., 1600 ccm, wtrysk, : ćwiartka 
przednia lewa, drzwi lewe, zawieszenie przednie, ukł. kierow
niczy i hamulcowy, konsola, kolumna kierownicy, wtryskiwa- 
cze, komputery, zderzak tylny, linki, lampy, kierunkowskazy i 
inne. Chojnów, tel. 076/818-77-91 po godz. 20 
FORD ESCORT, 1986/91 r., 1900 ccm, diesel, wtrysk: części 
silnika, skrzynia biegów, klapy, zawieszenia, lampy, lusterka, 
rozrusznik i inne. Nowa Wieś Legnicka, tel. 0601/79-18-30 
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, d iesel: wałek rozrządu, 
głowica (na części), przełącznik świateł, lampa tylna prawa. 
Kłodzko, teł. 0601/62-91-17
FORD ESCORT XR3i, 1987 r.: klapa tylna ze spoilerem, czar
ny, -100 zł. Przygórze, woj. wałbrzyskie, teł. 0604/59-66-94, 
0608/85-95-99
FORD ESCORT, 1987 r., 1400 ccm, benzyna : rozrusznik, 
gaźnik, aparat zapłonu. Chojnów, tel. 0600/64-01-22, 
076/817-26-86
FORD ESCORT, 1987 r., 1400 ccm : zawieszenie tylne, za
wieszenie przednie, skrzynia biegów (4), licznik, lusterka, ta
picerka, konsola i inne elementy z  rozbiórki. Świdnica, tel. 
074/853-61-70
FORD ESCORT KOMBI, 1987 r.. 1300 ccm : różne części. 
Wrocław, tel. 0602/68-90-83
FORD ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: stacyjka, skrzy
nia biegów (5) • 350 zł, lampy, lusterka, szyba przednia. By
tom Odrzański, teł. 0603/20-27-12 
FORD ESCORT, 1988 r.: szyba przednia, -100 zł. Malczyce, 
tel. 071/317-97-81,0603/79-63-94 
FORD ESCORT, 1968 r . : lampy, wahacze, półosie, gaźnik, 
aparat zapłonu do poj. 1.3, drążek reakcyjny, licznik i inne. 
Mierzowice, woj. legnickie, gm. Prochowice, tel. 
0606/10-64-73
FORD ESCORT, 1988 r., 1400 ccm, 1600, benzyna : silnik, 
skrzynia biegów, zawieszenia. Żary, tel. 068/374-09-39 
FORD ESCORT, 1989 r., 1800 ccm, diesel: wał korbowy, tło
ki, rozrusznik, chłodnica, wentylator, filtr pow., lusterko lewe, 
koło zamach., przełączniki kierownicy, wtryskiwacze. Kłodz
ko, tel. 0601/62-91-17
FORD ESCORT, 1989 r., 1600 ccm, benzyna: silnik, - 300 zł. 
Lubomierz, tel. 0605/20-41-53
FORD ESCORT, 1989 r., 1300 ccm: silnik Z osprzętem, skrzy
nia biegów (5), drzwi, 4 szt., zawieszenia, zbiornik paliwa, 
zderzak tylny • ok. 600 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/481-70-69
FORD ESCORT, 1989 r. 1.4,1.6 D : skrzynia biegów (5), sil
niki, drzwi, maska, błotniki, lampy, sprężyny, piasty, półosie, 
amortyzatory, felgi aluminiowe, tarcze hamulcowe, klapa tyl
na, głowica, wzmocnienie czołowe, sprężyny, nadkola, osprzęt 
silnjka, zbiornik paliwa, serwo. Wojcieszów, tel. 0601/96-06-14 
FORD ESCORT, 1989 r., 1400 ccm, benzyna: silnik, stan b. 
dobry, drzwi, zawieszenia, maski, wnętrze, inne. Wrocław, tel. 
071/315-10-19
FORD ESCORT, 1989 r., 150 tys. km, 1600 ccm, d iesel: sil
nik, skrzynia biegów, zawieszenia, elementy blacharki. Żary, 
tel. 068/374-09-39
FORD ESCORT, 1990 r., 1300 ccm i poj. 1400,1600 ccm: 
siln ik oclony,, skrzynia biegów i inne. Lubań, tel. 
075/721-52-31,0604/56-15-28 
FORD ESCORT, 1990 r., 1800 ccm, diese l: wszystkie czę
ści. .. teł. 0607/29-53-21
FORD ESCORT, 1990 r .: błotnik tylny, lewa i prawa strona, 
nowe - 400 zł. Wrocław, tel. 0501/44-86-13 
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, d iese l: silnik. Jelenia 
Góra, tel. 075/755-39-04
FORD ESCORT, 1991 r., 1100 ccm, wtrysk: gażnik na czę
ści, moduły, serwo ham., wentylator chłodnicy, rozrusznik, 
przekł. kierownicy, przełączniki kierownicy, silniczki refiekt., 
sonda. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
FORD ESCORT, 1991 r.: klapa tylna, chłodnice, maska silni
ka i inne części. Lubin, tel. 0603/04-19-15 
FORD ESCORT, 1991 r . : zderzak przedni. Wałbrzych, tel. 
0502/23-04-67
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel: części blacharki 
i mechaniczne, używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
FORD ESCORT, 1992 r„ 1800 ccm, diesel: skrzynia biegów 
uszkodzona • 250 zł. Czernica Wr., tel. 071/318-03-21 wie
czorem
FORD ESCORT, 1992 r . : felgi aluminiowe, stan b. dobry, 4 
sztuki, 13 cali. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-34-16 
FORD ESCORT, 1992 r., 1800 ccm, diesel: skrzynia biegów 
(5), - 600 zł. Legnica, tel. 076/721-74-00 
FORD ESCORT, 1992 r.: tylne lampy, przednie i tylne zawie
szanie, skrzynia biegówT tylny zderzak, przednie fotele, de
ska rozdzielcza i inne. Legnica, tel. 0603/92-76-30 
FORD ESCORT. 1992 r. 1/3,1.4,1.6,1.6 DOHC: silniki, skrzy
nia biegów (5). drzwi, maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, 
lampy, chłodnica, zderzaki, piasty, półosie, amortyzatory, sprę

żyny, wahacze, klapa tylna, błotniki tylne, belka tylna, serwo, 
przekł. kierownicy, tarcze. Wojcieszów, tel. 0601/96-06-14 
FORD ESCORT, 1992 r„ 1400 ccm, benzyna: silnik, stan b. 
dobry, drzwi, zawieszenia, fotele, inne. Wrocław, tei. 
0608/29-29*83
FORD ESCORT KOMBI, 1992/95 r . : zderzaki, lampy. Wro
cław, tel. 0502/29-43-24
FORD ESCORT, 1993 r .: chłodnica -100 zł, kierunkowskaz 
przedni nowy - 60 zł. Wrocław, tel. 071/390-56-83 
FORD ESCORT, 1993 r., 1600 ccm, 16V 3-drzwiowy: dach, 
głowica, miska olejowa, pompa wody, tłoki, korbowody, 
McPherson przedni, koło zamachowe, przekładnia kierowni
cza, ćwiartka przednia prawa, tapicerka drzwi i inne. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r.: oś tylna, sprężyny, stacyka 
przekaźników, szyba tylna boczna lewa, linki, poduszki, szy
berdach. Mierzowice, woj. legnickie, gm. Prochowice, tel. 
0606/10-64-73
FORD ESCORT, 1993 r., 1800 ccm, turbo D : misa olejowa, - 
250 zł. Świdnica, teł. 074/640-77-99 
FORD ESCORT, 1993 r. 5-drzwiowy: poszycie dachu, nowe, 
•200 zł. Wrocław, tel. 353-57-44 
FORD ESCORT, 1993 r., 1600 ccm, 16V: różne części. Wro
cław, tel. 0602/68-90-83
FORD ESCORT RS, 1993/94 r., 2000 ccm, 16V : silnik ze 
skrzynią biegów. Zgorzelec, tel. 0605/04-62-26 
FORD ESCORT, 1994 r .: tylny lewy trójkąL Bystrzyca Kłodz
ka, tol. 0603/40-26-76
FORD ESCORT, 1994 r., 1400 ccm : kolumny McPhersona, 
chłodnica. Siechnice, tel. 071/311*54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
FORD ESCORT, 1994 r . : reflektor lewy, • 100 zł. Szczytna, 
tel. 074/868-30-51,0604/65-61-95 
FORD ESCORT, 1994 r., 1800 ccm. 16V, 3-drzwiowy: hak, 
tłumik, wahacze, inst. elektryczna, półosie, lewe ćwiartki, tyl
ny zderzak, zbiornik paliwa, filtr powietrza, konsola, koła 13*. 
komputer. Wrocław, tel. 0604/36-35-30 
FORD ESCORT, 1995 r . : maska, -100 zł. Lwówek Śl., tel. 
075/782-29-44
FORD ESCORT, 1995 r., 1600 ccm : różne części. Wrocław, 
tel. 0600/66-31-05
FORD ESCORT SEDAN, 1995 r.: zderzak tylny nowy, grana
towy. Wrocław, tel. 0607/28-52-38.071/329-59-93 
FORD ESCORT, 1995/01 r.,: kpi. boczne lusterka lewe i pra
we, ręczna lub elektr. reg., z  podgrzewaniem. Wrocław, tel. 
0604/94-65-21
FORD ESCORT, 1995/99 r., 1600 ccm, 16V : drzwi, szyby, 
elementy blacharki, nagrzewnica, agregat klimatyzacji + rur
ki, reflektory, osprzęt silnika, półosie i inne. Lubin, tel. 
0605/57-87-37
FORD ESCORT, 1996 r., 1800 ccm, diesel: belka tylna, roz
rusznik, elementy silnika, choinka do skrzyni biegów. Duszni
ki Zdrój, tel. 0603/74-62-58
FORD ESCORT KOMBI, 1996 r . : zderzak przedni i tylny. 
Wałbrzych, tel. 0502/23-04-67 
FORD ESCORT, 1997 r. 3-drzwiowy : dach, szyberdach, 
ćwiartkatylna prawa, tapicerka, el. podnośniki szyb, nagrzew
nica i inne. Jelenia Góra, tel. 0603/45-73-54 
FORD ESCORT, 1998 r., 20 tys. km, 1800 ccm, turbo D : za
wieszenie przednie, ukł. kierowniczy, błotniki, pompa wtrysko
wa, alternator i inne. Gromadka, tel. 07.6/817-20-73, 
0601/75-93-91
FORD ESCORT, 1998 r .: zderzak tylny, atrapa typu .plaster 
miodu’ , atrapa do przedniego zderzaka. Legnica, tei. 
076/856-04-68
FORD ESCORT, 1998 r., 1600 ccm : zderzaki, drzwi, klapa 
tylna, zderzak tylny, lampy. Lubin, teł. 0601/42-28-54 
FORD ESCORT, FIESTA: silnik 1600 ccm, diesel, 1800 ccm, 
TD, silnik na części (100Ó ccm, benzyna, 1300 ccm, benzy
na), skrzynia biegów, zawieszenie, oblachowanie, oświetle
nie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FORD ESCORT^ FIESTA, 1986 r . : różne części. Wrocław, 
tell 071/312-53-41
FORD ESCORT, RESTA, 1990 r., 1400 ccm, benzyna: silnik 
i wszystkie podzespoły mechniczne. Chojnów, tel. 
076/819-17-65.076/818-70-01 
FORD ESCORT, FIESTA, 1992 r., 1800 ccm, diesel: bagnet, 
pompa oleju, kolektor ssący alum., kolektor wydechowy, koła 
rozrządu, łapy, smok. Oława, tel. 071/313-35-12 
FORD ESCORT, FIESTA, 1993 r.. 1400 ccm : silniki. Lubin, 
tel. 0606/40-57-09
O  FORD ESCORT, SIERRA, ORION, SCORPIO, FIE

STA, MONDEO, TRANSIT, roczn ik i 1980-2000: 
lampy, reflektory, k ierunkow skazy, halogeny, 
a trapy , zd 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 F 150,350.5800 ccm : skrzynia biegów (automatycz
na), zestaw naprawczy kpi., konwektor (nowy) + kpi. uszcze
lek, - 2.000 zł. Kłodzko, tel. 0602/65-77-20 
FORD FESTA, 1100 ccm : silnik. Kępno, tel. 062/781-02-60, 
0601/89-10-61
FORD FIESTA : elementy blacharki. Kłodzko, tel. 
0502/12-06-87
FORD RESTA, 1600 ccm, diesel: silnik, stan b. dobry, skrzy
nia biegów, udokumentowane pochodzenie, -1.000 zł. Lubin, 
tel. 0605/14-36-90
FORD FESTA  : fotel kierowcy, el. reguł., pirotech. napina
cze, - 250 zł. Trzebnica, teł. 071/312-17-09,0602/50-80-10 
FORD FESTA  : różne części z  demontażu. Wąsosz, tel. 
065/543-76-31
FORD R E S T A : silniki 1100 i 1300 ccm i inne części. Wilko
wice, tel. 065/534-13-39
FORD RESTA, 70 tys. km : silnik kpi, - 400 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/359-49-62
FORD RESTA, 1979 r .: silnik .na chodzie", skrzynia biegów, 
lampy, maska, szyby, klapa tylna i inne. Nowa Ruda, tel. 
074/872-32-90.
FORD FIESTA, 1980/94 r., benzyna, diesel: półosie, waha
cze, McPhersony, maska, alternator, pompa paliwa, drzwi, 
szyby, siedzenia, stacyjka, części silników i inne części do 
różnych modeli. Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
FORD FESTA, 1981 r., 1100 ccm : wał korbowy kpi., Jcorbo- 
wody, tłoki, głowica, aparat zapłonu, skrzynia biegów, pompa 
wody, pompa oleju, tarcza sprzęgła. Wykroty, tel. 
075/732-10-73
FORD FESTA, 1987 r., 1100 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
części mechaniczne i wyposażenia elektrycznego, części 
karoserii i inne. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 
0607/40-34-26
FORD FESTA, 1987 r., 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów 
(5), pompa paliwa, oś tylna, klapa tylna, chłodnica, głowica, 
zderzak przedni, pompa paliwa, tarcza sprzęgła, drzwi pra
we do modelu 3-drzwiowego. Lwówek ś lą sk i, tel. 
075/782-23-29
FORD FESTA, 1987 r .: reflektor prawy, nowy. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
FORD FIESTA, 1988 r., 1100 ccm, benzyna : silnik, różne 
części z  demontażu. Legnica, tel. 0605/85-58-00 
FORD FESTA, 1988 r. 1.0,1.6 D: skrzynia biegów (5), silnik, 
drzwi, szyby, klapa tylna, kolumny McPhersona, felgi, rozrusz
nik, alternator, przekł. kierownicy, linki, plastiki, akumulatory, 
wahacze, przeguby, półosie, inne. Piława Górna, tel. 
074/837-23-43,0605/94-66-63 
FORD FIESTA, 1988 r., 1600 ccm, d iesel: chłodnica z wia
trakiem, klapa tylna i maska. Wrocław, tel. 389-08-30 
FORD RESTA, 1989 r., 913 ccm : amortyzatory przód i tył. 
nowe. Brzeg Dolny, tel. 0600/25-46-60 lub 071/319-64-65 
FORD FESTA, 1989 r,, 1100 ccm : silnik, jednopunktowy 
wtrysk, zawieszenia, części blacharki, skrzynia bieg., szyby i 
inne. Leśna, tel. 075/721-17-75 lub 0609/44-33-28
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FORD FIESTA, 1989 r . : tylny zderzak • 100 zł. Wrodaw, tel. 
0501/44-88-13
FORD FIESTA, 1989/95 r., 1800 ccm, d iese l: skrzynia bie
gów (5), - 400 zł. Gryfów, tel. 0606/44-15-31 
FORD FIESTA, 1989/96 r .: maska, błotniki, kierunkowskazy, 
reflektory, wzmocnienie czołowe, zderzak, atrapa. Wrocław, 
tel. 0603/66-97-27
FORD FIESTA, 1990 r., benzyna : różne części + silnik na
części. Russów, woj. kaliskie, tel. 0600/85-25-01
FORD FIESTA, 1990 r. : lampy tylne. Chojnów, tel.
0600/64-01 -22,076/817-26-86
FORD FIESTA, 1990 r . : zderzak tylny - 30 zł. Leszno, tel.
0603/05-84-80
FORD RESTA, 1990 r . : poduszki powietrzne kpi., oblacho- 
wanie, zawieszenia, lampy. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
FORD FIESTA, 1990 r., 1100 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie, chłodnica, osprzęt silnika, szyby, drzwi, dach, 
koła (90% części). Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
FORD FIESTA, 1990 r., 1100 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie, chłodnica, szyby, osprzęt silnika, koła, 95% Czę
ści. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
FORD FIESTA, 1990 r., 1100 ccm, benzyna : części silnika, 
rtióno wtrysk -120 zł, cewka • 40 zł, katalizator - 80 zł. Żary, 
tel. 0601/88-35-95
FORD RESTA, 1991 r .: drzwi tylne, zawieszenia, lampy, ele
menty wnętrza, półosie, skrzynia biegów (4), wzmocnienie 
czołowe, nagrzewnica i inne. Jelenia Góra, tel. 0603/45-73-54 
FORD FIESTA, 1991 r . : lampa tylna prawa. Kamieniec Ząb
kowicki, tel. 074/817-35-05,0607/40-77-23 
FORD RESTA, 1991 r. : zderzaki, maska. Wałbrzych, tel. 
0607/36-85-64
FORD FIESTA, 1991 r. : błotnik przedni prawy, kierunkow
skazy, pas dolny, reflektory przednie, zderzak tylny, atrapa, 
chłodnica, listwa błotnika, listwy drzwi, listwa dachowa, półka 
bagażnika, zawias maski,, wykładzina boku bagażnika. Wro
cław. te l 07.1/784r59-16
FORD RESTA, 1991 r., benzyna: silnik 1.1E, 1.4E, skrzynia 
biegów, fotele, kanapa, półka tylna, zderzaki, konsola, zbior
nik paliwa, nagrzewnica, serwo, listwa kierownicza, drzwi pra
we i inne części. Wrocław, tel. 071/373-87-98,0606/49-34-97 
FORD FIESTA, 1991 r., 87 tys. km, 1000 ccm, 1100, benzyna 
: silnik. - 900 zl. Żary. tel. 0602/44-30-42 
FORD FIESTA, 1992 r . : drzwi przednie lewe. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
FORD FIESTA, 1992 r . : felgi aluminiowe, 4 sztuki, 13 cali, 
stan, stan dobry. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/817-34-16 
FORD RESTA, 1993/01 rM : kpi. boczne lusterka lewe i pra
we, ręczna lub elektr. reg., z podgrzewaniem. Wrocław, tel. 
0604/94-65-21
FORD FIESTA, 1994 r., 1300 ccm : różne części oprócz bla
charki. Legnica, tel. 0601/84-47-45 
FORD FIESTA, 1994 r.: wszystkie części przodu. Świeradów 
Zdrój. tel. 0604/05-62-40
FORD RESTA, 1994 r . : dach, zawieszenie przednie i tylne, 
przekładnia kierownicza, rozrusznik, inne drobne części/stan 
b. dobry. Wrocław, tel. 329-21-76,0603/07-66-72 
FORD FIESTA, 1994 r .: tylny zderzak -110 zł. Wrocław, tel. 
0501/44-86-13
FORD FIESTA, 1994 r . : reflektory, lampa tylna prawa. Wro
cław, tel. 0601/73-97-72
FORD RESTA, 1997 r., 1300 ccm, E-duro 2-drzwiowy: różne 
części. Brenno, woj. leszczyńskie, tel. 0603/31-64-30 
FORD FIESTA. 1997 r . : zderzak. Oława, tel. 0602/88-49-71 
FORD RESTA, 1997 r . : ćwiartka przednia, belka tylna, błot
niki tylne z  pasem tylnym, zbiornik paliwa, licznik. Kalisz, tel. 
0502/55-89-57
FORD FIESTA, 1997 r .: lusterko lewe nielakierowane, ręcz
na reguł., zaślepka do tylnego zderzaka, listwa drzwi przed
nich lakierowana. Kępno, tel. 062/782-43-40 
FORD FIESTA, 1997 r., 1250 ccm, Zetec: klimatyzacja kpi., 
chłodnica z wentylatorem, części silnika, zawieszenie przed
nie, ukł. kierowniczy. Pleszew, tel. 0502/55-97-32 
FORD FIESTA, 1997 r . : fotel kierowcy el. reguł, z  pirotech
nicznym napinaczem - 220 zł, pas kierowcy -130 źi lub ra
zem 300 zł, plastiki wnętrza. Trzebnica, tel. 071/312-17-09 
do godz. 14,0602/50-80-10
FORD FIESTA, 1997 r., 1300 Ccm : skrzynia biegów, zawie
szenie silnika, zawieszenie przednie, drzwi, 3-drzwiowy. Wro
cław, tel. 365-52-33,0601/69-63-39 
FORD FIESTA, 1997 r., 1250 ccm, Żetec: skrzynia biegów, 
półosie, osprzęt silnika, głowica, lampy tylne, oś tylna, szyby 
tylne, amortyzatory tylne, komputer, el. podnośniki szyb, 
przekł. kierownicy ze wspomaganiem. Wrocław, tel. 
0502/93-97-27 .
FORD FIESTA, 1998 r„ 1300 ccm, ENDURO: sprzęgło, do
cisk, rozrusznik, kolumna McPhersona prawa, lewy wahacz, 
moduły i inne, ABS. Jawor, tel. 0601/74-62-22.
FORD FIESTA, 1998 r . : deska rozdz. - 250 zł, maglownica 
ze wspomaganiem. Rawicz, tel. 0603/99-24-24 
FORD FIESTA, 1998 r., 1300 ccm, benzyna, ENDURA-E : 
pompa' wspomagania, nowa •' 150 zł. W ąsosz, tel. 
065/543-76-31
FORD FIESTA, 1998 r .: reflektory, błotniki, zderzaki, maska, 
zawieszenie przednie i tylne. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FORD FIESTA, 1999 r. : częśc i różne. Kłodzko, tel. 
0601/62-91-17
FORD RESTA, 1999 r .: błotnik przedni lewy (nowy). Oborni
ki Śląskie, tel. 071/310-15-80
FORD FIESTA, SCORPIO, 1988/90 r., benzyna: części uży
wane. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
FORD FOCUS : kolumna kierownicza, węże I zbiorniczek - 
800 zł, kierownica skórzana - 200 zł, poduszka silnika • 50 zł, 
listwa klapy tylnej - 50 zł, felgi aluminiowe 7Jx15 - 700 żł. 
Bogatynia, tel. 0602/50-02-33
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 : różne części z demontażu. Wąsosz, tel. 
065/543-76-31
FORD FOCUS, 1998 r. : błotniki przednie, reflektor prawy, 
zderzak tylny i przedni. Lubin, tel. 0601/42-28-54 
O  FORD FOCUS, 1998/01 r . : tylny zderzak, tylne 

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

FORD FOCUS, 1999 r . : poduszki powietrzne kierowca, pa
sażer, sensor. • 1.900 zł. Kłodzko, tel. 074/867-42-70, 
0607/23-18-85
FORD FOCUS. 1999 r.. 1600 ccm, benzyna ZETEC: chłodni
ca wody -140 zł, chłodnica klimatyzacji • 180 zł, belka pod 
chłodnice - 40 zł, grill zderzaka (kratka) do halogenów • 40 zł. 
Wąsosz, tel. 065/543-76-31
FORD FOCUS, 1999 r. 3-drzwiowy: dach, drzwi, tapicerki, 
plastiki, radio Ford 5000. Jelenia Góra, tel. 0605/41-89-74 
(ke0097)
FORD FOCUS, MONDEO : reflektory, maski, błotniki, zde
rzaki, zawieszenie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FORD GALAXY po 95 r.: elementy blacharki, części mecha
niczne, duży wybór. Drezdenko, tel. 095/762-01-06, 
0602/18-44-78
FORD G A LA X Y  : roleta bagażnika. Strzelin , tel. 
0604/84-01-75
FORD GALAXY, 2000 r., 2300 ccm : lampy, maska, błotniki, 
drzwi, szyby, wzmocnienie, chłodnice, klimatyzacja, lusterka, 
zawieszenia, ława silnika, skrzynia biegów, półosie, plastiki, 
dach i inne. Legnica, tel. 0605/78-53-53

FORD GRANADA, 1979 r. : części używane. Leszno, tel. 
0608/04-54-29
FORD GRANADA, 1983 r., 2100 ccm, diesel: wszystkie czę
ści. Wrocław, tel. 0605/07-09-33 
FORD GRANADA, 1984 r . : części i osprzęt silnika, wał na
pędowe • 220 zł, przekładnia kierownicza, po remoncie • 220 
zł, przekładnia kierownicza ze wspomaganiem • 420 zł, mo
duły 90-110 zł, przekaźniki, most tylny • 300 zł, półosie - 90 
zł/szt., amortyzatory - 75 zł/szt. i inne. Wrocław, tel. 
0601/94-54-20
FORD GRANADA, 1984 r .: maska, zawieszenia, siedzenia, 
drzwi tylne prawe. Wrocław, tel. 0604/46-55-71 
FORD K A : lampa przednia. Gromadka, tel. 076/817-25-82 
FORD K A  : maska. Siechnice, tel. 071/311-Ś4-13 w 
godz. 9-17,0608/41-76-04
FORD K A : błotnik przedni prawy. Wrocław, tel. 0601/73-97-72 
FORD K A  : lampy przednie nowe. Wrocław, tel. 
071/316-52-94,0501/55-88-74 
FORD KA, 1998 r., 1300 ccm, benzyna, ENDURA-E: pompa 
wspomagania, nowa -150 zł. Wąsosz, tel. 065/543-76-31 
FORD MERCURY: silnik 2000 ccm, DOHC, drzwi i inne. Pru
sice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
FORD MONDEO KOMBI: zawieszenia, drzwi przednie, błot
nik prawy. Świdnica, tel. 074/856-98-15,0601/50-40-54 
FORD MONDEO KOM BI: roleta bagażnika, atrapa wewn. 
klapy tylnej, relingi dachowe. Trzebnica, tel. 071/312-32-91 
FORD MONDEO oryginalne, fabrycznie nowe, 5-drzwiowy: 
klapa tylna, drzwi tylne prawe, błotnik przedni prawy, zderzak 
tylny. Wrocław, tel. 0503/33-82-13 
FORD MONDEO, 1993 r., 1800 ccm, turbo D : misa olejowa, 
- 250 zł. Świdnica, tel. 074/640-77-99 
FORD MONDEO, 1993/00 r., :kpl. boczne lusterka lewe i pra
we, ręczna lub elektr. reg., z podgrzewaniem'. Wrocław, tel. 
0604/94-65-21
FORD MONDEO, 1993/96 r . : 2 poduszki pow. (kierowcy I 
pasażera), taśma, sensor, parapet, półka tylna. Oława, tel. 
0604/85-40-04
FORD MONDEO SEDAN, 1994 r., 89 tys. km, 1800 ccm, 16V 
: osprzęt silnika, błotnik przednie prawy, kierunkowskaz, wa
hacze, zawieszenie tylne, błotniki, klapa tylna, tapicerka, pra
wa strona drzwi. Jawor, tel. 0601/74-62-22 
FORD MONDEO, 1994 r., 1800 ccm, 16V: skrzynia biegów, 
dach, instalacja, osprzęt silnika, głowica, kolektor, łapy pod 
silnik, zawieszenia i inne. Legnica, tel. 0601/84-47-45 
FORD MONDEO, 1994 r . : 5-drzwiowy, klapa tylna kpi., wó
zek, wahacze, kolumny McPhersona, zwrotnice, stabilizator. 
Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 .
FORD MONDEO, 1994 r., 54 tys. km, 2000 ccm, 16V: różne 
części z  demontażu. Prusice, tel. 071/312-53-52 
FORD MONDEO SEDAN, 1995 r., 1600 ccm, 16V: podłużni- 
Ca, zawieszenie przednie prawe, fotele, tapicerki, konsola, 
zbiorniczki, nagrzewnica, lusterka, iampy, serwo. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
FORD MONDEO, 1995 r., 1600 ccm: alternator, fotele,-szyba 
drzwi lewych przednich i tylnych, mechanizm wycieraczek, 
licznik,, kolektory, słupek prawy środkowy, drobne części. 
Wrocław, tel. 071/368-19-33,0602774-84-24 
FORD MONDEO, 1997 f. : deska rozdz, • 150 zł. Paczków, 
tel. 0606/99-56-29
FORD MONDEO, 1998 r.: próg prawy, drzwi tylne prawe, lam
py. Lubin, tel. 0601/42-28-54 .
FORD MONDEO II, 1999 r.: drzwi przednie prawe, kpi. Szpro
tawa, tel. 0503/58-52-65
FORD MONDEO, FOCUS, SCORPIO : różne części. Ko- 
strzyń, tel. 0607/83-0542
FORD MONDEO, SIERRA: reflektory, błotniki, zderzaki i inne. 
Prusice, tel. 0606/40-03-11
FORD ORION: skrzynia biegów. Głogów, tel. 076/834-50-48, 
0605/91-09-77
FORD ORION, 1986 r . : klapa, drzwi, zawieszenia, osprzęt 
silnika i inne. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
FORD ORION, 1990 r., 87 tys. km, 1400 ccm, wtrysk: silnik, 
skrzynia biegów, drzwi (4 szt.), maska przednia, środek/tłu
miki, zawieszenie tylne i przednie, szyby, dach + szyberdach, 
zbiornik paliwa. Wrocław, tel.‘339-03-93,0501/76-03-02 
FORD PROBE : oblachowanie. Prusice. tel: 071/312-54-33 
po godz. 15,0601/79-30-54 *
FORD PROBE : błotnik przedni prawy (nowy model). Wro
cław, tel. 0601/73-97-72
FORD PROBE, 1990 r . 2200 ccm, turbo: różne części z de
montażu. Wrocław, tel. 0603/22-85-77,071/349-27-14 
FORD PROBE, 1995 r.: błotniki, drzwi, tylna klapa, elementy 
zawiesźenia, konsola, elem. plastikowe, komputery i inne. 
Legnica, tel. 0605/93-08-93
FORD PROBE, 1995 r., 2500 ccm,: wszystkie części mecha
niczne i elementy blacharki. Lubin, tel. 0606/40-57-09 
FORD PROBE, 1997 r . : lampa tylna lewa. Wrocław, tel. 
0605/10-83-08
FORD PUMA : różne części z demontażu. Wąsosz, tel. 
065/543-76-31
FORD PU M A : maska silnika. Wrocław, tel. 0601/73-97-72
FORD PUMA, 1998 r., 1400 ccm, benzyna ZETEC : maska •
400 zł, zderzak przedni • 350 zł, chłodnica klimatyzacji • 400
zł. Wąsosz, tel. 065/543-76-31
FORD SCORPIO: atrapy, lampy, zderzaki, chłodnica, spoiler
tylny, pokrywy (przód i tył) i inne części. Bolesławiec, tel.
075/644-94-78,0606/78-56-39
FORD SCORPIO : tył karoserii (długa). Bystrzyca Kłodzka,
tel. 0603/40-26-76
FORD SCORPIO : części przodu, skrzynia biegów, szyby i 

' inne. Jelenia Góra, tel. 0603/18-61-98 
FORD SCORPIO  : elementy blacharki. Kłodzko, tel. 
0502/12-06-87
FORD SCORPIO, 2000 ccm: wszystkie części podzespołów 
i nadzespołów, - 500 zł. Leśna, fet. 075/721-11-58, 
0602/21-75-86

FORD SCORPIO, 2000 ccm : instalacja gazowa, kompletna, 
mało używana, • 1.050 zł. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
FORD SCORPIO, benzyna nowy model: różne części z  de
montażu. Oborniki Śląskie, tel. 0604/77-52-42 
FORD SCORPIO, 2900 ccm : skrzynia biegów automatycz
na. Świdnica, tel. 074/853-61-70 
FORD SCORPIO: różne.części. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
FORD SCORPIO: głowice silników 2.51 diesel i turbo D, róż
ne typy i modele, szczelne, z zaworami, splanowane, • 600 
zł. Wrocław, tel. 071/324-81-08 do godz. 18,0601/70-22-78 
po godz. 7
FORD SCORPIO: felgi aluminiowe 15", 4 szt, • 600 zł. Wro
cław, tel. 071/349-27-14
FORD SCORPIO, 1800 ccm, diesel: silnik, -1.800 zł. Żelaz- 
ków.tel. 062/769-12-17
FORD SCORPIO, 1986/92 r . : klapa z szybą i wycieraczką - 
180 zł, drzwi tylne • 90 zł/szt., pompa wspom. kier. -180 zł, 
poduszka siln. - 35 zł, szyby drzwiowe - 45 zł/szt., regulator 
biegu jałowego • 55 zł, komputer ABS, pompa ABS -180 zł. 
Wrocław, tel. 0603/22-85-77
FORD SCORPIO, 1988 r., 2000 ccm, benzyna: skrzynia bie
gów, automatic, sprzęgło, rozrusznik, koło zamachowe, wał. 
Nysa, tel. 0608/79-98-58
FORD SCORPIO Ghia, 1988 r., 2900 ccm, V 6 : głowica z wtry
skami, wał korbowy, tłoki z korbowodami, pompa wody i ole
ju, kolektory wydechowe, wałek rozrządu, chłodnica (auto
matic). Sułów, tel. 071/384-73-11

FORD SCORPIO, 1988/90 r., 2400 ccm, benzyna: most tyl
ny, drzwi, chłodnica, plastiki i inne. Wrocław, tel. 0602/24-91-27 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm, OHC: wał korbowy, tło
ki, pompa wody, poduszki silnika, przełączniki kierownicy, koło 
zamach. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2900 ccm : silnik oclony, skrzynia 
biegów, drzwi, elementy blacharki i inne. Lubań, tel. 
075/721-52-31,0604/56-15-28 
FORD SCORPIO, 1989 r., benżyna 2.0-2.9: silnik, skrzynia 
biegów, drzwi, zawieszenia, szyby, przekł. kierownicy ze 
wspomaganiem, felgi aluminiowstalowe 14”, maska, błotniki, 
klapa tylna, wzmocnienie przednie, zderzaki, almpy, hak, nad
kola, głowica DOHC, chłodnica. Wojcieszów, tel. 
075/751-23-11,0601/55-36-73 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm, benzyna : listwa kier., 
obudowa filtra pow., łapy, pompa wspomagania, tapicerka, 
pedały i inne. Duszniki Zdrój, teł. 074/866-81-78 
FORD SCORPIO, 1989 r . : maska silnika, drzwi, reflektory, 
skrzynia biegów (5), automatic, klapa tylna, most tylny, ukł. 
kierowniczy ze wspomaganiem. Prochowice, woj. legnickie, 
tel. 0604/79-36-63,0606/64-70-54 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm, DOHC : różne części. 
Rzepin, woj. gorzowskie, tel. 0607/15-47-19 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2800 ccm : silnik, osprzęt silnika, 
chłodnica, zawieszenie, lampy, skrzynia biegów automatycz
na, mosty, belki, bak, maska, drzwi, szyby i inne. Wałbrzych, 
tel. 074/846-49-58
FORD SCORPIO, 1989 r., 140 tys. km, 2000 ccm, V6,: wszyst
kie z rozbiórki, blachy, drzwi, maska, lampy, klimatyzacja, ta
picerka skórzana, plastiki, skrzynia biegów (5) i automatic do 
V6, skrzynia biegów (5) do 2,0, zawieszenia, części silnika. 
Wołów, tel. 071/389-33-15 po godz. 16 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2900 ccm, benzyna: różne części. 
Zięlona Góra, tel. 0601/55-16-76 
FORD SCORPIO, 1990 r., 2900 ccm : pompa wspomagania 
kier, - 80 zł. Długołęka, tel. 071/315-49-44 
FORD SCORPIO, 1990 r .: tapicerka kpi. z  fotelami i kanapą 
tylną-400 zł, listwy boczne wąskie kpi. -100 zł, reflektor lewy 
z  halogenem • 100 zł i inne. Lubin, tel. 0608/76-90-05 
FORD SCORPIO, 1990 r .: przekł. kierownicy ze wspomaga
niem, -130 zł. Paczków, tel. 0606/99-56-29 
FORD SCORPIO, 1990 r . : różne części. Radwanice, gm. 
św.Katarzyna, tel. 071/311-76-55 
FORD SCORPIO, 1990 r., 2900 ccm ,, 2000 DOHC,: zawie
szenie tylne, zawieszenie przednie, most, wał napędowy, lam
py, lusterka, komputery, układ kierowniczy i inne elementy z 
rozbiórki. Świdnica, tel. 0604/59-58-65 
FORD SCORPIO, 1990 r .: klamki drzwiowe - 25 zł/szt., kom
puter wtrysku - 80 zł, lampa lewa tylna • 60 zł, siłownik cen
tralnego zamka • 80 zł, zaciski ham. przednie • 35 zł/szt. Wro
cław, tel. 0603/22-85-77
FORD SCORPIO SEDAN, 1990 r., 2900 ccm, 24V Cosworth: 
silnik kpi. z osprzętem, skrzynia biegów automatyczna, za
wieszenia, komputery, przepływomierze, blacharka, szyby i 
inne. Zielona Góra, tel. 0601/19-85-85 
FORD SCORPIO, 1991 r .: elementy blacharki, elementy za
wieszenia, szyby. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
FORD SCORPIO, 1992 r . : zegary, liczniki, obrotomierz • 70 
zł. Legnica, tel. 076/866-16-55 po godz. 16, 854-83-79, 
0604/05-41-72
FORD SCORPIO SEDAN, 1992 r., 2000 ccm, DOHC: silnik, 
skrzynia biegów, siedzenia, lampy, drzwi, półosie, zawiesze
nie przednie, rozrusznik, alternator, zawieszenie tylne, felgi 
aluminiowe 15". Polkowice, tel. 0601/30-46-98,0604/26-47-33 
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. 
pasów bezp., sprzęgło, zaciski.ham . Wrocław, tel. 
0608/07-97-34
FORD SCORPIO SEDAN. 1992 r„ 2000 ccm, DOHC model 
przejściowy: silnik kpi., z dokumentacją, pompa wspomaga
nia, serwo, pompa ABS, komputer ABS, komputer wtrysku, 
wał pędny, zawieszenie tylne kpi., kolumny McPhersona 
przednie, teleskopy tylne, hak oryginalny, zbiornik paliwa pa- 
Jiwa, pompa paliwa, zestaw wskaźników. Wrocław, tel. 
071/349-27-14 ,
FORD SCORPIO, 1992 r., 2900 ccm, benzyna: zawieszenie, 
blacharka,. osprzęt i dużo innych części. Wrocław, tel. 
0503/59-48-31
FORD SCORPIO, 1993 r .: różne części. Siechnice, woj. wro
cławskie, tel. 0602/88-49-71
FORD SCORPIO KOMBI. 1993 r.. benzyna 2.0-2.9 : silnik, 
skrzynia biegów, drzwi, szyby, zawieszenia, hak, przekł. kie
rownicy ze wspomaganiem, konsola, kpi. siedzeń i tapicerek, 
błotniki, lampy, zderzaki, zbiornik paliwa, wał, głowica DOHC 
i inne. Wojcieszów, tel. 075/751-23-11,0601/55-36-73 
FORD SCORPIO, 1993 r., 2900 ccm, V6 : głowice, wtryski, 
kolektory, aparat zapł., wał, korbowody i inne części silnika. 
Wrocław, tel. 071/349-27-14
FORD SCORPIO KOMBI, 1996 r . : poduszki pow., McPher- 
son lewy, belka pod silnik,, zawieszenie tylne, deska rozdziel
cza, kolumna kier., wzmocnienie przednie lewe z podłużnicą, 
drzwi z tapicerką. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
FORD SCORPIO, 1996 r., 2000 ccm, benzyna: komputer ste
rujący, - 250 zł. Paczków, tel. 0606/99-56-29 
FORD SCORPIO, 1996 r., V6 : chłodnica - 250 zł. Wąsosz, 
tel. 065/543-76-31
FORD SCORPIO, 1996 r. : elementy blacharki tyłu, dach, 
wnętrze z kokpitem, skrzynie biegów, zawieszenie tylne, szy
ba tylna. Zielona Góra, tel. 0502/17-72-64 
FORD SCORPIO, 1997 r., 2300 ccm : różne części. Małacho- 
wo, tel. 0607/04-56-67 '
FORD SCORPIO, MONDEO, TRANSIT: przekładnia kierow
nicza, wspomaganie, pompa wspomagania, gwarancja, - 400 
żł. Wrocław, tel. 071/372-98-98,0606/82-42-82 
FORD SCORPIO, SIERRA, 2000 ccm : pompa, paliwa, prze
pływomierz, rozrusznik, komputer oraz pompa wspomagania. 
Środa Śląska, tel. 0601/87-45-09

FORD SIERRA KOMBI: klapa tylna. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/40-26-76
FORD SIERRA : drzwi, maska, błotniki, grille, fotele, klapy, 
lampy, zawieszenia, zderzaki. Dzierżoniów, teL 0604/39-03-23 
FORD SIERRA 2.3 D, 1.6 D, 1.6 TD: silnik, kompletna doku
mentacja. Karpacz, tel. 075/752-26-09,0607/40-34-26 
FORD SIERRA: zderzak przedni, skrzynia biegów (5), silnik, 
lampy przednie i inne części. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
0603/04-23-53
FORD S IER R A  : elementy blacharki. Kłodzko, tel. 
0502/12-06-87
FORD S IERRA: silnik, skrzynia biegów, oclone, gwarancja, 
stan b. dobry i inne. Legnica, tel. 076/722-95-21 w godz. 8-17, 
0601/78-25-72
FORD SIERRA, benzyna, diesel: różne części z  demontażu, 
elementy blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, zderzak, chtaini- 
ca, elementy wnętrza. Lwówek śląski, tel. 0608/37-17-08 
FORD SIERRA, 2000 ccm, OHC : silnik, skrzynia biegów. 
Milicz, tel. 0501/52-82-53
FORD SIERRA, 2300 ccm, diesel : silnik. Milicz, tel. 
071/384-10-23
FORD SIERRA, 1600 ccm, benzyna: różne części. Nowa Sól, 
tel. 0607/61-15-77
FORD S IERRA: różne części. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
FORD SIERRA: silnik, skrzynia biegów, oblachowanie i inne. 
Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54

FORD SIERRA : maska. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w 
godz. 9-17.0608/41-76-04
FORD SIERRA, 2000 Cćm, DOHC: skrzynia biegów manual
na. Świdnica, tel. 074/853-61-70 
FORD SIERRA: przekł. kierownicza, alternator, drzwi, klapa 
tylna z  szybą, lampy tylne, aparat zapłonowy, części silnika i 
skrzyni biegów, silniczki wycieraczek, moduł zapłonu, plasti
ki wnętrza, wahacze, amortyzatory, bębny hamulcowe i inne. 
Wałbrzych, tel. 0602/17-71-36 
FORD SIERRA : alternator, nagrzewnica, amortyzatory, 
uszczelki, drzwi, lusterka, zbiorniki spryskiwacza, przełącz
niki, pompa paliwa, przekaźniki, motorcraft i inne. Wiązów, 
tel. 071/393-10-05
FORD SIERRA: kolumny McPherson, wahacze przednie, sta
bilizator. Wrocław, tel. 0605/62-23-37 
FORD SIERRA : rozrusznik, alternator, maska, klapa tylna, 
wał napędowy, most tylny, lampy i inne. Wrocław, tel. 
0604/31-20-99
FORD SIERRA 4x4: skrzynia biegów (5), drzwi, pokrywa, 
maska, zawieszenia i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
FORD SIERRA po 1992 r.: zderzak przedni, lakierowany. 
Wrocław, tel. 071/349-26-17
FORD SIERRA: felga stalowe 14”, na 4 ojwory, czarna, • 55 
zł. Wrocław, tel. 0600/59-01-54 „ .
FORD SIERRA : szyba do drzwi prawych przednich, szyba 
lewa tylna db kombi, szybki małe do tylnych drzwi (kombi) 
oraz pompa ham. Wrooław, tel. 071/349-27-14'
FORD SIERRA: skrzynia biegów (5), 2 szt., na części, - 250 
zł. Zielona Góra, tel. 068/453-35-81 
FORD SIERRA: skrzynia biegów (4), maska przednia (84 r.), 
drzwi tylne, zawieszenie tylne kpi., alternator, klapa tylna z 
szybą, spoiler czamy, kokpit oraz części silnika 2.3 D. Zielo
na Góra. tel. 068/320-43-15 '
FORD SIERRA, 1800 ccm, d iese l: silnik, - 1.800 zł. Żelaz- 
ków, tel. 062/769-12-17
FORD SIERRA, 1982/87 r.: głowice silników 1.6-2.8190-400 
zł/szt, wałki rozrządu -110 zł, przekładnia kierownicza (po 
remoncie) - 220 zł, dociski - 90 zł, tarcze sprzęgła - 90 zł, 
amortyzatory • 75 zł/szl, sprężyny • 40 zł.szt., piasty • 50 
zł/szt., tarcze hamulcowe i inne. Wrocław, tel. 0601/94-54-20 
FORD SIERRA, 1983-87 r .: drzwi do modelu 5-drzwiowego • 
50 zł/szt., klapa tylna • 100 zł, szyberdach oryginalny -100 zł, 
skrzynia biegów (4) -150 zł, kolumna kierownicza • 80 zł, 
lampy - 50 zł, atrapa • 40 zł. Bielawa, tel. 0603/40-00-53 
FORD SIERRA, 1983 r„ 220 tys. km, 2300 ccm, diesel: sil
nik, z dokumentacją, -1.500 zł. Żary, tel. 068/374-69-19 
FORD SIERRA, 1983/86 r .: różne z demontażu, wnętrze, tyl
ny lewy błotnik,- wersja 5-drzwiowa. Legnica, tel. 
0604/40-56-33
FORD SIERRA KOMBI, 1983/86 r . : dach. przednie ćwiartki, 
drzwi, zawieszenia, inne. Ziębice, tel. 074/819-08-87, 
0603/45-51-74
FORD SIERRA, 1984 r . : klapa tylna z szybą drzwi tylne, lu
sterka, gażnik, kolektor. Chojnów, tel. 076/818-66-63 po 
godz. 16
FORD SIERRA KOMBI. 1984 r.. 2300 ccm, diesel: różne czę
ści. Wińsko, tel. 071/389-89-54 
FORD SIERRA, 1985 r., 1600 ccm : maska, skrzynia biegów
(4), lampy, szyby, drzwi, zawieszenie i inne. Głogów, tel. 
0503/99-83-33
FORD SIERRA XR4i, 1985 r., 2800 ccm, V 6 : różne części z 
demontażu. Lubin. tel. 074/842-88-42,0604/94-04-21 
FORD SIERRA, 1985 r. : maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
FORD SIERRA, 1985 r.: szyba lewych przednich drzwi. Kłodz
ko, tel. 074/647-12-26,074/868-72-31 
FORD SIERRA, 1985 r.: skrzynia biegów (5), wał napędowy, 
tarcze hamulcowe, zaciski, klapa tylna, hak, zawieszenie 
przednie, licznik, lampy tylne, nagrzewnica, tarcza sprzęgło
wa i inne. Marciszów, tel. 075/741-02-43,0606/38-26-47 
FORD SIERRA, 1985/90 r., 1600 ccm, 1.8, 2.0, 2.3 : silnik, 
skrzynia biegów, zawieszenie, mosty, belki, chłodnica, drzwi, 
szyby, dach, osprzęt silnika, półosie, bak, fotele, koła, wnę
trze auta, ćwiartki i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
FORD SIERRA, 1986 r .: atrapa, drzwi, lampy, lusterka, kom
puter, osprzęt silnika, zawieszenia i inne. Jawor, tel. 
0608/47-26-97
FORD SIERRA, 1986 r . : różne części. Ostrów Wlkp., tel. 
0601/88-14-62
FORD SIERRA, 1986 r., 2300 ccm, d iese l: silnik, skrzynia 
biegów (5), most tylny, przekł. kierownicy, zawieszenia, amor
tyzatory, drzwi, lampy, maska, grill i inne. Legnica, tel. 
0601/71-02-84,0605/13-16-60 
FORD SIERRA, 1986 r., 2000 ccm : alternator, rozrusznik, 
Skrzynia biegów (5), el. antena, lusterka, lampy tylne, siedze
nia tylne, wał pędny, przekł. kierownicy + drążek ze stacyjką, 
- 1.000 zł lub zamienię na rowery. Pustków Żurawski: tel. 
071/390-85-61 po godz. 15,0607/52-95-98 
FORD SIERRA, 1986 r.: klapa tylna, zderzak tylny, hak. skrzy- 
nia biegów, wał napędowy, zawieszenie tylne, przekł. kierow
nicza, kolumny McPhersona przednie, tarcze ham., lampa 
przednia lewa, serwo z  pompą wahacze przednie, sprzęgło, 
rozrusznik, lusterka el. reguł., podszybie plastikowe - ze
wnętrzne. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD SIERRA, 1986 r., 1600 ccm : drzwi kompl. - 50 zł/szt., 
pompa hamulcowa - 30 zł, serwo • 30 zł, licznik - 30 zł, maska 
przednia • 50 zł. Długołęka, tel. 071/315-49-44 po godz. 15 
FORD SIERRA, 1986 r.: maska, lampy, kierunkowskazy, pół
ka tylna. Duszniki Zdrój, tel. 0603/74-62-58 
FORD SIERRA, 1986 r.: drzwi - komplet, zawieszenia, prze
łączniki, konsola, komplet siedzeń. Kobierzyce, tel. 
071/311-17-94.0607/48-86-73 
FORD SIERRA, .1986 r. hatchback: zaciski hamulcowe • 50 
zł/kpi., uszczelki drzwi -100 zł/kpf., listwa kier. bez wspoma
gania -100 zł, drążek reakcyjny - 60 zł, lampy tylne - 40 zł/szt. 
Lubin. tel. 0603/18-21-57
FORD SIERRA, 1986 r., 2300 ccm, d iesel: silnik - 1.600 zł,
skrzynia biegów, części mechaniczne i blacharskie i inne.
Wałbrzych, tel. 074/847-87-99,0603/93-52-50
FORD SIERRA, 1986 r., 1800 ccm, benzyna: silnik na części
i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-82-00
FORD SIERRA, 1986 r., 2300 ccm, d ie se l: różne-części.
Wrocław, tel. 0602/68-90-83
FORD SIERRA, 1986 r., benzyna: silniki 1.6,2.01, skrzynia 
biegów, maska, drzwi, klapa, lampy, zderzaki, rozrusznik, al
ternator, nagrzewnica, most, wał, półosie, kolumny McPher
sona, listwa kierownicza, stacyjka i inne części. Wrocław, tel. 
071/373-87-98,0606/49-34-97 
FORD SIERRA KOMBI, 1986 r . : drzwi, klapa tylna, most, 
półoś, most tylny, ukł. kierowniczy, głowica 2.0. Złotoryja, tel. 
0502/62-87-74,0608/23-97-08 
FORD SIERRA, 1986/88 r . : lusterko lewe, lampy,.szczęki 
ham., nowe, listwa na zderzak. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
FORD SIERRA, 1986/91 r .: drzwi, szyby, lampy, błotniki, sil
nik 2,0,2,3 D, nadwozia 5 D, zawiesz., ukł. kierów., wnętrze, 
fotele, mosty i inne. Paczków, tel. 0603/36-6 
FORD SIERRA KOMBI. 1986/92 r. 2.0 wtrysk. 2.3 d ie se l: 
skrzynia biegów (5), zawieszenie, konsola, tapicerka, drzwi, 
klapa tylna, błotniki tylne, progi i inne. Głogów, tel. 
076/834-64-92
FORD SIERRA, 1986/92 r., 1800 ccm : silnik, skrzynia bie
gów, most, wał, amortyzatory, sprężyny, tarcze, piasty, drzwi, 
klapy, siedzenia kpi., blok silnika oraz rozrusznik do 1.8 TD. 
Legnica, tel. 0605/93-08-93
FORD SIERRA, 1986/92 r.: zawieszenie przednie i tylne kom
pletne, wał korbowy, most tylny, drzwi kpi., katalizator, szyby 
boczne, fotele, koła, skrzynia biegów (5), zwrotnice, serwo. 
wspomaganie. Wrocław, Kielce, tel. 0601/71-51-51 
FORD SIERRA, 1987 r., 2300 ccm, diesel: most tylny, zawie
szenie, drzwi tylne, ukł. hamulcowy i inne. Żary, tel. 
068/374-40-54
FORD SIERRA. 1987/90 r., 2000 ccm : części i osprzęt silni

ka, wał napędowy - 220 zł, most tylny • 240 zł, półosie • 90 
zł/szt., drzwi - 95 zł/szt., pokrywa bagażnika do sedana -140 
zł, komputer - 200 zł, stabilizatory 70-90 zł/szt., lampy z  halo
genami -1 40  zł/szt., lampy Ghia -1 60  zł. Wrocław, tel. 
0601/94-54-20
FORD SIERRA, 1987/91 r . : zawieszenie tylne kpi., poduszki 
pod silnik do poj. 1.6 benzyna, belka silnika i inne. Głogów, 
tel. 076/831-61-88,831-12-29 
FORD SIERRA, 1987/93 r . : maska, błotniki, wzmocnienie 
czołowe, zderzak, reflektory, kierunkowskazy, progi. Wrocław, 
tel. 0601/59-21-76
FORD SIERRA, 1988 r . : maska przednia, lampa tylna pra
wa, klapa tylna (sedan i hatchback), drzwi, licznik, konsola. 
Wrocław, tel. 0501/81-36-18
FORD SIERRA, 1988 r.,lB0 tys. km, 2000 ccm, OHC : silnik 
bez osprzętu, kompletna dokumentacja, - 1.600 zł. Kłodzko, 
tel. 0601/62-91-17
FORD SIERRA, 1988 r. : skrzynia biegów (5), wał, maska 
silnika, drzwi tylne, - 300 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-53-10 
FORD SIERRA, 1988 r., 2000 ccm, benzyna: wszystkie czę
ści z rozbiórki. Prusice k; Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 
071/312-63-41
FORD SIERRA, 1988 r . : różne części z rozbiórki. Prusice k. 
Trzebnicy, tel. 071/312-53-41
FORD SIERRA, 1988 r., 132 tys. km, 2300 ccm, diese l: sil
nik, oclony, techn. sprawny, - 3.000 zł. Żary, tel. 0602/44-30-42 
FORD SIERRA, 1989 r., 1600 ccm : silnik oclony, zawiesze
nie przednie i tylne, lampy, lusterka, elementy blacharki i inne. 
Lubań, tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 2000 ccm, DOHC: tył nad
wozia, lampy tylne, zawieszenie tylne, drzwi tylne, klapa tyl
na, dach z szyberdachem, komputer, instalacja gazowa prod. 
holenderskiej. Namysłów, tel. 077/410-49-10,0602/43-09-41 
FORD SIERRA, 1989 r., 80 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
DOHC, wtrysk: silnik z osprzętem, skrzynia biegów, -1.000 
zł. Nowogród Bobrzański, tel. 068/327-62-54 
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r.. 2000 ccm, benzyna,: drzwi 
kpi. -100 zł/szt., klapa tylna - 80 zł, maska z wyciszeniem - 
160 zł, błotniki przednie - 80 zł/szt., błotniki tylne -150 zł, 
dach z szyberdachem - 350 zł, szyby tylne i przednie -100 
zł/szt., zderzaki - 150 zł/szt., siedzenia. Odolanów, tel. 
062/733-18-01
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 2000 ccm, benzyna,: skrzy
nia biegów (5) • 300 zł, ukł. kierowniczy ze wspomaganiem - 
100 zł i dużo innych. Odolanów, tel. 062/733-18-01 
FORD SIERRA, 1989 r., 2000 ccm, E F i: drzwi, plastiki wnę
trza, tylne zawieszenie (kompletne), osprzęt silnika, tylne 
szybki, atrapa przednia, inne części. Prudnik, tel. 
077/437-61-30
FORD SIERRA, 1989 r., 2000 ccm, O H C : McPhersony - 90 
zł/szt., zwrotnica z piastą - 80 zł/szt., zaciski ham. • 45 zł/szt., 
gażnik -130 zł, kolektor ssący • 50 zł, alternator - 100 zł. apa
rat zapłonu - 90 zł, łapy silnika - 40 zł/szt., obudowa filtra pow.
- 70 zł. Wrocław, tel. 071/322-71-61,0608/22-21-50 
FORD SIERRA, 1989 r., 112 tys. km, 2000 ccm, wtrysk OHC 
: most kpi. z  bębnami (3-drzwiowy), szyby, drzwi lewe, wał 
napędowy, zawieszenie, insL elektryczna, przełącznik, sta
cyjka, kierownica, katalizator, komputer, nagrzewnica, serwo, 
pompa hamulcowa, siedzenia, filtr powietrza, wszystkie ćwiart
ki. Wrocław, tel. 0601/49-98-12
FORD SIERRA, 1990 r., 1800 ccm, T D : klapa tylna + szyba, 
wahacze, kolumna kierownicy, szyby, skrzynia biegów (5) na 
części, plastiki, linki, inne. Legnica, tel. 076/850-61-58 
FORD SIERRA CLX, 1990 r., 1800 ccm, turbo D : miska ole
jowa, - 320 zł. Wrocław, tel. 071/348-50-06.0601/76-37-32 
FORD SIERRA, 1990 r., 2000 ccm, DOHC : różne części. 
Wrocław, tel.,0602/68-90-83
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., d iesel: silnik 2.31, skrzynia 
biegów, maska, klapa, wahacze tylne, rozrusznik, alternator, 
most, wał, półosie, nagrzewnica, stacyjka, konsola, belka, 
poduszki, zaciski hamulcowe, piasty i inne części. Wrocław, 
ter. 071/373-87-98,0606/49-34-97 
FORD SIERRA, 1991 r., 1800 ccm, turbo D : reflektor lewy, 
jiltr pow., wentylatory chłodnicy, przełączniki kierownicy, sta
bilizator, belka silnika, zwrotnica lewa, zaciski ham., wzmoc
nienie czołowe. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r .: dach z  szyberdachem. drzwi 
tylne, lampy tylne, zaw ieszenie i inne. Legnica, tel. 
0600/24-10-25,0603/67-61-05 
FORD SIERRA SEDAN. 1991 r.. 2000 ccm, benzyna. OHQ : 
osprzęt silnika, skrzynia biegów (5), most, zawieszenia, re
flektory przednie, lampy tylne, kierunkowskazy, zderzaki, 
wzmocnienie przednie, chłodnica, maska, klapa tylna, szyby, 
drzwi, błotniki, zbiornik z pompą siedzenia, tapicerka, palsti- 
ki, komputer i inne. Legnica, tel. 0501/56-63-28 
FORD SIERRA, 1991 r. 1.8 D, 2.0 E: różne części. Radwani
ce, gm. Św.Katarzyna, tel. 071/311-76-55 
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r., 2000 ccm, benzyna : ukł. 
wydechowy, silnik, skrzynia biegów, drzwi, hak, zawieszenia, 
szyby, przekł. kierownicy zes wspomaganiem, almpy, maska, 
błotniki, klapa tylna, felgi stalowe 14”, kpi. siedzeń i tapice-
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rek, wzmocnienie przednie, wał, osprzęt .silnika i inne. Woj
cieszów, tel. 075/751-23-11,0601/55-36-73 
FORD SIERRA, 1991 r., 2000 ccm, OHC : skrzynia biegów 
(5), : 350 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/845-32-80, 
0608/83-17-13
FORD SIERRA, 1991 r., 2000 ccm, DOHC : różne części.
skrzynia biegów (5), chłodnica. Gaworzyce, tel.
076/83T-65-30,0606/64-27-51
FORD SIERRA, 1992 r., 2000 ccm, DOHC: wahacze, bębny
hamulcowe, półosie, zderzak tylny, drzwi tylne prawe, most,
sprzęgło, wałki rozrządu i inne, Wrocław, tel. 0717785-74-77,
0603/51-03-75
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 2000 ccm : skrzynia biegów 
(1.8 TD), przekładnia kier. ze wspomaganiem, drzwi, most 
tylny, wzmocnienie przednie, dach, nagrzewnica, lusterka, 
grill, lampy tylne, kierunkowskazy przednie. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r.. 130 tys. km, 2000 eon, DOHC 
: silnik kompletny -1.500 zł ♦ cło (300 zł), skrzynia biegów (5)
- 350 zł, drzwi, zawieszenia i inne. Lubin, tel. 0608/49-10-23 
FORD SIERRA, 1992 r., 1800 ccm, turbo D : kolektor wyde
chowy, sprężyna przedniego zawieszenia (czerwono - żółto • 
fioletowa), 1 szt. Oława, tel. 071/313-35-12
FORD SIERRA, 1992 r., 1800 ccm. d ie se l: różne części. 
Polkowice, tel. 076/845-48-45.0606/12-91-24 
FORD SIERRA, 1992 r., 2000 ccm, DOHC,: zawieszenie tyl
ne, zawieszenie przednie, most, wał napędowy, skrzynia bie
gów (5), konsola, licznik, lusterka, zamek centralny, szyber
dach, tapicerka, układ kierowniczy, chłodnica, plastiki, lampy 
i inne elementy z rozbiórki. Świdnica, tel. 0604/59-58-65 
FORD SIERRA, 1992 r., 2000 ccm, DOHC: drzwi, komputer, 
klapa z szybą do wersji hatchback, wspomaganie, pompa, 
plastiki, tapicerka, siedzenia, tylny zderzak. Wałbrzych, tel. 
0607/36-85-64
FORD SIERRA HB, 1992 r .: lampy tylne, lewa i prawa, przy
ciemniane, -150 zł. Wrocław, tel. 353-57-44 
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r.: różne części używane. Wro
cław. tel. 0601/70-17-36
FORD SIERRA, ESCORT, ESCORT KOMBI różne roczniki i 
modele: zderzaki, lampy, lusterka, szyby, drzwi, dach, elem.
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zawieszeń, pokrywy (przód i tył), skrzynie biegów i inne. Bo
lesławiec. tel. 075/644-94*78,0606/78-56-39 
FORD SIERRA, SCORPIO, 2000 ccm. EFi, 2800 V 6 : silnik, 
skrzynia biegów (automatic, 5), różne części mechaniczne i 
inne. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
FORD SIERRA, ESCORT, 1992 r.: części używane. Wrocław, 
tel. 071/348-42-16
FORD TAUNUS, 1978/81 r . : gażniki do silników 1.6-2.0 I 
80-150 zł/szt., alternator - 80 zł, wały napędowe - 200 zł, prze
kładnia kierownicza • 220 zł, wahaeze przednie dolne -140 zł 
(nowe), tarcze hamulcowe (nowe) -100 zł/szt., lampy przed
nie - 70 zł/szt., atrapa - 60 zł i inn. Wrocław, tel. 0601/94-54-20 
FORD TAUNUS, 1982 r., 1600 ccm : silnik 1.3, stan b. dobry, 
z  dokumentacją, skrzynia biegów, wał napędowy, rozrusznik, 
alternator, gażnik, fotele przednie, kanapy tylne, drzwi, sprę
żyny, klapa tylna, inne części. Wrocław, tel. 399-78-46 po 
godz. 18,0605/38-00-74
FORD TAUNUS, 1982 r., 1600 ccm : silnik 1.3, udokumento
wane pochodzenie, stan b. dobry - 570 złr skrzynia biegów, 
wał napędowy, gażnik, alternator, rozrusznik, sprężyny, na
grzewnica, fotele przednie, kanapy tylne, inne. Wrocław, tel. 
339-78-46 po godz. 19,0605/38-00-74 
FORD TAUNUS, 1982 r. : różne używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
FORD TAURUS KOMBI, 1989 r., 3000 ccm, V6 : wszystkie 
elementy blacharki. - 3.000 zł. Brzeg, tel. 077/416-12-59 
FORD TAURUS, 1993 r . : różne części. Groblice, woj. wro
cławskie, tel. 0602/88-49-71
FORD TRANSIT : atrapa, wzmocnienie, zderzaki, drzwi, 
ćwiartki i inne. Bolesławiec, tel. 075/644-94-76,0606/78-56-39 
FORD TRANSIT, 2500 ccm, diesel: skrzynia biegów, alumi
niowa. Bolesławiec, tel. 0601/99-38-02 
FORD TRANSIT: bębny tylnych hamulców. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 0603/40-26-76
FORD TRANSIT : drzwi, maski, zderzak, lampy, fotele, mo
sty, części silników, wały, skrzynie biegów. Dzierżoniów, tel. 
0604/39-03-23
FORD TRANSIT: bagażnik metalowy, ocynkowany, - 530 zł. 
Gubin, tel. 0601/98-68-17
FORD TRANSIT, 2500 ccm, diesel: silnik, do remontu, -1.500 
zl. Jelenia Góra, tel. 075/752-53-92.0502/34-00-94 
FORD TRANSIT: skrzynia biegów (4), uszkodzona, wał pęd
ny, docisk, tarcza sprzęgłowa, drzwi prawe i inne, - 200 zł. 
Legnica, tel. 076/857-00-68
FORD TRANSIT : bagażnik na cały dach. Legnica, tel. 
076/856-13-76,0601/06-18-21 
FORD TRANSIT, 2000 ccm, benzyna : głowice • 300 zł. Lu
bin, tel. 0603/48-42-66,0605/39-93-39 
FORD TRANSIT, 2500 ccm, diesel, turbo D : głowice i inne 
części silnika. Lubin, tel. 076/841-21-56,0601/42-26-18 
FORD TRANSIT, 2500 ccm, diesel: silnik i inne. Nowa Sól, 
tel. 0607/61-15-77
FORD TRANSIT : zawieszenie przednie kpi. Nowa Sól, tel.
068/356-12-15,0606/62-13-57
FORD TRANSIT. 2500 ccm : siln ik. O leśnica, tel.
071/315-40-51
FORD TRANSIT : różne części. Wałbrzych, tel.
074/665-28-18.0602/51-01-76
FORD TRANSIT : skrzynia biegów, silnik 2000 ccm i inne
części. Wilkowice, tel. 065/534-13-39
FORD TRANSIT, 2400 ccm, diesel: pompa wtryskowa i wtry-
skiwacze, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/398-84-01
FORD TRANSIT: szyba boczna trójkątna, - 70 zł. Wrocław,
tel. 0501/17-93-77
FORD TRANSIT : nowe orurowanie - 200 zł. Wrocław, tel. 
0606/33-16-94
FORD TRANSIT: przednia część karoserii, drzwi, zawiesze
nie przednie, most tylny. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FORD TRANSIT: lampa tylna nowa. Wrocław, tel. 348-32-00, 
0601/05-79-18
FORD TRANSIT, 2000 ccm, benzyna: silnik oclony, na gwa
rancji, -1.500 zł. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
FORD TRANSIT: siedzenia tylne 3-osobowe, wysokie, z za
główkami, niezależna regulacja oparcia. Wrocław, tel. 
0601/31-29-42
FORD TRANSIT: drzwi tylne (średniowysokie, prawe i lewe), 
fotel kierowcy, lampa tylna lewa. Wrocław, tel. 0502/59-70-19 
FORD TRANSIT, 2500 ccm, d iesel: silnik na części. Zielona 
Góra. tel. 068/326-80-33,0604/14-67-18 
FORD TRANSIT: boki, dach, skrzynia biegów (benzyna). Zie
lona Góra, tel. 0503/99-13-62
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, chłod
nica, sprzęgło wiskozowe, przekł. kierownicy. Wrocław, tel. 
071/349-27-14
FORD TRANSIT, 1978/00 r. części używane: silnik, most, za
wieszenia, blacharka, skrzynia biegów, plastiki, wał napędo
wy, pompa wtryskowa, koła i inne - od 10 zł. Bydgoszcz, tel. 
056/678-02-01,0501/22-90-39 
FORD TRANSIT, 1980 r., benzyna 1600,2000 ccm: mecha
nizm wycieraczek, rozrusznik, koła, amortyzatoiy, stacyjka, 
kierunkowskazy, silnik, szyby, zawieszenie, drążki kier., skrzy
nia biegów, chłodnica, karoseria z  dokumentacją i inne. Wro
cław, tel. 071/349-43-07,0503/94-24-88 
FORD TRANSIT, 1980/93 r. : różne części. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
FORD TRANSIT, 1983 r., 2000 ccm, benzyna: wal napędo
wy, tarcze ham., główka tylnego mostu, drążki kier, - 650 zł. 
Wschowa, tel. 0606/64-50-85
FORD TRANSIT, 1986/91 r., 2500 ccm, diesel do wersji na 
bliźniaczych kołach: zawieszenie przednie, resory przednie, 
wał pędny długi, tachograf kpi. z  konsolą i napędem do skrzy
ni biegów, resory tylne, most tylny, kierownica, zastrzał z  pe
dałami, uszczelki drzwi, fotel potrójny i podwójny oraz inne. 
Wrocław, tel. 071/349-27-14
FORD TRANSIT, 1986/94 r . : dużo różnych części mecha
nicznych i blacharskich, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 
065/543-38-51,0601/56-42-29 
FORD TRANSIT, 1986/95 r . : maska, błotniki, reflektory, kie
runkowskazy, zderzaki, atrapa. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
FORD TRANSIT, 1987 r., 2500 ccm* diesel: silnik z odprawą 
celną skrzynia biegów (4), most tylny, zawieszenie przednie 
i inne. Modła. tel. 076/817-22-19,0602/88-08-99 
FORD TRANSIT, 1988 r., 160 tys. km, diesel, hak, 5-biegoWy, 
stan b. dobry, - 15.500 zł lub zamienię na tańszy. Nysa, tel. 
0604/58-33-16
FORD TRANSIT, 1988 r.: tylny most na bliźniaczych kołach - 
800 zł, wał napędowy - 250 zł, felgi (2 szt.) -120 zł, silniczki 
wycieraczek (2 szt.) - 80 zł, podpory pod silnik (2 szt.) - 200 
zł. Wrocław, tel. 353-62-78,0603/06-81-58 
FORD TRANSIT, 1989 r., 2000 ccm, benzyna : silnik kpi, -
1.400 zł. Wrocław, tel. 0604/68-71-95 
FORD TRANSIT, 1990 r., 2500 ccm, d iesel: rozrusznik, kla
pa, zderzak, most, -150 zł. Iwiny, tel. 071/362-23-27 wewn. 
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FORD TRANSIT, 1990 r., 2500 ccm, d iese l: drzwi, piasty, 
resory, przekł. kierownicy, felgi, zaciski hamulcowe. Polanica 
Zdrój, tel. 074/868-10-42,0607/07-43-04,0609/59-02-36 
FORD TRANSIT, 1990 r .: błotnik przedni lewy (nowy). Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
FORD TRANSIT, 1990 r., 2500 ccm, d iese l: wał korbowy + 
korbowody i tłoki, wałek rozrządu, wał pędny, skrzynia bie
gów (4), żeliwna. Świebodzin, tel. 0605/92-96-50 
FORD TRANSIT, 1990 r., 2500 ccm, diese l: części silnika, 
zawieszeń, drzwi prawe - 250 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-87-99.0603/93-52-50 
FORD TRANSIT, 1991 r. wersja długa, raz podwyższona, na 
resorach: wspomaganie, podsufitka i inne. Wrocław, tel. 
0608/07-97-34
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FORD TRANSIT, 1991 r., 2500 ccm, diesel: wzmocniony sil
nik ze skrzynią biegów, - 4.200 zł. Leśna, tel. 075/721-15-87 
FORD TRANSIT, 1991 r„ 2500 ccm, diesel: skrzynia biegów, 
most tylny, wały, pompa wtryskowa Bosch i Lucas, alternator, 
rozrusznik, układ kierowniczy wspomagany, oblachowanie, 
lampy, hak, ukł. wydechowy. Oława, tel. 071/313-38-80, 
0601/53-99-68 '
FORD TRANSIT, 1992 r., 2500 ccm, diesel: silnik - 3.300 zł, 
skrzynia biegów -1.400 zł, most tylny -1.000 zł, ukł. kierow
niczy • 700 zł, wał napędowy - 600 zł, koła - 1.000 zł i inne. 
Bielany, tel. 076/857-45-15,0603/78-63-67 f 
FORD TRANSIT, 1992 r., 2500 ccm, d iese l: amortyzatory, 
wahacze, sprężyny, ława, piasty, tarcze, bębny, resory, dyfe- 
rencjał, most na części, wspomaganie. Brody Żarskie, tel. 
0600/61-24-64
FORD TRANSIT, 1992 r.: felga stalowa, nowa opona 195 R14. 
Prochowice, tel. 076/858-47-61.0605/43-54-20 

. FORD TRANSIT, 1992/96 r .: skrzynia biegów (5) aluminiowa 
od TD, drzwi boczne i tylne, maska przednia, rozrusznik, za
wieszenie przednie kpi., koła kpi. na 6 szpilek, 5 sztuk i inne. 
Ryczeń, tel. 065/543-31-71,0601/91-97-74 
FORD TRANSIT MAXI,-1993 r . : felgi 15" (6-szpilkowe), hak 
oryginalny, .winda" koła zapasowego, reflektory, siedzenie 
przednie pojedyncze i podwójne, tachograf kpi., resory tylne 
(ład. 1.51). Wrocław, tel. 0608/07-97-34 
FORD TRANSIT, 1993/94 r .: różne części z demontażu. Bo
lesławiec, tel. 0607/47-46-13,0600/17-27-25 
FORD TRANSIT, 1994 r., 2500 ccm, diesel: silnik kpi., pom
pa wtrysk. BOSCH (silnik 80 KM), inst. elektr., wkłady zam
ków ♦ stacyjka i korek paliwa, przełączn. pod kierownicę, te
leskopy tylne, piasty przednie, zaciski ham., skrzynia biegów, 
wał pędny krótki, tarcze ham. Wrocław, tel. 0604/68-71-95 
FORD TRANSIT, 1994 r .: osprzęt silnika (wzmocnionego. 80 
KM), pompa wtryskowa, kolektory, wtryski, pompa paliwa, ukł. 
wydechowy. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD TRANSIT, 1994 r., 2500 ccm, diesel: most (szeroki), 
skrzynia biegów (5) aluminiowa, dach ze słupkami (niski i krót-
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ki), stan idealny. Jelen ia Góra, tel. 0605/53-38-49, 
0607/10-08-49
FORD TRANSIT, 1995 r., 2500 ccm, turbo D : drzwi, maska, 
lampy, zawieszenie, wał napędowy, wał korbowy, serwo, al
ternator, rozrusznik, listwa kierownica, głowica, pompa turbo, 
piasty, resory, wentylator chłodnicy, nagrzewnica, konsola. Po
lanica Zdrój, tel. 074/868-10-42, 0607/07-43-04, 
0609/59-02-36
FORD TRANSIT, 1995 r . : resory tylne • 450 zł, alternator, 
deska rozdzielcza - 500 zł, wahacz, pompa wtryskowa Bosch, 
chłodnica, zwrotnica, zacisk hamulcowy, rozrusznik, tarcze 
hamulcowe, serwo. Wrocław, tel. 071/373-98-77 
FORD TRANSIT, 1996 r . : wózek, wahacze, zwrotnice, ko
lumny McPhersona. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
071/314-38-54
FORD TRANSU, 1997 r . : lusterka boczne, duże, nowy typ, 
prawe i lewe • 200 zł/szt. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD TRANSIT, 1998 r.: fotele 2 i 3-osobowe z zagłówkami. 
Bielawa, tel. 0604/20-67-54
FORD TRANSIT, 1998 r., 2500 ccm, diesel,: podłużnica lewa, 
podsufitka kabiny, ścianka działowa z  szybą - od 100 zł. Wał
brzych, tel. 074/819-19-17,0604/16-12-52 
FORD TRANSIT, 1998 r., 2500 ccm, TD i: skrzynia biegów, -
1.700 zł. Zielona Góra. tel. Ó600/82-88-70 
FORD TRANSIT. 1998 r., : podsufitka, wykładzina podłogi, 
tapicerka drzwi lewych, lusterko lewe, elem. plastikowe na 
słupki lub zamienię na części do VW Transportera T4. Ziębi
ce. tel. 074/819-19-17,0604/16-12-52 
FORD TRANSIT 350M, 2001 r., 2400 ccm, TD i: bardzo dużo 
częśc i mechanicznych i blacharskich. Wrocław, tel. 
0601/70-76-45
FORD WINDSTAR, 1995/99 r.. 3800 ccm, V 6 : drzwi prawe i 
lewe, przesuwane, kolektory, pompa wspomagania, maglow- 
nica, plastiki. Wrocław, tel. 0607/62-80-53 
FORD WINDSTAR, 1996 r., 3800 ccm, V 6 : skrzynia biegów, 
automatic, na części - 650 zł, pomap ABS-u - 250 zł, linka 
zmiany biegów -150 zł. Wąsosz, tel. 065/543-76-31 
FORD ESCORT, 1995 r., 1800 ccm, diese l: silnik z  doku
mentacją oraz drugi na części. Jelenia Góra, tel. 
075/752-26-09 i 0607/40-34-26

S P R Z Ę G Ł A
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FORD SIERRA, SCORPIO 2.3-2.8E : sprzęgło hydrauliczne
-150 zł. Wrocław, tel. 0604/68-71-95
GAZ 66,1976 r .: kabina, stan idealny, • 550 zł. Wrocław, tel.
0601/71-69-78
GAZ 53 A : kabina 3-osobowa, nowa, uzbrojona, • 300 zł lub
zamienię na rower. Legnica, tel. 076/856-39-37
GAZ 67 : głowica z  zaworami i uszczelkami. Wrocław, tel.
071/363-43-30
HANOMAG F-45: szyby, kabina, drzwi, mosty tylne, resory, 
skrzynie biegów i inne części. Kłodzko, tel. 0602/65-77-20 
HANOMAG F-45,1973 r„ 2800 ccm : kabina, po remoncie 
blacharki, przygotowana do malowania, bez szyb i wyposa
żenia, • 1.500 zł. Kłodzko, tel. 0502/38-03-40 
HANOMAG F-65 : most tylny kpi, - 1.000 zł. Poznań, tel. 
0502/02-73-33
HONDA, 1600 ccm, 16V: silnik. Kępno, tel. 062/781-02-60, 
0601/89-10-61
HONDA ACCORD, 1982/01 r . : zderzaki. Brzeg Dolny, tel. 
0604/50-58-10

HONDA ACCORD, 1988 r., 2000 ccm, benzyna : skrzynia 
biegów (5), silnik. Wrocław, tel. 366-21-06 
HONDA ACCORD, 1989 r . : zderzak przedni. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
HONDA ACCORD, 1989 r., 2000 ccm, 12V : różne części, 
silnik. Żagań, tel. 0502/61-32-36,0602/11-52-37 
HONDA ACCORD, 1990 r., 2200 ccm, benzyna : różne czę
ści z  demontażu. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
HONDA ACCORD, 1991 r . : silnik 2.0,2.2, skrzynia biegów, 
zawieszenia, błotniki, fotele, lampy tylne. Wrocław, tel. 
0604/86-75-60
HONDA ACCORD, 1992 r„ 2200 ccm, benzyna : części bla
charki i mechaniczne. Wrocław, tel. 0601/91-52-52 
HONDA ACCORD, 1992 r . : części używane. Wrocław, tel. 
071/34842-16
HONDA ACCORD, 1993 r . : chłodnica, felgi 14" z oponami 
zimowymi, belka poprzeczna przednia. Jelenia Góra, tel. 
075/713-61-43
HONDA ACCORD, 1993/97 r., 2000 ccm, wtrysk: kompletna 
inst. elektr., komora silnika, ABS, - 1.500 zł. Oleśnica, tel. 
0606/87-99-61
HONDA ACCORD, 1994 r . : błotniki, drzwi, reflektory, zde
rzak przedni, elementy zawieszenia, szyby do drzwi. Wrocław, 
tel. 0603/43-11-78
HONDA ACCORD KOMBI, 1998 r . : różne części. Oleśnica, 
tel. 071/315-40-51
HONDA C M C  : pokrywa silnika. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/40-26-76
HONDA C M C  KOMBI: zderzak tylny i przedni * 100 -zł/szt. 
Wrocław, tel. 349-23-05,0502/55-96-64 
HONDA C M C : zderzak przedni. Wrocław, tel. 071/353-37-26 
HONDA CIVIC, 1300 ccm : siln ik i inne. Żary, tel. 
068/374-35-72 wewn. 310
HONDA C M C , 1982 r .: dużo części z rozbiórki. Pogwizdów, 
woj. legnickie, tel. 0609/39-09-66,0605/20-67-73 
HONDA C M C , 1983 r., 1300 ccm : głowica - 200zł, skrzynia 
biegów (5) - 300zł, rozrusznik - 50zł, alternator - 50zł, szyby 
tylne uchylane - 20 zł/szt., gażnik, aparat zapłonowy, lampy, 
silniczek wycieraczek, linki, inne. Bielawy, tel. 068/388-17-15, 
0609/35-43-67
HONDA C M C , 1984 r., 1400 ccm : skrzynia biegów, przekł. 
kierownicy ze wspomaganiem i inne. Zielona Góra, tel. 
0605/72-01-88
HONDA C M C , 1986 r . : dużo części z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
HONDA C M C , 1986 r.,: przeguby, tylna klapa, amortyzatory 
przednie i tylne. Wrocław, tel. 0502/60-04-40 
HONDA C M C , 1986 r., 1300 ccm, 12V : pompa wody, pali
wa, oleju • 50 zł, drzwi -100 zł, grill • 70 zł, klapa • 100 zł, 
zawieszenie i inne. Lubań, tel. 075/722-19-42 
HONDA CIVIC, 1987 r. : dużo części. Rawicz, tel. 
0600/23-38-27
HONDA C M C . 1987 r.: silnik, skrzynia biegów GW 2627696, 
• 450 zł. Jawor. tel. 076/872-85^80 
HONDA C M C  SHUTTLE, 1988 r.. 1300 ccm : różne części. 
Gorzów, tel. 0502/04-86-44
HONDA C M C , 1989 r., 1600 ccm, 16V: silnik, różne części z 
demontażu, skrzynia biegów. Legnica, tel. 0605/85-58-00 
HONDA C M C , 1989 r . : różne części z  rozbiórki. Jawor, tel. 
0604/61-68-33
HONDA C M C , 1990 r., 1300 ccm : silnik oclony, skrzynia bie
gów, zawieszenia, elementy blacharki i inne. Lubań, tel. 
075/721-52-31,0604/56-15-28 
HONDA C M C , 1990 r., 1400 ccm, 16V,: wszystkie części: 
przód lampy, kierunkowskazy, błotniki, maska, zawiesz., skrzy
nia, silnik, półośki, chłodnica, nagrzewnica, deska rozdziel
cza i inne, kpi. - 700 z ł.., tel. 0605/57-14-28 
HONDA C M C , 1990 r., 1600 ccm. 16V 3-drzwiowy: różne 
części z  demontażu. Jelenia Góra, tel. 0502/43-51-00 
HONDA C M C , 1990 r., 1600 ccm, 16V 3-drzwiowy: części 
mechaniczne, części blacharki. Wschowa, teł. 0607/49-22-85 
HONDA C M C , 1991/95 r . : zderzak przedni. Trzebnica, tel. 
071/312-62-39
HONDA C M C , 1991/98 r .: zderzak tylny i przedni - 80 zł/szt.
Wrocław, tel. 349-23-05,0502/55-96-64
HONDA C M C , 1992 r . : zderzak i maska. Wałbrzych, tel.
0607/36-85-64
HONDA C M C , 1992/95 r . : drzwi tylne lewe (sedan). Wro
cław. tel. 0501/81-36-18
HONDA C M C , 1992/97 r . : amortyzatory Kayaba, gazowe, 
nowe, gwarancja • 750 zł za komplet, felgi stalowe. Wrocław, 
tel. 324-16-60,0501/41-05-17.
HONDA C M C , 1993 r. również automatic: różne części. 
58-150 Gorzów, tel. 095/735-36-89,0503/00-42-01 
HONDA C M C , 1993 r., 1500 ccm. 16V : skrzynia biegów, 
osprzęt silnika, silnik uszkodzony. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-17-46,0604/56-33-79

HAM ULCE
szczęk i, bębny ^ chod^ch i japońskich
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HONDA C M C , 1993 r„ 1600 ccm : wszystkie części z de
montażu. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
HONDA C M C , 1993/98 r., 1400 ccm : silniki, skrzynia bie
gów, zawieszenia, części mechaniczne i blacharskie, drzwi, 
tapicerka, zderzaki, lampy, zbiornik paliwa i inne. Lubin, tel. 
0603/18-63-83
HONDA C M C , 1994 r . : przekł. kierownicy. Boguszów-Gor- 
ce, tel. 074/845-32-80,0608/83-17-13 
HONDA C M C  SEDAN, 1994 r.: kpi. lamp tylnych. Kamieniec 
Ząbk., tel. 074/817-35-05,0607/40-77-23 
HONDA C M C  SEDAN, 1994 r.: komplet lamp tylnych, prze
wody, napinacze. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-35-05, 
0607/40-77-23
HONDA C M C , 1994 r . : zderzaki, maska, lampy, półosie, 
wahacze, drzwi, alternator, rozrusznik, aparat zapłonu i inne. 
Wrocław, tel. 0603/43-11-78
HONDA CIVIC, 1995/00 r. : zderzaki. Oława, tel. 
071/311-76-55
HONDA C M C , 1995/99 r . : lampy tylne, półka tylna. Oława, 
tel. 071/303-89^80
HONDA C M C . 1996 r . : zderzak przedni i tylny. Wałbrzych, 
tel. 0502/23-04-67
HONDA C M C , 1996 r . : lampa tylna, strona lewa - 350 zł. 
Wrocław, tel. 071/352-42-70 po godz. 18 
HONDA C M C , 1996 r .: błotniki przednie, reflektory, ukł. kie
rowniczy. Wrocław, tel. 0604/15-55-70 
HONDA C M C , 1998/99 r„ 1400 ccm 5-drzwiowy: skrzynia 
biegów (5). osprzęt silnika, klapa tylna, elementy blacharskie. 
Wrocław, tel. 0604/95-33-89
HONDA C M C , 1999 r.: maska silnika, -150 zł. Wrocław, tel. 
349-23-05.0502/55-96-64
HONDA CIVIC, SCHUTLE : drzwi. O leśnica, 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 czę
ści używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
HONDA CR -V : różne części blacharskie, wnętrza, zawiesze
nia, szyby. Oleśnica, tel. 071/398-36-08,0601/72-70-73

tel. 071/311-80-22,0-90 344 891 
Oferuje nowe części: OP012097
- oblachowanie I części do sam. zachodnich
- kierunkowskazy, zderzaki, atrapy I inne
Giełda Lubin, sobota, sektor C, Giełda Wrocław, niedziela

HONDA C R X : różne części blacharskie, wnętrza, zawiesze
nia, szyby. Oleśnica, tel. 071/398-36-08,0601/72-70-73 
HONDA CRX, 1986 r . : drzwi prawe, maska. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
HONDA CRX, 1986 r., 1600 ccm, 16V: ukł. wtryskowy, kopuł- 
ka z kablami, fotele, drzwi, błotniki, maska, chłodnica, zaciski 
ham., klocki ham., plastiki, lampy tylne. Brzeg Dolny, tel. 
0604/50-58-10
HONDA CRX, 1987 r., 1600 ccm, 16V: różne części silnika, 
blacharki i zawieszenia i inne. Prochowice, tel. 0605/74-08-01 
HONDA CRX, 1991 r., 1600 ccm, 16V: amortyzatoiy przed
nie i tylne, tarcze, zaciski, wahacze, listwa kierownicza, na
grzewnica, deska rozdzielcza, drzwi prawe, szyberdach, prze
guby, lampy tylne, fotele przednie, komputer, inne. Sobótka, 
tel. 071/316-35-91 po godz. 19,0504/92-38-68 
HONDA JA Z Z : różne części blacharskie, wnętrza, zawiesze
nia, szyby. Oleśnica, tel. 071/398-36-08,0601/72-70-73

OP000951ODTWARZANIE 
USZCZELEK SILNIKOWYCH 

I INNYCH
samochodowych i pojazdów sjsamocnodowycn i pojazaow specjalnych 

tel. 074/837-80-16, 0-607 826 751

HONDA PRELUDE: błotnik prawy przedni, nowy model. Wro
cław. tel. 0605/20-85-98.
HONDA PRELUDE : głowice 2.0E i 2.4E 16V, różne wypy i 
roczniki, szczelne, z zaworami, splanowane, duży wybór. Wro
cław, tel. 071/324-81-08 do godz. 18, 0601/70-22-78 po 
godz. 7
HONDA PRELUDE. 1982/91 r. :zderzaki (przedni i tylny) 
srebrne, stan dobry, -150 zł. Wrocław, tel. 0600/32-51-08, 
071/321-90-27 po godz. 18
HONDA PRELUDE, 1985r.. 1800 ccm : skrzynia biegów (5), 
rozrusznik, docisk, drzwi, klapa tylna, zderzak, wahacze, dach, 
amortyzatory przednie i inne. Chojnów, tel. 0600/83-52-18 
HONDA PRELUDE, 1987 r., 2000 ccm, 16V: silnik ze skrzy
nią biegów, stan techniczny b. dobry. Lubań, tel. 
075/721-48-98
HONDA PRELUDE, 1987 r., 2600 ccm. 16V: silnik, w całości 
lub na części - 500 zł, blok silnika - 500 żł, alternator -100 zł. 
Nowa Ruda, tel. 074/872-77-12.0607/82-58-55 "
HONDA PRELUDE, 1987 r . : maska, reflektor lewy, łożyska 
kół, wahacze, półosie, klocki, lampy, blenda tylna, docisk 
sprzęgła, inne części. Wrocław, tel. 0603/43-11-78 
HONDA PRELUDE, 1988 r . : drzwi, błotniki. Wrocław, tel. 
0601/71-59-58
HONDA PRELUDE, 1990 r. : klapa tytna. Wrocław, tel. 
0601/71-59-58
HONDA PRELUDE, 1990 r. : lampy tylne. Wrocław, tel.
071/352-63-38 lub, 0501/27-21-62
HONDA PRELUDE, 199'2/93 r . : różne części. Wrocław, tel.
0609/58-56-61
HONDA OUINTET, 1984 r . : wszystkie części z  demontażu.
Kudowa Zdrój. tel. 0600/87-53-36
HONDA SCHUTLE : drzwi, klapa, błotniki. Oleśnica, tel.
071/315-40-51
HYUNDAI: różne części. Trzebnica; tel. 0606/40-03-11 
HYUNDAI ACCENT : dużo różnych części mechanicznych i 
blacharskich, 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 CO UPE : zderzak tylny. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
HYUNDAI EXCEL, 1991/93 r., 1500 ccm : katalizator, silnik, 
skrzynia biegów (5) i automatic, zawieszenia, kompletne ob
lachowanie i inne z  demontażu. Legnica, tel. 0600/24-10-25, 
0603/67-61-05
HYUNDAI LANTRA, 1990/94 r. 1.5,1.6 DOHC: silniki, skrzy
nia biegów (5), oblachowanie, lampy, plastiki, szyby i inne. 
Złotoryja, tel. 076/878-35-25.0605/29-62-06 
HYUNDAI LANTRA. 1991/93 r., 1500 ccm : katalizator, sil
nik, skrzynia biegów (5) i automatic, zawieszenia, kompletne 
oblachowanie i inne z demontażu. Legnica, tel. 0600/24-10-25. 
0603/67-61-05
HYUNDAI LANTRA, 1992 r . : drzwi lewe przednie i prawe 
przednie, tylna część nadwozia, zderzak tylny, belka tylna, 
alternator, rozrusznik, listwa pod reflektory, atrapa, inne. Wro
cław, tel. 0503/68-45-21
HYUNDAI LANTRA, 1993 r . : przekł. kierownicy, McPherso
ny przednie i tylne, ukł. wydechowy, głowica, wtrysk, kompu
ter, belka, felgi stalowe, słupek lewy, zderzak przedni, inne 
części. Wrocław, tel. 0607/74-02-77 
HYUNDAI LANTRA, 1993 r . : zderzaki, drzwi, błotniki, dach, 
kolumny McPhersona, lusterka, szyby, belka, chłodnica, fo
tele, boczki, deska, pompa ham., ćwiartka, czołowe wzmoc
nienie, dolna belka, słupki. Wrocław, tel. 0609/38-94-79 
HYUNDAI LANTRA, 1997 r., 1600 ccm : silnik, skrzynia bie
gów, blacharka i inne. Sieniawka Żarska, tel. 068/375-98-29 
HYUNDAI PO N Y : zderzaki. Wrocław, tel. 0502/29-43-24 
HYUNDAI PONY, 199j/93 r., 1500 ccm : katalizator, silnik, 
skrzynia biegów (5) i automatic, zawieszenia, kompletne ob
lachowanie i inne z  demontażu. Legnica, tel. 0600/24-10-25, 
0603/67-61-05 ‘
HYUNDAI PONY, 1991/94 r. 1.5,1.6 DOHC: silniki, skrzynia 
biegów (5). oblachowanie, zawieszenia, szyby, plastiki i inne 
modeli do 3 ,4 ,5-drzwiowego. Złotoryja, tel. 076/878-35-25, 
0605/29-62-06
HYUNDAI PONY. 1992 r . : błotnik przedni lewy, silnik o poj.
1.3 i inne. Chojnów, tel. 0600/83-52-18 
HYUNDAI PONY, LANTRA: różne części z demontażu. Pru
sice, tel. 071/312-61-73
HYUNDAI S-COUPE : atrapa przednia, lampy. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
HYUNDAI S-COUPE, 1991/93 r., 1500 ccm : katalizator, sil
nik, skrzynia biegów (5) i automatic, zawieszenia, kompletne 
oblachowanie i inne z demontażu. Legnica, tel. 0600/24-10-25, 
0603/67-61-05
HYUNDAI SONATA, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk: drzwi przed
nie, klapa tylna, zderzak tylny, bębny tylne, plastiki, felgi sta
lowe, wzmocnienie czołowe, przełączniki kierownicy i inne. 
Lubin, tel. 0606/36-28-36
IFA WL50 : silnik • 2.000 zł, skrzynia biegów - 700 zł, tylny 
most - 700 zł, tylny resor - 300 zł, wał korbowy z  blokiem (po 
II szlifie) -1.000 zł, pompa wtryskowa • 450 zł i inne. Legnica, 
tel. 076/722-95-70
IFA: różne części. Namysłów, tel. 0603/77-24-00
IFA: kabina, zawieszenie przednie, inne części. Torzym, tel.
068/341-31-30 po godz. 21,0601/91-37-58
ISUZU, 1995 r., 2400 ccm, diesel: silnik na części. Głogów,
tel. 076/834-10-04
ISUZU MIDI: elementy blacharskie, skrzynia biegów, drzwi, 
siedzenia, dach, most tylny, ukł. wydechowy, lampy. Wrocław, 
tel. 0601/72-56-81
ISUZU MIDI, 1991 r., 2200 ccm, diesel: chłodnica, wał z tło
kami, pompa wtryskowa, most tylny, części zawieszenia 
przedniego, zbiornik paliwa oraz drobne plastiki. Nowa Sól, 
tel. 068/387-31-67,068/387-34-93 
ISUZU MIDI, 1993 r., 120 tys. km, 2200 ccm, d iesel: drzwi,

silnik kpi. • 2.000 zł ♦ cło (300 zł), skrzynia biegów (5) -1.000 
zł, most tylny - 800 zł, resory.-100 zł/szt. i inne. LUbin,tel. 
0608/49-10-23
ISUZU MIDI, TROOPER : dużo części, różne pojemności, 
roczniki (Midi 1983/97 r., Trooper 1983/90 r.), modele, silniki
2.0 E, 2.4 TD, 2.2 E, skrzynie biegów, tylne mosty, satelity, 
części silników i skrzyni biegów, części zawieszeń, drzwi oraz 
inne, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 065/543-38-51, 
0601/56-42-29
ISUZU TROOPER : różne części. Jelenia Góra, tel. 
0603/61-40-97
ISUZU TROOPER, 1984/89 r. : dach, drzwi, zawieszenia, 
skrzynia biegów, koła, rama, wały, pompa hamulcowa, roz
rusznik, półośki, drobne części. Oława, tel. 071/313-15-89, 
0604/78-93-74
IVECO : zderzak typu EURO-TECH, • 300 zł. Bolesławiec, 
tel. 0504/94-77-50
!VECO : maska, błotniki. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w 
godz. 9-17,0608/41-76-04
MECO : skrzynia biegów, chłodnice, pompa, środa śląska,
tel. 071/317-53-32,0603/82-24-69
IVECO ZETA, 6000 ccm : głowica, alternator, rozrusznik,
skrzynia biegów (5), pompa wtryskowa. Wrocław, teł.
0605/24-41-00
IVECO DAILY, 1994 r . : drzwi, błotniki, lampy, grill, zderzak, 
skrzynia biegów, lusterka, rozrusznik, pompa wtryskowa, gło
wica. Zielona Góra, tel. 0503/65-06-56 
IVECO DAILY, 1995 r., 2500 ccm, turbo D : przedni pas, drzwi, 
silnik w częściach, siedzenia, lampy. Zielona Góra, tel. 
0503/58-59-78
MECO TURBODAILY, 1998 r . : zawieszenie przednie kpi., 
mosty tylne, skrzynie biegów, wały, ściana grodziowa, filtr pow., 
drzwi kpi., chłodnice, lusterka, wały napęd. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,071/314-38-54 
IVECO 35-10, turbo D : pompa wody nowa • 250 zł, zbiornik 
paliwa plastikowy 6 0 1, rama do zabudowy wym. 4.20 x 2.10 
m. Nysa. tel. 077/433-45-83,0602/74-42-55 
MECO 35-10: ukł. kierowniczy, zderzak, błotniki, drążki skręt
ne. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
IVECO 35-10,1994 r .: skrzynia biegów, piasta, wahacze, bak, 
tłumik, drzwi boczne i tylne, nowe amortyzatory, obrotomierz, 
kolumna kierownicy z przełącznikami, pedały. Wrocław, tel. 
071/788-60-95,0601/70-46-16 
IVECO 35-10 DAILY, 1995 r.: różne części. Zielona Góra, tel. 
0503/99-13-62
IVECO 35-10 TURBODAILY, 1998 r.: bok lewy i prawy, klam
ki. Rogoźnica, tel. 074/855-92-48 
IVECO 35-12: kolumna kierownicy, drzwi i inne części z de
montażu. Żagań, tel. 0600/33-22-19 
IVECO 45-10: drzwi, przedni pas i maska, lewa lampa, • 800 
zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
IVECO 45-12, 1999 r., 2800 ccm, TDi : drzwi lewe, lampa 
przednia, chłodnica/ most tylny, wał, drążki skrętne, piasty, 
części, zaw ieszenia, resory. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-10-42, 0607/07-43-04,0609/59-02-36 .
IVECO 75-14 E EUROCARGO: części różne, również spro
wadzam na zamówienie. Kudowa Zdrój, tel. 0609/40-65-25 
IVECO DAILY: most tylny. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
IVECO EURO CARGO  : mosty tylne. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
IVECO, FIAT: głowica silnika. Wrocław, tel. 0602/68-90-83 
IVECO MAGIRUS : rozrusznik 24 V. Legnica, tel. 
076/887-19-19 po godz. 20,0601/05-29-57,0607/22-36-81 
J E E P : opony i felgi 16’ . Kłodzko, tel. 0502/12-06-87 
JEEP CHEROKEE: moduł zapłonu (2500 ccm) - 300 zł, skrzy
nia biegów + skrzynia rozdzielcza • 1 000 zł, most przedni - 
800 zł, altemetor 98 A - 200 zł, klimatyzacja -.1 300 zł, most 
tylny • 800 zł, chłodnica wody - 200 zł. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
JEEP CHEROKEE, 1988 r . : lampy tylne, centralny zamek, 
boczki plastikowe, błotniki, tapicerka drzwi tylnych lewych, 
nakładki plastikowe na błotniki, uszczelki szyb tylnych, wy-' 
głuszenie maski, ramki szyby przedniej, wkłady do zamków, 
szyby tylne. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
JEEP CHEROKEE, 1988 r., 155 tys. km. 2800 ccm, V6 i  skrzy
nia biegów automatyczna, części silnika, głowica, zbiornik 
paliwa z pompą, wahacze i inne. Wrocław, tel. 0602/86-35-51 
JEEP GRAND CHEROKEE, głowica (4000 ccm), kolektor 
ssący z  wtryskami, wałek rozrządu, serwo z pompką hamul
cową, skraplacz klimatyzacji, .łapa’  z  poduszką, wieniec zę
baty, zawiasy maski, koła prowadzące pasek klinowy, miska 
olejowa, wkład do chłodnicy, pompa wspomagania chłodnicz- 
ka oleju, bagnet, uszczelka miski olejowej. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
JEEP GRAND CHEROKEE, 1993/98 r.: kolumna z  kierowni
cą, poduszka pow. (kierowcy), szyby tylne boczne, amorty
zatory, wał napędowy, licznik, elem. konsoli, silnik wyciera
czek, inst. elektryczna, szyba tylna, reflektor prawy, przekład
nia kier., wahacze, serwo, pompa, alternator, drążki. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
JEEP GRAND CHEROKEE, 1995 r„ 5200 ccm : silnik, skrzy
nia biegów z  reduktorem, automatic. Wrocław, tel. 
0501/41-00-10
JEEP GRAND CHEROKEE. 1995 r., 27 tys. km, 5900 ccm, 
benzyna : silnik i inne. Wrocław, tel. 071/332-48-87 wieczo
rem, 0502/62-61-43
JEEP GRAND CHEROKEE. 1995/99 r . : błotnik lewy, drzwi, 
atrapa, 2 poduszki pow., ćwiartki tylne, ćwiartki przednie. 
Świdnica, tel. 0604/82-66-90.0607/64-52-82 
JEEP GRAND CHEROKEE, 1996 r., 4000 ccm, benzyna : 
zawieszenie przednie i tylne, most, drzwi, maska, komputer, 
deska rozdz., błotniki, zderzaki, lampy, grill, chłodnica, felgi 
aluminiowe z oponami, poduszka powietrzna kierowcy i pa
sażera z  sensorami i inne. Lubań, tel. 0600/63-26-50 
JEEP GRAND CHEROKEE, 1997 r., 50 tys. km, 5200 ccm : 
most przedni - 700 zł. Wrocław, tel. 071/787-45-96 
JEEP  GRAND CHEROKEE, 2000 r., 4700 ccm, V8 nowy 
model: przód kompletny, drzwi prawe, klapa tylna, lampy, za
wieszenia, poduszki pow. Wrocław, tel. 0606/62-65-10 
JE L C Z : silnik SW-600 turbo, całkowicie kompletny, stan do
bry, - 4.700 zł. Kłodzko, tel. 074/647-11-42 
JELCZ, turbo: silnik. Legnica, tel. 076/857-02-01 
JE L C Z : silnik uzbrojony, stan b. dobry, skrzynia biegów (5), 
opony 1100 (2%), inne części. Leszno Górne, tel. 
068/376-63-35
JELCZ : skrzynia biegów - 500 zł, zawieszenie przednie • 
400 zł, silnik -1.300 zł, zbiornik paliwa - 200 zł, kolumna kie
rownicy - 70Ó zł, chłodnica • 300 zł, most tylny - 500 zł. resory 
tylne • 150 zł, szyba przednia - 250 zł. Nysa, tel. 0606/53-05-77 
JE L C Z : most tylny, zawieszenie przednie, kol. kierownicza, 
docisk sprzęgła, obudowa sprzęgła, resory przednie. Wąsosz, 
tel. 065/543-77-67
JELCZ  : siłownik wywrotu, pedał sprzęgła. Wrocław, tel. 
071/315-14-42,0601/57-24-66 
JELCZ : blok z  dokumentacją - 400 zł, wał korbowy (3 szlif, 
do remontu) • 300 zł. korbowody • 20 zł. przekł. kierownicy - 
50 zł. Wrocław, tel. 0602/22-18-33 
JE L C Z : pompa wspomagania ukł. kierowniczego, nowa. Za
wonia. tel. 071/312-90-73
JELCZ 315: różne części, nowe i po regeneracji. Obora, gm. 
Lubin, tel. 0602/17-73-36
JELCZ 316: wszystkie części - stan dobry. Bolesławiec, tel. 
0601/14-40-11
JELCZ 316: oś przednia kpł., felgi, pompa wtryskowa. Kłodz
ko, tel. 074/868-53-87
JELCZ 317: silnik, stan dobry, kompletny • 1.700 zł, chłodni
ca -100  zł, oś przednia, szyba przednia. Stanisław Mały,
55-216 Janków 21, woj. wrocławskie, gm. Domaniów 
JELCZ 317 : rama, stan dobry, - 1.000 zł. środa Śląska, tel. 
071/317-80-76 do godz. 16
JELCZ  317,1981 r., turbo : silnik (kompletny);'blok silnika, 
wały korbowodowe, osprzęt, skrzynie biegów, tylny most
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(Raba), resory, chłodnica, kolumna kierownicza, zbiornik pa
liwa, pompa wodna, oleju, oś przednia, sprężarka, inne czę
ści. Wołczyn, woj. opolskie, tel. 0604/22-74-96 
JELCZ 317, 1986 r., ciągnik siodłowy, zarejestrowany do
10.2001 r, - 4.600 zł. Gostyń, tel. 065/572-56-72, 
0601/25-54-01
JELCZ 325 : skrzynia ładunkowa, stan b. dobry, - 1.000 zł. 
Kiełczów, tel. 071/398-84-55
JELCZ 325: silnik turbo, silnik zwykły, most .Raba” z  bloka
dą nowego typu oraz inne podzespoły. Koźminek k. Kalisza, 
teL 062/763-72-21,0602/40-53-42 
JELCZ 325: nowa opończa, kpi. (stelaż, plandeka, deski), - 
500 zł. Milicz, tel. 0607/23-61-09 
JELCZ 325 : wszystkie części. Twardocice, gm. Pielgrzym
ka, tel. 076/877-55-23,0603/46-59-56 
JELCZ 325,1990 r . : oś przednia - 400 zł, 2 przednie, tele
skopy, stan b. dobry - 300 zł, wał korbowy do szlifu • 400 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-87-41
JELCZ 706 RTO : różne części, skrzynia biegów, krzyżaki, 
okładziny, rozrusznik (nowy), prądnica, stabilizator napięcia i 
wiele innych części. Bolesławiec, tel. 075/734-73-25, 
0502/84-48-47
KAM AZ: koła 900/20,8 szt, cena - 400 zł, piasta + bęben,
łożyska, 4 szt., cena • 400 zł. Kąty Wrocławskie, tel.
071/316-65-33,0604/28-30-12
KAM AZ: siodło (stan idealny) • 500 zł oraz opony 1000x18,
2 szt., bieżnik .choinka*, 10% zużycia • 100 zł. Wojcieszów,
tel. 075/751-29-35,0607/34-30-55
KAMAZ : skrzynia biegów. Wołczyn, woj. opolskie, tel.
0604/22-74-96
KAMAZ : oś przednia po regeneracji, szyby drzwiowe, nie
kompletna skrzynia biegów z półbiegami. Wrocław, tei. 
071/357-03-52,0601/71-51-65 
KAM AZ: kiper z  podramą • 1.000 żł, kosz na koło - 250 zł, -
1.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-21-02,0608/27-09-14 
KAM AZ : fe lg i - 50 zł/szt. Wrocław, tel. 321-14-24, 
0601/16-77-87
KAMAZ nowe: półosie, łożyska piast, sworzeń zwrotnicy, za
wór główny wywrotu, krzyżaki/Wrocław, tel. 071/355-31-12, 
0605/07-77-88
KAM AZ: kiper z  podramą, dó remontu -1000 zł, kosz na koło 
- 250 zł. Wrocław, tel. 357-21-02,0608/27-09-14 
KIA CLARUS : zderzak tylny. Prusice, woj. wrocławskie, tel. 
071/312-54-64
KIA PREGIO GLS, 1997 r . : silnik, skrzynia biegów, blachar
ka i inne. Żary, tel. 0607/48-18-79 
KIA PRIDE: wszystkie części. Wropław, tel. 0601/70-17-36 
KIA PRIDE: lampy przednie. Wrocław, tel. 071/353-37-26 
KIA SEPHIA: zderzak przedni kompl., wózek pod silnik i inne. 
Prusice, tel. 0606/40-03-11
KOPARKA łyżka chwytakowa, pełnoobrotowa, poj. 0,5 m3, •
1.550 zł. Wrocław, tel. 071/327-60-46 
KOPARKA BIAŁORUŚ typ rolniczy: listwa do obrotu, nowa, - 
600 zł. Nowe Miasteczko, tel. 068/388-80-16 
KOPARKA EO prod. radzieckiej: pompy, hydraulika, -1.500 
zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-19 
KOPARKA NOBAS 632 : silnik kompl. po remoncie kapit. - 
5000 zł, łyżka 0,7 m3 - 1800 zł, 2 silniki hydrauliczne, siłow
nik do zamykania łyżki, rozdzielacz -1200 zł, inne. Kłodzko, 
tel. 0601/92-78-25
KO PARKA NOBAS 631 : pompy, hydraulika. Żary, tel. 
068/363-64-17,0602/75-27-17

KOPARKA RAMMER S -52 : młot, nowe groty (3 szt.), same 
groty, • 1.800 zł. Chojnów, tel. 0600/38-10-94 
KOPARKOŁADOWARKA: opony Michelin 15.5/80/20. Hen
ryków, tel. 074/810-51-10,0604/44-17-69 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ: pompa wodna, tarcza 
sprzęgła, łańcuch obrotu, nowe, • 300 zł. Wałbrzych, tel. 
0602/15-08-94
KRAZ : sprzęgło, tarcza'* docisk sprzęgła. Wrocław, tel. 
071/315-14-42,0601/57-24-66 
LADA 2106 : lampa tylna prawa, łożysko oporowe, łożysko 
do koła. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
LAD A : blacharka, stary model, błotnik tylny lewy, drzwi przed
nie L + P, maska, ścianka tylna. Wrocław, tel. 071/322-34-90 
po 17
LAD A : alternator 55 A, 14 V, • 200 zł. Wrocław, tel. 363-12-80 
LADA 2105,1981 r .: wszystkie części, w całości lub na czę
ści, w ciągłej eksploatacji, - 600 zl. Brzeg Opolski, tel. 
077/416-66-47 w godz. 8 -10,0601/84-73-86 
LADA 2103, 2105,1983 r., 1500 ccm : silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenie, chłodnica, zderzaki, błotniki, drzwi, osprzęt 
silnika, szyby, zbiorniki paliwa i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
LADA 2105,1987 r., 1300 ccm : różne części. Wałbrzych, tel. 
074/815-10-99
LADA NIVA: różne części. Karpacz, tel. 075/761-65-54 
LADA N IVA: skrzynia biegów, zawieszenie, drzwi, błotniki, 
szyby, klapy, zderzaki, lampy, tapicerka. deska, koła, inne 
części. Wrocław, tel. 345-5Ś-66 
LADA NIVA, 1987 r., 1600 ccm : poszycie blachy, prawa stro
na • 400 zł, głowica • 300 zł, blok silnika - 300 zł. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-77-12,0607/82-58-55 
LADA SAMARA, 2000 ccm : drzwi prawe, -100 zł, zaciski 
hamulcowe, - 50 zł. Krępice, gm. Miękinia, tel. 071/317-09-62 
LADA SAMARA, 1300 ccm, benzyna części z  rozbiórki: drzwi, 
lampy tylne, zawieszenie tylne, silnik, wyposażenie wnętrza, 
fotele, komplet kół z  felgami zimowymi i letnimi, stan idealny i 
inne. Udanin, woj. legnickie, tei. 0600/10-67-50 
LA D A  SAM AR A  : łożysko oporowe. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
LADA SAM ARA : skrzynia biegów, zawieszenie, drzwi, błot
niki, szyby, klapy, zderzaki, lampy, tapicerka, deska, koła, inne 
części. Wrocław, tel. 345-55-66 
LADA SAMARA, 1987/96 r . : części z rozbiórki, zawiesze
nie, skrzynia biegów 4-biegowa, szyby boczne, części silni
ka, prawe drzwi, rozrusznik, alternator i inne. Kalisz, tel. 
062/762-17-08 po godz. 18
LANCIA D ED RA: maska, zderzak, zawieszenie, chłodnica, 
atrapa i inne. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
LANCIA DEDRA: drzwi, maska, błotniki, zderzaki, reflektory, 
osprzęt silnika, elementy zawieszenia, tuleje, felgi stalowe i 
aluminiowe. Wrocław, tel. 0502/29-21-51 
LANCIA DELTA: drzwi, maska, błotniki, zderzaki, reflektory, 
osprzęt silnika, elementy zawieszenia, tuleje, felgi stalowe i 
aluminiowe. Wrocław, tel. 0502/29-21-51 
LANCIA DELTA INTEGRALE : różne części, elementy bla
charki, części mechaniczne. Wrocław, tel. 0605/94-04-36 
LANCIA DELTA, 1992 r. :części używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
LANCIA K A PPA : reflektory. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w 
godz. 9-17,0608/41-76-04
LANCIA LYBRA : maska, błotniki, chłodnice, zawieszenie

przednie. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
LANCIA PRISMA: różne części. Legnica, tel. 0603/95-02-92 
LANCIA PRISM A: drzwi, maska, błotniki, zderzaki, reflekto
ry, osprzęt silnika, elementy zawieszenia, tuleje,felgi stalowe 
i aluminiowe. Wrocław, tel. 0502/29-21-51 
LANCIA PRISMA, 1987 r., 1900 ccm, turbo D : silnik na czę
ści + osprzęt. -1.100 zł. Wschowa, tel. 0606/64-50-85 
LANCIA PRISMA II, 1988 r .; silnik o poj. 1.3 benzyna, w ca
łości lub na części, skrzynia biegów (4), zbiornik paliwa, ma
ska przednia, szyba tylna i przednia, ukł. kierowniczy, wzmoc
nienie przednie, drzwi lewe, lampy tylne, elementy blacharki i 
inne. Legnica, tel. 0604/83-03-37 
LANCIA THEMA, 1990 r .: wiązka inst. elektr., vacum pompa, 
obudowa filtra pow., chłodnica, tarcze hamulcowe, zaciski, 
kolumny McPhersona, wzmocnienie czołowe. Lubin, tel. 
076/844-60-83,0603/41-05-65 
LANCIA THEMA, 1992 r . : lampa tylna prawa. Wrooław, tel. 
0605/10-83-08
LANCIA THEMA, DEDRA, DELTA: różne części. Oleśnica, 
tel. 0609/51-31-05
LANCIA ZETA: maska, zderzak. Siechnice, tel. 071/311-54-13 
w godz. 9-17,0608/41-76-04 ■
LANCIA, FIAT, 1990 r., 2000 ccm : wzmocnienie przednie, 
sanki z  wahaczami, amortyzatory, głowica i inne. Wrocław,’ 
tel. 0602/86-35-51
LANCIA, FIAT UNO : skrzynia biegów, wałek sprzęgła (uszko
dzony), • 150 zł. Świebodzin, tel. -068/382-22-62 
LAND RO VER110,1986 r„ 2500 ccm, turbo D : most tylny 1 
przedni, amortyzatory, drzwi, błotniki; maska silnika, przekł. 
kierownicy, szyby, elementy tapicerki i inne. Gromadka, tel. 
0600/34-40-71
LAND ROVER DISCOVERY: maska przednia. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
LAND ROVER FREELANDER, 1998 r .: drzwi lewe. błotniki, 
zderzaki, lampy, lusterka. Świdnica, tel. 0604/09-25-86 
LIAZ: przystawka skrzyni biegów, wałek do przystawki, pompy 
hydrauliczne, przekładnia kierownicy, turbo, kompresor, si
łownik hamulców i wywrotu, zawory, komplet naprawczy, ele
menty skrzyń biegów (9 i 10), rozrusznik i inne. Jelenia Góra, 
tel. 075/754-16-96,0603/77-93-50 
L IAZ : skrzynia biegów, • 1.500 zł. Nysa, te). 0601/71-42-08 
LIAZ 110: skrzynia biegów (10), stan b. dobry. Strzelin, tel. 
071/392-1741,0503/01-39-29 
L IA Z : wał korbowy, skrzynia biegów, blok silnika, tłoki, kor
bowody, inne części silnika, głowice, koło zamachowe, -1.500 
zł. Wołczyn, woj. opolskie, tel. 0604/22-56-46 
LIAZ : resor przedni, pompa wtryskowa, przekł. kierownicy, 
spoilery, docisk, wał pędny, szyba przednia, tylny most, zbior
niki i inne. Wrocław, tel. 349-23-05,0502/55-96-64 
LUBLIN : skrzynia biegów, nie używana, - 300 zł. Oleśnica, 
tel. 071/398-74-76
LUBLIN, 1995 r.: kontener izoterma, • 4.000 zł. Świebodzice, 
tel. 074/854:70-98,0605/62-03-24 
LUBLIN II, 1999 r .: zawieszenie przednie, sprzęgło, alterna
tor, elektrowyłącznik silnika, zbiornik, podnośniki szyb, licz
nik, kierownica, wał napędowy do 3.5 tony, wydech, lampy 
tylne, amortyzatory, rama. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
LUBLIN, 1999 r. : most tylny, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/782-73-80 do godz. 15,071/316-84-69 
LUBLIN III, 1999 r., 2400 ccm, TD : zawieszenie, wał, most, 
rama, koła, drzwi, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58

ŁADOWARKA STALOWA WOLA L-34 : wymiennik - 6.000 
*l\, skrzynia biegów - 6.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-24-16, 
0606/35-02-93
MAGIRUS M 90, 1986 r. : różne części. Lubomierz, tel. 
0603/87-91-52,075/783-36-94 
MAN, 1996 r .: drzwi od strony kierowcy, - 600 zł. Grotów 45, 
tel. 0606/44-15-31
MAN 19.286,1986 r., 12000 ccm: silnik 6-cylindrowy, w cało
ści lub na części, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 373-55-21, 
0603/60-46-69
MAN 19.361: silnik leżący, sprzęgło, sprężarka. Zdzieszowi
ce, tel. 077/484-45-49
MAZDA: części silników (1.6,1.6i, 2.2 D), głowice (0.9,1.6, 
1.8,1.6i), chłodnice do klimatyzacji, zderzaki. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 0603/40-26-76
MAZDA, 1983/01 r . : skrzynie biegów (manualne i automa
tyczne, także do busów) oraz części do skrzyń biegów. Wro
cław, tel. 071/341-50-52 g. 9-15 (pon.-sob.)
MAZDA 323 F : pokrywa silnika. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/40-26-76
MAZDA 323 F : bardzo duży wybór części do różnych wersji 
i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tei. 065/543-41-95, 
0601/55-17-72
MAZDA 323 F, 1800 ccm, 16V : silnik na części, poduszki 
silnika. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
MAZDA 323 : karoseria na części, zawieszenie przednie i 
tylne, koła, skrzynia biegów i inne. Lubięcin, tel. 
068/388-62-87,068/388-15-86 
MAZDA 323 : skrzynia biegów (5), - 400 zł. Malczyce, tel. 
071/317-97-81,0603/79-63-94 
MAZDA 323,1300 ccm : skrzynia biegów (5), - 350 zł. Mal
czyce, tel. 071/317-97-81,0603/79-63-94 
MAZDA 323: klapa tylna, skrzynia biegów, maska przednia i 
inne. Prusice, tel. 071/312-54-64 
MAZDA 323: zderzaki. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
MAZDA 323: reflektor lewy, model 626: spoiler klapy. Wro
cław, tel. 0605/20-85-98
MAZDA 323 : pompa paliwa, lusterko prawe. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
MAZDA 323 F, 1983/94 r. : różne części. Opole, tel. 
077/456-99-69,0601/43-26-27 
MAZDA 323,1984/87 r . : skrzynia biegów (5) - 250 zł. Złoty 
Stok. tek 074/817-59-17,0604/83-64-56 
MAZDA 323,1985 r.: karoseria kpi., skrzynia biegów, zawie
szenie. Lubięcin, tel. 068/388-62-87,068/388-15-86 
MAZDA323,1985/88 r . : głowica/rozrusznik, alternator, lu
sterka, lampy, drzwi, błotniki, półosie, przełączniki świateł, 
gaźnik, skrzynia biegów (5) i inne. Lwówek Śląski, tel. 
0602/36-34-97,075/784-32-23 
MAZDA 323, 1986 r . : nadwozie 5 D, drzwi, lampy, szyby, 
silnik 1,3, silnik 1,5i, zawiesz., maski, błotniki i inne. Pacz
ków. tel. 0603/36-63-27
MAZDA 323,1988 r., 1300 ccm, benzyna: skrzynia biegów + 
wszystkie części z demontażu. Legnica, tel. 0605/85-58-00 
MAZDA 323 F, 1988/92 r.: blacharka, lampy, szyby, zderzaki, 
amortyzatory, wahacze, felgi, głowice, rozruszniki, alternato
ry, skrzynie biegów, części wnętrza. Wrocław, tel. 
0601/70-57-00
MAZDA 323,1989 r .: dużo części z  rozbiórki, modelu kombi 
i hatchback. Jawor, tel. 0608/47*26-97'
MAZDA 323, 1989 r. : różne części. Kłodzko; teł. 
0605/65-80-72

MAZDA 323 SEDAN, 1990 r .: części mechaniczne i blachar
skie. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
MAZDA 323 F, 1991 r., 1800 ccm, OHC: elementy zawiesze
nia przedniego i tylnego, silnik, insi elektr., zderzak tylny, inne. 
Wrocław, tel. 071/36447-45
MAZDA 323,1992 r., 1300 ccm, 16V: silnik na części, kom
putery, pas tylny, zawieszenia, felgi, tłumik, skrzynia biegów, 
filtr powietrza, wspomaganie, ćwiartka lewa, drzwi, szyby i 
inne. Lubań, tel. 0608/23-97-24 
MAZDA 323 F, 1995 r .: drzwi tylne od strony pasażera, - 250 
zł. Złoty Stok, tel. 074/817-59-17,0604/83-64-56 
MAZDA 323 CF, 1996 r .: silnik o poj. 1 .516V, oclony, zawie
szenie przednie i tylne, agregat, nagrzewnica do klimatyza
cji, belka pod silnik. Góra, tel. 065/543-21-64 
O  MAZDA 323,1996/01 r . : maska, błotniki, zaw ie

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 oraz progi. Św idnica, tei. 0604/82-66-90, 
0607/64-52-82 87020241

MAZDA 323 F, 1997 r . : zderzaki, drzwi kpi., klapa tylna. Lu
bin. tel. 0502/63-02-35
MAZDA 323, 323F, 626, MX-3 : różne części blacharskie i 
mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/7246-69
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MAZDA 323,626,1987/94 r . : części używane. Wrocław, teł. 
071/372-87-60
MAZDA 626 : przekł. kierownicy. Boguszów-Gorce, tel.
074/845-32-80,0608/83-17-13
MAZDA 626 : pokrywa silnika. Bystrzyca Kłodzka, tel.
0603/40-26-76
MAZDA 626 : silnik, skrzynia biegów, zawieszenie. Prusice, 
tel. 0606/40-03-11
MAZDA 626: komputer. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
MAZDA 626: silnik, 2000 ccm, benzyna, 2200 ccm, benzyna, 
zderzaki, błotniki, zawieszenie, reflektory, skrzynia biegów. 
Wrocław, tel. 0606/40-03-11
MAZDA 626 : głowice silników diesel 2.0 i 2.2 I, wszystkie 
szczelne, z zaworami lub korpus głowicy, duży wybór głowic, 
20 sztuk, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/324-81-08 do godz. 18, 
0601/70-22-78 po godz. 7
MAZDA 626,2.0 D. 2.2 D : głowice, szczelne, splanowane, 
dotarte zawory, sprawdzone, bez pęknięć, stan idealny, 20 
szt - od 500 zł. Wrocław, tel. 071/324-81-08 do godz. 18, 
0601/70-22-78 po godz. 7
MAZDA 626f piasta, tarcza lewa, • 100 zł, lusterka, nakładka 
na zderzak plastikowa - 30 zł. Złotoryja, tel. 076/87847-82 
MAZDA 626,1983/87 r . : szyby, rozrusznik, alternator, układ 
kierowniczy, deska rozdzielcza, stacyjki, zamki, silniczki wy
cieraczek i szyb, elektryka, lampy, nagrzewnica, koła, dmu
chawa, klapa bagażnika, zderzak tylny, drzwi, inne. Wrocław, 
tei. 0602/27-63-72
MAZDA 626, 1983/94 r. : różne części. Opole, tel. 
077/456-99-69,0601/43-26-27 
MAZDA 626,1985 r., 2000 ccm, benzyna kolor srebrny meta
lic: drzwi strony prawej, klapa tylna, amortyzator tylny z pia
stą, lampy tylne i przednie, ściana, łoże pod silnik, skrzynia 
biegów (5), licznik, przekaźniki, elektryka i inne. Bolesławiec, 
tel. 075/734-74-36
MAZDA 626, 1985 r . : felgi aluminiowe, rozrusznik nowy. 
Brzeg, tel. 077/411-12-73
MAZDA 626,1985 r„ 1600 ccm, benzyna: wszystkie części.
Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76
MAZDA 626, 1985 r. : przekł. kierownicy. Wrocław, tel.
0605/32-1146
MAZDA 626,1986 r., 2000 ćcm, benzyna : głowica silnika. 
Leśna, tel. 075/721-17-73
MAZDA 626, 1986 r..: maska siln ika. Świdnica, tel.
074/852-45-26,0605/24-77-53
MAZDA 626,1986 r.: klapa z szybą-100 zł, 323,82 r., 1.500:
głowica kpi. - 250 zł. Świdnica, tel. 074/856-80-66,
0607/38-99-75
MAZDA 626,1986 r .: błotnik, maska, drzwi, elementy zawie
szenia, Jampy, przeguby, tarcza sprzęgła, docisk, inne czę
ści. Wrocław, tel. 0603/43-11-78 
MAZDA626 COUPE, 1986 r., 1600 ccm : drzwi kpi. z  szybą - 
100 zł, zderzak tylny - 50 zł, lampa przód, tył r 40 zł, lusterka 
• 40 zł, skrzynia biegów - 200 zł, błotnik • 50 zł, gaźnik - 70 zł, 
rozrusznik - 70 zł, alternator - 80 zł, licznik - 50 zł, siedzenia • 
50 zł, zbiornik paliwa itd. Zielona Góra, tel. 0607/20-31-90 
MAZDA 626,1987 r.. 105 tys. km : silnik, skrzynia biegów, 
komputer. Wrocław, tel. 071/343-51-21 wieczorem 
MAZDA 626,1988/92 r .: blacharka, lampy, szyby, zderzaki, 
amortyzatory, wahacze, felgi, głowice, rozruszniki, alternato
ry, skrzynie biegów, części wnętrza. Wrocław, tel. 
0601/70-57-00
MAZDA 626,1989 r., 2200 ccm : silnik, skrzynia biegów, za
wieszenie, osprzęt silnika, półosie, mosty, belki, chłodnica, 
wał i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
MAZDA 626,1990 r . : duży wybór części, również do auto- 
matica. Gorzów, tel. 095/720-51-07,0605/93-94-50

MAZDA 626 od 1979 do 1992 r. 
SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻYWANYCH

SILNIKI, GŁOWICE, OSPRZĘT SILNIKÓW. 
BLACHARKA. ZAWIESZENIA, ZDERZAKI. LAMPY. 
SZYBY. FELGI, CZĘŚCI WNĘTRZA I INNE ORAZ
SKUP SAM0CH0D0W MAZDA 

PO WYPADKU LUB DO REMONTU
Wrocław, tel. 0-601 70 57 00
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MAZDA 626,1990 r„ 2000 ccm, benzyna, gaźnikowy: silnik, 
skrzynia biegów, części mechaniczne i wyposa>enia elek
trycznego, elementy karoserii i inne. Jelenia Góra, tei. 
075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
MAZDA 626,1990 r., 2000 ccm, wtrysk: silnik na części, kla
pa tylna bez szyby, drzwi tylne, instalacja elektryczna, drob
ne części. Oława, tel. 071/313-15-89,0604/78-93-74 
MAZDA 626,1990 r., 2200 ccm, wtrysk: różne części. Wro
cław, tel. 0602/68-90-83
MAZDA 626,1991 r.. 2000 ccm, diese l: zawieszenie, skrzy
nia biegów (5), silnik na części, wspomaganie, klapa tylna do 
kombi, drzwi i inne. Głogów, tel. 076/834-64-92 
MAZDA 626,1991 r., 160 tys. km, 2000 ccm ,: drzwi prawe i 
tylne, dach, tył z  błotnikami, silnik, skrzynia biegów. Wrocław, 
tel. 0501/7141-55
MAZDA 626,1992/97 r . : klimatyzacja sprawna, możliwość 
sprawdzenia. Wrocław, tel. 0601/70-57-00 
MAZDA 626,1993 r., 2000 ccm, benzyna: silnik (uszkodzo
ny). Wrocław, tel. 0601/74-9343,071/787-37-90 
MAZDA 626,1994 r., d iesel: chłodnica, wzmocnienie czoło
we. Wrocław, tel. 0681/70-57-00 
MAZDA 626,1994 r. :szyba czołowa - 140 zł. Wrocław, tel. 
071/361-52-50,0601/55-2045,55-20-51

tylAZDA 626,1995 r„ 2000 ccm, 16V: pompa paliwa, szyba 
boczna przednią, mechanizm podnoszenia szyb, zamki, klam
ki, lusterko prawe, lampa tylna prawa (sedan). Lubin, tel. 
0601/92-33.-07
MAZDA 626,1995 r .: silnik 1800 ccm I inne części. Leszno, 
tel. 0601/75-56-60
MAZDA 626,1995 r . : piasty kół, tarcze hamulcowe, czujnik 
ABS. Prochowice, tel. 076/85847-61,0605/43-54-20 
MAZDA 626, 1998 r. : zderzak przedni. Wrocław, tel. 
0601/70-57-00 r
MAZDA 626,323,1986/89 r., 1500 ccm, 2000: silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenie, mosty, belki, drzwi, szyby, maski, 
błotniki, zderzaki, dach, koła, półosie, fotele i inne. Wałbrzych, 
tel. 074/84649-58
MAZDA 929 COUPE, 2000 ccm, benzyna: silnik, + osprzęt, 
chłodnica, zbiornik paliwa, drzwi, deska rozdz., skrzynia bie
gów, most, lampy, inst. elektryczna. Jelenia Góra, tel. 
075/713-06-22,0606/67-73-19 
MAZDA 929,1989 r., 2200 ccm, benzyna: wszystkie części. 
Leszno, tel. 0601/88-04-36
MAZDA E2000, E2200 : bardzo duży wybór części do róż
nych wersji i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 
065/54341-95,0601/55-17-72 
MAZDA E2200,1986 r . : skrzynia biegów na części, kpł, - 
200 zł. Kłodzko, tel. 0602/65-77-20 
MAZDA E2200,2000 : drzwi, zawieszenia, lampy, zderzaki, 
felgi, elementy karoserii, resory. Oleśnica, tel. 071/31540-51 
MAZDA M PV : klapa tylna. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
MAZDA MPV, 1990 r., 3000 ccm : silnik, skrzynia biegów au
tomatic, możliwość sprawdzenia;. Trzebnica, tel. 
071/312-08-03
MAZDA MX-3: różne części. Zielona Góra. tel. 0503/77-12-69 
MAZDA MX-3,2000 r .: lampa lewa tylna, fabrycznie nowa, - 
400 zł. Wrocław, tel. 0601/75-93-85 
MAZDA MX-5,1993 r., 1600 ccm : elementy plastikowe, ele
menty tapicerki, drzwi prawe, drzwi lewe, klapa tylna, wał 
napędowy, maska, zawieszenie przednie, lusterko prawe, ele
menty tylnego zawieszenia, lewe lusterko, zawieszenie tyl
ne. Wrocław, tel. 0605/72-16-03 
MAZDA XEDOS : pokrywa silnika. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/40-26-76
MAZDA XEDOS, 1995 r . : różne części. Zielona Góra, tel. 
0608/88-62-03
MERCEDES: kompresor do klimatyzacji. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 0603/40-26-76
MERCEDES : zderzak AMG Brabus, Lovinger. Lubin, tel. 
0601/84-44-50
MERCEDES, 3800 ccm, diesel : silnik. Oleśnica, tel. 
071/31540-51
MERCEDES : zderzak przedni - 350 zł, błotniki • 200 zł/szt. 
Świdnica, tel. 0606/8140-86
MERCEDES BUS : części zawieszenia, elementy blacharki, 
silnik 2.3 D, skrzynia biegów, inne. Wrocław, tel. 36340-66 w 
godz. 10-16
MERCEDES: felgi aluminiowe, różne wzory, od 400 zł. Wro
cław, tel. 071/311-80-44,0501/3442-12 
M ERCEDES: używane tłoki do silników do osobowych i do
stawczych. Wrocław, tel. 0501/38-64-07,36443-24 
MERCEDES. 3800 ccm : silnik kpi. 4-cylindrowy na części, 
pompa wspomagania. Zielona Góra, tel. 0602/53-52-07 
MERCEDES : felgi aluminiowe 15*. 4 sztuki, - 600 zł. Żary, 
tel. 068/375-74-48
MERCEDES, 1984/01 r . : skrzynie biegów (także do busów i 
terenowych) oraz części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
0602/85-0345 g. 9-18 (pon.-sob.)
M ERCEDES 115 : różne części. Lutomia Górna, tel. 
074/850-29-70
MERCEDES 115: różne części. Polkowice, tel. 0603/2740-52 
MERCEDES 115: różne części. Wrocław, tel. 0605/21-23-64 
MERCEDES 115 D, 1974 r . : karoseria na kołach, brak silni
ka, stan b. dobry, zarejestrowana, przegląd do czerwca, w 
całości lub na części, - 850 zł. Pogwizdów, woj. legnickie, tel. 
0609/39-09-66,0605/20-67-73 
MERCEDES 116 : komplet szyb. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/40-26-76
MERCEDES 116: różne części. Polkowice, tel. 0603/2740-52 
MERCEDES 123 : pompa wtryskowa 2.2,2.4, pompa ham., 
wałek rozrządu, pokrywa zaworów, miska olejowa, tłoki z  kor- 
bowodami, inne. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-25-50 po 
godz. 20
M ERCED ES  123 : różne części. Je len ia Góra, tel. 
0603/61-40-97
MERCEDES 123 : fotele (sprężyny bez obicia, nowe) -120 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-21-16 
MERCEDES 123 D, 2000 ccm 2400 i 3000 diesel: zawiesze
nia, most tylny, silnik, wał pędny, skrzynia biegów, szyby, drzwi, 
wspomaganie, pompa wtryskowa, osprzęt silnika, komplet 
siedzeń i tapicerka. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 
0607/48-86-73
MERCEDES 123 : drzwi tylne, -100 zł, klapa tylna, - 30 zł. 
most tylny, -150 zł, wał silnika, • 50 zł. Krępice, gm. Miękinia, 
tel. 071/317-09-62
MERCEDES 123 : lampa lewa tylna - 80 zł. Lubin, tel. 
0608/76-90-05
MERCEDES 123, benzyna, diesel: różne części z demonta
żu, elementy blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy; zderzak, chłod
nica, elementy wnętrza. Lwówek Śląski, tel. 0608/37-17-08 
M ERCED ES 123 : różne części. Polkow ice, tel. 
076/845-4845,0606/12-91-24 
MERCEDES 123 : maska, klapa • 60 zł. Sobótka, tel. 
071/391-04-80
MERCEDES 123 : hak, przekł. kierownicy, amortyzatory tyl
ne, przednie. Trzebnica, tel. 071/312-08-03 
M ERCED ES 123 : przekładnia kier.- Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
MERCEDES 123: klapa tylna, maska przednia. Wrocław, te l 
0501/81-36-18
MERCEDES 123, wtrysk: silnik 2.8 E. Wrocław, tei. 36340-66 
w godz. 10-16
MERCEDES 123: hak. Złotoryja, tel. 076/87847-82 
M ERCED ES 123 : wszystkie części. Złoty Stok, tel. 
0608/6746-53
MERCEDES 123,1982/88 r .: silniki, różne typy i inne. Kobie
rzyce, tel. 071/311-19-04,0604/92-36-27 
MERCEDES 123, 1984 r. : maska, lampy. Wrocław, tel. 
0605/10-83-08
M ERCED ES 124 : zderzaki. Bystrzyca Kłodzka, tei. 
0603/40-26-76
MERCEDES 124: wszystkie drzwi, klapa tylna i inne. Głub
czyce, tel. 0607/25-56-54
MERCEDES 124: hak holowniczy, niemiecki, 1.91 - 300 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-21-16
MERCEDES 124 : maska, drzwi tylne prawe, listwy drzwio
we, sprężyny kpi. oraz zderzaki. Legnica, tel. 0605/93-08-93 
MERCEDES 124,2500 ccm, d iesel: most tylny oraz zawie
szenie tylne, cena 600-1.200 zł. Lubań, tel. 075/646-12-80, 
0602/69-57-80
MERCEDES 124: atrapa. Lubin, tel. 0608/76-90-05 
MERCEDES 124 E : antena el. wysuwana. - 200 zł. Lubin, tel. 
0603/1640-63
MERCEDES 124: drzwi przednie prawe 2 szt. Sobótka; tel. 
071/391-04-80

MERCEDES 124: różne części. Ścinawa, tel. 076/843-57-69, 
0603/31-5146
MERCEDES 124 : blacharka, szyberdach, zawieszenie tyl
ne, tylny most, nagrzewnica, sprężyny, chłodnica, skrzynia 
biegów 151, przekł. kierownicy, napinacze, rozrusznik, pompa 
wodna. Środa Śląska, tel. 071/317-53-93 
M ERCEDES 124 : zderzaki i błotniki. Wałbrzych, tel. 
0607/36-85-64
MERCEDES 124: zawieszenie przednie, drzwi, prawa stro
na, szyby boczne, podnośniki elektr. szyb. Wołów, tel. 
0604/54-20-33
MERCEDES 124: plastiki, bagażniki, dywaniki wnętrza, drzwi 
prawe, dach, ćwiartka lewa tylna, kolektory, serwo, nagrzew
nica, podnośniki szyb, szyby zielone, silniczki szyberdachu, 
wycieraczek, lampy przednie, części zawieszenia tylnego, 
pompa wodna, wspomaganie kier. Wójcice, tel. 071/318-64-90 
MERCEDES 124: klimatyzacja kpi., lampy, grill, skrzynia bie
gów (4x4), błotniki, chłodnica i inne. Wrocław, teł. 
0601/95-16-78
MERCEDES 124: tył, stan b. dobry, ćwiartka lewa, -1.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/73-25-95
MERCEDES 124: listwy szerokie, tunel chłodnicy. Wrocław, 
tel. 0602/26-76-79
MERCEDES 124 : półoś, drzwi tylne prawe, chłodniczka do 
nagrzewnicy, podstawa pod alternator, hamulec kpi., nagrzew
nica, dach, konsola z dodatkami drewnianymi. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
MERCEDES 124: lampy tylne. Wrocław, tel. 0605/10-83-08 
MERCEDES 124: główka tylnego mostu (230 E) z  ABS, drzwi, 
klapa tylna, deska rozdz., felgi aluminiowe, szyby boczne, 
kierownica, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/311-91-91, 
0501/4345-34
MERCEDES 124 : amortyzatory przednie lewe i prawe, ele
menty silnika (300 E), szyby, licznik, podsufitka, piasty przed
nie prawe i lewe, drzwi prawe przednie, chłodnica (2.6 E, 2.3 
E, 2.0), pompa hamulcowa z serwem, pedały, pompa ABS z 
modułem. Wrocław, tel. 0607/83-90-46 
MERCEDES 124 : elementy blacharki, zawieszenia, silnik, 
skrzynia biegów, szyby, inne. Wrocław, tel. 36340-66 w 
godz. 10-16,
MERCEDES 124: wkłady lusterek (lewe i prawe) -100 zł/szt, 
kołpaki 15”, stan b. dobry - 150 zł/kpi. Wrocław, tel. 
0501/79-70-81
MERCEDES 124 KOMBI: zderzak tylny, - 250 zł. Złoty Stok, 
tel. 0608/6746-53
MERCEDES 124,1982/88 r .: silniki, różne typy i inne. Kobie
rzyce. tel. 071/311-19-04,0604/92-36-27 
MERCEDES 124,1987 r . : drzwi, klapy, zegary, zawieszenie 
przednie i tylne, półosie, pompa paliwa, komputer, części sil
nika, głowica i inne. Nowa Wieś Legnicka, tel. 0601/79-18-30 
MERCEDES 124,1987 r . : kompletna tapicerka, fotele, de
ska, - 700 zł. Wrocław, tel. 0606/46-04-80 
MERCEDES 124 E, 1987 r., 3000 ccm : główka tylnego mo
stu, z ABS i ASD - 300 zł, wycieraczka szyby -100 zł. Wro
cław, tel. 0603/35-98-20
MERCEDES 124,1988 r., 2600 ccm, benzyna : chłodnica, 
głowica, wał z tłokami, zbiornik paliwa, alternator, części za
wieszenia, klapa tylna, dach z  szyberdachem, zderzak tylny. 
Nowa Sól, tel. 068/387-31-67,068/387-34-93 
MERCEDES 124,1988 r .: drzwi, lusterka, dach, kolumna kie
rownicy, zwrotnice oraz szyba przednia. Zielona Góra, tel. 
0603/81-66-47
MERCEDES 124 E, 1988 r., 2600 ccm, benzyna: drzwi, kom
puter, zaciski ham. przednie, wahacze, zbiornik spryskiwa- 
cza, przekł. kierownicy, wspomaganie, wycieraczki, nagrzew
nica, przekaźniki. Lubin, tel. 0607/52-28-44 
MERCEDES 124 D, 1988 r., 2000 ccm, diese l: drzwi, most, 
klapa tylna, lampy, chłodnica, wiatrak, el. szyberdach. Nysa, 
tel. 0607/33-0444
MERCEDES 124,1989 r.: pokrywa silnika, klapa bagażnika, 
drzwi, błotnik tylny, fotele, zawieszenia, ukł. wydechowy, po
dłużnice przednie. Lubań, tel. 0603/60-36-74 
MERCEDES 124 E, 1989 r . : silnik 2300 ccm benzyna, kom
pletny, z  dokumentacją, stan b. dobry, -1.500 zł. Lubin, tel. 
076/846-5041,0603/68-61-00 
MERCEDES 124,1990 r . : drzwi, zawieszenia, lusterka, ma
ska, felgi aluminiowe, plastiki, błotniki, szyby. Bolesławiec, tel. 
0603/33-73-96
M ERCEDES 124. 1990 r. : tylna klapa. Wrocław, tel. 
0607/68-54-44
MERCEDES 124,1990 r .: reflektory, atrapa przednia, okna, 
listwy (szerokie) na drzwi. Wrocław, tel. 0607/82-53-59 
MERCEDES 124,1990 r . : maska silnika z  wygłuszką, grill, 
licznik z  obrotomierzem, wzmocnienie czołowe, błotniki przed
nie, szyba przednia, amortyzatory przednie, zderzak przed
ni, szeroka listwa kpi., pompa paliwa 2500 D, listwy chromo
we zderzaka. Wrocław, tel. 0603/85-23-25 
MERCEDES 124,1992 r., 200 ccm, d iesel: drzwi, dach, za
wieszenie tylne, zawieszenie przednie, tapicerka i inne. Góra 
Śląska, lei. 0602/10-56-73
MERCEDES 124,1992 r., 1300 ccm, benzyna: maska silni
ka, błotniki, lampy, zawieszenia, chłodnica. Jelenia Góra, tel. 
0603/45-73-54
MERCEDES 124,1992 r.: stacyjka z  kolumną, kostkami i klucz 
• 250 zł, hak rozkładany • 250 zł, sprężyny sportowe obniża
ne • 200 zł, kierownica -100 zł, zbiornik paliwa • 100 zł. Le
gnica, tel. 0606/61-69-11,076/856-19-69 
MERCEDES 124, 1992 r . : tylna część nadwozia - 650 zł. 
podłużniGa przednia z  pasem przednim • 350 zł. Legnica, teł. 
0503/56-55-98
MERCEDES 124,1993 r. 200 D, 250 D, 300 D: zawieszenia 
przednie i tylne, skrzynie biegów, drzwi, in s i elektr., nagrzew
nice, zderzaki, podnośniki szyb elektr., szyby, wiele innych. 
Wrocław, tel. 0601/57-7747
MERCEDES 124 E, 1994 r., 2500 ccm, diese l: ABS. wspo
maganie, komputery, wycieraczka, maska, błotniki, lampy, 
szyby, wał, zawieszenia i inne. Lubań, tel. 0608/23-97-24 
MERCEDES 126 : skrzynia biegów (5), automatic, - 600 zł. 
Gryfów, tel. 0606/44-15-31
M ERCED ES  126 W : różne części. Polkow ice, tel. 
0603/2740-52
MERCEDES 126: klapa bagażnika, drzwi, felgi aluminiowe, 
błotniki, lampy, zderzaki, skrzynia biegów 151, - 800 zł. Wro
cław. tel. 311-91-91,0501/3442-12 
MERCEDES 126 : silnik 2.8 E. Wrocław, tel. 363-40-66 w 
godz. 10-16
MERCEDES 126,1985 r . : karoseria, tapicerka skórzana, 
zawieszenie przednie i tylne. Wrocław, tel. 0601/79-29-21 
MERCEDES 129: reflektor lewy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
MERCEDES 140 S : różne części mechaniczne i blacharskie. 
Wrocław, tel. 0608/84-95-28,0604/32-67-63 
MERCEDES 140A, 140 S, 210 W, 220 S, 1995/00 r .: zderza
ki. Radwanice, gm. św.Katarzyna, tel. 0602/8849-71 
MERCEDES 160, A -KLASSE : alternator. Kędzierzyn-Koźle, 
tel. 077/48247-07,0605/25-59-60 
MERCEDES 1617: zawieszenia, wał pędny, skrzynia biegów, 
lampy, kolektory i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
MERCEDES 1622, 1988 r . : różne części. Lubomierz* tel. 
0603/87-91-52,075/783-36-94 
MERCEDES 180 C : lampa przednia lewa, kierunkowskaz 
przedni lewy, listwy zewn., uszczelka tylnej szyby. Milicz, tel. 
0603/28-82-19
MERCEDES 180 C : wkład do lampy tylnej prawej, wahacz, 
lusterko prawe, klamki do drzwi, kierownica, szyba trójkątna, 
przekładnia kier. z drążkami (kpi.). Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
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MERCEDES 190 : lampy, zderzaki, ćwiartki, konsola, drzwi, 
szyby, zawieszenia, pokrywa tylna, tył karoserii, skrzynie bie
gów, most, półosie, chłodnica i inne. Bolesławiec, tel. 
075/644-94*78,0606/78-56-39 
MERCEDES 190: drzwi, klapa tylna. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/40-26-76
M ERCED ES 190 : częśc i s iln ika. Je len ia Góra, tel. 
0603/61-40-97
MERCEDES 190, 2000 ccm, benzyna : drzwi, zawieszenia, 
silnik, chłodnica, lusterka, klapa tylna. Jelenia Góra, tel. 
0603/45-73-54
MERCEDES 190 : lampy tylne - 50 zł, atrapa. Lubin, tel. 
0608/76-90-05
MERCEDES 190 : błotnik lewy przedni. Lubomierz, tel.
075/783-36-94,0603/87-91-52
MERCEDES 190, 2000 ccm, d ie se l: chłodnica, alternator,
kolektor ssący i wydechowy, filtr pow. i paliwa. Oleśnica, tel.
0604/28-12-13
MERCEDES 190 123,124: zawieszenie, oblachowanie, sil
nik i inne. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
MERCEDES 190: atrapa przednia, szeroka listwa drzwiowa, 
reflektory. Wrocław, tel. 0607/82-53-59 
MERCEDES 190 : drzwi tylne lewe, do 60 zł, klapa tylna, do 
50 zł. Wrocław, tel. 0600/61-05-00 
MERCEDES 190 : elementy blacharki, zawieązenia, silnik, 
skrzynia biegów, szyby, inne. Wrocław, tel. 363-40-66 w 
godz. 10-16
MERCEDES 190 : skrzynia biegów automatic, ABS, wspo
maganie, części blacharki, inne. Wrocław, tel. 0603/52-76-66 
MERCEDES 190 E, 1986 r., 2000 ccm, wtrysk: przekł. kie
rownicy, tłumik środkowy, wycieraczka oraz komputer. Pieńsk, 
tel. 075/778-62-81,0606/43-36-31 
MERCEDES 190,1986 r., 2000 ccm, benzyna: głowica 2.0i, 
alternator, kolumna kierownicza, pompa wspomagania, ser
wo, pompa hamulcowa. Wrocław, tel. 071/373-87-98, 
0606/49-34-97
MERCEDES 190,1987 r.: podłużnica prawa przednia, deska 
rozdzielcza, dywaniki, słupki środkowe, nos z  zawieszeniem, 
osprzęt silnika, katalizator i inne. Ozimek, tel. 077/465-37-63 
MERCEDES 190,1993 r., 2300 ccm: głowica, zderzak tylny- 
200 zł, grill z maską przednią - 500 zł, fotele przednie zielone 
• 500 zł, listwy szerokie + spinki • 500 zł, most tylny - 6000 zł. 
Wrocław, tel. 0605/91-96-72
MERCEDES 190,124 : reflektory, szkła reflektorów, kierun
kowskazy, zderzak, atrapa. Wrocław, tel. 0603/66-97-27

MERCEDES 200 D, 2000 ccm, d ie se l: głowice. Bystrzyca 
Kłodzka, tei. 0603/40-26-76
MERCEDES 200 124,2000 ccm, diesel: chłodnica, alterna
tor, kolektor ssący i wydechowy, filtr pow. i paliwa. Oleśnica, 
tel. 0604/28-12-13
MERCEDES 200 D : silnik do remontu, z  dokumentacją - 500 
zł. Stoszowice, tel. 0603/24-77-72,074/818-11-38 
MERCEDES 200 D 123 : różne części z  demontażu. Wro
cław, tel. 0601/70-17-36
MERCEDES 200 D : silnik po remoncie. Ząbkowice śląskie,
tel. 074/815-48-71,0609/28-43-66
MERCEDES 200 123,1977 r., 2000 ccm, benzyna : silnik,
skrzynia biegów autom, - 1.000 zł. S iechnice, tel.
071/311-37-30
MERCEDES 200123 D, 1980 r .: różne części z  demontażu. 
Złotoryja, tel. 076/877-36-25
MERCEDES 200 123 D, 1981 r„ 2000 ccm, d iese l: silnik, 
blok silnika, tłoki, miski, pokrywa zaworów, rozrusznik, alter
nator, kolektor, wspomaganie, skrzynia biegów, maska, drzwi, 
klapa, zderzaki, lampy, licznik, koła, tapicerka, stan b. dobry, 
listwy, amortyzatory, inne. Kam ieniec Ząbk., tel. 
074/817-35-05,0607/40-77-23 
MERCEDES 200123,1982 r .: skrzynie biegów, mosty, wały, 
amortyzatory, sprężyny, wspomaganie, klapa silnika i bagaż
nika, szyby, lampy, zderzaki, wahacze, zaciski, zwrotnice, 
inne. Oleśnica, tel. 071/314-76-47,0502/50-45-32 
MERCEDES 200124 W, 1991 r., 2000 ccm : maska przednia 
z grillem • 500 zł, kompletny tył nadwozia • 1.500 zł, listwy 
szerokie • 450 zł. Wrocław, tel. 0605/91-96-72 
MERCEDES 200 124 D, 1992 r., 2000 ccm, diesel: maska, 
dach, komplet drzwi, klapa tylna, silnik, zawieszenie przed
nie i tylne. Zielona Góra, tel. 0503/58-59-78 .
MERCEDES 200124,1992 r.: lampy, części silnika 2000 ccm 
D, drzwi, szeroka listwa, maska, klapa tylna, zawieszenie i 
inne. Zielona Góra, tel. 0503/65-06-56 
MERCEDES 200, 300 123 D, 1981 r. 2.0 D, 3.0 D: skrzynia 
biegów, silniki, zawieszenia, zderzaki, błotniki, dach, szyby, 
mosty, belki, lampy, fotele i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
MERCEDES 201 W, 1991 r., 2300 ccm : tylna część nadwo
zia z klapą zderzakiem -1.500 zł, listwa szeroka, ze spinka
mi, stan idealny • 500 zł, maska przednia z atrapą - 500 zł, 
atrapa przednia -120 zł. Wrocław, tel. 0605/91-96-72 
M ERCED ES  202 C -K LASSE  : atrapa. Lubin, tel. 
0608/76-90-05
MERCEDES 202,210,140,220 W : różne części mechanicz
ne i blacharskie. Wrocław, tel. 0608/84-95-28,0604/32-67-63 
MERCEDES 206 D, BUS, 1976 r . : różne części. Polkowice, 
tel. 076/845-48-45,0606/12-91-24 
O  M ERCED ES 207 : ob lachowanie do Mercedesa 

207*608, m aski, podszybia, wzm ocnien ie przed
nie, błotniki, stopnie, poszyc ia  drzwi, poszyc ia  
boków, nadko la przednie i tylne (nowe, tanio). 
Stanisław  N itecki, 52*326 Wrocław, ul. Waflowa 
1/2, tel. 071/333*70*92,0601/56*17*22 00010591 

MERCEDES 207,2400 ccm, diesel: silnik oraz inne części z 
demontażu. Grotów, tel. 0606/44-15-31 
MERCEDES 207: różne części. Legnica, tel. 076/857-57-15, 
0603/45-74-42
MERCEDES 207: resor przedni - 70 zł, głowica -170 zł. Lesz
no, tel. 0603/05-84-80
MERCEDES 207 D, 2400 ccm, diese l: osprzęt silnika, wał, 
resory, szyby, fotele, most tylny, skrzynia biegów (5), głowi
ca, drzwi, błotniki i inne. Leszno, tel. 0501/70-04-56 
MERCEDES 207 : most tylny, oś przednia, wał napędowy, 
skrzynia biegów (4) i (5), resory, filtr plastikowy, rozrusznik,

alternator, chłodnica, przełącznik kier., zaciski hamulcowe, 
piasty, drzwi, szyby, zamki, licznik, zbiornik paliwa, lampy. 
Wałbrzych, tel. 074/849-02-00.0607/15-05-84 
MERCEDES 207 : drzwi tylne, podwyższone. Wrocław, tel. 
0503/84-95-13
MERCEDES 207 D : silnik 2.4D, kompletny, oclony, klapa 
bagażnika, - 2.400 zł. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 . 
MERCEDES 207: tylny mosC skrzynia biegów, silnik oćlóny, 
koła, szyby, maska, błotniki, • 2.000 zł. Wrocław, tel. 
071/311-91-91,0501/34-42-12 
MERCEDES 207,210 D, 1983 r. 2400 i 3000 ccm: belka przed
nia, felgi, drzwi, szyby, osprzęt silnika, koła, fotele, skrzyńie 
biegów, silniki i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
MERCEDES 207, 307 do 85 r.: oblachowanie, zawieszenie, 
silnik, wał napędowy i inne. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
MERCEDES 207,307,308: zderzak, atrapa, błotniki, wzmoc
nienie czołowe, reflektory, kierunkowskazy, szkła tylnych lamp. 
Wrocław, tel. 0603/66-97-27
MERCEDES 207,309 D : wał, resory, skrzynia biegów, chłod
nice i inne. Leszno, tel. 0601/84-83-52 
MERCEDES 207, 310 : most tylny, resory, alternatory, roz
ruszniki, wały pędne i inne, możliwa wysyłka. Góra, tel. 
065/543-31-71,0601/91-97-74 
MERCEDES 207,310,2400 ccm : silnik, mosty tylne, resory, 
skrzynia biegów (5), zawieszenie przednie, nagrzewnice, 
wspomaganie, wały, drzwi, lampy, drążki kierownicze, zaci
ski hamulcowe, chłodnice, automatyczna skrzynia biegów, 
szyby i inne. Góra, tel. 065/544-44-21,0605/85-57-21 
MERCEDES 208 W C L K : atrapa lamelkowa, reflektor lewy - 
300 zł. Lubin. tel. 0608/76-90-05 
MERCEDES 208 : most tylny, oś przednia, wał napędowy, 
skrzynia biegów (4) i (5), resory, filtr plastikowy, rozrusznik, 
alternator, chłodnica, przełącznik kier., zaciski hamulcowe, 
piasty, drzwi, szyby, zamki, licznik, zbiornik paliwa, lampy. 
Wałbrzych, tel. 074/849-02-00,0607/15-05-84 
MERCEDES 208,210: części. Wrocław, tel. 071/311-78-47 
MERCEDES 208,210,207 : części mechaniczne i blachar
skie. Wrocław, tel. 060.8/22-30-63 
MERCEDES 210: lusterka, lampy, felgi aluminiowe. Bolesła
wiec. tel. 0606/94-74-68
MERCEDES 210 E : reflektory ksenonowe, chłodnica klima
tyzacji i wody, lusterka. Głogów, tel. 0603/66-56-69 
M ERCEDES 210 : zderzak przedni, je len ia Góra, tel. 
0603/61-40-97
MERCEDES 210 W E-KLASSE : reflektor lewy ksenonowy - 
400 zł, atrapa -100 zł, narożnik prawy i lewy tylny - 50 zł/szt. 
Lubin, tel. 0608/76-90-05
M ERCED ES 210 W E-KLASSE : atrapa. Lubin. tel. 
0608/76-90-05
MERCEDES 210 .okularnik*: zderzak, maska, lampy, grill, 
felgi. Lubin, tel. 0603/36-38-55 
MERCEDES 210 .okularnik’  podsufitka oraz lampy tylne. Lu
bin, tel. 0601/58-52-73
MERCEDES 210 E : lampy tylne, listwa do zderzaka tylnego. 
Lubomierz, tel. 075/783-36-94,0603/87-91-52 
M ERCED ES  210 BUS : różne części. Opole, tel. 
0605/95-51-16
MERCEDES 210 okularnik: maska przednia. Prusice, woj. 
wrocławskie, tel. 0609/49-86-62 
MERCEDES 210 : most tylny, oś przednia, wał napędowy, 
skrzynia biegów (4) i (5), resory, filtr plastikowy, rozrusznik, 
alternator, chłodnica, przełącznik kier., zaciski hamulcowe, 
piasty, drzwi, szyby, zamki, licznik, zbiornik paliwa, lampy. 
Wałbrzych, tel. 074/849-02-00,0607/15-05-84

MERCEDES 210 : tylny most, skrzynia biegów, wał, zawie
szenia, drzwi, szyby, przekł. kierownicy, felgi, siedzenia i inne. 
Wrocław, tel. 071/311-91-91,0501/34-42-12 
MERCEDES 210,1998 r., 2900 ccm, TD i: skrzynia biegów, 
automatic, wykończenia w drewnie, przełączniki, podłokietni
ki, przekł. kierownicy, wał pędny, rozrusznik, ABS. Jawor, tel. 
0601/74-62-22
MERCEDES 210 W, 2000/01 r .: poduszka pwo. kierowcy, z 
przyciskami. Wrocław, tel. 0608/84-95-28,0604/32-67-63 
MERCEDES 220 C-KLASSE: komplet komputerów. Długołę
ka, tel. 071/315-28-72
MERCEDES 220 W S-KLASSE: reflektor kompletny - 700 zł,
reflektor prawy, ksenonowy - 500 zł, kaseta skrzyni biegów •
50 zł. Lubin. tel. 0608/76-90-05
MERCEDES 220 123 D : silnik w dobrym stanie • 1.100 zł,
skrzynia biegów (4) • 200 zł, rozrusznik - 200 zł, lusterka •
100 zł, blok • 200 zł, wał silnika - 200 zł i inne. Opole, tel.
0607/54-25-32
MERCEDES 230 E : skrzynia biegów automatic. Wrocław, tel. 
0608/84-95-28,0604/32-67-63 
MERCEDES 230: stabilizator przedni, klapa tylna, drzwi tyl
ne prawe. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
M ERCEDES 230 123 E, 1980 r. : silnik. Wrocław, tel. 
0501/38-64-07,364-43-24
MERCEDES 230 TE, 1992 r . : drzwi, zawieszenie i inne. Le
gnica, tel. 0603/21-94-12
MERCEDES 230,260124,1991 r., 2300 ccm, benzyna: dach 
bez szyberdachu, felgi stalowe z oponami zimowymi, pompa 
ABS, komputer ABS, chłodnica, wygłuszka klapy tylnej, pomp
ka centralnego zamka, pasy przednie, lewarek, obudowa fil
tra par. (uszkodzi), moduł wtrysku, kombi: roleta bagażnika. 
Wrocław, tel. 0605/66-11-92,071/337-19-17 
MERCEDES 240123 D : grill, zderzak, amortyzatory, kierow
nica, piasty, łożyska, tarcze hamulcowe, sprzęgła, wahacze, 
silnik wycieraczek, pompa hamulcowa, tapicerka słupków, 
plastiki konsoli, pompa wtryskowa, felgi, drążki kierownicze. 
Wiązów, tel. 071/393-10-05
MERCEDES 240123 D, 2400 ccm, diesel: klapa tylna, roz
rusznik, przekł. kierownic^ Wrocław, tel. 071/302-72-09 
MERCEDES 240123,1981 r., 2400 ccm, diesel: błotnik lewy, 
klapa tylna, hak, zawieszenie, rozrusznik, części silnika, skrzy
nia biegów, tapicerka, fotele tylne, licznik, kierownica, ukł. 
wydechowy, lampy tylne, zderzak przedni, inne. Wrocław, tel. 
0600/66-31-05
MERCEDES 240 124 D, 1995 r., 2500 ccm, turbo D : różne 
części. Zielona Góra, tel. 0503/99-13-62 
MERCEDES 250 : zaciski, ramię wycieraczek. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
MERCEDES 250 123 : głowica silnika 6-cylindrowego, stan 
b. dobry • 400 zł, poampa wodna, pompa paliwowa, wał, tłoki. 
Zielona Góra, tel. 0608/60-07-58 
MERCEDES 250124 D, 1992 r., 2500 ccm, diesel: poduszki 
pod silnik, 2 szt, - 200 zł. Legnica, tel. 0604/93-88-22 
MERCEDES 250 124 D, 1994 r., 70 tys. km, 2500 ccm, 20V, 
d ie se l: silnik kpi., kompletna dokumentacja, stan idealny. 
Lubin, tel. 076/844-15-86,076/846-15-90 
MERCEDES 250 124 E, 1994 r„ 2500 ccm, diesel :ABS, wspo
maganie, komputery, wycieraczka, maska, błotniki, lampy, 
szyby, wał, zawieszenia i inne. Lubań, tel. 0608/23-97-24 
MERCEDES 270 ML, 2000 r., 2700 ccm, turbo D : części przo
du i tyłu, zawieszenia, lampy, poduszki pow. Wrocław, tel. 
0606/62-65-10
MERCEDES 280,2800 ccm: automatyczna skrzynia biegów. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
M ERCEDES 280 126, 2800 ccm : silnik. Kępno. tel. 
06Ź/781-02-60,0601/89-10-61
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MERCEDES 290 KOMBI, benzyna : klapa tylna, • 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/391-95-11
MERCEDES 300123D: pompa wtryskowa, kpi, • 150 zł. Kro
toszyn, tel. 062/722-61-59,0501/55-78-77 
MERCEDES 300123 D, 3000 ccm, diesel: silnik, rozłożony, 
kompletny, z osprzętem, nowe części (wart 600 zł), z doku
mentacją - 1.200 zł/całość, głowica do 240 D • 250 zł, wałki 
rozrządu, chłodnica do 300 D i 240 D oraz inne części. Legni
ca, tel. 076/722-74-41,0609/28-32-87 
MERCEDES 300124 D : silnik oclony z  90 r, skrzynia biegów 
(5), zawieszenia, drzwi, lampy, skrzynia biegów (5), automa
tic do poj. 2.5 diesel i inne. Lubań, tel. 0604/69-28-77 
MERCEDES 300 D : most, skrzynia biegów, kpi. maska, kla
pa bagażnika, przednia szyba, lampy tylne i przednie, sprę
żyny, kierownica i wszystkie inne części, -1.000 zł. Łomnica, 
tel. 075/713-11-70
MERCEDES 300123 D : skrzynia biegów (4) -150 zł, lampy 
2 szt. -150 zł, wał pędny, szyba tylna - 50 zł, kolumna kierow
nicy - 70 zł, .hak • 50 zł, listwy na drzwi. Wrocław, tel. 
071/390-77-93,0605/62-00-07 
MERCEDES 300 123 D, 1981 r., 3000 ccm, diese l: silnik, 
skrzynia biegów automat., stan b. dobry, tapicerka +fotele. 
Wrocław, tel. 0503/74-02-21
MERCEDES 300 D, 1982 r., 3000 ccm : vacum pompa, pom
pa paliwa, głowica, tłoki używane, wał korbowy, wałek roz
rządu, zawory, podpory, blok bez numerów, korbowody, ko
lektory, miski olejowe, pompa oleju, podpory silnika, inne. 
Wrocław, tel. 0609/64-35-91
MERCEDES 300 124 D, 1991 r . : zawieszenie tylne kpi. wał 
pędny, serwo, pompa z ABS, dmuchawa i inne. Głogów, tel. 
076/834-64-92
MERCEDES 307 D, 2400 ccm, diesel: osprzęt silnika, wał, 
resory, szyby, fotele, most tylny, skrzynia biegów (5), głowica, 
drzwi, błotniki i inne. Leszno, tel. 0501/70-04-56 
MERCEDES 310: różne części. Opole, teł. 0605/95-51-15 
M ERCED ES 312, TDi : tylny most. Wrocław, tel. 
0501/70-04-54
MERCEDES 380, 3800 ccm, diesel : silnik. Kępno, tel. 
062/781-02-60; 0601/89-10-61 
MERCEDES 380126 E, 1985 r. automatic: różne części. Le* 
gnica, tel. 076/857-53-05
MERCEDES 380126 E, 1987 r., 3800 ccm, benzyna: maska, 
zawieszenia, błotniki, lampy, zderzaki, elementy wnętrza, sil
nik, skrzynia biegów, chłodnica i inne. Jelenia Góra, tel. 
0603/45-73-54
MERCEDES 406, 1983 r . : przekładnia kierownicza i inne. 
Lubomierz, tel. 0603/87-91-52,075/783-36-94 
MERCEDES 407,608,1980 r. 2.4,3.8: mosty, osie przednie 
i inne. Żary, tel. 0602/78-80-54 
MERCEDES 500 E, 1987 r . : amortyzatory przednie Bilstein, 
sprężyny obniżone, - 300 zł. Wrocław, tei. 0603/35-98-20 
MERCEDES 608 D : chłodnia 6-komorowa, do lodów lub mro
żonek, agregat Copeland 380 V, z 92 r., stan b. dobry, wym. 
400 x 160 x 210 - 4.500 zł. Brzeg, tel. 0601/50-41-92 
MERCEDES 614 : drzwi lewe przednie. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 0603/40-26-76
M ERCEDES 711 : zderzak przedni. Lubomierz, tel. 
0603/87-91 -52,075/783-36-94 
MERCEDES 808, 813 : zawieszenie, wał, most tylny. Wro
cław, tel. 0601/95-16-78
MERCEDES 813: silnik, skrzynia biegów, most, skrzynia ła
dunkowa oplandekowana 5.5x2.3x2.7 m. Żagań, tel. 
0600/33-22-19-
MERCEDES A -KLASSA  : klapa tylna. Lubomierz, tel. 
075/783-36-94,0603/87-91-52 
MERCEDES A-KLASSE : maska przednia • 50 zł. Leszno, 
tel. 0603/05-84-80
MERCEDES A-KLASSE : różne części blacharskie i mecha
niczne. Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/72-46-69 
MERCEDES C -KLASSE: klapa tylna. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/40-26-76
MERCEDES C -KLASSE : pokrywa silnika. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 0603/40-26-76
MERCEDES C-KLASSE 202 : lampy, zderzak, maska, felgi, 
grill, tapicerka czarno-czerowha, czarna, kremowa. Lubin, tel. 
0603/36-38-55
MERCEDES C-KLASSE : lampa przednia lewa, kierunkow
skaz przedni lewy, listwy, uszczelka tylnej szyby. Milicz, tel. 
0607/48-24-80
MERCEDES C-KLASSE : lampa lewa przednia, kierunkow
skaz, listwy zewn., uszczelka szyby tylnej. Milicz, tel. 
0607/48-24-80
M ERCED ES C -K LA S SE  : maska. S iechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
MERCEDES C-KLASSE : listwy chromowane na tylny zde
rzak - 100 zł, zamek klapy tylnej - 50 zł. Wójcice, tel. 
071/318-64-90
MERCEDES C -KLASSE : wzmocnienie czołowe. Wrocław, 
tel. 071/316-52-94,0501/55-88-74 
MERCEDES C-KLASSE : maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
MERCEDES C-KLASSE, 1990 r . : tylna klapa. Wrocław, tel. 
0607/68-54-44
MERCEDES C-KLASSE, 1994/98 r.: zderzaki, lampy, błotni
ki, nagrzewnica, listwy boczne. Świdnica, tel. 0606/81-40-86 
MERCEDES C-KLASSE, 1995 r .: el. regulowane i podgrze
wane lusterka, • 250 zł. Wrocław, tel. 372-28-19 
MERCEDES C-KLASSE, E-KLASSE. 1998/01 r. r lusterka. 
Legnica, tel. 0607/82-32-73
MERCEDES C-KLASSE, E-KLASSE, S-KLASSE: różne czę
ści. Kostrzyń, tel. 0607/83-05-22 
MERCEDES CLK : reflektor lewy - 300 zł, atrapa -150 zł. 
Lubin, tel. 0608/76-90-05
MERCEDES E-KLASSE : pokrywa silnika, nowa. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 0603/40-26-76
MERCEDES E-KLASSE 124: lampy, lusterka, drzwi, maski, 
klapa tylna, poduszki pow., sensor, pasy, chłodnica wody i 
klimatyzacji, szyby drzwiowe, zderzaki, klamki, liczniki, tapi
cerka, wnętrze kpi. Lubin, tel. 0601/42-28-49 
MERCEDES E-KLASSE 124: maska, grill, felgi, lampy, sza
ra skóra, zderzak. Lubin, tel. 0603/36-38-55 
MERCEDES E-KLASSE, 2000 r . : poduszka pow. kierowcy, 
czarna i siwa ze sterowaniem, - 550 zł. Świebodzin, tel. 
0601/58^30-70
MERCEDES MB 100 : drzwi prawe przesuwane. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 0603/40-26-76
MERCEDES MB 100: różne części. Opole, tel. 0605/95-51-15 
MERCEDES MB 100: tarcze przednie ham., zaciski hamul
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cowe, zwrotnica, drzwi tylne, przekł. kierownicy, amortyzato
ry tylne i przednie. Trzebnica, tel. 071/312-08-03 
MERCEDES MB 100 : most tylny, oś przednia, wał napędo
wy, skrzynia biegów (4) i (5), resory, filtr plastikowy, rozrusz
nik, alternator, chłodnica, przełącznik kier., zaciski hamulco
we, piasty, drzwi, szyby, zamki, licznik, zbiornik paliwa, lam
py. Wałbrzych, tel. 074/849-02-00,0607/15-05-84 
MERCEDES MB 100,1993 r., 2400 ccm, diesel: drzwi, ma
ska, podszybie, chłodnica, wentylator, piasty, zwrotnice, sil
nik, miska olejowa, głowica, pompa wtryskowa, grill, listwy na 
słupki, tapicerka. Polanica Zdrój, tel. 074/868-10-42, 
0607/07-43-04.0609/59-02-36 
MERCEDES MB 100,1994 r., skrzyniowy: kabina pasażer
ska kompletna + zawieszenia - 2.000 zł; konstrukcja z plan
deką • 1.500 zł. Kalisz, tel. 0603/16-28-30 
MERCEDES S -KLASSE : pokrywa silnika. Bystrzyca Kłodz
ka. tel. 0603/40-26-76
O  M ERCEDES SPRINTER tanio, nowe oryginalne 

części: wtryski, teleskopy, „w iskozy” , rozruszni
ki, alternatory, poduszki siln 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 wysoki: drzwi prawe tylne. Bystrzy
ca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
MERCEDES SPRINTER : drzwi od strony pasażera, drzwi 
przesuwane, lustrko el. regulowane prawe, reflektor z  kierun
kowskazem prawym, maska silnika, atrapa, pompa wspoma
gania. Grotów 45, tel. 0606/44-15-31 
MERCEDES SPRINTER: ARB - 400 zł. zegary - 200 zł, wy
cieraczki. Kowary, tel. 075/718-24-71 
MERCEDES SPRINTER: refelektor, atrapa, lampy tylne. Lu
bin, tel. 0608/76-90-05
M ERCEDES SPRINTER : różne części. Opole, tel. 
0605/95-51-15
MERCEDES SPRINTER: maska przednia. Prusice, woj. wro
cławskie, tel. 0609/49-86-62
MERCEDES SPRINTER : lewa lampa z kierunkowskazem • 
2 0 0  zł, prawa lampa - 2 0 0  zł, przednia ścianka - 120  zł, zde
rzak przedni • 300 zł. Świdnica, tel. 0606/81-40-86 
MERCEDES SPRINTER 2.3,2.9: wał napędowy, most tylny, 
elementy przedniego zawieszenia, drzwi tylne. Wrodaw, tel. 
0607/83-90-46
MERCEDES SPRINTER: oblachowanie, maski, wzmocnie
nie czołowe, błotniki przednie, belka przednia, narożniki tyl
ne. Stanisław Nitecki, 52-326 Wrocław, ul. Waflowa 1/2, po 
godz. 14
MERCEDES SPRINTER, 2900 ccm, TD i: wtrysk paliwa ste
rujący. Wrocław, tel. 0501/22-24-85 
MERCEDES SPRINTER: wyłącznik główny pod kierownicę. 
Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
MERCEDES SPRINTER 312,1996 r., 2900 ccm, T D i: roz
rusznik, chłodnica powietrza i wody, zderzak. Gromadka, tel. 
076/817-20-73,0601/75-93-91 - 
MERCEDES SPRINTER, 1996 r .: wał napędowy, most tylny. 
Lubin. tel. 076/842-55-27
MERCEDES SPRINTER, 1996 r., 2300 ccm : komputer, gło
wica, sprzęgło, koło pasowe, pokrywa rozrządu, tylny most, 
ABS, teleskopy tylne, inne. Wrocław, tel. 0601/57-77-47 
MERCEDES SPRINTER, 1996 r . : głowica uzbrojona silnika 
2300 ccm diesel, pokrywa zaworów, miska olejowa, tłoki z 
korbowodami, pompa wtryskowa, koła zamachowe, tarcza,
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docisk sprzęgła, pompa wspomagania. Wrocław, tel. 
0602/18-64-65
MERCEDES SPRINTER 312, 1996 r., 2900 ccm, turbo D : 
różne części. Wrocław, tel. 0608/17-96-55 
MERCEDES SPRINTER, 1997 r., 2900 ccm, TD i: części sil
nika, skrzynia biegów, most tylny, belka silnika, zwrotnice, 
resory, drzwi tylne wysokiet maska, chłodnice, deska rozdz., 
nagrzewnica, fotel kierowcy, stopień tylny, zderzak tylny, re
flektory, ABS, wał oraz teleskopy. Zielona Góra, tel. 
0608/71-01-32
MERCEDES SPRINTER 312,1997 r., 2900 ccm, TDI: silnik 
kpi., zatarty na wałku rozrządu, 5-cylindrowy, skrzynia bie
gów, - 3.300 zł. Legnica, tel. 0607/16-88-52 
MERCEDES SPRINTER, 1997 r.: hak oryginalny. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 0607/40-77-30 .
MERCEDES VARIO: błotnik prawy przedni, - 200 zł. Gryfów, 
tel. 0606/44-15-31
MERCEDES VIANO: kpi. wyposażenie wnętrza. Rawicz, tel. 
0609/40-22-99
MERCEDES VITO : tarcza + docisk sprzęgła. Lubin, tel. 
0605/37-96-20
MERCEDES VITO: lampy tylne, klapa tylna, zderzaki przed
nie i tylne (nowe), lusterka bez wkładów. Lubomierz, tel. 
0603/87-91-52.075/783-36-94 
MERCEDES VITO : lampy przednie, kierunkowskazy, zde
rzak przedni. Świdnica, tel. 0606/81-40-86 
MERCEDES VITO : zderzak tylny, lampa. Wrocław, tel. 
0502/29-43-24
MERCEDES V!TO, 1994/01 r .,: kpi. boczne lusterka lewe i 
prawe, ręczna lub elektr. reg., z podgrzewaniem. Wrocław, 
tel. 0604/94-65-21
MERCEDES VTTO, 1997 r., 2300 ccm, turbo D : elementy bla
charki, poduszki pow., konsola, sensor, kliamtyzacja, drzwi, 
maska, błotniki, lampy, zderzaki, chłodnice, klapa tylna, za
wieszenia, szyby, koła, silnik; skrzynia biegów, filtr, lusterka, 
płyty, plastiki. Lubin, tel. 0601/18-90-99 
MERCEDES VITO, 1998 r., 2300 ccm, turbo D : silnik, osprzęt, 
zawieszenia, konsola, plastiki, poduszki pow., chłodnica, zde
rzaki, podłużnica, dach, drzwi, szyby, lusterka, lampy, błotni
ki, maska, felgi aluminiowe, układ wydechowy i inne. Legni
ca. tel. 0603/80-26-88
MERCEDES VrTO, 1999/00 r .: głowica, turbina, pompa wtry
skowa, pompa wody, alternator, rozrusznik, osprzęt silnika, 
zawieszenie przednie i tylne, wózek pod silnik, koła, sprzę
gło, lampy, kierunkowskazy, plastiki, węże, konsola, przełącz
niki i inne. Lubin, tel. 0604/37-47-27 
MITSUBISHI, 1500 ccm : silnik. Kępno, tel. 062/781-02-60, 
0601/89-10-61
MITSUBISHI CANTER : kabina sypialna oraz most tylny, -
2.000 zł. Gorzów Wlkp., tel. 0602/45-05-64 
MITSUBISHI CAR1SMA : różne części, półosie, zwrotnice, 
przeguby, wahacze, tarcze, dociski, głowice, szyby, kompu
tery, fotele, tapicerki, silnik 1.616V, 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 CARISMA: maski, błotniki, zderzaki, drzwi, lam
py, koła, elementy wnętrza (drewniane). Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MITSUBISHI CARISMA : szyba przednia. Wrocław, teł. 
0601/72-56-81
MITSUBISHI CARISMA, 1998 r . : reflektor lewy. Gołostowi- 
ce, tel. 0608/86-27-66

MITSUBISHI CARISMA, COLT, 1997 r . : silnik kompletny, -
2.400 zł. Świebodzin, tei. 0601/58-30-70 '
MITSUBISHI COLT. 1984/91 r  1300 i150b ccm: silniki, amor
tyzatory, piasty, osie tylne, konsola, klapy tylne, drzwi, lampy, 
maska, blok silnika (1500 ccm), rozrusznik i inne. Legnica, 
tel. 0605/93-08-93.
MITSUBISHI COLT, 1986 r . : błotnik, atrapa, drzwi, chłodni
ca, zaw ieszenia, osprzęt siln ika i inne. Jawor, tel. 
0608/47-26-97
MITSUBISHI COLT, 1986 r.: maska, zderzaki, wahacze, kloc
ki, pompa wodna, lampy, klapa tylna. Wrocław, tel. 
0603/43-11-78
MITSUBISHI COLT, 1988 r.: silnik, skrzynia biegów (5) i inne 
części. Leszno, tel. 0603/77-52-88 
MITSUBISHI COLT, 1989 r., 1300 ccm : szczęki hamulcowe 
(nowe), pasek klinowy oraz kierunkowskaz prawy, -120 zł. 
Wrocław, tel. 0605/95-82-06
MITSUBISHI COLT, 1989 r., 85 tys. km; 1500 ccm, benzyna: 
silnik, skrzynia biegów, zderzak tylny, rozrusznik, turbo, al
ternator, chłodnica, kiapa tylna, drzwi prawe, nagrzewnica, 
serwo, pompa hamulcowa, pasy kpi., licznik, kolumna kierow
nicy, deska rozdz., siedzenia tylne i inne. Jaworzyna Śląska, 
tel. 0607/84-67-10
MITSUBISHI COLT, 1991 r„ 1500 ccm : katalizator, silnik, 
skrzynia biegów (5), automatic, zawieszenia, kompletne ob
lachowanie i inne z demontażu. Legnica, tel. 0600/24-10-25, 
0603/67-61-05
MITSUBISHI COLT, 1991 r., 1500 ccm, benzyna: silnik, oclo
ny, skrzynia biegów, zawieszenie, drzwi, koła, osprzęt, tapi
cerka. Złotoryja, tel. 076/878-29-13,076/878-51-96 
MITSUBISHI COLT, 1996/98 r .: błotnik, zderzak. Oława, tel. 
0602/88-49-71
MITSUBISHI COLT. 1996/98 r.. 1300 ccm, 12V: drzwi lewe, 
skrzynia biegów (5), głowica i inne. Wrocław, tel. 
0604/95-33-89
MITSUBISHI COLT, 1998 r. /reflektor prawy, poduszka pow. 
Wrocław, tel. 0604/86-75-60
MITSUBISHI COLT, LANCER, 1992 r., 80 tys. km, 1800 ccm, 
d iesel: silnik, - 2.600 zł. Świebodzin, tel. 0601/58-30-70 
MITSUBISHI CORDIA, 1800 ccm : głowica, przekł. kierowni
cy, łapy silnika oraz serwo z  pompą, środa Śląska, tel. 
0601/87-45-09
MITSUBISHI ECLIPSE  : maska silnika. Wrocław, tel. 
071/364-25-94
MITSUBISHI G ALANT: silnik, w całości lub na części, skrzy
nia biegów (5), kompletna dokumentacja. Wrocław, te|. 
0600/85-25-96
MITSUBISHI GALANT : McPherson, ABS. przekładnia kier. 
Wrocław, tel. 0601/73-20-98
MITSUBISHI GALANT, 1981/85 r., 2300 ccm, TDI,: nadwo
zie, kompletna dokumentacja, skrzynia biegów, McPhersony, 
most tylny, wał, chłodnica, chłodnica oleju, kolumna kierow
nicza ze wspomaganiem, rozrusznik, lampy, klapa tylna i 
przednia, szyby, itp. Wrocław, tel. 071/352-90-19 
MITSUBISHI GALANT. 1985/87 r. : drzwi, maska, larppy, 
wzmocnienie przednie i inne. Wrocław, tel. 071/346-42-85 
MITSUBISHI GALANT, 1985/95 r., 1800 ccm, benzyna, die
sel : duży wybór części. Zielona Góra, tel. 0601/55-16-76 
MITSUBISHI GALANT, 1986 r . : tapicerka, drzwi, listwa kie
rownicza, pompa paliwa, lampy przednie i tylne, maska, kla
pa tylna, zderzaki, wspomaganie, szyby, zawieszenie i inne. 
Prudnik, tel. 077/437-61-30
MITSUBISHI GALANT, 1988 r., 1800 ccm, turbo D : pompa 
wtryskowa, - 500 zł. Świdnica, tel. 074/856-80-66, 
0607/38-99-75
MITSUBISHI GALANT, 1990 r., 2000 ccm, benzyna: przed
nia lampa, lewa strona, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 
0501/24-60-10
MITSUBISHI GALANT, 1990 r. 4 x 4: różne używane. Wro
cław. tel. 071/372-87-60
MITSUBISHI GALANT, 1992 r . : wszystkie części. Stefano- 
wice, tel. 074/858-50-02,0600/36-13-01 
MITSUBISHI GALANT, 1996 r., 2000 ccm. V 6 : silnik, stan b. 
dobry, drzwi, zawieszenia, konsola, wnętrze, inne. Wrocław, 
tel. 0608/29-29-83
MITSUBISHI GALANT, 1996 r .: lampa przednia prawa, kla
pa tylna. Wrocław, tel. 0605/32-11 -46 
MITSUBISHI L200: drzwi boczne. Prusice, woj. wrocławskie, 
tel. 0606/40-03-11
MITSUBISHI L300 : drzwi przednie prawe. ., tel. 
0601/72-24-92
MITSUBISHI L300 : bardzo duży wybór części do różnych
wersji i roczników, w tym również 4 WD, możliwość wysyłki;
Góra, tel. 065/543-41-95,0601/55-17-72
MITSUBISHI L300, 2300 ccm, turbo D : silnik. Kępno, tel.
062/781-02-60,0601/89-10-61
MITSUBISHI L300 : zderzak przedni. Prusice, tel.
071/312-54-64
MITSUBISHI L300,1988 r., 2000 ccm, benzyna: części bla
charki, części mechaniczne i inne. Głogów, tel. 076/834-50-48, 
0605/91-09-77
MITSUBISHI LANCER SEDAN, 1980/83 r . : silnik w b. do
brym stanie, skrzynia biegów (4), tylny most, części karose
rii, szyby, elementy zawieszenia, itp., części w b. dobrym sta
nie. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-02-96 
MITSUBISHI LANCER, 1986 r .: maska, zderzaki, wahacze, 
klocki, pompa wodna, lampy, klapa tylna. Wrocław, tel. 
0603/43-11-78
MITSUBISHI LANCER KOMBI, 1988 r . : lampa tylna lewa. 
Wrocław, tel. 071/372-22-86
MITSUBISHI LANCER. 1991 r.. 1500 ccm :katalizator, silnik, 
skrzynia biegów (5), automatic, zawieszenia, kompletne ob
lachowanie r inne z demontażu. Legnica, tel. 0600/24-10-25, 
0603/67-61-05 ,
MITSUBISHI LANCER, 1994 r . : zawieszenie przednie i tyl
ne, gażnik, komputer, środek, konsola, przełączniki, fotele i 
inne. Chojnów, tel. 0600/83-52-18 
MITSUBISHI LANCER, 1995 r. : błotnik. Wojkowice, tel. 
071/311-76-55
MITSUBISHI LANCER KOMBI. 1997 r., 39 tys. km, 1600 ccm, 
16V : silnik, skrzynia biegów (5) + osprzęt, drzwi, plastiki, 
zaw ieszenia, felgi aluminiowe i inne. Złotoryja, tel. 
076/878-35-25.0605/29-62-06 
MITSUBISHI LANCER, COLT. 1980 r.. 1400 ccm. benzyna: 
silnik, karoseria i inne. Kowary, tel. 0609/47-75-60 - 
MITSUBISHI PAJERO : opony 16*. cena - 80 zł/szt. Gubin, 
tel. 0601/98-68-17 -
MITSUBISHI PAJERO  : maski, błotniki. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MITSUBISHI PAJERO, 1983/96 r.: części mechaniczne i bla
charskie, silniki 3.0 V6 (pasuje do wersji 3.0 GT). skrzynie 
biegów 2.5 TD, 3.0 V6 z  reduktorem, zderzaki, lampy, drzwi, 
szyby, reduktory, tylne mosty, blacharka, półosie, wahacze, 
plastiki, dużo innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 
065/543-38-51,0601/56-42-29 
MITSUBISHI PAJERO, 1997 r., 2800 ccm, turbo D : skrzynia 
biegów automatyczna, most przedni, klapa tylna, poduszka 
pow. kierowcy, stacyjka z kluczykiem, półosie i piasty. Żary, 
tel. 0606/89-40-15
MITSUBISHI SIGMA : zderzaki. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/40-28-76
MITSUBISHI SPACE RUNNER : drzwi. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MITSUBISHI SPACE WAGON : maska, zderzak. Wrocław, 
tel. 0601/95-16-78
MITSUBISHI SPACE WAGON, 1998 r., G D i: różne części 
blacharskie i mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 
0601/72-46-69
MITSUBISHI SPRINTER: felgi aluminiowe 16x7.5, -1.600 zł. 
Lubin, tel. 0601/84-44-50

LUSTERKA SAMOCHODOWE • WKŁADY DO LUSTEREK
S p rze d a ż, napraw a i dorab ian ie  szk ie ł p an o ram iczn ych  

d o  s a m o c h o d ó w  o so b o w y c h  i d o sta w czych  0P996231 
Wrocław, ul. Radom ska 19, tel. 071/349-37-52, 0-501 149-983
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MITSUBISHI STARION : zderzaki. Bystrzyca Kłodzka, teł. 
0603/40-26*70.. ... , -
MOTOCYKL JAWA 350 TS. 1990 r., 350 ccm : filtr powietrza 
- 25 zł, rama z  dokumentacją -120 zł, koło z oponą - 80 zł, 
sprzęgło - 60 zł, skrzynia biegów • 50 zł, instalacja - 50 zł, 
kierunkowskazy - 20 zł/szt., zawieszenie przednie - 100 zł, 
gażnik • 30 zł, kartery, zegary, tłumiki, siedzenie. Mrozów, woj. 
wrocławskie, tel. 0608/02-06-81 
MOTOCYKL JUNAK : osłona przednia ZX 9R. Rzepin, tel. 
068/341-41-33,0604/30-29-41 
MOTOCYKL JUNAK : rama • 40 zł, przód - 70 zł. koła - 40 
zł/szt., zbiornik - 30 zł, błotniki • 40 zł, nowy tłok - 40 zł, wał po 
regeneracji • 150 zł, głowica (cała) • 70 zł, tylna łapa .(nowa) - 
20 zł, licznik • 40 zł, cały przód - 80 zł, tylne teleskopy • 35 zł, 
drobne części do silnika - od 5 zł. Złotoryja, tel. 0605/58-82-84 
MOTOCYKL KAWASAKI: kompletny tył i przód Nnne oprócz 
silnika. Wińsko, tel. 071/389-85-87 
MOTOCYKL KAWASAKI ZZR 600,1992 r . : gażnik, głowica, 
sprzęgło, ukł. zapłonowy, pokrywy boczne silnika, miska ole
jowa i inne. Brzeg, tel. 077/416-72-55 
MOTOCYKL KAWASAKI KLR 650: silnik w idealnym stanie 
(na części). Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
MOTOCYKL M-72, URAL : wózek boczny, gażniki, wał kor
bowy, rama, teleskopy tylne, cewka zapłonowa, linki. Wro
cław, tel. 071/353-45-39
MOTOCYKL MZ 250 T S : gażnik. sprzęgło, dwa koła kpi., wał 
po regeneracji, uszczelka pod głowicę (nowa), pierścienie 
nominalne (nowe) i inne części -120  zł lub zamienię na 
wzmacniacz samochodowy 2x100 W lub korektor 100 W. Jerz
manowice, gm. Chojnów, tel. 076/819-61-71 po godz. 17, 
0604/86-41-48
MOTOCYKL MZ ETZ, 250 ccm : silnik, nowy, faktura zakupu, 
• 1.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/741-48-19 
M OTOCYKL MZ ETZ 150 : rama. Jenkowice, tel. 
071/317-03-43
MOTOCYKL MZ ETZ 250: rama z przodem, 2 koła aluminio
we, zbiornik paliwa z deklami (pomalowany), kierownica i inne. 
Jenkowice. tel. 071/317-03-43 
MOTOCYKL MZ ETZ 250,251: koło przednie do tarczowego 
hamulca - 80 zł. głowica • 40 zł. zapłon - 40 zł, przód do tar
czy i normalny - 50 zł, cylinder - 50 zł, kosz sprzęgłowy - 30 
zł, skrzynia biegów - 50 zł, itd. Jacek Wójcicki, 58-340 Grzmią
ca, gm. Głuszyca, ul. Turystyczna 3 
MOTOCYKL MZ ETZ 251 E, 1990 r., 251 ccm : przerywacz 
bezstykowy zapłonu elektronicznego. Legnica, tel. 
076/862-92-15
MOTOCYKL W S K 125,1988 r., 8 tys. km, 125 ccm,: owiew
ki, kierunkowskazy, lusterka, bagażnik, sakwy, udokumento
wane pochodzenie, • 550 zł. Ołdrzychowice, tel. 
074/868-97-49,0601/87-08-22 
MOTOCYKL YAMAHA DT 80 LC : różne części. Polkowice, 
tel. 076/845-48-45,0606/12-91-24 
MOTOCYKL YAMAHA XJ 600,1990 r.: silnik -1.000 zł. Rze
pin, tel. 068/341-41-33,0604/30-29-41 
MOTOCYKL ŻUŻLOWY JAWA 500 : prawie kompl. nadwo
zie  na kołach do .stojaka", inne części. Wrocław, teł. 
0600/61-91-03 po godz. 17
MOTOROWER SIMSON S 51: zbiornik paliwa, zielony, ory
ginalny lakier - 45 zł, gażnik, typ 16N3-4 - 65 zł lub zamienię 
na stacyjkę do Simsona S  51, elektr.. Namysłów, tel. 
0604/38-27-66
MOTOROWER SIMSON : różne części. Polkowice, tel. 
076/845-48-45,0606/12-91-24 
MULTICAR M-22D : wał korbowy, wał pędny, pompa wtry
skowa, skrzynia biegów, most, szyby, wywrót, rama, nowe 
opony do przyczepki, możliwość wysyłki. Rzepin, tel. 
068/341-41-33,0604/30-29-41 
MULTICAR: most, blok, głowica, chłodnica, skrzynia biegów, 
alternator, rozrusznik. Wrocław, tel. 0601/70-79-79 
NACZEPA : koła kpi., rozmiar 385x65x22.5, opony balono
we. 4 szt., stan dobry, -1.300 zł. Rudna, tel. 076/843-43-06 
N ACZEPA  : trzy osie BPW  • 40 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/317-01-73,0608/82-79-64 
NACZEPA N-260 : plandeka nowa, - 800 zł. Wrocław, tel. 
0607/36-28-39
NADWOZIE IZOTERMA ze Stara, z agregatem elektrycznym, 
380 V, cichy, idealny na chłodnię do napoi, - 2.850 zł. Gostyń, 
tel. 065/572-56-72,0601/25-54-01 
NADWOZIE KONTENEROWE z windą załadowczą, wym. 
6,10 x 2,45 x.2,30, udźwig windy 800 kg, 93r, stan b. dobry, 
kolor biały, -14.500 zł. Wrocław, tel. 349-13-24 
NISSAN, 2800 ccm, diesel: silnik. Kępno, tel. 062/781-02-60, 
0601/89-10-6,1
NISSAN : zderzaki, nowe i używane. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
NISSAN, 1984/01 r . : skrzynie biegów (manualne i automa
tyczne, także do busów i terenowych) oraz części do skrzyń 
biegów. Wrocław, tel. 071/341-50-52 g. 9-15 (pon.-sob.) 
NISSAN 100 N X : maska. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
NISSAN 100 NX, 1991 r. : błotnik przedni prawy, kołpaki. 
Wrocław, teł. 071/337-19-17,0605/66-11-92 
NISSAN 200 SX : maska, elementy zawieszenia, sprzęgło, 
osprzęt silnika. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
NISSAN 200 SX, 1992/93 r., 1800 ccm : pompa hamulcowa z 
serwem, pompa wspomagania, .rozrusznik, moduł ABS, kom
puter, tylna lewa lampa, nagrzewnica, zawieszenie tylne, pół
osie, tylny most, tylny zderzak. Wrocław, tel. 0607/83-90-46 
NISSAN 200 SX, 1994 r., 1800 ccm, turbo bezyną : silnik, 
skrzynia biegów, elementy blacharki i inne. Sieniawka Żar
ska, tel. 068/375-98-29 po godz. 21 
NISSAN 300 Z X : szyba tylna. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
NISSAN 300 ZX  : różne części. Z ielona Góra, tel. 
0608/88-62-03
NISSAN ALM ERA: różne części. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
NISSAN ALMERA, 1998 r., 2000 ccm, d iesel: części silnika, 
kpi. tył i prawa strona. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
NISSAN ALMERA, 2000 r . : zderzak przedni - 200 zł, refl. z 
kierunkowskazem - 300 zł. Wrocław, tel. 071/390-56-83 po 
godz. 16
NISSAN BLUEBIRD KOMBI: szyba czołowa, -150 zł. „  gm. 
Ziębice, tel. 074/819-49-06
NISSAN BLUEBIRD, 130 tys. km. 2000 ccm, diesel: silnik -
1.500 zł + cło (300 zł). Lubin, tel. 0607/57-49-98 
NISSAN BLUEBIRD, 2000 ccm, diesel, benzyna: komputer, 
przepływomierz, docisk, bębny, tarcze, sprężyny, nagrzewni
ca, kolumna kieronicza, skrzynia biegów, drzwi, szyby, za
wieszenia, zderzaki i inne. Środa Śląska, tel. 0601/87-45-09 
NISSAN BLUEBIRD, 1981 r.: części do silnika. Dobroszyce, 
tel. 071/314-16-25
NISSAN BLUEBIRD KOMBI, 1990 r., 2000 ccm : półosie, 
chłodnica, maska, lampy, drzwi, zawieszenia, wnętrze, czę
ści karoserii,, zbiorniki paliwa I inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
NISSAN DATSUN CHERRY. 1983 r., 1300 ccm. benzyna : 
różne części. Oleśnica, tel. 0501/71-39-96 
NISSAN LAUREL: silnik, głowica. Sobótka, tel. 0606/37-15-29 
NISSAN LA U R EL: szyba tylna. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
NISSAN LAUREL, 1983 r . : prawe drzwi, tylna szyba, tylna 
klapa, prawe lusterko. Wrocław, tel. 071/346-42-85 
NISSAN MAXIMA: reflektory, chłodnica klimatyzacji, zaślep- 
ka w kierownicę ze  sterowaniem. 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 MAXIMA, 1994 r . : maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
NISSAN MICRA : głowica. Głogów, tel. 076/834-50-48, 
0605/91-09-77
NISSAN MICRA, 1985/91 r., 1235 ccm: osprzęt silnika, skrzy

nia biegów (5), zawieszenia, drzwi, lampy, plastiki i inne. Zło
toryja, tel. 076/878-35-25,0605/29-62-06 
NISSAN MICRA, 1986 r., 1000 ccm: silnik z osprzętem, skrzy
nia biegów, zawieszenie, drzwi, mosty, belki, chłodnica, zde
rzaki, błotniki; szyby, koła, fotele i inne. Wałbrzych, teL 
074/846-49-58
NISSAN MICRA, 1989 r.: reflektory przednie, kierunkowskaz, 
klapa tylna. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
NISSAN MICRA, 1991 r . : pas przedni, fabrycznie nowy. Je
lenia Góra. tel. 075/842-‘93-31
NISSAN MICRA, 1994/01 r. : różne części. Świdnica, tel.
074/852-46-28,0601/71-36-82
NISSAN MICRA, 1995 r . : błotnik przedni lewy. Wrocław, tel.
0501/81-36-18
NISSAN MICRA X-11,1995 r., 1000 ccm, 16V: drzwi prawe 
kpi., nagrzewnica, poduszka powietrzna i sensor, zegary, kom
puter, półka tylna, stacyjka, podszybie, nadkole, pompa ha
mulcowa, zbiornik spryskiwacza. Pieńsk, tel. 075/778-62-81, 
0606/43-36-31
NISSAN MICRA, 1998 r . : klapa tylna kpi. ♦ szyba. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
NISSAN PAJERO, 1600 ccm : felgi aluminiowe. Legnica, tel. 
0608/23-97-08
NISSAN PATROL: krótki, amortyzatory tylne kpi. z wkładami 
- 290 zł. Nierubie, tel. 076/831 -42-16 
NISSAN PATROL : pokrywa silnika, skrzynia biegów (4x4). 
Prusice, tel. 071/312-54-64
NISSAN PATROL : drzwi, atrapa, lampy. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
NISSAN PATROL, 1986 r.: koto stalowe, szerokie, kpi. Wro
cław, tel. 0602/80-01-02
NISSAN PATROL. 1987 r.. 2800 ccm : skrzynia biegów (5), 
most tylny. Szklarska Poręba, tel. 075/717-36-66, 
0601/58-02-06
NISSAN PATROL, 1988 r., 3300 ccm, diesel: wszystkie czę
ści, silnik, skrzynia biegów (5), zawieszenia, szyby i inne. 
Głogów, tel. 076/835-22-50,0601/18-67-66 
NISSAN PATROL GR, 1994 r. ireflektor lewy przedni z  silni
kiem do wycieraczki, - 180 zł. Wrocław, tel. 
071/361-52-50,0601/55-20-45,55-20-51 
NISSAN PATROL GR, 1995 r .: skrzynia biegów (5, komplet
na, techn. sprawna, z  demontażu z  auta po wypadku • dacho
waniu, z  Niemiec). Wrocław, tel. 0608/52-03-08

H lSSAN  PRAIRE : klapa tylna, drzwi tylne. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
NISSAN PRIM ERA  : szyba przednia. Wrocław, tel. 
0606/58-41-37
NISSAN PRIMERA, 1990/95 r., 2000 ccm, diese l: głowica 
kpi., blok silnika kpi., stan b. dobry, w całości lub na części. 
Ryczeń, tel. 065/543-31-71,0601/91-97-74 
NISSAN PRIMERA, 1991/94 r .: drzwi tylne prawe. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 2000 ccm, diesel biały: silnik z  
dokumentacją i gwarancją, zawieszenie, ukł. kierowniczy, 
części blacharskie, drzwi, dach, szyby, lampy i inne. Jelenia 
Góra, tel. 0501/44-97-20
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 1600 ccm, 16V: silnik, skrzynia 
biegów, alternator, rozrusznik, półosie, drzwi, zderzaki, szy
by, sprzęgło, komputer i inne. Lubań, tel. 0608/23-97-24 
NISSAN PRIMERA, 1992 r . : dach, klapa tylna, drzwi oraz 
próg prawy. Zielona Góra, tel. 0603/81-66-47 
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1992 r . : części mechaniczne, 
szyberdach elektrycznie rozsuwany, kompletny z  podsufitką, 
szyba tylna -150 zł, lusterka elektryczne, pompa ABS, ser
wo, elementy blacharki, drzwi i inne. Głogów, tel. 
076/834-50-48
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 2000 ccm, diesel limuzyna: dach, 
ćwiartki tylne, drzwi, klapa, osprzęt silnika, szyby, zawiesze
nie, układ wydechowy, kierowniczy, felgi aluminiowe, konso
la, serwo, nagrzewnica, plastiki. Legnicartel. 0603/80-26-88 
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 1600 ccm, 16V: silnik, skrzynia 
biegów, alternator, rozrusznik, ława, półosie, drzwi, zderzaki, 
szyby, sprzęgło, komputer i inne. Lubań, tel. 0608/23-97-24 
NISSAN PRIMERA, 1993 r., 2000 ccm : komputer, drzwi, 
przekł. kierownicy, wspomaganie, szyby do wersji kombi, zde
rzaki. Lubań, tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
NISSAN PRIMERA, 1993 r., 2000 ccm, d iesel: pompa wtry
skowa i inne. Świebodzin, tel. 0601/58-30-70 
NISSAN PRIMERA, 1995 r.: zderzak przedni. Wałbrzych, tel. 
0502/23-04-67
NISSAN PRIMERA P-11,1998 r . : siedzenie lewe przednie, 
klamki, podnośniki szyb, silnik 2.0i 16V (oclony) oraz elementy 
zawieszenia. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
NISSAN SILVIA, 1986 r .: dużo części z  rozbiórki. Jawor, tel. 
0608/47-26-97
NISSAN SUNNY, 1400 ccm, benzyna : silnik, skrzynia bie
gów, - 2.000 zł. Borek Strzeliński, gm. Borów, tel. 
071/393-05-60
NISSAN SUNNY B-12,1800 ccm, G TI: duży wybór części.
58-150 Gorzów, tel. 095/720-51-07,0605/93-94-50 
NISSAN SUNNY, benzyna, diesel: różne części z  demonta
żu, elementy blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, zderzak, chłod
nica, elementy wnętrza. Lwówek Śląski, tel. 0608/37-17-08 
NISSAN SUNNY N-13: chłodnica wody, belka pod silnik. Pro
chowice. tel. 076/858-47-61.0605/43-54-20 
NISSAN SUNNY, 1700 ccm : tarcza + docisk sprzęgła, lampa 
prawa, pompa paliwa. Wrocław, tel. 071/372-22-€M6

NISSAN SUNNY, 1981 r . : skrzynia biegów, automatic • 100 
zł, rozrusznik,>most tylny, amortyzatory tylne, lampy przed
nie; szyba tylna, siedzenia, ukł. hamulcowy, ukł. kierowniczy 
i inne. Wrocław, teł. 333-82-02 po godz. 21 
NISSAN SUNNY B11, B12,1983/90 r., 1500 ccm, 1600: sil
nik, skrzynia biegów, zawieszenie, lampy, błotniki, zderzaki, 
mosty, szyby, drzwi, dach. półosie, koła, fotele i inne. Wał
brzych. tel. 074/846-49-58
NISSAN SUNNY, 1984 r., 1500 ccm : różne części z demon
tażu. Chojnów, tel. 076/818-69-46,0602/65-57-94 
NISSAN SUNNY B11 SEDAN, 1985 r . : drzwi, szyby, zawie
szenia, gaźnik, lampy i inne. Chojnów, tel. 0602/65-27-31 
NISSAN SUNNY N-13,1988 r., 1400 ccm, benzyna 2-drzwio- 
wy: silnik, lampa, maska, zawieszenie, błotniki, chłodnica, 
drzwi, kolumna kierownicza, klapa tylna, siedzenia, konsola. 
Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
NISSAN SUNNY N-13,1989 r., 1600 ccm. 16V: rozrusznik, 
komputer. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
NISSAN SUNNY, 1989 r.. 1400 ccm, benzyna: skrzynia bie
gów, głowica, tapicerka, drzwi, maska, błotniki, zderzaki, lam
py, wzmocnienie czołowe, kolumny McPhersona przednie i 
tylne, kołyska, szyby tylne uchylane, lusterka, fotele, chłodni
ca. Sobótka, tel. 0603/47-24-40 
NISSAN SUNNY, 1992 r., 1600 ccm : silnik oclony, skrzynia 
biegów, lampy, lusterka, chłodnica i inne. Lubań, tel. 
075/721-52-31,0604/56-15-28 
NISSAN SUNNY SLX, 1992 r., 1400 ccm, 16V: sonda katali
zatora, używana, stan,dobry - 50 zł. Wrocław, teł. 
071/336-39-52
NISSAN SUNNY. 1992 r . : klapa tylna (sedan). drzwi tylne 
prawe. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
NISSAN SUNNY N-14 KOMBI. 1993 r .: oś tylna, amortyzato
ry. sprężyny, nagrzewnica, belka pód silnik. Prochowice, tel. 
076/858-47-61,0605/43-54-20 
NISSAN SUNNY, 1995 r., 2000 ccm, diesel: silnik, skrzynia 
biegów 151, zawieszenia, elementy blacharki, kola, szyby. 
Złotoryja, tel. 076/878-29-13.076/878-51-96 
NISSAN SUNNY LX. 1995 r., 1400 ccm : silnik, skrzynia bie
gów i inne z demontażu. Żary, tel. 0604/80-93-28 
NISSAN TERRANOI: bardzo duży wybór części do różnych 
wersji i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 
065/543-41-95,0601/55-17-72

NISSAN TERRANO II: klapa tylna kpi., drzwi kpi. Smardzów, 
tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
NISSAN TERRANO  : maska, zderzaki. Wrocław, tel. 

. 0601/72-56-81 
NISSAN TERRANO, 1991 r . : wał korbowy, pompa wtrysko
wa i inne elementy silnika. Wrocław, tel. 071/352-63-38 lub, 
0501/27-21-62
NISSAN TERRANO, 1993/99 r.: różne części. Świdnica, tel. 
0604/09-25-86
NISSAN URVAN, 1984 r. :silnik diesla. Wrocław, tel. 
071/372-87-60
NISSAN VANETTE : bardzo duży wybór części do różnych 
wersji, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/543-41-95, 
0601/55-17-72
NISSAN VANETTE, 1992 r . : różne części. Świebodzin, tel. 
0601/58-30-70
NYSA : pompa wody - 50 zł, chłodnica -100 zł. Długołęka, tel. 
071/315-20-68
N YSA : wał korbowy, po szlifie + panewki, - 350 zł. Wrocław, 
tel. 071/322-43-49 po godz. 20 
NYSA 522,1989 r., 2120 ccm : silnik z  osprzętem, rozrusz
nik, alternator, stan dobry, - 450 zł. Księgienice, gm. Legnic
kie Pole, tel. 0606/12-58-2T
NYSA, 1990 r.: zawieszenie przednie, drzwi, tylny most, szy
by, opony, rozrusznik, aparat zapłonowy. Wrocław, tel. 
0601/76-64-36
OLDSMOBILE, 1982 r., 5700 ccm, d iese l: silnik, skrzynia 
biegów na części, pompa wtryskowa po regeneracji. Wrocław, 
tel. 0601/71-69-78
OLDSMOBILE DELTA 88,1982 r., 5700 ccm, d iesel: silnik, 
skrzynia biegów, automatic V8, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 
781-30-80

/ OLTCIT CLUB: drzwi kompletne, lampa przednia prawa, błot
nik przedni lewy, zderzak przedni. Strzelce Opolskie, tel. 
077/461-44-30,461-22-17
OLTCIT C LU B : pokrywa silnika. Prusice, tel. 071/312-54-64 
OLTCIT CLUB, 1992 r .: różne części z  rozbiórki. Wałbrzych, 
tel. 074/848-50-23,0502/38-08-43 
OLTCIT CLUB, 1992 r„ 1100 ccm, benzyna: wszystkie czę
ści z rozbiórki. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 
312-63-41
OPEL 12 ,1.3,1.8, 2.0,1.8 16V, 2.1 D: głowice. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 0603/40-26-76
OPEL : chłodnice do klimatyzacji. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/40-26-76
OPEL, 1500 ccm, d iese l: silnik, kompletna dokumentacja. 
Karpacz, tel. 075/752-26-09.0607/40-34-26 
O PEL KOMBI : owalne siatki, - 300 zł. Legnica, tel. 
0504/99-06-42
OPEL, benzyna, d iesel: zderzak tylny (124), zderzak przed
ni. Wrocław, tel. 348-32-00.0601/05-79-18 
O PEL AG ILA  : poduszka pow., sensor. Wrocław, tel. 
0606/23-35-56

OPEL ASCONA : drzwi, lampy, klapy, skrzynia biegów (5),
silnik. Bolesławiec, tel. 0604/75-81-96
O PEL ASCO N A  : zderzaki. Bystrzyca Kłodzka, tel.
0603/40-26-76
OPEL ASCONA B Manta: części silników, skrzynia biegów,
drzwi, lampy, błotniki, zderzaki, zawieszenia GSI, szyby, inhe.
Kędzierzyn Koźle, tel. 0604/84-29-29
OPEL ASCONA : różne części z dokumentacją. Oława, tel.
0603/53-06-67
O PEL ASCONA : różne części. Szklarska Poręba, tel. 
0605/94-80-20
OPEL ASCO N A : lampy, alternatory, półosie. Środa Śląska, 
tel. 071/317-53-32,0603/82-24-69 
OPEL ASCONA B : skrzynia biegów (4), automatic lub za
mienię na skrzynię biegów (5). Wrocław, tel. 0501/83-99-43 
OPEL ASCO N A : reflektory, atrapa z halogenami. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
OPEL ASCONA C, 1981/88 r . : maska silnika - 90 zł, błotniki 
• 40 zł/szt., zbiornik paliwa - 40 zł, drzwi - 40 zł/szt., szyby 
boczne - 40 zł/szt, półosie - 50 zł/szL, reflektor lewy • 60 zł, 
zderzak tylny - 40 zł, skrzynia biegów (5) F-16 - 300 zł, koła - 
15 zł/szt., aparat zapł, - 70 z ł , cewka Bosch - 20 zł, fotele kpi.
- 30 zł, amortyzatory. Dzierżoniów, tel. 074/831-61-18, 
0600/31-98-35
OPEL ASCONA, 1983 r., 1.3,1.6,1.8: silnik ♦ osprzęt, skrzy
nia biegów (5),. zawieszenie, chłodnica, reflektory, półosie, 
szyby, drzwi, fotele, koła i inne. Wałbrzych, teł. 074/846-49-58 
OPEL ASCONA, 1984 r., 1600 ccm, d ie se l: blok silnika, 
uszkodzony, z dokumentacją, • 180 zł. Świdnica, tel. 
074/853-08-06
OPEL ASCONA, 1984 r . : zawieszenie McPherson, listwa 
układu kierowniczego, gaźnik 1.6, rozrusznik, drzwi, głowica 
z  wałkiem 1.6, maska, serwo * pompa hamulcowa, skrzynia 
biegów (5), lampy, alternator, chłodnica, inne. Wrocław, tel. 
071/354-01-60
OPEL ASCONA, 1985 r . : klapa, drzwi, szyby, zawieszenia i 
inne. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
OPEL ASCONA, 1985 r., 2000 ccm, wtrysk: silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenie, maska, drzwi, szyby, lampy, wnętrze. 
Opole, tel. 077/475-38-72
OPEL ASCONA, 1985 r., 1300 ccm, benzyna: różne części z
demontażu. Świebodzin, tel. 0605/92-96-50
OPEL ASCONA, 1985 r .: prędkościomierz z obrotomierzem,
- 80 zł, silnik nagrzewnicy, - 40 zł, silnik wycieraczek przed
nich, - 30 zł. Trzebnica, tel. 071/387-21-55,0608/75-05-79 
OPEL ASCONA, 1985 r., 1600 ccm : silnik. Jelenia Góra. tel. 
075/752-26-09 i 0607/40-34-26
OPEL ASCONA, 1986 r . : różne części. Zielona Góra, tel. 
0503/99-13-62
OPEL ASCONA, 1986 r . : błotniki, maska, zderzak, szyby, 
zawieszenia, lampy. Zielona Góra, tel. 0503/65-06-56 
OPEL ASCONA, 1987 r., 1600 ccm, benzyna: głowica, gaż
nik, rozrusznik, komputer. Chojnów, tel. 0600/64-01-22, 
076/817-26-86
OPEL ASCONA, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, DOHC: silnik, 
osprzęt silnika, skrzynia biegów (5), zawieszenie, kolumny 
McPhersona, ukł. kierowniczy z  drążkami, półosie, wentyla
tor, nagrzewnica kpi., ukł. wydechowy kpł. z  katalizatorem, 
siedzenia, elementy wnętrza i inne. Lubin, tel. 0606/17-27-10 
O  O PEL A STR A  II: lampy p. kpi., FIAT PUNTO, 2000 

r.: lampa przednia prawa, O PE L  C O R SA  A: lam
py kpi. ♦  p. lusterko, M ERCED ES  124: lampa p. 
lewa, FORD FIESTA, 1997 r.: lewa lampa, O PEL 
VECTRA: lampa p. lewa, k ierunkowskazy, O PEL  
ASTRA , od  1995 r.: atrapa przednia, SEAT  IBIZA, 
1997 r.: lampy kpi., O PEL  ASTRA: ch łodn ica kli
m a t i „F1", O P E L  O M EG A  B „  2.0 (: chłodn ica kli
m a ty za c ji. Lw ó w e k  Ś l., te l. 0603/27-86-34 
84014071

OPEL ASTRA KOMBI: komplet drzwi. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/40-26-76
OPEL ASTRA KOMBI, COUPE: klapa tylna. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 0603/40-26-76
O PEL  A STR A  : zderzaki. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/40-26-76
OPEL ASTRA : pokrywy silnikowe. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/40-26-76
OPEL ASTRA II: deski rozdzielcze, 2 poduszki pow., napina
cze pasów bezp. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-30-86 
OPEL ASTRA I : zderzak przedni, czamy, z halogenami • 80 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-81-36 wieczorem 
OPEL ASTRA, 1600 ccm, wtrysk: wspomaganie bez pompy, 
głowica, McPherson prawy. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 
0607/48-86-73
OPEL ASTRA : reflektor przedni prawy, ćwiartka przednia 
prawa, skrzynia biegów (5). rozrusznik, podsufitka i inne. Le
gnica. tel. 0503/54-14-46
O PEL A STR A  II : chlapacze, - 150 zł. Legnica, tel. 
0504/99-06-42
OPEL A S T R A : zderzak tylny, klapa tylna z  szybą konsola. 
Lubin. tel. 076/843-63-97
OPEL ASTRA, 1400 ccm, 16V: wentylatory, alternator, roz
rusznik, głowica, pompa wspomagania, miska i inne. Lubin, 
tel. 0608/18-78-39
OPEL ASTRA II: oś tylna, haulce bębnowe, piasty, sprężyna, 
amortyzator. Lubin, tel. 076/846-78-19 
OPEL ASTRA i : drzwi przednie prawe, błotnik przedni pra
wy. Oborniki śląskie, tel. 071/310-15-80 
OPEL ASTRA I: półka tylna, lampy tylne przyciemniane. Oła
wa, tel. 0604/85-40-04
OPEL A STR A : silniki 1.4 i 1.6E, skrzynia biegów, dokumen
tacja. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
OPEL ASTRA II: lampy przednie, stan idealny. Prusice, woj. 
wrocławskie, tel. 0609/49-86-62 
OPEL A STR A : klapa tylna. Przygórze, woj. wałbrzyskie, tel. 
0604/59-66-94,0608/85-95-99 
OPEL ASTRA II KOMBI: drzwi, tylne kpi., półosie, kolumny 
McPhersona, zwrotnice, listwa kier., stabilizator. Smardzów, 
tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
OPEL ASTRA : półka tylna oraz ćwiartki przednie, środa ślą
ska. tel. 071/317-43-64.0601/79-84-77 ą 
OPEL ASTRA: lampy, alternatory, półosie. Środa śląska, tel. 
071/317-53-32,0603/82-24-69 
OPEL ASTRA KOMBI: drzwi lewe tylner kolumnę kierownicy, 
tapicerkę tylną. Świdnica, tel. 0601/94-85-48 
OPEL ASTRA ZAFIRA: poduszki pow, sensor, napinacze 
pasów pirotechn., lusterka zewn., zawieszenia i inne. Wro
cław. tel. 0606/23-35-56
OPEL ASTRA i : silnik, lampy, zawieszenia, oś tylna z ABS, 
pompy, alternator, zbiornik paliwa i inne. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
OPEL ASTRA I : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, atra
pa, zderzak, reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 
0603/66-97-27.
OPEL ASTRA KOMBI: relingi dachowe, siatka grodziowa, 
zagłówki, zderzak tylny. Wrocław, tel. 0603/30-61-42 
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
OPEL ASTRA I I : ukł. kierowniczy ze wspomaganiem, kpi. 
Wrocław, teł. 0602/80-01-02
OPEL ASTRA CLASSIC: zderzak przedni, atrapa chłodnicy. 
Wrocław, tel. 322-43-78,0502/57-16-47 
O PEL ASTRA  : maska silnika, - 200 zł. Wrocław, tel. 
349-23-05,0502/55-96-64

OPEL A S TR A : różne części do układów wspomagania kie
rownicy. Wrocław, tel. 0503/30-69-03 ■
OPEL ASTRA  : pompka paliwa, -1 0 0  zł. Ziębice, tel. 
074/819*04-16,0602/44-01-11 
OPEL ASTRA, 1992 r . : reflektory nowe -130 zł/szt., kierun
kowskazy żółte • 25 zł/szl Legnica, tel. 076/850-61-58 
OPEL ASTRA, 1992 r.: zderzak prcedni - 50 zł, szyby tylne - 
80 zł, listwy na dach - 60 zł, relingi dachowe • 40 zł. Leszno, 
tel. 0603/05-84-80
OPEL ASTRA A, 1992 r .: przekł. kierownicy, plastiki wnętrza, 
drzwi przednie prawe, ćwiartka tylna prawa, komputer, waha
cze, rozrusznik, alternator, kolumny McPhersona, zbiornik 
paliwa, zderzak tylny, pompa wspomagania, skrzynia biegów 
F-13. Wrocław, tel. 0503/68-45-21 
OPEL ASTRA SEDAN, 1993 r .: błotnik tylny lewy, nowy. Lu
bań, teł. 0608/23-97-24
OPEL ASTRA, 1993 r . : maska (uszkodzona) - 60 zł, błotnik 
lewy - 70 zł, kierunkowskaz lewy (pomarańczowy) - 20 zł, 
pokrowce - 50 zł. Ligota Piękna, tel. 071/312-70-98 
OPEL ASTRA SEDAN, 1993 r . : błotnik tylny lewy, nowy. Lu
bań, teł. 0608/23-97-24
OPEL ASTRA, 1993 r . : dużo różnych części. Wilkowice, tel. 
065/534-13-39
OPEL ASTRA, 1993 r., 1600 ccm : drzwi, słupek, ćwiartka 
prawa, kolumny McPhersona, amortyzatory, sprężyny, alter
nator, rozrusznik, serwo, tarcza, docisk, głowica, plastiki, ko
rek wlewu paliwa, skrzynia biegów, lusterka. Wrocław, tel. 
0609/38-94-79
OPEL ASTRA, 1994 r., 1700 ccm, turbo D : turbosprężarka, 
pompa wtryskowa, tłoki, głowica na części, wał korbowy. Ścię
gny, gm. Podgórze, tel. 075/761-83-65 
OPEL ASTRA i KOMBI, 1994 r., 1700 ccm, diesel: dach, po
dłużnice, drzwi, szyby, chłodnica, osprzęt silnika, lusterka, 
konsola, ABS, skrzynia biegów, półosie, plastiki, zegary, zbior
nik, serwo. klimatyzacja, układ kierowniczy. Legnica, tel. 
0603/80 -26-88
OPEL ASTRA, 1994 r . : konsola • 600 zł. Świebodzin, tel. 
0601/58-30-70
OPEL ASTRA, 1994/95 r., 1700 ccm, turbo D : części silnika, 
pompa oleju - 420 zł, rolka prowadząca - 50 zł, rolka napina
jąca -100 zł, koło zamachowe -100 zł, pompa wodna - 60 zł, 
tłoki, korbowody, kolektor ssący, wydechowy, pokrywa zawo
rów, czujnik. Świdnica, tel. 0608/18-32-26 
OPEL ASTRA, 1995 r.: stacyjka z kluczykiem, pod. powietrz
na kierowcy + sensor. Lubin; tel. 0601/42-28-54 
OPEL ASTRA, 1996 r., 1400 ccm, benzyna: skrzynia biegów 
(5). - 250 zł. Pieńsk, tel. 075/778-62-81,0606/43-36-31 
OPEL ASTRA, 1996 r . : zderzak tylny + listwa klapy tylnej. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-94-69 
OPEL ASTRA. 1996 r . : lewa ćwiartka przód lub kpi. przód, 
drzwi lewe przód, kpi., tylne, błotniki, maska, drzwi kombi, 
konsola, sanie, podszybie plastikowe, poduszka silnika, lewa 
lampa przód, atrapa. Mochy, tel. 065/549-02-84, 
0604/33-97-18
OPEL ASTRA II, VECTRA B, 1998 r., 1600 ccm, 16V: wzmoc
nienie czołowe, czujniki temperatury, .kołyska' pod silnik. 
Lubin. tel. 076/842-82-75.0606/71-68-91 
OPEL ASTRA, 1998 r . : błotnik przedni prawy. Oborniki Ślą
skie. tel. 071/310-15-80
OPEL ASTRA. 1999 r„ 1500 ccm, 12V, ECOTEC : skrzynia 
biegów (5). silnik, ukł. kierowniczy. Lubin, tel. 0600/32-06-85 
OPEL ASTRA CLASSIC. 1999 r . : dach, fotele, plastiki, za
wieszenie przednie, półosie, klapa tylna i inne części. Jelenia 
Góra, tel. 0603/45-73-54
OPEL ASTRA II, 1999 r . : szyba przednia i tylna, RM. Lubin, 
tel. 076/843-63-97
OPEL ASTRA II, 1999 r . : części silnika 1400 ccm, skrzynia 
biegów, prawa podłużnica, lusterka, zawieszenia, klapa tyl
na, chłodnica. Zielona Góra, teł. 0503/65-06-56 
OPEL ASTRA II, 1999/00 r . : silnik 1,6, ECOTEC, skrzynia, 
półosie napędowe. Paczków, tel. 0603/36-63-27 
OPEL ASTRA II :przekładnia kierownicza z drążkami i koń
cówkami - 290 zł. Wrocław, tel.
071/361-52-50,0601/55-20-51,55-20-45
0  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 ASTRA, KADETT, 1991/95 r . : części używane. Wro
cław, tel. 071/372-87-60
OPEL CALIBRA, 2000 ccm, 16V: elementy blacharskie, za
wieszenia, szyby oraz skrzynie biegów. Legnica, tel. 
0609/41-39-07
OPEL CALIBRA: lampy, oblachowanie, klapa tylna kpi. i inne. 
Wrocław, teł. 0601/95-16-78
OPEL CALIBR A : zderzak tylny, zbiorniczek wspomagania, 
lampa tylna prawa, listewki na słupki, plastiki, ABS i inne. 
Wrocław, tel. 0605/10-83-08
OPEL CALIBRA: zawieszenie tylne, tylna lewa boczna, szy
ba, nagrzewnica, półosie lewe i prawe, rozrusznik, alternator, 
tylny lewy błotnik, przekł. kierownicy, chłodnica (2.0), elementy 
tapicerki, elementy plastikowe, pompa hamulcowa, kokpit, li
stwy progowe. Wrocław, tel. 0607/83-90-46 
OPEL CALIBRA, 1992 r., 2000 ccm : wykładzina podłogowa, 
pedały, dach z otworem na szyberdach, plastiki wnętrza, sił- 
n iczek wycieraczek. Wrocław, tel. 071/328-97-60, 
0606/16-34-64
OPEL CALIBRA. 1993 r.. 2000 ccm. wtrysk: kokpit. dach z 
szyberdachem, McPherson, drzwi lewe, listwy, chłodnica, 
szyby tylne. Lubin, teL 0602/11-96-17 
OPEL CALIBRA. 1995 r., 2000 ccm, 16V, turbo : tłoki, pier
ścienie, panewki, termostat, świece (oryginalne, nowe), • 800 
zł. Legnica, tel. 0608/85-60-05.076/8554)9-92 
OPEL CALIBRA, VECTRA, 1988/01 r. : skrzynie biegów 
manualne i automat., także wersje 4x4, części do skrzyń bie
gów. Wrocław, tel. 0602/85-03-45 w godz. 9 -̂18 
OPEL COMBO, 1997 r . : lampa tylna lewa. Wrocław, tel. 
0605/10-83-08
OPEL CORSA A : klapa tylna, zderzaki, pokrywa silnika. By
strzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
OPEL CORSA, 1700 ccm, diesel: chłodnica do silnika. Dusz
niki Zdrój, tel. 0606/42-51-38
OPEL CORSA: różne z  demontażu, silnik 1,0 Ecotec, na czę
ści. Legnica, tel. 0604/40-56-33 
OPEL CORSA B : zderzak przedni - 50 zł. Leszno, tel. 
0603/05-84-80
OPEL CORSA B : maska, zderzaki, klapy tylne do modelu 3-
1 5-drzwiowego. Lubin, tel. 0502/63-02-35,0601/07-92-86 
OPEL CORSA B : półka tylna (wersja 3-drzwiowa), lampy tyl
ne (wersja 5-drzwiowa). Oława, teł. 071/303-89-80
OPEL CORSA B : błotnik przedni lewy, zderzak tylny. Prusi
ce, woj. wrocławskie, tel. 0609/49-86-62 
OPEL CO RSA : klapa tylna. Przygórze. woj. wałbrzyskie, tel. 
0604/59^66-94,0608/85-95-99 
OPEL CORSA A : reflektor prawy, • 50 zł. Szczytna, tel. 
074/868-30-51,0604/65-61-95 
OPEL CORSA,: lusterko prawe boczne, • 70 zł. Wrocław, tel. 
372-89-12
OPEL CORSA B : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, 
zderzak, atrapa, reflektory, lusterka, lampy tylne, nakładki błot
ników. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
OPEL CORSA B : półki tylne. Wrocław, tel. 0606/62-65-10 
OPEL CORSA, 1500 ccm, diesel: głowica kpi. Wschowa, tel. 
065/540-18-09
OPEL CORSA, 1985 r., 1300 ccm : silnik kpi., w pełni spraw

FO H L&  PARTNER
A U TO H AU S - A U TO TEILEM A R K T
02-906 Jankendorf k. Niesky, 20 km od przejścia granicznego w Jędrzychowicach
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• naprawy blacharsko-lakiemicze
• sprawdzenie i korekta nadwozia-podwozia na ramie 
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• diagnostyka w pełnym zakresie
• wynajem stanowiska naprawczego z podnośnikiem
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• sprzedaż części zamiennych nowych i używanych
• sprzedaż samochodów nowych i używanych.

ATRAKCYJN E CENY  
MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI !!!

czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8-18, sobota 8-12 
tel. 0049-3588/251817 -22 

internet: www.fohl-und-partner.de

15.05.2001 sp is treści - patrz strona 61 (rozkładowa) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 55

http://www.fohl-und-partner.de


ny. ze skrzynią biegów, zawieszenie przednie kpi. i tylne kpi., 
maska przednia i tylna, dach, szyby boczne, szyba tylna ogrze
wana, lampy tylne, reflektory - 650 zl/całość. Wrocław, tel. 
0501/70-49-05
OPEL CORSA, 1986 r . : lampy, chłodnica. Chojnów, tel. 
0602/58-63-39
OPEL CORSA, 1986/90 r„ 1400 ccm : monowtrysk, alterna
tor, rozrusznik, zawieszenia, maska przednia, lampy, aparat 
zapłonu, wałek rozrządu i inne. Lwówek ś lą sk i, tel. 
0602/36-34-97,075/784-32-23,075/784-30-87 
OPEL CORSA A, 1987 r . : silnik 1.0 kompletny z  alternato
rem, rozrusznikiem, sprzęgłem, aparatem i gaźnikiem - 290 
zł. Chojnów, tel. 0607/77-73-05 
OPEL CORSA, 1987 r . : szyba tylna, zamek. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
OPEL CORSA, 1988 r., 1000 ccm i poj. 1300 ccm: silnik oclo
ny, skrzynia biegów, lampy, elementy blacharki i inne. Lubań, 
tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
OPEL CORSA, 1988 r., 1000 ccm 3-drzwiowy: różne. Jelenia 
Góra, tel. 0607/65-59-61
OPEL CORSA, 1989 r., 1000 ccm : prawy błotnik, chłodnica, 
alternator, rozrusznik, przekładnia kierownicza, ukł. kierow
niczy i inne. Środa Śląska, tel. 0607/73-02-18 
OPEL CORSA, 1989/90 r . : różne części, fotele, tapicerki, 
zawieszenia, części, karoseria, szyby i inne. Stefanowice, tel. 
074/858-50-02,0600/36-13-01 
OPEL CORSA A, 1992 r . : silnik 1,2, szyby, drzwi 3 D, dach, 
zawiesz., wnętrze, fotele, iampy, błotniki, maska, zderzak, 
ćwiartka i inne. Paczków, tel. 0603/36-63-27 
OPEL CORSA B, 1993/99 r., 1200 ccm, 1400, benzyna: ele
menty blacharki, części mechaniczne, skrzynia biegów i wie
le innych. Nysa, tel. 0606/26-63-23 
OPEL CORSA, 1994 r., 1500 ccm, diesel: silnik z  dokumen
tacją. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
OPEL CORSA B, 1994/00 r . : drzwi, maska, błotniki, lampy, 
ćwiartki, zderzaki, szyby, skrzynia biegów, kolumny McPher
sona, belka tylna, bak, komputer, siedzenia, boczki, plastiki, 
chłodnica, inne. Wrocław, tel. 0609/38-94-79 
OPEL CORSA B, 1994/99 r. 1.4 i 1.2 Ecotec: drzwi, silniki, 
skrzynie biegów, elementy zawieszenia, nagrzewnica, kon
sola, poduszka pow., komplet foteli, plastiki, szyberdach. Le
gnica, tel. 0605/93-08-93
OPEL CORSA B, 1995 r .: drzwi prawe, model 3-drzwiowy ze 
wzmocnieniem, stan dobry, • 120 zł. Chojnów, tel. 
0607/77-73-05
OPEL CORSA B, 1995 r . : drzwi prawe, przekł. kierownicy, 
piasty przednie, belka, zbiornik, klapa tylna, błotniki lewy tyl
ny, podsufitka, szyby, skrzynia biegów, ukł. wydechowy, inne 
części. Wrocław, tel. 0607/74-02-77 
OPEL CORSA B, 1995 r . : błotniki przednie, reflektor, waha
cze, maska silnika, drzwi lewe przednie, szyby boczne, zbior
nik paliwa, ćwiartka, błotnik tylny, deska rozdz., komputer, 
szyba przednia. Wrocław, tel. 0503/68-45-21 
OPEL CORSA, 1996 r.: szyba lewych drzwi. Bystrzyca Kłodz
ka. tel. 0603/40-26-76
OPEL CORSA, 1996 r . : maska silnika, zderzak tylny, błotnik
tylny lewy, klapa tylna, szyby białe prawe (wersja 3-drzwio-
wa). Wrocław, tel. 0601/73-97-72
O PEL CO RSA , 1997 r. : zderzak. Wojkowice, tel.
0602/88-49-71
OPEL CORSA, 1998 r. : zderzak tylny. Dzierżoniów, tel. 
074/831-94-69
OPEL CORSA, 1998 r., 85 tys. km, 1700 ccm, diesel: silnik 
Isuzu, skrzynia biegów, półosie. Strzelin, tel. 071/392-21-10, 
0602/24-82-22
OPEL CORSA, KADETT : maska, zderzak i inne. Prusice, 
tel. 071/312-54-64
OPEL CORSA, KADETT. 1987 r . : części z  rozbiórki.'Trzeb
nica, tel. 071/312-53-41
O PEL FRONTERA : grill, nowy model. Wrocław, tel. 
071/368-19-33,0602/74-84-24 
OPEL FRONTERA, 1995 r . : maska silnika, drzwi prawe, lu
sterko prawe. Świdnica, tel. 0604/09-25-86 
OPEL FRONTERA, 1999 r. : halogen okrągły, oryginalny. 
Wrocław, tel. 0605/10-83-08
OPEL KADETT GSI, 1300 ccm, -1.800 ccm : tylna belka, 
skrzynia (5), rozrusznik, sprzęgło, • 200 zł. Bielany Wr., tel. 
071/359-10-64
OPEL KADETT: klapę. Brzeg, tel. 077/416-30-78 wieczorem 
OPEL KADETT E 2-drzwiowy: drzwi, komplet szyb. Bystrzy
ca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
OPEL KADETT E : skrzynia biegów 141 i 151. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 0603/40-26-76
OPEL KADETT : zderzaki, klapa tylna. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 0603/40-26-76
OPEL KADETT D : wzmocnienia czołowe. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 0603/40-26-76
OPEL KADETT KOMBI: drzwi, maski, klapy, błotniki, lampy, 
koła, zawieszenia, fotele, zderzaki. Dzierżoniów, tel. 
0604/39-03-23
OPEL KADETT KOMBI: części blacharki, części mechanicz
ne, lusterka, skrzynia biegów (5), komputery, lampy, lusterka, 
skrzynia biegów. Głogów, tel. 076/834-50-48,0605/91-09-77 
OPEL KADETT: kolumna kierownicza, kpi. tylna klapa, pasy 
bezpieczeństwa, kpi. pedał hamulcowy, kpi. stacyjka, na
grzewnica. Jawor, tel. 0608/50-96-61 
OPEL KADETT benzyna i diesel: zbiornik paliwa kpi., repa- 
raturki błotników, szyby tylne boczne, uszczelki, nagrzewni
ca, inst. elektryczna, silniczek wycieraczek, zbiorniczki pły
nów, podszybie, listwy ozdobne, panel kontrolny (GSi) i inne. 
Jelenia Góra, tel. 0607/15-57-78 
OPEL KADETT: silnik, skrzynia biegów, oclone, gwarancja, 
stan b. dobry i inne. Legnica, tel. 076/722-95-21 w godz. 8-17, 
0601/78-25-72
OPEL KADETT, 1600 ccm, diese l: silnik, skrzynia biegów, 
oś tylna, drzwi, konsola, zawieszenie przednie i tylne, lampy, 
inne części. Legnica, tel. 0502/62-87-74,0608/23-77-08 
OPEL KADETT : silniki 1300,1400,2000 ccm, 1600 diesel, 
skrzynia biegów, zawieszenie i inne części. Leszno, tel. 
0603/77-52-88
OPEL KADETT/1300 ccm : drzwi, zderzak, chłodnica, szy
berdach, lusterka, szyby, kolumna kierownicy. Lubin, tel. 
076/842-72-64
OPEL KADETT, 1300 ccm : silnik kompl., uzbrojony, stan b. 
dobry. - 500 zł. Malczyce, tel. 0607/57-86-21 
OPEL KADETT, 1600 ccm, benzyna, 1300,: silnik kompl. • 
750 zł/szt. Malczyce, tel. 071/317-97-81,0603/79-63-94 
OPEL KADETT, 1600 ccm, benzyna, 1400,: mono wtryski, - 
150 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81.0603/79-63-94 
OPEL KADETT, 1300 ccm, benzyna: silnik, skrzynia biegów. 
Milicz, tel. 0501/52-82-53
OPEL KADETT KOMBI, 1200 ccm: różne części. Namysłów, 
tel. 0603/77-24-00
OPEL KADETT, 1300 ccm : silnik, skrzynia biegów (5), za
wieszenia, koła. Ostrów WIkp., tel. 062/739-61-30, 
0604/64-12-47
OPEL KADETT, 130 tys. km, 1200 ccm, OHV: silnik ze skrzy
nią b. (4), - 600 zł, + drugi silnik w częściach, Mcphersony, 
półosie, sprężyny, fotele, felgi. Przemków, tel. 076/832-07-75 
OPEL KADETT: silnik na części (1.6 D), głowica (1.3 E). Sie
dlisko, tel. 068/388-34-00
OPEL KADETT: rozdzielacz do ABS, półosie z  przegubami, 
lusterka, alternatory, gażniki, głowice, wałki rozrządu, apara
ty zapłonowe, chłodnice, zbiornik, drzwi, lampy do wersji kom
bi. Środa Śląska, tel. 071/317-53-32,0603/82-24-69 
OPEL KADETT .łezka*: maska, drzwi, klapa, szyby. Wał
brzych, tel. 0607/36-85-64
OPEL KADETT 1.3 E, 1.6 D: części silników, skrzynia bie
gów, Wałbrzych, tel. 074/847-87-99 
OPEL KADETT, 1.6, 1.8 : tłumik - 40 zł. Wrocław, tel. 
071/342-08-84

OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel: różne części mechanicz
ne i blacharskie, z  rozbiórki. Wrocław, tel. 071/322-19-85 
O PEL KADETT E : tył kpi. Wrocław, tel. 348^32-00, 
0601/05-79-18
OPEL KADETT, benzyna, diesel: wszystkie części. Wrocław, 
tel. 0601/70-17-36
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel: różne części mechanicz
ne i blacharskie, z  rozbiórki. Wrocław, tel. 322-19-85 
OPEL KADETT: różne części do układów wspomagania kie
rownicy. Wrocław, tel. 0503/30-69-03 
OPEL KADETT, 1600 ccm, d iese l: głowica kpi. Wschowa, 
tel. 065/540-18-09
O PEL KADETT : wszystkie części. Zielona Góra, tel. 
068/327-70-53
OPEL KADETT E, 81 tys. km, 1600 ccm, d iese l: skrzynia 
biegów, silnik. Złotoryja, tel. 076/878-79-13,0606/25-90-63 
OPEL KADETT 1.6,1.4: skrzynia biegów, - 400 zł. Źelazków, 
tel. 062/769-12-17
OPEL KADETT C, 1978 r., 1200 ccm, benzyna : głowica z 
zaworami, części silnika, przekł. kierownicy, klapa silnika, - 
100 zł. Wrocław, tel. 071/336-01-59 
OPEL KADETT, 1982 r., 1300 ccm, O H C : głowica z wałkiem 
rozrządu, przeguby, skrzynia biegów (4) i inne części mecha
niczne. Pogwizdów, woj. legnickie, tel. 0609/39-09-66, 
0605/20-67-73
OPEL KADETT KOMBI, 1982 r., benzyna 2-drzwiowy: części 
nadwozia, silnik i skrzynia biegów 1.6, półosie z kolumnami 
McPhersona do modelu 1.6 gażnik. Wrocław, tel. 
0501/22-24-85
OPEL KADETT, 1983 r., 1300 ccm : dużo części. Bratoszów,
gm. Pieszyce, tel. 0607/57-59-50
OPEL KADETT, 1983 r . : dużo części z rozbiórki. Jawor, tel.
0608/47-26-97
OPEL KADETT, 1983 r .: błotnik przedni lewy, reflektor pra
wy, kierunkowskaz prawy, chłodnica. Oława, tel. 
071/368-19-33,0602/74-84-24 
OPEL KADETT KOMBI, 1983 r., 1300 ccm 5-drzwiowy: gło
wice, wałki rozrządu, półosie, alternatory, wahacze, zbiornik, 
drzwi. Środa Śląska, tel. 071/317-53-32,0603/82-24-69 
OPEL KADETT, 1984 r., 1600 ccm, diesel: blok silnika, uszko
dzony, z dokumentacją -180 zł. Świdnica, tel. 074/853-08-06 
OPEL KADETT D, 1984 r . : aparat zapł., alternator, gażnik, 
lampy tylne, licznik, uszczelki nowe kpi.., silniczek wyciera
czek. Wrocław, tel. 357-15-12
OPEL KADETT, 1984 r., 1600 ccm, benzyna : skrzynia bie
gów (5), tarcza, docisk, alternator, kpi. głowica. Kamienica, 
gm. Paczków, tel. 077/431-66-19.0600/82-69-27 
OPEL KADETT, 1984 r., 1300 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
chłodnica z wentylatorem i inne części z rozbiórki. Ziębice, 
tel. 074/819-30-13
OPEL KADETT. 1985/91 r . : maska, błotniki, wzmocnienie 
czołowe, atrapa, reflektory, kierunkowskazy, progi, reparatu- 
ki błotników tylnych. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
OPEL KADETT, 1986 r . : drzwi, szyby, fotele, skrzynia bie
gów, zawieszenie, felgi, błotniki, lampy i inne. Chojnów, tel. 
0602/58-63-39
OPEL KADETT, 1986 r .: dużo części z rozbiórki. Jawor, tel. 
0608/47-26-97
OPEL KADETT SEDAN, 1986 r.: różne części. Wrocław, tel. 
071/311-75-43
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm: silnik na części oraz róż
ne części z demontażu. Złotoryja, tel. 076/877-36-25 
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna : skrzynia bie
gów (4), półosie, zawieszenie tylne, przekł. kierownicy, lam
py tylne + zderzak, drzwi uzbrojone, rozrusznik i inne. Biela
wa, tel. 0607/44-88-17
OPEL KADETT, 1986 r . : silnik, skrzynia biegów, zawiesze
nie, lampy, błotniki, zderzaki, szyby, drzwi, chłodnica, osprzęt 
silnika, mosty, belki, półosie, koła, fotele i inne. Wałbrzych, 
tel. 074/846-49-58
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna: kolektor ssący 
z  gaźnikiem, pompa paliwa, aparat zapłonu. Wrocław, tel. 
0605/32-11-46
OPEL KADETT, 1986/91 r., 1600 ccm, diesel: części zawie
szenia, drzwi, btotniki, maska, klapa, światła, osprzęt silnika, 
blok uszkodzony, udokumentowane pochodzenie. Bolesła
wiec, tel. 0603/79-83-37
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm : stacyjka, skrzynia bie
gów F10 - 350 zł, sprzęgło, gażnik, półosie, komputer, lampy, 
lusterka, zderzaki, chłodnica, głowica. Bytom Odrzański, tel. 
0603/20-27-12
OPEL KADETT, 1987 r., 1.3,1.4,1.6, i : drzwi, głowice, wa
łek, serwo, McPhersony, półosie, klapa, wahacze, alternator, 
rozrusznik, aparat zapłonu, reflektory, błotniki, przekł. kierow
nicy, skrzynia biegów. Lubań, tel. 075/722-1 $-42 
OPEL KADETT, 1987 r.: fotele -150 zł, skrzynia biegów (4) - 
150 zl. Lwówek Śl., tel. 075/782-25-60 
OPEL KADETT GSi. 1987 r.. 1800 ccm, benzyna: różne czę
ści. Ostrów WIkp., tel. 0606/88-97-66 
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, mono wtrysk: kpi. silnik z 
inst. elektryczną skrzynia biegów, półosie i inne części z roz
biórki. Przedborowa, tel. 074/815-81-18,074/815-81-19 
OPEL KADETT, 1987 r., 112 tys. km, 1600 ccm. benzyna : 
silnik w częściach, 16SV, stan techniczny b. dobry, - 800 zł. 
Szklary, tel. 077/448-04-61,0608/76-29-84 
OPEL KADETT, 1987/89 r., 1800 ccm : silnik, z osprzętem, 
stan idealny (odony), skrzynia biegów, komputer, chłodnica, 
półosie, drzwi (3-drzwiowy). Trzebnica, tel. 071/387-08-05, 
0603/43-97-26
OPEL KADETT KOMBI, 1987/90 r„ 1300 cćm : silnik, skrzy
nia biegów (5)m, maska tylna, lampy, zderzaki, błotniki, roz
rusznik, alternator, ukł. kierowniczy, sprężyny, hak, maska 
przednia, elementy karoserii i inne. Lwówek Śląski, tel. 
0602/36-34-97,075/784-32-23,075/784-30-87 
OPEL KADETT, 1988 r., 1300 ccm : maska, lampy, drzwi, 
szyby, zderzaki, zawieszenia i inne z  demontażu. Legnica, 
tel. 0600/24-10-25,0603/67-61-05 
OPEL KADETT, 1988 r. : maska, drzwi, zderzak przedni, 
chłodnica wody (1.3,1.6), lampy przednie i tylne, kierunkow
skazy przednie, lusterka, klapa tylna (kombi), silnik 1.3E i 1.6D, 
z dokumentacją. Wrocław, tel. .0501/81-36-18 
OPEL KADETT, 1988 r. : części różne. Bolesławiec, tel. 
0608/74-09-78
OPEL KADETT, 1988 r., 110 tys. km, 1600 ccm, diesel: silnik 
kpi. -1.500 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81,0603/79-63-94 
OPEL KADETT, 1988 r., 1300 ccm ,: błotniki przednie - 60 
zł/szt., dach • 100 zł, półówki auta -150 zł/szt., skrzynia bie
gów (4) -120 zł, półosie • 100 zł/szt., chłodnica z wentylato
rem - 80 zł, alternator - 80 zł, drzwi lewe z  lusterkiem -100 zł, 
drzwi prawe - 70 zł, klapa tylna. Malczyce, tel. 0603/21-58-17 
po godz. 18
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: zawieszenie przed
nie -120 zł, skrzynia biegów (4) • 80 zł, klapa tylna -120 zł. 
Namysłów, tel. 077/410-49-10,0602/43-09-41 
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r. 1.3,1.6: skrzynia biegów (5), 
nadwozie, wszystkie części silnika, lampy, drzwi, kolumny 
McPhersona, półosie, przeguby, szyby, belka tylna, zbiornik 
paliwa, konsola, koła, alternator, rozrusznik, siedzenia, gło
wica, błotniki, klapy, ćwiartka. P iław a ,Górna, teł. 
074/837-23-43,0605/94-66-63 
OPEL KADETT, 1988 r .: klapa tylna, lampy, reflektory, błot
nik lewy, kolumny McPhersona, wahacze, ukł. kierowniczy, 
kierownica, podłużnica prawa, dmuchawa, podszybie plasti
kowe. Piława Górna, woj. wałbrzyskie, tel. 0602/60-19-47 
OPEL KADETT, 1988/91 r., 1400 ccm : maska, silnik, hak, 
błotnik, skrzynia biegów, amortyzatory, wahacze, ukł. kierow
niczy, tylna oś, drzwi, tylna klapa, felgi. Legnica, tel. 
0605/93-08-93
OPEL KADETT, 1988/91 r . : monowtrysk 1.4 i, 1.6, elektrycz
na pompa paliwa, podnośniki szyb (2- i 4-drzwiowy), lampy, 
kierunkowskazy, zderzak tylny z  nakładką, fotele welurowe

GSi, stan b. dobry. Wiązów, woj/ wrocławskie, tel. 
0605/62-69-98
OPEL KADETT, 1988/95 r .: różne części mechaniczne j bla
charskie. Wrocław, tel. 0503/79-99-02 
OPEL KADETT GSI, 1989 r., 2000 ccm,: różne części. Jele
nia Góra, tel. 0603/25-96-02
OPEL KADETT, 1989 r., 90 tys. km, 1600 ccm, benzyna
5-drzwiowy: silnik, stan b. dobry, drzwi prawe, maska przed
nia. Kłodzko, tel. 0607/09-68-72 
OPEL KADETT, 1989 r., 1600 ccm, benzyna automatic: czę
ści z  rozbiórki. Legnica, tel. 0503/98-00-25 
OPEL KADETT, 1989 r., 5-drzwiowy: zderzak przedni, błotni
ki, maska, lampy przednie, wzmocnienie, chłodnica • 490 zł, 
zderzak tylny - 50 zł, lampy tylne - 40 zł/szt., belka tylna -100 
zł, drzwi • 70 zł/szt., plastiki, siedzenia, reg. pasy i inne. Oła
wa, tel. 0602/59-10-73
OPEL KADETT, 1989 r., benzyna: silniki 1.8E, 1.81, skrzynia 
biegów, drzwi, klapa, lampy, zderzaki, rozrusznik, alternator, 
hak, zbiornik paliwa, listwa kierownicza, dach, szyberdach i 
inne części. Wrocław, tel. 071/373-87-98,0606/49-34-97 
OPEL KADETT, 1989 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk : silnik, skrzynia biegów (5), klapa tylna i przednia, 
czerwona i inne części z rozbiórki. Wrocław, tel. 
071/783-98-16,0607/47-62-34 
OPEL KADETT, 1990 r., 1300 ccm i poj. 1600 ccm: silnik, 
skrzynia biegów, elementy blacharki i mechaniczne, kompu
ter i inne. Lubań, tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
OPEL KADETT, 1990 r . : różne części z demontażu. Wro
cław, tel. 787-85-03
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm, benzyna: silnik, skrzynia 
biegów (5), szyby, lampy i wiele innych.., tel. 0502/37-71-31 
OPEL KADETT, 1990 r., 1800 ccm : silnik z dokumentacją, 
skrzynia biegów 151. Duszniki Zdrój, tel. 0603/74-62-58 
OPEL KADETT, 1990 r., 1300 ccm, 1.600,2.000: blacharka, 
ćwiartki, części silników, zawieszenie Jamex, skrzynia bie
gów (4) i (5), drzwi, zderzaki, skrzynia automatic, maska, kla
pa, pompa paliwa, inne. Kędzierzyn Koźle, tel. 0604/84-29-29 
OPEL KADETT GSi, 1990 r„ 1800 ccm, wtrysk: silnik. Kudo
wa Zdrój, tel. 0600/87-53-36
OPEL KADETT, 1990 r . : skrzynia biegów (5) F-13, • 450 zł. 
■Malczyce, tel. 071/317-97-81,0603/79-63-94 
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r„ 1700 ccm, diesel : silnik, 
skrzynia biegów (5), maska, drzwi, klapa tylna, zawieszenie. 
Opole, tel. 077/475-38-72
OPEL KADETT, 1990 r .: szyby, maska silnika, drzwi, silniki, 
skrzynia biegów (5), kolumny McPhersona, zawieszenia, ta
picerka. Prochowice, tel. 0604/79-36^63,0606/64-70-54 
OPEL KADETT, 1990 r.: rozdzielacz do ABS, półosie z prze
gubami, lusterka, alternatory, gażniki, głowice, wałki rozrzą
du, aparaty zapłonowe, chłodnice, zbiornik, drzwi, lampy do 
kombi, wał korbowy, środa Śląska, tel. 071/317-53-32, 
0603/82-24-69
OPEL KADETT LS, 1990 r., 92 tys. km, 1300 ccm : gażnik • 
70 zł, alternator - 70 zł, sprzęgło - 70 zł, wał + tłoki + pierście
nie + korbowody -150 zł, głowica -100 zł, wałek rozrządu - 
70 zł, samoregulatory zaworów - 30 zł/szt. i inne. Świebodzi
ce, tel. 074/854-38-58,0605/13-5645 ‘
OPEL KADETTKOMBI, 1990 r., 1300 ccm : szyby boczne, - 
50 zł/szl, felgi stalowe, - 20 zł/szt., prędkościomierz, • 60 zł. 
Trzebnica, tel. 071/387-21-55,0608/75-05-79 
OPEL KADETT, 1990 r., 1400 ccm, benzyna: silnik, stan b. 
dobry, drzwi, zawieszenia, skrzynia biegów, inne. Wrocław, 
tel. 0608/4943-99
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm, benzyna: blachy, zawie
szenie, silnik, skrzynia biegów, światła, zderzaki, tapicerka, 
stan idealny. Ziębice, tel.*074/819-31-30 
OPEL KADETT, 1991 r . : spoiler na tylną klapę oraz klapa 
tylna. Wrocław, tel. 0606/68-9245 
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm. wtrysk: silnik, -1.250 zł. 
2elazków, lei. 062/769-12-17
OPEL KADETT, 1991 r . : silniki 1.4i oraz 1.6i, skrzynie bie
gów, półosie, kolumny McPhersona, komputery. Prochowice, 
tel. 076/85847-61,0605/43-54-20 
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm : silnik i inne części. Żary, 
tel. 068/374-35-72 wewn. 310
OPEL KADETT, ASCONA. 1600 ccm : silniki. Kłodzko, tel. 
0607/74-90-98
OPEL KADETT, ASTRA, VECTRA : zawieszenie, oblacho
wanie, silnik i inne. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 
0601/79-30-54
OPEL KADETT, CORSA, OM EGA: różne części blacharskie 
i mechaniczne. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
OPEL KADETT, VECTRA: komputery do poj. 1.4 wtrysk, 1.6 
wtrysk, 1.8 wtrysk. Mierzowice, gm. Prochowice, tel. 
0606/10-64-73
OPEL MANTA: skrzynia biegów (4) - 200 zł, skrzynia biegów 
(automatic) - 200 zł oraz inne części. Wrocław, tel. 
0501/83-9943
OPEL MANTA : różne części z demontażu. Wrocław, tel. 
0607/12-14-08
OPEL MANTA, 1976/87 r. 2.0 E i 1.8 S: szyby, drzwi, klapa, 
skrzynia biegów (4), most, zawieszenie przednie, sprężyny, 
wał napędowy, lampy, licznik, fotele, docisk, stacyjka, zamki, 
rozrusznik, aparat, alternator, felgi aluminiowe 14* i 15" i inne. 
Bielawa, tel. 0603/07-22-04
OPEL MONTEREY, 40 tys. km, 3200 ccm, benzyna: skrzynia 
biegów wraz z reduktorem, stan techn. b. dobry i inne części, 
- 2.300 zł. Jelenia Góra, tel. 075/762-11-67 
O PEL MONTEREY : orurowanie przednie. Kłodzko, tel. 
0502/12-06-87
OPEL O M EG A: drzwi tylne lewe.., tel. 0601/72-24-92
OPEL OMEGA A : przepływomierz, półoś. Boguszów-Gorce,
tel. 074/845-32-80.0608/83-17-13
OPEL OMEGA A, B : zderzaki. Bystrzyca Kłodzka, tei.
0603/40-26-76
OPEL OMEGA B : pokrywy silnikowe. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/40-26-76
OPEL OMEGA, 2000 ccm : silnik, • 500 zł. Leśna, tel.
075/721-11-58, 0602/21-75-86
OPEL OMEGA : poduszki silnika, silnik lamp, przełączniki,
przekaźniki i inne. Mierzowice, gm. Prochowice, tel.
0606/10-64-73
OPEL OMEGA B : atrapa przednia. Prusice, woj. wrocław
skie, tel. 0609/49-86-62
O PEL  O M EG A : zaw ieszenie, siln ik. Prusice, tel.
071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54
OPEL OM EGA: klapa tylna. Przygórze, woj. wałbrzyskie, tel.
0604/59-66-94,0608/85-95-99
OPEL OMEGA poj. 1800-2000 ccm: skrzynia biegów, półosie,
pompa wspomagania, pompa ABS. Środa Śląska, tel.
0601/8745-09
OPEL OMEGA, 2000 ccm, benzyna: drzwi, tylna klapa, szy
berdach, automatic, półosie, tylne wahacze i przednie, pia
sty, zbiornik paliwa, nagrzewnica, ABS, głowica, tapicerka. 
Środa Śląska, tel. 071/317-53-93 
OPEL OMEGA SEDAN : klapa tylna, spoiler. Świdnica, tel. 
074/85245-26,0605/24-77-53 
OPEL OMEGA B, 2500 ccm, tds : pompa wtryskowa, głowi
ca, tłoki, korbowody, wał korbowy, blok silnika, miska olejo
wa, turbina. Tyniec Mały, tel. 071/311-91-24 
OPEL O M EG A: klapa tylna, drzwi prawe przednie. Wrocław, 
tel. 0605/20-85-98'
OPEL OMEGA : silnik, zawieszenie, chłodnica, katalizator, 
chłodnica klimatyzacji, pompa do kliamtyzacji, grill, siedze
nia, tapicerka i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
OPEL OMEGA A : szyba boczna prawa w karoserii (kombi). 
Wrocław, tel. 0606/5841-37
OPEL OMEGA A : maska, błotniki, reflektory, kierunkowska
zy, wzmocnienie czołowe, atrapa. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
OPEL OMEGA, 2000 ccm. 16V : tapicerki, komputery, za

wiesz., drzwi, el. klimatyzacji, plastiki i inne. Wrocław, tel.
0605/11-26-18, 0607/5343-23
OPEL OM EGA: silnik wentylatora z obudową, 20 śrub do kół
stalowych, siln iczek szyberdachu. Wrocław, tel.
0601/73-20-98
OPEL O M EGA: różne części do układów wspomagania kie
rownicy. Wrocław, tel. 0503/30-69-03 
OPEL OMEGA B : amortyzatory przednie -100 zł/szt., piasta 
koła przedniego -100 zł, zacisk hamulcowy przedni - 250 zł, 
sprężyna przednia • 50 zł. Zgorzelec, tel. 075/776-11-33, 
0602/6149-76
OPEL OMEGA A : silniki kompletne 2.4D, 2.6 Dual Ram, skrzy
nie biegów manualna i automatyczna, zbiornik paliwa, tarcze 
i zaciski hamulcowe, podłużnice, pompa paliwa, komputery, 
drzwi, most, zawieszenie tylne, maska. Złotoryja, tel. 
076/878-79-13,0606/25-90-63 
OPEL OM EGA: lampy przednie, tylne ciemne. Złotoryja, tel. 
076/87840-75,0604/38-1340 
OPEL OMEGA SEDAN: tył nadwozia. Żary, tel. 0606/45-34-61 
OPEL OMEGA, 1986 r., 2300 ccm, d iese l: pompa paliwa. 
Chojnów, tel. 0600/64-01-22,076/817-26-87 
OPEL OMEGA, 1986 r. : pas przedni, chłodnice. Wrocław, 
tel. 071/789-07-88
OPEL OMEGA, 1987 r.: wszystkie części.., tel. 0503/77-23-98 
OPEL OMEGA, 1987 r.; 2000 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
eelmenty blacharki i inne. Żary, tel. 0607/48-18-79 
OPEL OMEGA A. 1988 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna : 
silnik, skrzynia biegów (5), instalacja, stan b. dobry, z doku
mentacją. Jawor, tel. 0600/18-18-51 
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r., 2000 ccm, wtrysk: wszystkie 
części z rozbiórki. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-90-21 
OPEL OMEGA, 1988 r., 2000 ccm : wszystkie części z roz
biórki. Lwówek śląski, tel. 075/782-35-11

KAYABA - AMORTYZATORY
DO AU T ZACHODNICH I JAPOŃ SKICH  
(możliwość wysyłki) oraz klocki, filtry, 

paski i inne - sprzedaż i montaż
OP010009

W rocław , ul. R a w ick a  5 B , 
tel. 071/349-41-65,0-605 659 589

OPEL OMEGA A, 1988 r., 2000 ccm : drzwi, zawieszenie, 
maskę, most tylny, zderzaki, inst. elektryczną inne. Nysa, tel. 
0600/19-93-29
O PEL OMEGA, 1988 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0602/68-90-83
OPEL OMEGA. 1989 r. : różne części. Świebodzice, tel. 
0501/44-98-38
OPEL OMEGA, 1989 r., 2300 ccm, diesel : silnik, głowica, 
korbowody, tłoki., szyberdach, drzwi, tapicerka, zawieszenie 
przednie i tylne, wspomaganie, rozrusznik, zderzaki, lampy, 
maska i inne części. Lubin. tel. 0604/34-85-89 
OPEL OMEGA, 1989 r.. 2000 ccm : silnik, pompa wody, szy
by, drzwi, rozrusznik, tarcze hamulcowe, szyberdach, dach 
(kombi), wał, instalacja, zbiornik paliwa. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73,0603/234 5 4 9  
OPEL OMEGA KOMBI. 1989 r., 2000 ccm, wtrysk: klapa tyl
na, drzwi prawe, szyby, półośki, wózek pod silnik, skrzynia 
biegów (automatic), wkład lusterek, lusterka, zamki drzwi, 
mechanizmy szyb. Oława, tel. 071/368-77-55,0602/74-84-24 
OPEL OMEGA, 1989 r . : silnik, skrzynia biegów, zawiesze
nie, mosty, belki, szyby, drzwi, dach, chłodnica, koła, fotele i 
inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-58 
OPEL OMEGA, 1990 r., 1800 ccm, wtrysk i poj. 2000 ccm: 
maska, błotniki, lampy przednie i tylne, chodnice, nagrzewni
ce, drzwi, zderzaki, szyby, silnik, skrzynia biegów, zawiesze
nia, sterowniki, przepływomierz, ABS, serwo i inne. Legnica, 
tel. 0601/71-02-84,0605/13-16-60 
OPEL OMEGA A, 1990 r.: drzwi, lampy, zderzaki, szyby, gło
wica, zaciski, kolumny McPhersona. Bolesławiec, tel. 
075/732-86-11 dogodź. 10.0604/91-44-76 
OPEL OMEGA A, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk: chłodnica, drzwi, 
błotnik, komputer. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
OPEL OMEGA, 1990 r., 2000 ccm : drzwi, zawieszenia, skrzy
nia biegów automatic, wnętrze, 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 A, 1990/93 r. różne części: tapicerka, fotele, 
zawieszenia, części karoserii, koła, szyby, drzwi, dach. Ste
fanowice. tel. 074/858-50-02,0600/36-13-01 
OPEL OMEGA A, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk bordowy: karo
seria do kombi, zarejestrowany, - 4.500 zł. Legnica, tel. 
0601/844745
OPEL OMEGA, 1991 r., 2000 ccm : drzwi, klapa tylna, skrzy
nia biegów (5), automatic, silnik, zawieszenie tylne, reflekto
ry, dach, kolumny McPhersona. Prochowice, tel. 
0604/79-36-63,0606/64-70-54 
OPEL OMEGA. 1992 r., 2600 ccm, wtrysk : różne części z 
demontażu, szyby, blachy, drzwi, zderzaki, zawieszenia, 
sjkrzynie, siln ik, napęd, most, dachy. Głogów, tel. 
076/831-66-32,0502/58-20-26 
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r . : silniki 1,8-2,0 E, skrzynie 
biegów (5), lampy, błotniki, maska, zderzaki, tylne błotniki, 
drzwi, most, szyby, ćwiartka, dach, zamki i stacyjka. Pacz
ków. tel. 0603/36-63-27
OPEL OMEGA, 1992 r., 2000 ccm, benzyna: kpi. klimatyza
cja, listwy błotników przednich, nagrzewnica klimatyzacji, 
skraplacz, sprężarka, chłodnica, silniczek wiatrak klimatyza
cji, przewody, McPhersony i inne. Wrocław, tel. 0605/4240-59 
OPEL OMEGA, 1992 r., 2300 ccm : zawieszenia, części me- 
chanicane i blacharskie, drzwi, konsola, zegary, zderzaki, kla
pa tylna i inne. Lubin, tel. 0603/18-63-83 
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 20001ccm: silnik, rozrusznik, 
dach, szyberdach, drzwi, relingi, podsufitka, pompa wody, 
ABS, szyby, klamki, zamki, felgi, chromy, tylna roleta i inne. 
Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/234 5 49  
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r.,2000 ccm, benzyna,: przed
nie błotniki • 80 zł/szt., szyberdach -100 zł/szt., podsufitka, 
przednie zawieszenie - 300 zł, inst. el., komputery, wałek roz
rządu z  aparatem, wał korbowy z korbowodami. Strzelin, tel. 
071/392-09-60.0503/05-0548 
OPEL OMEGA, 1993 r. 2000,2400,3000 ccm: drzwi prawe, 
dach, most, wał, skrzynia biegów, ABS, chłodnica, koło, łoży
ska silnika, przekł. kierownicy, komputer, przepływomierz 
powietrza, głowica, rozrusznik, lusterko prawe, alternator, 
sprzęgło. Wrocław, tel. 0503/77-75-23 
OPEL OMEGA A, 1993 r., 3000 ccm : części klimatyzacji, 
skrzynia biegów automat., komputer, miska olejowa, przekł. 
kierownicy. Wrocław, tel. 0503/6845-21 
OPEL OMEGA, 1994 r., : pokrywa bagażnika do sedana. 
Wrocław, tel. 785-77-09,0605/73-60-96 
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r . : konsola, skrzynia biegów 
(5), zbiornik paliwa, głowica, wtryski, ABS, komputer silnika, 
alternator, obudowa filtra. Chocianów, woj. legnickie, tel. 
0603/10-97-64
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r . : dach, -1.300 zł. Góra, tel. 
0602/93-03-33
OPEL OMEGA B, 1996 r.: drzwi, nagrzewnica, klimatyzacja, 
zawieszenie tylne do kombi. ukł. wydechowy. Lubań, tel. 
0603/60-36-74
OPEL OMEGA B KOMBI. 1996 r.. 2500 ccm. V6 : ćwiartki 
tylne, zderzak, poduszki pow., konsola, zegary, zawieszenie, 
felgi aluminiowe 17”, drzwi, tapicerki, plastiki, skrzynia bie
gów, osprzęt silnika, fotele, układ kierowniczy i inne. Legnica, 
tel. 0603/80-26-88
OPEL OMEGA B KOMBI, 1996 r.. 2500 ccm, TDS : drzwi, 
szyby drzwi tylnych, listwy, klamki, zamki, podnośniki szyb, 
wahacze, wzmocnienie zderzaka przedniego, błotniki, pusz

ka bezpieczników, grill, plastiki, sprężarka klimatyzacji, sta
bilizator, tapicerkir chłodnica,- most tylny, skrzynia biegów.• 
Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/234 5 4 9  
OPEL OMEGA B, 1996 r.. 3000 ccm, V6 : Wózek tylny, wa- - 
hacz tylny lewy, kolektor ssący, koła rozrządu, instalacja elek
tryczna, zamki drzwi, drobne części. Oława, tel. 
071/313-15-89.0604/78-93-74 
OPEL OMEGA B. C, 1996/00 r .: lampy przednie, stan b. do
bry. Legnica, tel. 0607/82-32-73 
OPEL OMEGA KOMBI. 1997 r.. 73 tys. km, 2000 ccm. 16V: 
klimatronik x 2, ABS, elektryka, centralny zamek ♦ pilot, ra
dio, halogeny i inne, stan idealny, -14.300 zł + cło. Złotoryja, 
tel. 076/878-35-25,0605/29-62-06 
OPEL OMEGA, 2000 r.: tylny mechanizm z szybą do podno
szenia, mechanizm przedni z  silnikiem lewa strona oraz cen
tralny zamek na dwoje drzwi. Ratowice, gm. Czernica Wro
cławska, tel. 0606/42-15-39
OPEL OMEGA C KOMBI, 2000 r . : roleta bagażnika. Wro
cław, tel. 0603/30-6142
OPEL OMEGA, YEC TR A : felgi aluminiowe Irmisher, z  opo
nami Michelin, 18”, 225x40, atrakcyjny wzór, 5 x 110, • 2.800 
zł lub zamienię na 17" 215x40. Świebodzice, tel. 
0605/72-77-56 po godz. 18
OPEL REKORD : automatyczna skrzynia biegów. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 0603/40-26-76
OPEL REKORD, 1600 ccm, 1.900,2.000: silniki, części silni
ków, skrzynie biegów (4), (5) i automatic, rozrusznik, alterna
tor, itd. Kędzierzyn Koźle, tel. 0604/84-29-29 
OPEL REKORD, 2000 ccm, benzyna: kolumna kierownicy - 
50 zł, wał napędowy • 80 zł, pompa hamulcowa z  serwem - 
100 zł, zegary, liczniki - 50 zł, szyby tylne ogrzewane - 50 
zł/szt. oraz lampy tylne - 25 zł/szt. Kwietno, gm. Malczyce, 
tel. 071/795-12-77
OPEL REKORD, 2100 ccm, diesel: korbowody (4 szt.) • 50 
zł/szt., wał korbowy -180 zł, pokrywa przednia rozrządu • 
100 zł, pompka paliwa - 30 zł, świece żarowe -10 zł/szt. oraz 
skrzynia biegów. Kwietno, gm. Malczyce, tef. 071/795-12-77 
OPEL REKORD, 1900 ccm, benzyna głowica, alternator, roz- 
rusznik. Świdnica, tel. 074/853-37-36.0607/48-99-86 
OPEL REKORD : różne drobne części. Wrocław, tel 
071/322-68-21
OPEL REKO RD : silnik, lampy, ukł. kierowniczy, drzwi, klapa 
tylna. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
OPEL REKORD, 1978/82 r. 1.900 i 2.000 E: szyby, drzwi, kla
pa, maska do diesla, McPhersony, skrzynia biegów (4), hak, 
lusterka, lampy, fotele welurowe brązowe, układ kierowniczy, 
felgi aluminiowe 14 i 15”, układ wtryskowy, sprężyny i inne. 
Bielawa, tel. 0603/07-22-04
OPEL REKORD, 1978/82 r., 2000 ccm. benzyna, S : chłodni
ca - 200 zł, skrzynia biegów (4) -160 zł, hak -160 zł, felgi 
stalowe 13”, 4 szt. - 80 zł, pompa wody z wentylatorem -120 
zł, osłona wentylatora - 50 zł. Świerzawa, tel. 075/713-52-31 
OPEL REKORD KOMBI, 1980 r., 2000 ccm : zawieszenie kpi., 
most tylny, drzwi kpi. do kombi, lampy i inne. Nysa, tel. 
0600/19-9349
O PEL REKORD, 1981 r. : różne części. Chojnów, tel. 
076/817-21-15 po godz. 14.0609/28-33-17 
OPEL REKORD, 1982 r., 2000 ccm, benzyna: wszystkie czę
ści z  rozbiórki. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 
071/312-6341
OPEL REKORD, 1982 r .: blacha, części i podzespoły, nowe 
i używane. Tułowice, gm. Niemodlin, tel. 0601/39-87-96 
OPEL REKORD, 1983 r., 2000 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
inne części, • 600 zł. Złotoryja, tel. 0607/25-88-96 
OPEL REKORD, 1984 r., 1800 ccm, 2000,2500: silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenie, lampy, chłodnica, mosty, belki, szy
by, drzwi, osprzęt silnika, koła, fotele i inne. Wałbrzych, tel. 
074/84649-57
OPEL REKORD, 1986 r., 2300 ccm, diese l: części silnika, 
osprzęt, zawieszenia, most tylny i inne z demontażu. Nowa 
Sól. tel. 0602/57-09-89
0  O PEL SENATOR, REKORD, MONZA, COMMODO- 

RE, skup  i sprzedaż, w szystk ie  części, wymiana 
siln 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 
02020241

OPEL SENATOR, 1978/87 r. 2.5 i 3.0 E: szyby, drzwi, maska, 
klapa, skrzynia biegów (4) automatic, most, McPhersony, kli
matyzacja, ABS, fotele, licznik, komputer, układ kierowniczy, 
felgi aluminiowe 14 i 15”, lusterka, instalacja gazowa i inne. 
Bielawa, tel. 0603/07-22-04
OPEL SENATOR, 1983 r.: skrzynia biegów, silnik, zawiesze
nie, reflektory, szyby, drzwi, chłodnica, most, belki, półosie, 
fotele, koła, dach, błotniki, zderzaki, inne. Wałbrzych, tel. 
074/84649-57
OPEL SENATOR, 1986 r., 3000 ccm : wały pędne, wentyla
tor, bimetal, pompa wody, lampy tylne i przednie, licznik cy
frowy, lusterko boczne, grill, drzwi, szyby, obudowa filtra, ukł. 
kierownicze, drążki, końcówki, amortyzatory przednie i tylne, 
sprężyny tylne, siedzenia tylne, chłodnica rozrusznik, zaciski
1 tarcze hamulc., komputery i inne. Chojnów, tel. 
076/817-21-15 po godz. 14,0609/28-33-17
OPEL SENATOR, 1989 r., 3000 ccm, 12 V : dach, drzwi, za
wieszenie, el. mechanizmy szyb, skórzane fotele, licznik Di
gital, klimatyzacja, chłodnice, maska, szyby, felgi aluminiowe 
205/65/15, most, skrzynia biegów automatic, osprzęt silnika, 
ABS, wspomaganie, rozrusznik, alternator, inne. Wrocław, tel. 
071/368-77-55,0602/74-84-24 
O PEL TIGRA : zderzaki. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/40-26-76
OPEL TIGRA, 1400 ccm : drzwi lewe kpi., klapa tylna kpi., 
zwrotnica, półosie, wahacze, kolumny McPhersona, drążki. 
Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
OPEL TIGRA, 1996 r . : fotel kierowcy, zderzak tylny, listwa 
wspomagania, przełączniki pod kierownicę oraz kokpiL Nie
modlin, tel. 0604/82-52-39.
OPEL TIGRA, 1996 r., 1600 ccm, 16V : silnik, zawieszenie, 
lusterka el., układ wydechowy, skrzynia biegów. Szczecin, tel. 
0607/78-2349
OPEL VECTRA A : tył karoserii. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/40-26-76
OPEL VECTRA A, B : zderzaki.. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/40-26-76
OPEL VECTRA B : pokrywy silnikowe. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 0603/40-26-76
OPEL VECTRA, 2000 ccm, wtrysk: agregat do ABS-u. Jele
nia Góra. tel. 075/755-39-04
O PEL V ECTR A  A : klapa tylna - 50 zł. Leszno, tel. 
0603/05-84-80
OPEL VECTRA B SEDAN: błotnik tylny prawy, nowy. Lubań, 
tel. 0608/23-97-24
OPEL VECTRA B : drzwi przednie lewe - 200 zł, kołyska pod 
silnik - 200 zł. Oleśnica, tel. 071/315-57-94 po godz. 20 
OPEL VECTRA, 1800 ccm : silnik oclony, skrzynia biegów 
151, głowica. Oleśnica, tel. 071/314-89-24 
OPEL VECTRA A : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, 
atrapa, zderzak, reflektory, kierunkowskazy, progi. Wrocław, 
tel. 0603/66-97-27
OPEL VECTRA B KOMBI: roleta bagażnika, prowadnice, 
relingi dachowe. Wrocław, tel. 0603/30-6142 
OPEL VECTRA, 1600 ccm, 16V : napinacz paska - 70 zł. 
Wrocław, tel. 0601/73-20-98
O PEL  VECTR A  B : maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
O PEL  V EC TR A  : zderzak przedni. Wręcław, tei. 
071/353-37-26
OPEL VECTRA: przekł. kierownicy ze wspomaganiem, pom
pa wspomagania, gwarancja, • 350 zł. Wrocław, tel. 372-98-98, 
0606/8242-82
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OPEL VECTRA: różne części do układów wspomagania kie
rownicy. Wrocław, tel. 0503/30-694)3 
OPEL VECTRA, 1800 ccm : skrzynie biegów, uszkodzony 
mechanizm różnicowy. Wrocław, tel. 0501/38-64-07,
364-43-24
OPEL VECTRA: hak - 200 zł. Zielona Góra, teł. 068/323-94-82 
OPEL YECTRA, 1980 r .: poduszka pow. kierowcy i pasaże
ra, sensor. Zielona Góra, tel. 0503/65-06-56 
OPEL VECTRA, 1988/95 r .: różne części mechaniczne i bla
charskie. Wrocław, tel. 0503/79-99-02 
OPEL VECTRA SEDAN, 1989 r.: drzwi lewe przednie i tylne, 
nie uzbrojone, z  demontażu, białe - 30 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/363-34-68 po godz. 20
OPEL VECTRA, 1989 r., 1600 ccm, benzyna: głowica, alter
nator. Chojnów, tel. 0600/64-01-22,076/817-26-87 
OPEL VECTRA, 1990 r., 1600 ccm, benzyna : silnik, różne 
części z  demontażu. Legnica, tel. 0605/85-58-00 
OPEL VECTRA, 1990 r., 2000 ccm : drzwi tylne lewe, zawie
szenia, belka tylna, głowica. Duszniki Zdrój. tel. 0603/74-62-58 

^  OPEL YECTRA. 1990 r., 70 tys. km, 2000 ccm. benzyna : 
kompl. silnik, skrzynia biegów, wspomaganie, tylne zawiesze
nie, ABS  oraz inne. Gryfów ś l. . tel. 075/781-38-50, 
0602/70-18-39
OPEL VECTRA, 1991 r., 1600 ccm, benzyna: silnik, skrzynia 
biegów, amortyzatory, kolumna kierownicy, karoseria tylna, 
dach, zawieszenia i inne. Bolesławiec, tel. 0603/10-15-77 
OPEL YECTRA, 1991 r., 1800 ccm: kolektor, alternator, pom
pa oleju, pompa wody i paliwa, koło zamachowe, tarcza sprzę
gła, docisk. Kłodzko, tel. 074/867-66-62 
OPEL YECTRA, 1991 r . : silniki 1.6 i 1.8i, skrzynia biegów, 
drzwi tylne, układ wspomagania, błotnik tylny do sedana, klam
ki, nagrzewnica, szyberdach, konsola, lampy tylne, półosie, 
centralny zamek i inne. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
OPEL YECTRA, 1991/97 r . : części używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
OPEL VECTRA, 1992 r . : zawieszenie przednie, belka pod 
silnik, drzwi prawa strona, skrzynia b., wzmocnienie przednie 
lewe, reflektory, lusterko wewn., tapicerka drzwi. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
OPEL VECTRA A, 1992 r. sedan: klapa, nowa, - 200 zł. Nowa 
Ruda. tel. 074/872-36-97
OPEL VECTRA A. 1992 r.: belka tylna kpi. z  piastami, bębna
mi i ABS, felgi stalowe 2 szt.+ 2 opony, - 550 zł. Wrocław, tel.
346-26-75

3P010623 TAN IO !!! |jgggj 
SPRZĘGŁA  

DO WSZYSTKICH SAMOCHODÓW  
LU K  SACHS

Wrocław, ul. Łęczycka 9 
tel. 071/355-27-54, fax 359-18-97

»OPEL VECTRA A, 1992 r .: tapicerka drzwi, skrzynia biegów 
f-13, głowica, komputer, kolumny McPhersona, wahacze, al
ternator, rozrusznik, szyby boczne, felgi stalowe, zderzak tyl
ny, plastiki wnętrza. Wrocław, tel. 0503/68-45-21 
OPEL VECTRA, 1992 r.. 2000 ccm, benzyna, wtrysk: silnik w 
częściach. Zielona Góra, tel. 0503/58-59-78 
OPEL VECTRA,1994 r., 1600 ccm, wtrysk: wtrysk kpi., ćwiart
ka przednia lewa, belka tylna z  ABS, pompka paliwa, szyber
dach, silnik, skrzynia biegów. Lubomierz, tel. 0603/87-91-52, 
075/783-36-94
OPEL VECTRA, 1995/99 r . : wózek silnika, konsole, przed
nie błotniki i inne. Ostrzeszów, tel. 0609/28-92-48 
OPEL VECTRA, 1997 r.: zderzaki, kierunkowskazy oraz szy
ba tylna. Radwanice, woj. wrocławskie, gm. Św.Katarzyna, 
tel. 0602/88-49-71
OPEL YECTRA, 1997 r., 2000 ccm : pompa wtryskowa. Oła
wa, tel. 0606/97-34-24
OPEL VECTRA, 1998 r., 75 tys. km, 2000 ccm, 16V: głowica, 
skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0601/87-44-26 
OPEL VECTRA, 1998 r . : zderzak przedni - 80 zł. Kłodzko, 
tel. 0602/67-56-43
OPEL YECTRA B, 1998 r., 1800 ccm. 16V : różne części 
mechaniczne i blacharskie. Legnica, tel. 0607/44-56-04 
OPEL YECTRA, 1998 r . : drzwi, reflektory, zderzak przedni, 
błotniki przednie i inne. Leszno Górne, tel. 068/376-65-67 
OPEL VECTRA B KOMBI, 1998 r.: lusterka, lampy, elementy 
zawieszenia, relingi, tapicerka, komputery, liczniki, felgi alu
miniowe, kolumna kierownicy i inne. Lwówek śląski, tel. 
0603/33-73-96
OPEL YECTRA, 1998 r . : maska silnika. Ostrów Wlkp., tel. 
062/739-61-30,0604/64-12-47 
OPEL VECTRA B, 1998 r.. 1800 ccm, 16V: silnik na części, 
głowica, alternator, rozrusznik, kolektory, chłodnica klimaty
zacji, w cenie od 100 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0603/84-88-05 

▼ O P E L  VECTRA KOMBI. 1998 r .: różne części z  demontażu. 
Zielona Góra, tel. 0609/35-204)1 
OPEL YECTRA. 1999 r., 1500 ccm. 12V, ECO TEC: skrzynia 
biegów (5). silnik, ukł. kierowniczy. Lubin, tel. 0600/32-06-85 
OPEL YECTRA TDI, II, 2000 r . : chłodnica wody. chłodnica 
klimatyzacji, chłodnica instercoolera, wentylatory. Mierzowi
ce, gm. Prochowice, tel. 0605/43-54-20,076/858-47-61 
OPEL VECTRA B, 2000 r . : reflektory ksenonowe (bez prze
twornic) • 1.300 zł/kpł. Niemodlin, tel. 0604/82-52-39 
OPEL YECTRA, ASTRA. 1992 r., 1600 ccm, benzyna: silnik 
oclony, stan dobry, stan b. dobry, części zawieszenia, ele
menty blacharskie i inne. Żary, tel. 0605/59-03-89, 
0604/15-17-63
OPEL ZAFIRA, 1998 r.: różne części mechaniczne i blachar
skie, - 15.000 zł. Drezdenko, tel. 095/762-45-34, 
0602/18-44-65
PEUGEOT: zderzaki. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
PEUGEOT, 1900 ccm : głowica - 400 zł, wał główny z  korbo- 
wodem, panewki - 200 zł, blok silnika - 200 zł. Nowa Sól, tel. 
0601/96-08-52
PEUGEOT, 1900 ccm, d iese l: stacyjka, kołyska pod silnfc, 
częśc i blacharskie i inne. Wrocław, tel. 372-61-32, 
0501/18-20-77
PEUGEOT, 2.5 TD, 2.5 D, 1.9 TD: głowice, dieseł i turbo D, do 
Peugeota Boxera oraz modeli osobowych, 20 szt, -1.000 zł. 
Wrocław, teł. 071/324-81-08 do godz. 18,0601/70-22-78 po 
godz. 7

^ P E U G E O T  106: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, wzmocnie
nie czoł., wahacze, zwrotnice, kolumny McPhersona, chłod

nice, lusterka, reflektory, klapa tylna, halogeny, kierunkow- 
. skazy. Siechnice, tel. 071/311-39-14.0602/71-26-65 

PEUGEOT 106 : zderzak tylny -120 zł. A  Lesiński, 51-210, 
Wrocław, ul. Kopańskiego 45
PEUGEOT 106 : zderzak przedni, błotnik, lusterko, wahacz 
lewy, 205: błotnik lewy, 306: górny pas, zderzak tylny, 309: 
drzwi prawe przednie, maska, tylna belka, wentylator, górny 
pas, 605: zamek, klamka, tapicerka, ramka z  drzwi lewych 
przednich. Wrocław, tel. -0605/20-85-98 
PEUGEOT 106, 1994 r. : maska, -140  zł. Wrocław, tel. 
0602/68-26-20
PEUGEOT 106,1994 r., 1500 ccm, diesel: silnik z dokumen
tacją. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-0^ 0607/40-34-26 
PEUGEOT 106,1996 r.: zderzak, błotnnc, wzmocnienie przed
nie. Wrocław, tel. 311-76-55
PEUGEOT 106,1998 r . : klapa tylna kpi., oś tylna kpi. Smar
dzów. tel. 071/398-33-51.071/314-38-54 
PEUGEOT 106,1999 r.: drzwi tylne lewe, - 250 zł. Lubin, tel. 
076/846-76-71 .
PEUGEOT 205: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, chłod
nica, obudowa chłodnicy z  wentylatorami, reflektory. Siechni
ce, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT 205: maska, błotniki, zderzak, atrapa, reflektory, 
kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
PEUGEOT 205 GTI: spoiler przedni z  otworami na halogeny, 
tarcze hamulcowe, zaciski, klocki, nowe, McPhersony, zde
rzak, błotniki, chłodnica. Wrocław, tel. 0604/87-70-11 
PEUGEOT 205: wałek rozrządu, tablica licznikowa, stacyjka 
i zamki drzwi, przegub kierownicy, lampy tylne, pompa wacu- 
um, przełącznik świateł i wycieraczek, serwo i pompa hamul
cowa, regulatory świateł, siłowniki klapy, szczęki, piasty, czuj
niki, silniczek wycieraczek. Wrocław, tel. 071/343-80-83 wewn. 
279,0605/33-93-93
PEUGEOT 205, 1800 ccm, d iese l: silnik, skrzynia biegów 
151, drzwi, klapa tylna, inne części. Złotoryja, tel. 
076/878-60-48,0605/07-59-11 
PEUGEOT 205,1984 r., 1.0,1.4,1.6: silnik, + osprzęt, skrzy
nia biegów, zawieszenie, chłodnica, lampy, błotniki, zderzaki, 
szyby, drzwi, dach, zbiornik paliwa, koła, inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
PEUGEOT 205,1986 r . : dużo części z  rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
PEUGEOT 205,1988 r., 110 tys. km, 1800 ccm, diesel: silnik 
kpi, • 850 zł. Modła, tel. 076/817-22-19,0602/88-08-99 
PEUGEOT 205,1988 r., 1400 ccm, benzyna: wszystkie czę
ści z rozbiórki. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 
071/312-63-41
PEUGEOT 205,1988/93 r.. 1900 ccm, wtrysk : silnik, SRi, 
komputer, skrzynia biegów. Legnica, tel. 0503/79-03-27 
PEUGEOT 205 GTI, 1989 r .: części z  rozbiórki. Legnica, tel. 
0503/98-00-25
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, części blacharskie i mecha
niczne, od 10 zł. Wrocław, tel. 0603/63-43-13 
PEUGEOT 205,309: reflektory, błotniki, zderzaki i inne. Pru
sice, tel. 071/312-54-64
PEUGEOT 205,405,605 : elem. zawieszenia, silnik i inne. 
Trzebnica, tel. 0606/40-03-11
PEUGEOT 205,405 różne roczniki: części używane. Wrocław, 
tel. 071/372-87-60
PEUGEOT 206: lampa tylna lewa.., tel. 0601/72-24-92 
PEUGEOT 206: uzbrojenia drzwiowe, klamki, zamki, podno
śniki do szyb, tapicerka • od 30 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/735-21-58.0601/85-94-23 
PEUGEOT 206: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czoł.. lusterka, reflektory halog., lampy tylne, klapa tyl
na, oś tylna, belka pod silnik, wahacze, kolumny McPherso
na, inne. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT 206 : wózek, wahacze, zwrotnice, kolumny 
McPhersona, półosie, listwa kier., stabilizator, oś tylna. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
PEUGEOT 206,1997/01 r . : lusterka boczne, lewe i prawe, 
reguł, ręcznie, podgrzewane, el. regulowane, czarne. Wro
cław, tel. 0604/94-65-21
PEUGEOT 206, 1998/01 r . : szyba prawa bieżna, ćwiartka 
lewa i prawa, wózek pod silnik, drzwi lewe, zawieszenie tyl
ne, 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
PEUG EOT 305 : klapa tylna. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/40-26-76
PEUGEOT 305,1600 ccm, d iesel: rozrusznik. Chojnów, tel. 
0600/64-01-22.076/817-26-87 
PEUGEOT 305,1500 ccm : skrzynia biegów (4). stan b. do
bry -150 zł. silnik na części • 50 zł, karoseria, inst. elektr., 
przełączniki, zawieszenie, koła, hak i inne, kpi. dokumenta
cja, tanio. Przeczów, gm. Namysłów, tel. 0602/33-20-69 
PEUGEOT 305: różne części. Siedlisko, woj. zielonogórskie, 
tel. 0606/42-17-93
PEUGEOT 305: wszystkie części z  rozbiórki. Strzegom, tel. 
0602/67-39-39
PEUGEOT 305,1984 r., 1.0,1.4,1.6: silnik,+osprzęt, skrzy
nia biegów, zawieszenie, chłodnica, lampy, błotniki, zderzaki, 
szyby, drzwi, dach. zbiornik paliwa, koła, inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
PEUGEOT 305,1985 r., 1300 ccm, benzyna: silnik, stan b.
dobry. Siechnice k. Wrocławia, tel. 0606/11-19-96
PEUGEOT 306: lampa tylna prawa.., tel. 0601/72-24-92
PEUGEOT 306 : pompa wspomagania, używana. Jelenia
Góra, tel. 075/767-62-50 w godz. 9-16
PEUG EOT 306 : zderzak tylny - 40 zł. Leszno, tel.
0603/05-84-80
PEUGEOT 306: różne części używane, -180 zł. Leśnica, tel. 
071/344-68-89
PEUGEOT 306 KOMBI: hak nowy. Lubin, tel. 076/847-35-07 
PEUGEOT 306: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czoł., zwrotnice, belka pod silnik, wahacze, kolumny 
McPhersona, reflektory halog., klapa tylna, lusterka, inne. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT 306 KOMBI: (5-drzwiowy), klapy tylne kpi., wó
zek, wahacze, zwrotnice, kolumny McPhersona, półosie, li
stwa kier., stabilizator. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
071/314-38-54
PEUGEOT 306,1400 ccm : silnik, fotele, drzwi, dach, inne 
części. Złotoryja, tel. 076/878-60-48,0605/07-59-11 
PEUGEOT 306,1994 r., 1400 ccm : skrzynia biegów, • 800 zł. 
Lubin. tel. 0607/27-68-73
PEUGEOT 306,1994/98 r . : zderzak, błotnik. Wrocław, tel. 
0602/88-49-71
PEUGEOT 306,1997 r., 1900 ccm, diesel: skrzynia biegów, 
oś tylna, rozrusznik, stabilizator, błotnik tylny prawy, wałek 
rozrządu. Wrocław, tel. 0605/69-34-91 
PEUGEOT 306,1997 r., 1500 ccm, diesel: silnik z  dokumen
tacją. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
PEUGEOT 306, 309 : silniki i inne części. Leszno, tel. 
0601/75-56-60
PEU G EO T  309 : wszystkie części. Wrocław, tel. 

_ 071/326-04-77 
PEUGEOT 309: wałek rozrządu, pompa vacuum, tablica licz
nikowa, reflektory, kierunkowskazy, stacyjka, zamki drzwi i 
klapy, zderzak tylny, atrapa, przełącznik świateł i wycieraczek, 
szczęki, piasty, czujniki, silniczek wycieraczek, wentylatora, 
itd. Wrocław, tel. 071/343-80-83 wewn. 279,0605/33-93-93 
PEUGEOT 309,1600 ccm, d iese l: głowica kpi. Wschowa, 
tel. 065/540-18-09
PEUGEOT 309, benzyna: skrzynia biegóW, - 400 zł. Żelaz- 
ków, tel. 062/769-12-17 *

PEUGEOT 309,1988 r., 110 tys. km, 18Q0 ccm, diesel: silnik 
kpi, - 850 zł. Modła, tel. 076/817-22-19,0602/88-08-99 
PEUGEOT 309,1988 r., 1300 ccm, benzyna i poj. 1800 ccm: 
różne części z  demontażu. Modła, tel. 076/817-22-19, 
0602/88-08-99
PEUGEOT 309,1988 r., 1300 ccm: skrzynia biegów (5), drzwi 
tylne prawe i lewe, nagrzewnica, zderzak tylny, deska roz
dzielcza, serwo z  pompą, belka przednia, wahacze, układ kie
rowniczy. Kłodzko, tel. 0607/09-68-72 •
PEUGEOT 309,1988 r., 140 tys. km, 1900 ccm, benzyna : 
silnik, skrzynia biegów, zawieszenie i inne części. Żary, tel. 
0606/34-99-77
PEUGEOT 309, 1989 r„ 1900 ccm,'diesel : różne części. 
Siechnice, tel. 071/311-76-55.
PEUGEOT 309,1989 r., 1300 ccm 5-drzwiowy: dmuchawa z 
nagrzewnicą + pokrętła, siedzenia kpi., cała tapicerka, licz
nik, pompa hamulcowa, serwo, drzwi przednie i tylne pr. stro
na i inne. Smolec, tel. 071/316-95-87 
PEUGEOT 309,1991 r., 1400 ccm, benzyna: silnik, - 900 zł. 
Żelazków, lei. 062/769-12-17
PEUGEOT 309,1992 r., 1400 ccm, benzyna: silnik, stan b. 
dobry, drzwi, skrzynia biegów, zawieszenia, inne. Wrocław, 
tel. 071/315-10-19
PEUGEOT 309,104,1992 r., 1000 ccm, 1400,1600: silnik, + 
osprzęt, skrzynia biegów, zawieszenie, lampy, chłodnica, 
most, belki, drzwi, dach, szyby, błotniki, zderzaki, koła, fotele 
i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
PEUGEOT 309,405: blachy, skrzynie; lampy, silniki, części 
mech, - 400 zł. Wilczyn, tel. 071/370-01-15 
PEUGEOT 309,405,1988/91 r.. 1400 ccm 1600 i 1900 ccm 
D: zawieszenia, drzwi, błotniki, lampy, skrzynia biegów (5), 
elementy silnika. Wrocław, tel. 0602/24-91-27 
PEUGEOT 405,1600 ccm, benzyna: silnik, -1.000 zł. Lwó- 
wek Śląski, tel. 075/784-41-32,0608/08-27-96 
PEUGEOT 405: aparat zapłonu do poj. 1.9, McPherson, pia
sty, tarcze, półosie i inne. Mierzowice. gm. Prochowice, tel. 
0605/43-54-20,076/858-47-61 
PEUGEOT 405 : skrzynia biegów (5). Namysłów, tel. 
0603/77-24-00
PEUGEOT 405: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czoł., wahacze, belka pod silnik, zwrotnice, kolumny 
McPhersona, klapa tylna, chłodnice, lusterka, reflektory. Siech
nice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT405: zawieszenie przednie, drzwi tylne, klapa tyl
na (kombi). Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
PEUGEOT 405 : szyberdach, relingi, błotniki, drzwi, klapy, 
lusterko prawe, lampy tylne, deska rozdz.,’ tapicerka, kołpaki, 
plastiki, kanapa, nagrzewnica, filtr powietrza, skrzynia biegów 
(1,9D), układ kierowniczy, półosie, wahacz lewy, zawiesze
nie przednie, mechanizm. Wrocław, tel. 0605/20-85-98 
PEUGEOT 405 : maska, błotniki, atrapa, kierunkowskazy, 
zderzak. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
PEUGEOT 405 D : pompa wtryskowa, wtryski, wałek rozrzą
du, serwo, pompa hamulcowa, pompa vacuum, pompa wspo
magania ukł. kierowniczego, stacyjka, klamki, zamki drzwi, 
podnośniki szyb, tablica licznikowa, przełącznik świateł i wy
cieraczek, konsola, dmuchawa, wentylator. Wrocław, tel. 
071/343-80-83 wewn. 279,0605/33-93-93 
PEUGEOT 405,1982 r., 1900 ccm, S R i: głowica, zawiesznie 
przednie, rozrusznik, serwo, pompa paliwa, pompa ham., kla
pa tylna, sprzęgło, mechanizm wycieraczek, podnośnik szyb. 
Kobierzyce, teł. 071/311-19-04.0604/92-36-27 
PEUGEOT 405,1987/90 r . : lampa przednia lewa z  listewką, 
- 170 zł. Chojnów, tel. 076/817-21-15 po godz. 14, 
0609/28-33-17
PEUGEOT 405,1988/93 r.. 1900 ccm, wtrysk : silnik, SRi. 
komputer, skrzynia biegów. Legnica, tel. 0503/79-03-27 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1990 r.. 1900 ccm. diese l: skrzynia 
biegów (5), kolumna kierownicy, tłoki, wał korbowy, pompa 
oleju, pompa wtryskowa, pompa vacum, zawieszenie, pas
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przedni z  wentylatorami, lampy tylne, zderzak, tapicerka i inne. 
Głogów, tel. 076/834-64-92
PEUGEOT 405,1990 r . : szyby, półosie, komputery, lampy 
tylne, filtr powietrza, wspomaganie, plastiki, zbiorniki, wenty
lator, pompa wtryskowa, podsufitka i inne. Lubaft, tel. 
0608/23-97-24
PEUGEOT 405,1990/94 r.: lusterko prawe kpi., czarne, ręcz
nie regulowane, stan idealny. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
PEUGEOT 405,1991 r., 1900 ccm, benzyna, wtrysk: silnik, 
skrzynia biegów, zawieszenie przednie, ukł. kierowniczy. Le
gnica, tel. 0605/85-58-00
PEUGEOT 405,1991 r., 1900 ccm, benzyna, wtrysk: silnik, - 
800 zł. Polkowice, tel. 076/845-32-89,0601/58-27-42 
PEUGEOT 405,1991 r.: wszystkie części z demontażu, inst. 
gazowa - 500 zł. Strzegom, tel. 074/855-72-26,0606/32-06-40 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1991 r.: drzwi prawe tylne, klapa tyl
na, 2 koła, fotele, lampa prawa tylna, zawieszenie przednie, 
zawieszenie tylne, plastiki, szyby i wiele innych. Wrocław, tel. 
0503/85-38-55
PEUGEOT 405,1992 r . : piasta przednia, - 30 zł. Tułowice, 
gm. Niemodlin, tel. 0601/39-87-96 
PEUGEOT 405,406,1800 ccm : silnik, skrzynia biegów, za- 
wiesz., komputery, dużo części blach., drzwi, zderzaki, lam
py, chłodnice, nagrzewnice»fotele, plastiki i inne. Wrocław, 
tel. 0605/11-26-18,0607/53-43-23 
O  PEUGEOT 405, PAR TN ER : regeneracja tylnej osi, 

wymiana czopów, łożysk, częśc i nowe • oryginal
ne. S zybko , fachow o, tan io . Choc ianów , tel. 
076/818-41-07,0601/73-24-08 84014271

PEUGEOT 406: osłona plastikowa przełączników za kierow
nicą, czarna, - 70 zł. Chojnów, tel. 076/817-21-15 po godz. 14, 
0609/28-33-17
PEUGEOT 406 :~ćwiartki tylne, pompa paliwa, mechanizm 
podnoszenia szyb. Ostrów Wlkp., tel. 0603/93-60-02 
PEUGEOT 406: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czoł., reflektory halog., lampy tylne, belka pod silnik, 
wahacze, zwrotnice, kolumny McPhersona, chłodnice, obud. 
+ wentylatory, lusterka, klapa tylna, inne części. Siechnice, 
tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
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. 
Wrocław, tel. 0606/40-03-11
PEUGEOT 406,1995 r., 2000 ccm, benzyna: silnik + skrzy
nia biegów, kompletna dokumentacja, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 
389-08-30
PEUGEOT 406,1998 r., 1800 ccm : drzwi prawe, klapa tylna, 
zderzak przedni, skrzynia biegów (5), silnik. Legnica, tel. 
0608/82-95-68
PEUGEOT 406 KOMBI. 1998 r., 2000 ccm, 16V: części me
chaniczne i blacharskie, lampy, klimatyzacja. Legnica, tel. 
0607/44-56-04
PEUGEOT 406,1998 r.: drzwi kierowcy, klamka, osłona chłod
nicy, znaczek firmowy, nakładki zderzaka przedniego, uszczel
ka, próg, włącznik kierunkowskazów i świateł. Wrocław, tel. 
071/373-03-98
PEUGEOT 504,604: półosie, 2 szt. - 25 zł/szl Wrocław, tel. 
349-29-60
PEUGEOT 505, 2500 ccm, d ie se l: głowica. Chojnów, tel. 
0600/64-01-22,076/817-26-87

PEUGEOT 505 : półosie. 2 szt. - 25 zł/szt. Wrocław, tel.
349-29-60
PEUGEOT 505,1982 r .: drzwi z  szybami, maska tylna, szy
berdach i inne. Żary, tel. 0601/88-35-95 
PEUGEOT 605,2100 ccm, TDI: skrzynia biegów, silnik, chłod
nica, zaw ieszenie przednie i inne. Dąbrowa, tel. 
075/736-96-28
PEUGEOT 605: silnik 2.1 TD, głowica, tłoki, korbowody, wał, 
pompa wtryskowa i inne. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
0602/15-87-96,077/483-11-72 
PEUGEOT 605: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czoł., wahacze, belka pod silnik, kolumny McPherso
na, ściana tylna, klapa tylna, reflektory, lusterka, inne części. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT 605, 2100 ccm, turbo D, 3000 ccm : wszystkie 
części. Strzelin, tel* 0604/23-81-68,0600/32-69-05 
PEUGEOT 605: różne części. Ścinawa, tel. 076/843-57-69, 
0603/31-51-46
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PEUGEOT 605, 2100 ccm, TD I: silnik na części, części do 
silnika 3.0 i, drobne z  rozbiórki. Wrocław, tel. 0608/37-92-48 
PEUGEOT 605 : ścianka przednia z wentylatorami, kompu
ter, podnośniki, itd. Wrocław, tel. 071/343-80-83 wewn. 279, 
0605/33-93-93
PEUGEOT 605.1990 r., 3000 ccm : różne części. Siechnice, 
tel. 0602/88-49-71
PEUGEOT 806: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czoł., chłodnice, obud. + wentylatory, klapa tylna, belki 
pod silnik i chłodnice, reflektory, lusterka, przekładnia kier. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT 806: zderzaki, błotniki, drzwi, klapy. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
PEUGEOT 806,1998 r., 2100 ccm, wtrysk: pompa wtrysko
wa Lucas, komputerowa, - 500 zł. Świdnica, tel. 
074/856-80-66,0607/38-99-75 
PEUGEOT BOXER wysoki: drzwi prawe przesuwane. By
strzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
PEUGEOT BO XER : podwójne siedzenie pasażera, • 420 zł. 
Nysa, tel. 077/435-96-09
PEUGEOT BOXER : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czoł., reflektory, obudowa + wentylatory, kierun
kowskazy, wahacze, belka pod silnik, chłodnice. Siechnice, 
tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT BO XER : podwójna kabina oraz jnne części z  roz
biórki. środa śląska, tel. 071/795-16-16 po godz. 19, 
0607/35-42-06
PEUGEOT BO XER : drzwi, zawieszenia, oś tylna, ukł. wyde
chowy, siedzenia, nagrzewnica, przekaźniki świec żar., pom
pa paliwa, pompa wody, pompa oleju. Wrocław, tel. 
0601/79-08-31
PEUGEOT BOXER : głowice silników 2 .51 diesel i turbo D, 
różne roczniki i modele, 20 sztuk, bez pęknięć, sprawdzone, 
splanowane, z zaworami lub sam korpus -1.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/324-81-08 do godz. 18.0601/70-22-78 po godz. 7 
PEUGEOT BOXER, 1995/01 r . : lusterka boczne, lewe i pra
we, reguł, ręcznie, podgrzewane, el. regulowane, czarne. 
Wrocław, teł. 0604/94-65-21
PEUGEOT BOXER, 1998 r . : lampa tylna prawa. Wrocław, 
tel. 0605/10-83-08
PEUGEOT BOXER, J 5 .1999 r., 47 tys. km, 1900 ccm. diesel 
: silnik kpi. ♦ dokument., skrzynie biegów - różne, zawiesze
nia, pompy, maglownice, elementy blacharki, drzwi, lampy, 
siedzenia • różne, wyposaż, panoramy, inne. Wrocław, tel. 
071/342-19-70,0601/74-19-45 
PEUGEOT EXPERT : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czoł., chłodnice, obud. + wentylatory, reflektory, 
lusterka, belki. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT J5 wysoki: drzwi lewe tylne. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 0603/40-26-76
PEUGEOT J5 ,2500 ccm, diesel: wał korbowy, pokrywa silni
ka, pompa wtryskowa i inne. Prudnik, tel. 077/436-15-72 
PEUGEOT J5, 2500 ccm, D, TD : części silników, mecha
niczne, blacharskie, skrzynia biegów - 1.500 zł i inne. Wał
brzych, tel. 074/847-87-99,0603/93-52-50 
PEUGEOT J5  : części z  rozbitego. Wrocław, tel. 
071/357-61-09
PEUGEOT J 5 : skrzynia biegów (5), stan dobry, - 600 zł. Zie
lona Góra. teł. 068/327-44-08
PEUGEOT J 5 ,1992 r., 2500 ccm, d iesel: różne części bla
charskie i inne. Wrocław, tel. 0602/68-90-83 
PEUGEOT J5, C25,1990 r.: drzwi kpi., silnik na części, skrzy
nia biegów (5), turbo, zawieszenie tylne, docisk sprzęgła, 
pompa wału, alternator i inne. Leszno, tel. 0601/76^56-52 
PEUGEOT J 9 ,1986 r., 2500 ccm : amortyzatory, sprężyny, 
zwrotnice, tarcze, oś tylna, zbiornik paliwa, serwo + pompa. 
Oleśnica, tel. 071/314-76-47,0502/50-45-32 
PEUGEOT PARTNER : głowica 1,9D i inne mechaniczne. 
Ostrów Wlkp., teł. 0609/28-39-05 
PEUGEOT PARTNER: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czoł., wahacze, kolumny McPhersona, obud. + 
wentylatory, chłodnice, reflektory, kierunkowskazy, klapa tyl
na, lusterka, słupek drzwi. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
PEUG EOT PARTNER  : oś tylna kpi. Smardzów, tel.
071/398-33-51,071/314-38-54
PEUGEOT PARTNER : zderzaki, lampy. Wrocław, tel.
0502/29-43-24
POLONEZ: atrapa z halogenami, błotnik przedni lewy, lam
pa tylna lewa i prawa (stary model) oraz wzmocnienie przed
nie. ., tel. 0601/72-24-92
POLONEZ, 1500 ccm : silnik, stan dobry, - 750 zł. Bielawa, 
tel. 0605/65-31-56
POLONEZ, 1500 ccm: chłodnica, + wentylator, -120 zł, zde
rzak przedni, - 80 zł, zderzak tylny (wąski), - 80 zł, fotele przed
nie, - 200 zł, kanapa, -150 zł. Bolesławiec, tel. 0601/30-24-81 
POLONEZ: mosty, skrzynia biegów, części silnika, karoserii 
- 5Ó~ gr. 1 zł/kg. Gniechowice. tel. 071/316-87-97, 
0601/70-14-89
POLONEZ : skrzynia biegów (5), stan idealny, - 250 zł. Ka- 
szyce Milickie, woj. wrocławskie, tel. 0605/78-23-56 
POLONEZ: skrzynia biegów (5), most tylny, koła, szyby. Kieł- 
czów, woj. wrocławskie, tel. 0609/28-64-61 
POLONEZ: silnik - 300 zł, skrzynia biegów (5) - 300 zł, szy
by, chłodnica • 50 zł, alternator - 80 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-58-57
POLONEZ. 1500 ccm : silnik, kpl.dokumentacja, stan b. do
bry • 450 zł, skrzynia biegów (5) • 200 zł i inne części, możli
wość sprawdzenia. Legnica, tel. 076/857-54-49, 
0602/55-57-17
POLONEZ : silnik po remoncie kapiL, z  osprzętem - 800zł, 
bez osprzętu - 500zł, do sprawdzenia, jest zamontowany w 
samochodzie, z  dokumentami. Legnica, tel. 0603/08-35-13 
PO LONEZ : szyba przednia - 45 zł. O leśnica, tel. 
071/315-53-56
POLONEZ : skrzynia biegów (5), - 250 zł. Opole, tel. 
0601/46-16-29
POLONEZ GLE, 1500 ccm, A B : silnik, stan b. dobry, udoku
mentowane pochodzenie, możliwość sprawdzenia • 500 zł, 
komplet foteli welurowych • 100 zł i inne. Polana, tel. 
075/771-43-84
POLONEZ : silnik • 450 zł (możliwość sprawdzenia), silnik
(4) - 80 zł, skrzynia biegów (5) - 200 zł, koła - 40 zł/szt., alter

nator, rozrusznik, most, wał, drzwi, szyby, nadwozie, stan 
dobry, kompletne, na kołach - 300 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-33-54,090/34-14-92 ,
POLONEZ : silnik 1500 ccm, stan dobry - 250 zł. skrzynia 
biegów (5), stan b. dobry - 200 zł, szyby, rozrusznik i inne 
części. Wołów, tel. 071/389-11-29 
POLONEZ, 2000 ccm, wtrysk Bosch 160 KM : silnik, wspo
maganie, skrzynia biegów (5), instal. gazowa • 2.000 zł. Wro
cław, tel. 0605/82-49-57
POLONEZ, 1600 ccm : przednia szyba -100 zł, szyby bocz
ne • 50 zł, drzwi - 50 zł, maska silnika, szyba tylna z  wycie
raczką (ogrzewana) -100 zł, oraz dużo innych. Wrocław, tel. 
071/347-89-66
POLONEZ : skrzynia biegów (5), przekładnia kierownicza i
inne. Wrocław, tel. 071/373-08-86
POLONEZ : słupki drzwiowe, alternator, obudowa sprzęgła,
zwrotnice, teleskopy, aparat zapłonu, pompy, sworznie, silni-
czek wycieraczek, przełączniki i inne. Wrocław, tel.
071/372-22-86
POLONEZ : drzwi, 4 szt., uzbrojone, - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/349-23-48
POLONEZ : silnik, skrzynia biegów (5), most, szyby, drzwi, 
maska, klapa tylna, wał, akumulator, koła, amortyzatory, zbior
nik paliwa, fotele, kierownica, alternator, rozrusznik, gażnik, 
przekł. kierownicy i inne. Wrocław, tel. 071/344-42-42, 
0608/75-16-34
POLONEZ: resory - 60 zł, nagrzewnica, stacyjka • 40 zł/szt., 
szyby - 40 zł, rura wydechowa - 20 zł, silnik, kpi. dokumenta
cja - 250 złt zegary, od 20-60 zł, tarcza + docisk sprzęgła - 40 
zł, tarcze ham. -10 zł/szl, zaciski ham. - 20 zł/szl, plastiko
we elem i inne części. Wrocław, tel. 0603/52-94-40 
POLONEZ : silnik, skrzynia biegów (5), stan b. dobry, - 400 
zł. Zbąszyń, tel. 0608/83-25-49 
POLONEZ, 1984 r .: zderzak tylny, lampy tylne, silniczek wy
cieraczek. Brzeg, tel. 0605/64-68-86 
POLONEZ, 1988 r.: silnik 6000 km, skrzynia biegów (4), nowa, 
drzwi, szyby, maski, błotniki, kpł. foteli, tapicerka, wykładzina 
podłogowa, tapicerki drzwi, chłodnica, nagrzewnica, alterna
tor, ost tylny, przekł. kier., docisk, tarcze, pompa wody, waha
cze, zaciski. Wrocław, tel. 071/338-41-36 
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm : skrzynia biegów, rozrusznik, 
chłodnica, osprzęt silnika, zawieszenie, drzwi, maski, szyby, 
mosty, błotniki, zderzaki, felgi, fotele. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
POLONEZ, 1989 r .: skrzynia biegów 151, drzwi, ciemne szy
by, felgi aluminiowe, klapa tylna, siedzenia, podsufitka, roz
rusznik, alternator. Wrocław, tel. 0601/76-64-36 
O  PO LONEZ, 1990 r., 1500 ccm : silnik -  400 zł, 

możliwość sprawdzenia, skrzynia biegów (5) - 
250 zł i inne części z demontażu. Wrocław, tel. 
071/342-7 -̂41 wew. 300, 0502/04-13-01 
84015011

POLONEZ, 1990 r.: karoseria na kołach, po remoncie, -1.000 
zł. Komorniki, woj. wrocławskie, tel. 0607/81-13-72 
POLONEZ, 1990 r . : zderzak przedni -100 zł, tylny - 50 zł. 
atrapa z  lampami -100 zł, szyba -100 zł (montaż), drzwi kpi. 
• 80 zł/szl, alternator • 60 zł, rozrusznik - 60 zł, gażnik - 60 zł, 
pompa oleju - 60 zł, aparat zapłonowy - 60 zł, chłodnica - 60 
zł. Wrocław, tel. 0605/82-49-57 
POLONEZ, 1990 r .: drzwi, maska, licznik, zaciski, koła, fote
le, reflektory, światła, chłodnice, zderzaki, gażnik, alternator, 
rozrusznik, koła, inne. Wrocław, tel. 071/344-42-42, 
0608/75-16-34
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm : wszystkie części. Zielona 
Góra. tel. 0603/96-83-06
POLONEZ, 1991 r.: rozrusznik • 50 zł, alternator - 40 zł. Nowa 
Ruda, tel. 0603/04-94-79
POLONEZ, 1991 r . : zderzak, atrapa, ramka reflektora, mo
duł, aparat, błotniki, rozrusznik, alternator, kierownica, pół
osie, gażnik, tłumik, skrzynia biegów (5), wahacze, przekład
nia, chłodnica, grzejnik, fotele, zbiornik, zaciski, hak, koła 
165x13. Wrocław, tel. 071/372-40-86 w godz. 9-17 
POLONEZ, 1994 r., 72 tys. km, 1600 ccm: kpi. silnik + skrzy
nia + chłód, wentyl., 1,6 gażnik, stan b. dobry, resory truck. 
Opole. tel. 0503/68-97-45
POLONEZ. 1996 r„ 1600 ccm, wtrysk: komputer, cewka za
płonowa z modułem (elektroniczna). Zielona Góra, tel. 
0601/88-26-80
POLONEZ, 1998 r . : drzwi tylne, skrzynia biegów, przekład
nia kierownicy, most, zawieszenie przednie, chłodnica i inne 
części z  rozbiórki. Nowa Sól, tel. 0609/27-11-65 
POLONEZ ATU PLUS. GSI, 43 tys. km. 1600 ccm : silnik, 
głowica, wtryski, skrzynia biegów (5), półosie, błotniki, drzwi. 
Wrocław, tel. 0602/86-35-51
POLONEZ CARO : skrzynia biegów (5). Bolesławiec, tel. 
075/734-21-11

“D IS ” DIAGNOSTYKA ELEKTRONIKA;

POLONEZ C A R O : most tylny i inne części. Brzeg, woj. opol
skie, tel. 0600/54-98-67
POLONEZ CARO, 1600 ccm : drzwi, błotniki, zawieszenie, 
drabinka, zderzaki, aparat zapł., urządz. wtryskowe, mikro
procesor, sonda lambda, monowtrysk, wał napędowy, rozrusz
nik, alternator, chłodnica, przekładnia kier., lusterita i inne, 
drobne. Jelenia Góra, tel. 075/752-27-61,0603/83-75-08 
PO LONEZ CARO  : skrzynia biegów (5). Lubin, tel. 
076/846-13-76,0608/42-98-92 
POLONEZ CAR O : wał, siedzenia tylne, ścianka hamulcowa, 
resory, lampy tylne, rozrusznik, pasy, kolumna kierownicy, 
pompa serwo i serwo, małe szyby i inne części. Lubin, tel. 
0600/31-36-23
POLONEZ CAR O : wał korbowy -120 zł. chłodnica, nagrzew
nica, klapa tylna, szyba tylna, plastiki, kierownica, szybki tyl
ne - 20 zł/szl. miska olejowa, pompa oleju, alternator - 50 zł i 
inne. Mrozów, woj. wrocławskie, tel. 0608/02-08-81 
POLONEZ CARO, 25 tys. km : silnik i inne części. Niedźwie
dzice, tel. 0602/80-40-06
POLONEZ CARO PLU S : zderzak przedni, używany, - 50 zł. 
Nowa Ruda, tel. 0607/61-56-54 
POLONEZ CARO : klapa tylna, listwa tylna (nadzderzako- 
wa). Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80 
POLONEZ CARO PLUS, 1600 ccm, benzyna: korektor, lam
pa, rozrusznik, alternator, gażnik. hak, zbiornik paliwa z  pom
pą zawieszenie przednie. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
PO LONEZ CARO  : błotnik, drzwi. S iechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
POLONEZ CARO model przejściowy: klapa tylna, kpi., nie
bieska, -150 zł. Smolec, tel. 071/316-95-86 
POLONEZ CARO : zderzak tylny i przedni. Wałbrzych, tel. 
0502/23-04-67
POLONEZ CAR O : silniki 80 tys. km przebiegu, stan b. dobry 
- 2.500 zł, udokumentowane pochodzenie, oraz drugi silnik 
na części, bezpłatny montaż, gwarancja. Wrocław, tel. 
0605/82-49-57
POLONEZ CARO : lampy tylne, zderzak tylny, tanio. Wro
cław. tel. 0501/83-99-43
POLONEZ CARO : reflektory, zderzak przedni, tylny, cewki, 
zbiornik płynu i inne różne. Wrocław, tel. 071/354-21-43 
POLONEZ CARO, 1500 ccm, benzyna: silnik, po remoncie, 
skrzynia biegów (5). Wrocław, tel. 0602/86-35-51 
POLONEZ CARO G L I: moduł, sonda, komputer, silniczek 
krokowy, wtrysk, most szeroki, chłodnica, półoś długa, ma
ska, zderzaki, reflektory, drabinka, pas przodu dolny i górny,
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progi, drzwi, katalizator, pompa paliwa, zbiornik, licznik, skrzy
nia biegów (5), rozrusznik alternator, hak, lampy przednie. 
Wrocław, teł. 0603/85-13-62
POLONEZ CARO PLUS : stacyjka, klamki, listwy boczne, 
deska rozdzielcza, nagrzewnica, hak, komputer, wspomaga
nie, klapa tylna, blenda, spoilery, zderzaki, lampy tylne, pół
ka, fotele, półoś Lucas, zbiornik, pompa paliwa, hak, serwo, 
zaciski Lucas, silniczek krokowy, wtrysk chłodnice, nadwozie 
uszkodzone. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
POLONEZ CARO : most szeroki, skrzynia biegów (5), półoś 
długa, tłoki 1 .51 szlif, tłoki 1.6 II szlif, nominał, wał korbowy, 
wałek rozrządu, głowica, pompa olejowa, przekładnia, fotele, 
wał napędowy. Włocław, tel. 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 : błotnik przedni lewy, stan b. dobry, do 50
zł. Wrocław, tel. 0600/61-05-00
POLONEZ CARO PLUS : drzwi, błotniki, reflektory, zderzak.
drabinka, skrzynia biegów (5) E i D, szyba czołowa, pokrywa
silnika i bagażnika, lampy tylne (Atu) i inne. Wrocław, tel.
071/325-31-08
POLONEZ C A R O : reflektory, kierunkowskazy, wzmocnienie 
czołowe, drabinka, maska, błotniki, atrapa, halogeny, skrzy
nia biegów, szyba tylna, zderzaki, pasy, docisk, tarcza sprzę
gła. wahacze, szczęki, lusterka, sonda. Wrocław, tel. 
0607/41-52-06
POLONEZ CARO : różne części używane. Wrocław, tel. 
0601/70-17-36
POLONEZ CARO, 1500 ccm : inst. gazowa, i inne części, - 
900 zł. Wrocław, tel. 349-25-94 po godz.20 
POLONEZ C A R O : tylny zderzak, szyby boczne, hydroregu- 
latory, konsola, deska z  licznikiem, nagrzewnica, wspomaga
nie. Wrocław, tel. 0501/79-43-50 
POLONEZ CARO : zderzaki, lampy, drzwi. Wrocław, tel. 
0502/29-43-24
POLONEZ CARO, 1992 r . : skrzynia biegów (5). drzwi tylne 
kompletne, koła, most i inne części. Wińsko, tel. 
071/389-82-05,0502/44-18-90 
POLONEZ CARO, 1992 r . : most.tylny kompl. z  resorami - 
200 zł, aparat zapłonowy (1600 ccm), nowy - 50 zł, wahacze 
dolne - 40 zł/szt., lampa tylna prawa • 40 zł, drzwi prawe tylne 
(do wymiany rynienka dolna) - 50 zł, moduł • 50 zł. Zawonia 
k. Trzebnicy, tel. 0608/16-25-78 
POLONEZ CARO. 1992/97 r., 1600 ccm i poj. 1900 ccm D: 
drzwi, błotniki, lampy, klapa tylna, wały napędowe i korbowo- 
dowe z tłokami, zawieszenia, głowice, mosty, pompy, szyby, 
dach i nadwozie uszkodzone i nie uszkodzone, kompletna 
dokumentacja. Wrocław, tel. 071/339-99-19,0502/57-79-71 
O POLONEZ CARO, 1992/99 r .: wszystkie drzwi, 

maski, klapy, drabinka z atrapą, błotniki, lampy, 
różne części silnika z 1999 r., głowice, alterna
tor, rozrusznik, wspomaganie, szyby, uszczelki 
szyb, zawieszenia, konsola, licznik, półka, skrzy
nia biegów, fotele wąskie, felgi chłodnice, zde
rzaki. Nowa Sól, tel. 068/388-74-59,0603/59-06-62 
84001231

POLONEZ CARO, 1993 r . : skrzynia biegów (5), most tylny, 
kpi. zaw ieszenie. Pieńsk, woj. jeleniogórskie, tel. 
0606/64-58-67
POLONEZ CARO, 1994 r . : klapa tylna, zderzak tylny, listwa 
nad zderzak. Wrocław, tel. 0606/68-92-45 
POLONEZ CARO, 1994 r . : klapa tylna -100 zł, skrzynia bie
gów (5) - 300 zł, most szeroki - 280 zł, lampy tylne, zderzak 
tylny - 80 zł, resory, wał, deska rozdzielcza, liczniki okrągłe, 
pasy, tłumiki, plastiki i inne. Niegosławice, woj. lubuskie, tel. 
0604/08-97-26
POLONEZ CARO, 1994 r .: instalacja gazowa z dokumenta
cją- 600 zł, most tylny kompletny (szeroki) - 500 zł. bezpłatny 
montaż, na gwarancji. Wrocław, tei. 0605/82-49-57 
POLONEZ CARO, 1994 r . : nadwozie nieuszkodzone z do
kumentacją. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
POLONEZ CARO ROVER, 1994 r., 1400 ccm, 16V: silnik z 
dokumentacją, rozrusznik, skrzynia biegów, komputer, prze- 
pustnica, alternator, nadwozie nieuszkodzone z  dokumenta
cją, most i inne. Wrocław, tel. 0603/43-97-73 
POLONEZ CARO GLE, 1995 r . : wszystkie części z demon
tażu. Strzegom, tel. 074/649-18-68 
POLONEZ CARO, 1995 r . : most tylny, - 350 zł. Leszno, tel. 
0603/46-08-30
POLONEZ CARO, 1995 r.: drzwi, fotele, szyby, skrzynia bie
gów, most, resory, osprzęt silnika, deska, licznik okrągły, roz
rusznik, cewki, chłodnica, inne. Wrocław, tel. 0502/93-97-27 
POLONEZ CARO, 1995 r . : części blacharskie i mechanicz
ne, mosty, skrzynie biegów, osprzęt silnika, koła, fotele, inne. 
Wrocław, tel. 0603/13-93-13
POLONEZ CARO, 1995 r .: konsola bez liczników i wyłączni
ków - 70 zł. Wrocław, tel. 0600/38-73-72 
POLONEZ CARÓ GLI, 1995/96 r., 1600 ccm : maska, błotnik 
lewy, klapa tylna, lampy tylne, zbiornik, głowica, wał korbowy, 
półosie. obudowa mostu, wałek rozrządu, wał pędny, rozrusz
nik, alternator, sprzęgło, zegary, drzwi prawe i inne. Legnica, 
tel. 0602/23-11-56
POLONEZ CARO. 1996 r . : tapicerka kpi. (fioletowa), fotele 
kubełkowe twarde, • 200 zł. Lubin, tel. 0603/18-21-57 
POLONEZ CARO, 1996 r.. 1600 ccm, benzyna: głowica sil
nika, wał korbowy, korbowody, tłoki, wałek rozrządu,-pompa 
oleju i wody, sprzęgłor rozrusznik, alternator, wał pędny, inst. 
elektryczna, półosie, elementy zawieszenia, piasty, tarcze i 
zaciski hamulcowe, drzwi prawe, klamki, zegary. Ulesie, woj. 
legnickie, tel. 0602/23-11-56
POLONEZ CARO, 1996 r., 1400 ccm, RO VER : dużo części 
używanych m.in. tylny zderzak, listwa nad zderzakiem, klapa 
tylna, kpi. kierunkowskazy, osprzęt silnika, wnętrze. Wrocław, 
teł. 0601/44-33-17
POLONEZ CARO, 1996 r . : tylna część karoserii. Wrocław, 
tel. 0601/70-17-36
POLONEZ CARO, 1997 r., 38 tys. km, 1400 ccm, 16V: silnik, 
w b. dobrym stanie • 3.200 zł, skrzynia biegów (5), most, felgi, 
zawieszenie i inne. Lubin, tel. 0603/48-42-66,0605/39-93-39 
POLONEZ CARO, 1997 r.. 24 tys. km : nadwozie, drzwi, ma
ska, błotniki, drabinka, lampy, szyby, moduł od GLi, chłodni
ca, nagrzewnica, zderzaki, liczniki, zawieszenie przednie, 
wspomaganie, skrzynia biegów, most, półoś, hak, resory, 
zbiornik, pampa paliwa, wtrysk, lusterka, blokada skrzyni bie
gów, tapicerki, podsufitka i inne. Wrocław, tel. 071/372-40-86 
w godz. 9-17
POLONEZ CARO, 1998 r .: reflektory, drzwi, błotniki, zderza
ki, chłodnica, maska, grill, drabinka, zegary, pokrywa tylna, 
ściana tylna, kierunkowskazy, koła, 2 szt., pompa wody, drą
żek środkowy dostawczy. Katowice, tel. 0601/83-47-50 
POLONEZ CARO. 1998 r . : koła z  oponami. 185 x 70 x 13, 
mało używane. Złoty Stok, tel. 074/817-54-18 
POLONEZ CARO, 1999 r . : lampy przednie, błotniki, klapa 
tylna kpi., listwa, zderzak tylny, kierownica. Kalisz, tel. 
0605/78-08-62
POLONEZ CARO PLUS. 1999 r. : zderzak tylny (lakierowa
ny), klapa tylna (nowa). Oborniki Śląskie; tel. 071/310-15-80 
POLONEZ TRUCK: drzwi, maski, błotniki, szyby, lampy, zde
rzaki, koła, mosty, burty, nadbudówki, podłogi, wały. Dzierżo
niów, tel. 0604/39-03-23
POLONEZ TRUCK: plastikowa obudowa dolnej części skrzy
ni ład., nowa, kpi., dł. 2 m. -150 zł. Nysa, tel. 077/433-09-20 
POLONEZ TRUCK, 1900 ccm, d iesel: most, półosie długie, 
wał napędowy, drzwi prawe, lusterka, burty długie, nadbudów
ka, resory, przekaźnik świec żarowych, docisk sprzęgła, al
ternator, listwy drzwiowe, hak, lusterka, owiewki drzwiowe, 
lotka na maskę, skrzynia biegów, instalacja elektryczna. Wro
cław, tel. 071/372-40-86 w godz. 9-17 
POLONEZ TRUCK, 1600 ccm i 1900 ccm D: silniki, koła, stan 
idealny, burty aluminiowe, zawieszenia, wały, skrzynie bie

gów, głowice, kpi. wspomaganie, resory, szyby, nadbudówka 
•i Inne. Wrocław, teł. 0502/57-79-71 
POLONEZ TRUCK, 1900 ccm, d ie se l: silnik ber głowicy, 
kompl. dokumentacja, skrzynia biegów (5). rozrusznik, alter
nator, most tylny (nowy i,używany) na gwarancji, półosie z 
łożyskami, maska przednia, błotnik prawy, deska rozdzielcza, 
skrzynia ładunkowa o dł. 2 m i inne. Wrocław, tel. 
0600/85-25-96
POLONEZ TR U C K : resory 7-piórowe. skrzynia biegów (5), 
zawieszenie przednie, kolumna kierownicy, wał napędowy, 
osłony plastikowe skrzyni ładunkowej, błotniki, fotel prawy, 
dywaniki, układ wydechowy i inne. Wrocław, tel. 
0501/52-06-10
POLONEZ TRUCK, 1995 r . : drzwi, fotele, szyby, skrzynia 
biegów, most, resory, osprzęt silnika, deska, licznik okrągły, 
rozrusznik, cewki, chłodnica, inne. Wrocław, tel. 
0502/93-97-27
POLONEZ TRUCK, 1998 r . : resory kompl., wał napędowy. 
Wrocław, tel. 0503/84-95-13
POLONEZ TRUCK, 2000 r., 18 tys. km, 1900 ccm, d iese l: 
zabudowa aluminiowa dł. 2 m, zabudowa Atarex 3D, silnik 
kompletny z  dokumentacją i wspomaganiem, koła, most, ele
menty blacharki, nadwozie kompl. Grodków, woj. opolskie, tel. 
0608/74-02-04.0606/97-56-82 
POLONEZ, FIAT 125p : gażnik, amrtyzatory, linka hamulca 
ręcznego, klaksony, uszczelki do silnika, aparaty zapłonowe 
♦ cewka, serwo -100 zł, resory - 50 zł/kpi., kpi. el. układ za
płonowy - 300 zł i inne. Rożnów, gm. Przeworno, tel. 
074/810-25-35
POMOC DROGOWA MERCEDES 608: najazd kpi. Wrocław, 
tel. 0601/72-56-81
PONTIAC, 1982 r., 5700 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów 
na części, pompa wtryskowa po regeneracji. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
PONTIAC TRANS SPORT, 1990/96 r .: lampy, lusterka, tapi
cerka, siedzenia, drzwi kpi., klapa tylna, pokrywa silnika, nad
kola, podłużnice, zawieszenie, szyby, ukł. wydechowy kpi., 
zderzaki, plastiki i inne. Świdnica, tel. 074/853-14-46, 
0601/58-06-94
PONTIAC TRANS SPORT, 1991 r.', 3100 ccm : silnik, w cało
ści lub na części. Wrocław, tel. 322-24-46 
PONTIAC TRANS SPORT, 1994 r., 2300 ccm, wtrysk 16V: 
fotele wypinane, elementy silnika, zwrotnice, palstiki. Lubin, 
tel. 076/842-39-57
PONTIAC TRANS SPORT, 1994 r . : części mechaniczne i 
blacharskie, zawieszenie, fotele, elektryka, inne. Wrocław, tel. 
0603/13-93-13
PO RSCHE: spoiler przedni. Kłodzko, tel. 0502/12-06-87 
PORSCHE : drzwi prawe i lewe, el. otwierane szyby (zielo
ne). centralny zamek, klamki, bez wypadku, stan idealny, kom
pletne. -1.000 zł. Wrocław, tel. 0502/03-85-95 
PORSCHE 911: lampy tylne. Wrocław, tel. 0603/98-15-57 
PORSCHE 911,1997 r .: blenda tylna z lampami, blenda tyl
na (do 80 r.), lampa lewa tylna (do 91 r.), reflektor (do 80 r.), 
obudowa reflektora lewego (do 2000 r.).~Lubin, tel. 
0608/76-90-05
PORSCHE 924,2300 ccm, benzyna, wszystkie części z roz
biórki: drzwi, maska, klapa tylna, lampy, silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenia, szyby, wyposażenie wnętrza, fotele i inne. 
Udanin, woj. legnickie, tel. 0600/10-67-50 
PORSCHE 924,1985 r .: błotniki, drzwi, maska, szyba tylna, 
lampy przednie i tylne, szybki tylne, chłodnica, skrzynia bie
gów, most, półośki i inne. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
PORSCHE 944: klapka wlewu paliwa, zbiornik paliwa, amor
tyzatory klapy tylnej, belka zawieszenia przedniego, zaciski 
przednie, pompa paliwa. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
PRZYCZEPA D-46 : piasta 80-11, siłowniki wywrotu (4.51), 
burty D-50, felgi 15”. Pustków Wilczkowski, woj. wrocławskie, 
tel. 0601/96-21-05
PRZYCZEPA HL 80-11: piasty kół, • 250 zł /szt.. Tworzyja- 
nów. tel. 074/850-44-89
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY, 1991 r.: różne części. 
Wrocław, tel. 0501/01-9^-09
PRZYCZEPA S A M : resory - 25 zł/szt., piasty - 25 zł/szt. (de
montaż Polonez, FSO). Kalisz, tel. 0605/78-08-62 
RENAULT SCENIC : różne części blacharskie i mechanicz
ne. Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/72-46-69 
RENAULT 11, benzyna, diese l: różne części z demontażu, 
elementy blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, zderzak, chłodni
ca, elementy wnętrza. Lwówek śląski, tel. 0608/37-17-08 
RENAULT 11,1600 ccm, diese l: skrzynia biegów (5). Ole
śnica, tel. 071/398-23-67,0605/60-20-81 
RENAULT 11, 1982/92 r. : różne części. Legnica, tel. 
076/857-53-05,076/722-95-33 po godz. 18,0604/80-17-56 
RENAULT 11, 1984 r., 1100 ccm, benzyna : różne części. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/592-22-03 
RENAULT 11.1987 r . : szyba przednia, -100 zł. Malczyce, 
tel. 071/317-97-81,0603/79-63-94 
RENAULT 11,1987 r .: silnik, skrzynia biegów, zawieszenia, 
chłodnica, szyby, półosie, mosty, zderzaki, błotniki, dachy, 
inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
RENAULT 11,19,1989 r.. 1700 ccm,, 1700i: 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 : głowica uzbrojona, pompa wody, wałek roz
rządu, łańcuszek rozrządu, wał korbowy z kołem zamacho
wym. Kłodzko, tel. 074/647-12-26,074/868-72-31 
RENAULT 14: felgi aluminiowe (na 3 śruby) z oponami, drzwi, 
klapa tylna z  szybą. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
RENAULT 18 : głowica uzbrojona, pompa wody, wałek roz
rządu, łańcuszek rozrządu, wał korbowy z kołem zamacho
wym. Kłodzko, tel. 074/647-12-26,074/868-72-31 
RENAULT 18: maska, grill, drzwi uzbrojone, klapa tylna, de
ska rozdz. Oława, tel. 0604/75-27-83 
RENAULT 18: lampa lewa do sedana, lampa prawa do kom
bi. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
RENAULT 18 SEDAN, KOMBI, 1982 r., 180 tys. km, 2068 ccm. 
d iesel: drzwi z  szybami, zderzak tylny, hak i inne. Żary, tel. 
0601/88-35-95
RENAULT 18 KOMBI, 1986 r., d ie se l: wszystkie części z 
demontażu, stan b. dobry. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
RENAULT 18,19,1990 r., 1700 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie, lampy, chłodnica, mosty, belki, ćwiartki, koła, 
dach, osprzęt siln ika, maski i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
RENAULT 19,1700 ccm, benzyna : silnik, skrzynia biegów 
(5). zawieszenie przednie i tylne, lampy wszystkie, okablo
wanie pełne, szyby, drzwi, fotele, ukł. kierowniczy i dużo in
nych. Jelenia Góra, tel. 075/755-85-62 po godz. 20 
RENAULT 19,1800 ccm : silnik, dach i inne części. Leszno, 
tel. 0603/77-52-88 —
RENAULT 19,1900 ccm, turbo D : blok, wał, tłoki, pompa
vacum, pompa wtryskowa, wtryskiwacze. Niechlów, tel.
065/543-56-45,0605/12-71-19
RENAULT 19: różne części. Oleśnica, tel. 071/315-40-51
RENAULT 19 : tłumiki z  katalizatorem i inne. Oława, tel.
0603/53-06-67
RENAULT 19: maska, błotniki, zderzaki, chłodnica, belka pod 
silnik, grill, wahacze, kolumny McPhersona, drzwi, zwrotni
ce, półka tylna, lusterka, ściana tylna, klapa tylna, pompa ham. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT 19,1900 ccm, turbo D : głowica kpi., gwarancja 
szczelności. Wrocław, tel. 0605/69-34-91 
RENAULT 19: tylna kompl. klapa, błotnik prawy, drzwi prawe 
tylne, chłodnica, lusterko lewe elektr., zderzak tylny, deska 
rozdz., tapicerki, kanapa, plastiki, dmuchawa, zbiorniczki, 
kołpaki, tylna belka, skrzynia biegów, półosie, zawieszenie 
przednie, bak, inne. Wrocław, tel. 0605/20-85-98 
RENAULT 19 : komputer, stacyjka, zamki, moduły, cewka 
zapłonu, wtryski, przełącznik świateł i wycieraczek, wycieracz

ki, felgi stalowe, światła tylne, silniczki krokowe. Wrocław, tel. 
071/34340-83 wewn. 279,0605/33-93-93 
RENAULT 19 : maska, zderzak, błotniki, atrapa, reflektory, 
kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
RENAULT 19,1900 ccm, d iese l: zbiornik, instalacja, dmu
chawa, licznik, konsola i inne drobne części. Złotoryja, tel. 
076/878-37-54,0604/53-18-57 
RENAULT 19, 1982/92 r. : różne części. Legnica, tel. 
076/857-53-05,076/722-95-33 po godz. 18.0604/80-17-56 
RENAULT 19 CHAMADE. 1988/92 r. 1.4, 1.7. 1,8 : silniki, 
drzwi, plastiki, szyby, lampy i inne. Złotoryja, tel. 
076/878-35-25,0605/29-62-06 
RENAULT 19, 1990 r. : różne części. Długołęka, tel. 
071/315-28-72
RENAULT 19, 1990 r., 1700 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
drzwi, szyby, alarm, centralny zamek, dach i inne. Kalisz, tel. 
062/752-02-02
RENAULT 19,1990 r., 1900 ccm, diese l: skrzynia biegów, 
pompa wtryskowa, alternator, silnik na części, sprzęgło, do
cisk. Wrocław, tel. 0502/20-37-86
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RENAULT 19,1990 r., 1700 ccm, benzyna : silnik, stan b. 
dobry, drzwi, zawieszenia, klapa tylna, fotele, inne. Wrocław, 
tel. 071/315-10-19
RENAULT 19,1991 r„ 1700 ccm, benzyna; silnik z osprzę
tem, tapicerka kpi. instalacja elektryczna, elementy blacharki
i-mechaniczńe. Legnica, tel. 0607/37-56-47 
RENAULT 19.1991 r., 1200 ccm i poj. 1400,1700 ccm: silnik 
oclony, kolumny McPhersona, wahacze, drzwi, półosie, kom
puter i inne. Lubań, tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
RENAULT 19,1991 r., 1700 ccm : różne części. Siechnice, 
tel. 071/311-76-55
RENAULT 19,1991 r., 1800 ccm, 16V : klapa tylna kpi. ze 
spoilerem, drzwi prawa strona, szyberdach, zawieszenie tyl
ne, serwo, pompa ABS, reflektor prawy, lampa tylna lewa, 
zbiornik spryskiwacza, pasy bezpieczeństwa, lusterka, chłod
nica (1.7), podsufitka, podnośniki szyb (elektryczne). Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
RENAULT 19.1991 r., 1700 ccm. benzyna: wszystkie części 
mechaniczne. Chojnów, tel. 076/819-17-56 
RENAULT 19,1991 r. 1.4,1.7 i 1.8: komputery, silnik, amor
tyzatory, piasty, wahacze, układ kierowniczy, drzwi, klapa tyl
na, zderzak tylny, konsola, półosie, plastiki, półka tylna i inne. 
Legnica, tel. 0605/93-08-93
RENAULT 19,1991 r„ diesel: pompa wtryskowa, części bla
charskie i inne. Opole, tel. 0606/35-47-81 
RENAULT 19, 1991 r., 1700 ccm, benzyna : silnik 90 KM. 
skrzynia biegów, półosie, błotniki tylne, progi, drzwi, mecha
nizmy, sanki pod silnik, wahacze, nagrzewnica, lusterka, lam
py tylne. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
RENAULT 19.1991 r.. 1800 ccm, 16V: części blacharskie, 
zawieszenie przednie, tapicerka, szyby, części elektr., lampy 
przednie, kpl.dokumentacja. Wrocław, teł. 071/781-37-35 po 
godz. 17
RENAULT 19,1991 r., 140 tys. km. 1700 ccm. 1900: silnik, 
skrzynia biegów (5). Żary, tel. 068/374-69-19 
RENAULT 19,1992 r . : konsola, instalacja, licznik, plastiki i 
inne drobne części. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 
0607/43-12-55
RENAULT 19,1992 r., 140 tys. km, 1400 ccm, benzyna, wtrysk 
: silnik bez dokumentacji, kompletny, z  zawieszeniem, • 1.000 
zł. Lubin. tel. 0605/13-14-32
RENAULT 19,1992 r .: maska przednia - 230 zł, błotnik lewy 
- 80 zł, zderzak tylny • 100 zł, klapa tylna - 250 zł, reflektor 
lewy -150 zł, kierunkowskaz, półosie diesel - 250 zł, chłodni
ca diesel - 300 zł, wentylator do chłodnicy -100 zł, piasty (2 
szt.) -150 zł, inne. Wrocław, tel. 0501/98-13-82 
RENAULT 19,1992 r., 1700 ccm : silnik, skrzynia biegów i 
inne. Żagań. tel. 0607/48-18-79 
RENAULT 19,1992 r., 70 tys. km. 1721 ccm, benzyna: silnik 
kpi. za osprzętem, wiązki elektryczne, moduł, chłodnica, wen
tylator, kupiony w salonie w Niemczech, oclony, koła od Re
nault Megane, Micheiin Energy 175/65/14, stan b. dobry. Żary, 
tel. 068/374-46-98
RENAULT 19,1992/93 r., 1800 ccm : katalizator, wahacze, 
układ wydechowy, konsole, ABS, cewki zapłonowe, tapicer
ka, drzwi, linki, tarcze wentylowane, nagrzewnice, inne. Ole
śnica. tel. 071/314-76-47.0502/50-45^32 
RENAULT 19.1993 r., 1400 ccm, benzyna: silnik, skrzynia 
biegów + wszystkie części z demontażu. Legnica, tel. 
0605/85-58-00
RENAULT 19,1993 r., 1900 ccm, diesel: silnik, stan b. dobry, 
rozrusznik, alternator, głowica silnika, tłoki, korbowody. Choj
nów, tel. 076/818-17-45,818-12-27,0603/07-36-38 
RENAULT 19,1993 r . : zawieszenie przednie, skrzynia bie
gów, drzwi, szyby, klapa bagażnika, zawieszenie tylne, pół
osie, nagrzewnica, szyberdach el., tylny błotnik i inne. Legni
ca, tel. 0503/79-03-27
RENAULT 19,1993 r., 1700 ccm : skrzynia biegów - 300 zł, 
wspomaganie kierownicy - 300 zł, silnik (bez prawa rejestra
cji) - 300 zł, komputer 150 zł, komputer (do 1400 ccm) • 150 
zł. Szprotawa, tel. 0603/53-52-77 
RENAULT 19,1994 r .: maska silnika, zderzak przedni, grill. 
Oława, tel. 0604/75-27-83
RENAULT 19,1995 r., 1900 ccm, TD i: silnik kpi. z osprzętem 
z uszkodzoanym blokiem, skrzynia biegów, części mechanicz
ne. Rawicz, tel. 065/546-14-00,0603/97-03-17 
RENAULT 21 : komputer. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/40-26-76
RENAULT 21 : drzwi, klapa, podzespoły. Mieńice, tel. 
071/312-41-08,0502/54-63-68 '.
RENAULT 21 NEVADA, 1700 ccm, wtrysk : silnik, skrzynia 
biegów (5), drzwi tylne, alternator. Opole, tel. 0608/16-25-66 
RENAULT 21: maska, błotniki, zderzaki, atrapa (nosek), re
flektory, chłodnica, klapa tylna. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
RENAULT 21: przedni zderzak. Wałbrzych, tel. 0607/36-85-64 
RENAULT 21: maska -150 zł, drzwi tylne prawe • 100 zł. A. 
Lesiński, 51-210 Wrocław, ul. Kopańskiego 45 
RENAULT 21 : siedzenia przednie, - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/357-70-57
RENAULT 21: komputer (monowtrysk), klapa tylna (sedan), 
maska przednia, pompa ABS. Wrooław, tel. 0501/81-36-18
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RENAULT 21,1986/91 r .: silniki 1,7,2,0,2,2. dokumentacja 
celna (gwarancja), skrzynie biegów (5), wszystkie części z 
demontażu, stan b. dobry. Wałbrzych, tel. 0605/13-20-23 
RENAULT 21,1987 r .: błotniki tylne, zderzak, klapa, lampy i 
inne. Głogów, tel. 076/831-61-88,831-12-29 
RENAULT 21,1988 r„ 2068 ccm, diesel: maska, klapa tylna, 
zderzaki, lampy, dach, szyby tylne i boczne, skrzynia biegów 
(5), oś tylna, sprzęgło, miska olejowa, koło zamachowe, sil
nik kompletny, alternator, rozrusznik i inne. Legnica, tel. 
076/866-42-70 po godz. 20
RENAULT 21 SEDAN. 1988/89 r.. 1700 ccm. wtrysk: różne 
części z demontażu. Głuchołazy, tel. 0606/99-19-03 
RENAULT 21.1991 r„ 1700 ccm, benzyna : silnik, skrzynia 
biegów (5). zawieszenia, chłodnica, półosie, błotniki, ukł. wy
dechowy. Legnica, tel. 0600/34-40-71 
RENAULT 21,1992 r., 1800 ccm : silnik, półosie, wahacze, 
ukł. kierowniczy ze wspomaganiem, pompa wspomagania, 
pompka paliwowa, filtr powietrza i węglowy. Prochowice, tel. 
0604/79-36-63,0606/64-70-54 
RENAULT 25: pompa ABS, komputer, moduł. Chojnów, tel. 
0600/64-01-22,076/817-26-86 
RENAULT 25: maska, błotnik, zderzak, chłodnica, reflektory. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT 25: silnik 2068 ccm, przebieg 110 tys. km, • 2.300 
zł. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
RENAULT 25: komputer, przełącznik świateł i wycieraczek, 
serwo, pompa hamulcowa, wtryski, czujniki, stacyjka, zamki 
drzwi, lusterka, moduły, cewka zapłonu, siłowniki maski. Wro
cław, tel. 071/343-80-83 wewn. 279,0605/33-93-93 
RENAULT 25: zawieszenia, dach, drzwi kompl., maska, kla
pa tylna. Zgorzelec, tel. 0602/74-24-83,0049/17-21-50-56-51 
RENAULT 25,1982/92 r . : części z demontażu -1 5  zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/329r26-6t weWn. 53,0502/99-49-37 
RENAULT 25 GTX, 1985 r., 2200 ccm, wtrysk: dużo części z 
rozbiórki. Pogwizdów, woj. legnickie, tel. 0609/39-09-66, 
0605/20-67-73
RENAULT 25,1988 r.: błotniki, drzwi przednie prawe, zawie
szenie, pompa wspomagania, kolumna kierownicy. Zielona 
Góra, tel. 0608/23-55-66
RENAULT 25,1988 r., 2700 ccm, V 6 : silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenia, blachy, koła, tapicerka i inne. Złotoryja, tel. 
076/878-29-13,076/878-51-96 
RENAULT 4: głowica uzbrojona, pompa wody, wałek rozrzą
du, łańcuszek rozrządu, wał korbowy z kołem zamachowym. 
Kłodzko, tel. 074/647-12-26,074/868-72-31 
RENAULT 5: głowica uzbrojona, pompa wody, wałek rozrzą
du, łańcuszek rozrządu, wał korbowy z kołem zamachowym. 
Kłodzko, tel. 074/647:12-26,074/868-72-31
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RENAULT 5 ALPINE, 1400 ccm, benzyna: głowica, pompy, 
pokrywy, tłoki i inne części silnika. Oborniki Śląskie, teł. 
071/310-15-97,0605/07-02-21 
RENAULT 5 : szyba tylna boczna prawa(oryginalna), - 200 
zł. Ścinawa, teł. 0601/19-24-24 
RENAULT 5: gażnik, kolektor ssący -100 zł, elementy skrzyni 
biegów. Wałbrzych, tel. 0607/48-04-55 
RENAULT 5: lampy tylne. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
RENAULT 5,1980 r . : chłodnica, skrzynia biegów 151, zawie
szenie, felgi aluminiowe, lampy przednie, rozrusznik, alter
nator i inne. Nowa Ruda, tel. 074/872-84-63 
RENAULT 5, 1982 r. : różne części. Wrocław, tel. 
071/367-29-81 wieczorem
RENAULT 5, 1982/92 r. : różne części. Legnica, tel. 
076/857-53-05,076/722-95-33 po godz. 18.0604/80-17-56 
RENAULT 5 GTL, 1983 r .: drzwi, 4 szt., klapa tylna, maska, 
zawieszenia, zbiornik paliwa, elementy wnętrza, - 300 zł. Zgo
rzelec, tel. 0609/27-13-12
RENAULT 5.1984/90 r.: podnośniki el. szyb, alternator i inne. 
Wrocław, tel. 0605/10-83-08
RENAULT 5,1987 r . : silnik, skrzynia biegów, zawieszenia, 
chłodnica, szyby, półosie, mosty, zderzaki, błotniki, dachy, 
inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
RENAULT 5,1987/88 r., 1400 ccm : gażnik Weber, Solex, 
alternator, kolektor, obudowa filtra pow., moduły, pompa ham. 
+ serwo, amortyzatory tylne, aparat zapł., drzwi, dach, oś tyl
na, zbiornik paliwa, lampy tylne i przednie, kierunkowskazy, 
elementy wnętrza i inne. Niechlów, tel. 065/543-56-45, 
0605/12-71-19
RENAULT 5,1989 r., 1100 ccm, benzyna 3-drzwiowy: drzwi 
lewe - 70 zł, klapa tylna -100 zł, chłodnica -100 zł, nagrzew
nica - 80 zł, błotniki • 60 zł/szt., lampy tylne - 50 zł/szt., skrzy
nia biegów (4) • 200 zł, plastiki, inst. elektryczna. Wrocław, 
tel. 0502/96-14-02
RENAULT 5,1990 r., 1200 ccm i poj. 1400 ccm: silnik oclony, 
kolumnytócPhersona, belka tylna, lusterka, lampy i inne. Lu
bań, tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
RENAULT 5,1992 r., 130 tys. km, 1600 ccm, diese l: silnik 
kpi. - 1.300 zł ♦ cło (300 zł), skrzynia biegów (5) - 300 zł. 
lampy przednie, półosie. Lubin, tel. 0608/49-10-23 
RENAULT 5,11,1987 r.: silnik, + osprzęt, zawieszenie, lam
py, błotniki, zderzaki, mosty, belki, maski, bak, koła, szyby, 
fotele i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
RENAULT 5,9,1982/87 r .: różne części z uszkodzonego, od 
15 do 30 zł/szt. Wrocław, tel. 071/321-58-31 
RENAULT 5 ,9 ,11 : deska rozdz.. lampy tylne,'przełączniki 
świateł, atrapa, lusterko lewe i inne. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
RENAULT 5,9,11,1988 r.: sprzęgło, docisk, hamulce, silnik 
1397 ccm, kompletny - 350 zł. Bystrzyca, tel. 0606/36-13-81 
RENAULT 5.19.FUEGO rok 90 - 92, części Używane. Wro
cław, tel. 071/348-42-16
RENAULT 9 : różne części. Legnica, tel. 076/721-55-74 
RENAULT 9, benzyna, d iese l: różne części z demontażu, 
elementy blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, zderzak, chłodni
ca, elementy wnętrza. Lwówek śląski, tel. 0608/37-17-08 
RENAULT 9,1600 ccm, diesel: skrzynia biegów (5). Oleśni
ca, tel. 071/398-23-67,0605/60-20-81 
RENAULT 9,1982 r . : zawieszenie przednie kpi., oś tylna, 
klapa tylna, lampy tylne, serwo i pompa hamulcowa, drzwi (4 
szt.), błotnik przedni prawy, - 350 zł. Gostyń, tel. 0608/77-81-42 
RENAULT 9, 1982/92 r. : różne części. Legnica, tel. 
076/857-53-05,076/722-95-33 po godz. 18,0604/80-17-56 
RENAULT 9,1984 r . : części z  rozbiórki. Prusice, woj. wro
cławskie, tel. 071/312-53-41
RENAULT 9,1985 r., 1400 ccm, benzyna: wszystkie części z 
rozbiórki. Prusice k. Trzebnicy; tel. 071/312-53-41, 
071/312-63-41
RENAULT 9 GTS, 1987 r., 1400 ccm. benzyna : wszystkie 
części z  rozbiórki, silnik, skrzynia biegów, stan b. dobry. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-77-83,0608/02-34-27 
RENAULT 9,11,1400 ccm : gażniki (Weber, Solex), kolekto
ry, obudowa filtra, alternator, pompa hamulcowa, pompa wody, 
kolumna kierownicy + stacyjka, głowica, drzwi, klapa tylna, 
szyby, moduł, aparat zapłonu, lampy tylne, reflektory (do Re
naulta 11, 98 r.), elementy wnętrza i inne. Niechlów, tel. 
065/543-56-45,0605/12-71-19 
RENAULT 9,11,1600 ccm, diesel: silnik, różne części. Ole
śnica, tel. 071/315-40-51
RENAULT 9,11,1983 r . : drzwi prawe (2 szt.), tylna klapa, 
tylny lewy błotnik, deska rozdz., siedzenia, stan b. dobry, ta

picerka, serwo, szyby, zbiornik spryskiwaczy. przełączniki, 
inst elektr., wentylator, lampa tylna, tylny Zderzak, wykładzi
na podłogowa. Gromadka, tel. 076/817-23-32 (grzecznościo-
wy)
RENAULT 9,11,19: silnik, zawieszenie, oblachowanie. Pru
sice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
RENAULT ALPINE, 1987 r . : części z demontażu. Wrocław, 
tel. 071/329-26-61 wewn. 53,0502/99-49-37 
O  RENAULT C -3 5 ,1991 r. 2.5 D, 2.1 D: s iln ik  (2.1 

D), częśc i s iln ika (2.5 D), skrzynie biegów, zawie
szenia, chłodnica, półosie, reflektory i inne. Choj
nów, tel. 076/818-12-27,0603/07-36-38 84014601 

RENAULT CLIO :zderzaki, drzwi prawe i lewe z 94 r. Mierzo- 
wice, gm. Prochowice, tel. 0606/10-64-73 
RENAULT CLIO : różne części. Prusice, tel. 071/312-54-64 
RENAULT CLIO : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, wzmoc
nienie czoł., belka pod silnik, reflektory, lampy tylne, kierun
kowskazy, klapa tylna, wahacze, zwrotnice, kolumny McPher
sona, lusterka, chłodnice, wentylator, inne. Siechnice, tel. 
071/311-39-14, 0602/71-26-65 
RENAULT CLIO : zderzaki. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
RENAULT CLIO : ćwiartka prawa tylna, lampy, zderzaki, ma
ski, koła i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
RENAULT CLIO : maska, zderzaki, błotniki, grill, listewka pra
wa reflektora, górny pas, licznik, Twingo: zderzaki, błotniki, 
wzmocnienie czołowe, Renault 5: drzwi lewe, zderzak przed? 
ni, grill, Renault 21: drzwi, tylna klapa sedan, półoś prawa, 
stabilizator. Wrocław, tel. 0605/20-85-98 '
RENAULT CLIO II: poduszki powietrzne, błotniki, drzwi (mo
del 3-drzwiowy), chłodnice, wahacze, półosie, skrzynie bie
gów, McPhersony, belka tylna, zderzaki, felgi aluminiowe R16 
x 100, nowe i inne różne. Wrocław, tel. 0502/93-90-21 
RENAULT CLIO : różne części. Wrocław, tel. 071/398-96-27, 
0502/39-80-76
RENAULT CLIO, 1992 r., 1800 ccm, 16V: poduszka pod sil
nik, wahacz przedni, elem. deski rozdzielczej, pompa wspo
magania, deska rozdzielcza (górna część), podszybie plasti
kowe. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
RENAULT CLIO, 1992 r . : lampa lewa tylna. Kłodzko, tel. 
074/647-12-26,074/868-72-31 
RENAULT CLIO, 1992 r., 1200 ccm, ENERGY: silnik, alter
nator, głowica, tarcze ham., sprzęgło, łapy silnika, gażnik, 
pompa wody, piasta prawa, inne części. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73,0603/23-45-49 
RENAULT CLIO, 1993 r., 1900 ccm, diese l: części silnika, 
głowica kpi., blok silnika, korbowody, tłoki, wał z  panewkami, 
pompa vacum, pompa wtryskowa Bosch i inne części, od 50 
zł. Namysłów, tel. 077/410-29-89 
RENAULT CUO, 1995 r.: lusterko lewe - 80 zł, zderzak przed
ni -100 zł, zderzak tylny -100 zł. Wrocław, teł. 071/349-26-63 
RENAULT CUO, 1996/97 r. model przejściowy: lampy tylne. 
Wrocław, tel. 0605/10-83-08
RENAULT CLIO, 1997 r. I: zderzak, guma pod zderzak oraz 
listwa pod reflektory (1999 r.). Groblice, tel. 071/311-76-55 
RENAULT CLIO II, 1999 r.. 1200 ccm : skrzynia biegów, pół
osie. kolumna kierownicy, lusterka, elementy zawieszenia, 
licznijęi, błotnik tylny, foetle, podłużnica przednia, plastiki. 
Lwówek Śląski, tel. 0603/33-73-96 
RENAULT CLIO I, II: wózek, wahacze, zwrotnice, kolumny 
McPhersona, półosie, listwa kier., stabilizator. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,071/314-38-54 
RENAULT ESPACE :. maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czoł., chłodnice, obud. + wentylatory, klapa tyl
na, fotel i inne części. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
RENAULT ESPACE, 1992 r., 2900 ccm, benzyna: silnik - 700 
zł. komputer - 300 zł. Trzebnica, tel. 071/312-08-03 
RENAULT EXPRESS: atrapa, zderzak, belka pod silnik, drzwi 
tylne. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT EXPRESS  : klapa tylna kpi. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,071/314-38-54 
RENAULT E X PR ESS  : lampy tylne. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
RENAULT KANGOO: błotniki, lusterka, zderzaki, sterownik 
radia + wyświetlacz. Mierzowice, gm. Prochowice, tel. 
0606/10-64-73
RENAULT KANGOO : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, 
wzmocnienie czoł., reflektory, lusterka, wahacze, belka silni
ka, kolumny McPhersona, klapa tylna, chłodnice, wentylator 
+ obud., inne części. Siechnice, tei. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
RENAULT KANGOO: drzwi przednie prawe. Trzebnica, tel. 
0606/40-03-11
RENAULT KANGOO: halogeny, możliwość wysyłki, - 200 zł. 
Wrocław, tel. 0501/61-01-37
RENAULT KANGOO: silniki, skrzynie biegów, zawieszenia, 
bok prawy, drzwi prawe, lampy i inne. Wrocław, tel. 
0503/74-80-58
RENAULT KANGOO  : różne czę śc i, Wrocław, tel. 
071/398-96-27.0502/39-80-76 

O  RENAULT KANGOO, 1998/01 r . : ty ln£zderzak, 
tylne lampy, układ kierowniczy, tylne i przednie 
drzwi, ty lne ćwiartki, deska, siedzenia, zaw iesze
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 LAGUNA KOMBI: zderzak tylny. Mierzowice. gm. 
Prochowice, tel. 0606/10-64-73 
RENAULT LAGUNA : zderzak przedni, używany, -150 zł. 
Nowa Ruda. tel. 0607/61-56-54 
RENAULT LAGU N A : różne części. Poznań, tel. 
0503/57-63-32
RENAULT LAGU N A: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czoł., wahacze, kolumny McPhersona, zwrotni
ce, belka pod silnik, reflektory halog., kierunkowskazy, lampy 
tylne, klapa tylna, lusterka, inne. Siechnice, tel. 071/311-39-14. 
0602/71-26-65
RENAULT LAGU N A: (5-drzwiowy), klapa tylna kpi. ♦ blen
da. drzwi przednie, prawe kpi., tylne lewe kpi., oś tylna. Smar
dzów. tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
RENAULT LAGUNA KOMBI: półka tylna z roletą bagażnika. 
Trzebnica, tel. 071/312-32-91
RENAULT LAGUNA: zderzaki. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
RENAULT LAGUNA: halogeny, możliwość wysyłki, • 200 zł. 
Wrocław, tel. 0501/61-01-37
RENAULT LAGU N A: drzwi prawe tylne, górny pas, zderza
ki, listwa klapy do kombi, lampa lewa tylna, Megane: dolny 
pas, maska, zderzaki, ramka i zaślepka lewego halogenu, 
Espace III: zderzak przedni, kierunek prawy, Kangoo: zde
rzak przedni. Wrocław, tel. 0605/20-85-98 
RENAULT LAGUNA: klapa tylna. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
RENAULT LAGU N A  : różne części. Wrocław, tel. 
071/398-96-27,0502/39-80-76 
RENAULT LAGUNA, 3000 ccm, V 6 : skrzynia biegów, szyby, 
półosie. Złotoryja, tel. 076/878-79-13,0606/25-90-63 
RENAULT LAGUNA, 1994/00 r., 2200 ccm. diesel: skrzynia 
biegów - 650zł. korbowody, podgrzewacz, ramki drzwi, wnę
trze, taśma pod kierownicę, poduszka silnika prawa, pedały, 
głowice z zaworami, ramka lewa tylnej szyby trójkątnej, inne. 
Leszno, tel. 0605/82-85-18
RENAULT LAGUNA, 1994/99 r . : lusterka lewe i prawe kpi., 
ręcznie lub el. regulowane i podgrzewane. Wrocław, tel. 
0604/94-65-21
RENAULT LAGUNA, 1995/96 r. poj. 1.4-2.0E: różne części. 
Legnica, tel. 0604/80-17-56 ^
O  RENAULT LAGUNA, 1995/99 r . : przednie ćwiart

k i oraz tylna prawa, dach, drzwi, lusterka, tylna 
klapa, poduszka pow., koła z  oponam i, tapicer-

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 58 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 15.05.2001



ka, p lastik i, deska, ty lne lampy, ty ln y  zderzak, 
półosie, elementy s iln 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 . : duto części! Wilkowice, lei. 
065/534-11-53
RENAULT LAGUNA, 1997 r .: zderzaki, wzmocnienie przed
nie. Wrocław, tel. 0602/88-49-71 
RENAULT LAGUNA, 1998 r., 2200 ccm. turbo D Safrane, 
Espace: silnik lub części, tłoki. itp. Lubin, tel. 076/842-36-18, 
0603/39-69-17
RENAULT LAGUNA KOMBI. 1998 r .: dach. błotnik tylny pra
wy do wersji 5-drzwiowej, zderzak przedni z  halogenami. 
Lubin. tel. 076/843-63-97
RENAULT LAGUNA. 1998 r.. 1900 ccm. diese l: silnik, stan 
idealny. 35 tys. km. Wrocław, tel. 0502/20-37-86 
RENAULT LAGUNA. 1999 r . : ćwiartka przednia lewa. Po
znań, tel. 061/848-28-79
RENAULT LAGUNA. 2000 r., 1800 ccm : chłodnica, chłodni
ca klimatyzacji, lampa zesp. przednia prawa. Wrocław, tel. 
0606/85-48-99
RENAULT LAGUNA, MEGANE: przedni zderzak. Wałbrzych, 
tel. 0607/36-85-64
RENAULT LAGUNA, MEGANE. 1900 ccm, d ie se l: silnik, 
skrzynia biegów, zawiesz., konsola, liczniki, dużo części 
blach., drzwi, lampy, p lastiki 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 M ASTER: drzwi tylne prawe - 40 zł. Leszno, tel. 
0603/05-84-80
RENAULT MASTER : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czoł., chłodnice, reflektory, obudowa + wenty
latory, lusterka, halogeny. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
RENAULT M ASTER: wałek sprzęgła, napęd prędkościomie
rza, wieniec koła zamachowego (nowy, do 2.5 D). Wrocław, 
tel. 071/781-74-96 po godz. 20 
RENAULT MASTER, 1988/97 r., 2500 ccm, turbo D : silnik 
kpi., skrzynia biegów (5). elementy blacharki, elementy za
wieszenia, resory, wahacze, urządzenie do klimatyzacji roz
ruchu, alternatory, rozruszniki, szyby i inne. Góra, tel. 
065/543-31-71,0601/91-97-74

O  RENAULT M ASTER, 1991 r. 2.5 D  i  2.1 D: s iln ik  
(2.1 D), c zęśc i s iln ik a  (2.5 D), skrzyn ie  biegów, 
zaw ieszenia, chłodnica, pó łosie, reflektory i inne. 
C ho jnów , te l. 076/818-17-45, 0603/07-36-38 
84014611

RENAULT MEGANE KOMBI: półka tylna - 80 zł. Leszno, tel. 
0603/05-84-80
RENAULT M EGANE: zderzak przedni. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-15-80
RENAULT MEGANE SCENIC: maska, błotniki, zderzaki, re
flektory. belka pod silnik, drzwi, chłodnica, wentylator + obud., 
klapa tylna, fotel pasażera + poduszka pow. Siechnice, tel. 
071/311-39-14.0602/71-26-65 
RENAULT M EGANE: felga stalowa 15" Megane II. czujnik 
do klimatyzaql Megane I. R-21 błotnik przedni lewy. Torzym, 
tel. 068/341-38-49
RENAULT M EGANE : zderzak tylny. Wrocław, tel: 
0501/81-36-18
RENAULT M EGANE : różne części. Wrocław, tel. 
071/398-96-27.0502/39-80-76 
RENAULT MEGANE, 1995/01 r.: lusterka boczne, lewe i pra
we, reguł, ręcznie, podgrzewane, el. regulowane, czarne. 
Wrocław, tel. 0604/94-65-21
RENAULT MEGANE. 1995/96 r. poj. 1.4 - 2.0E: różne części. 
Legnica, tel. 0604/80-17-56
RENAULT MEGANE. 1996 r.: zderzak przedni. -110 zł. Pacz
ków, tel. 0606/99-56-29
O  RENAULT MEGANE, 1996/00 r.: dach, tylne drzwi, 

amortyzatory, zw rotnice, wahacze, koła, klimaty
zacja, deska rozdzie lcza, tapicerka, s iln ik  1.4,1.6, 
1.9 D, skrzyn ia  biegów, przednie ćw iartk i, progi, 
uszcze lk i, ty lne lampy, p lastik i, f iltr  pow ietrza i 
inne. Św idn ica, tel. 0604/82-66-90,0607/64-52-82 
87020201

RENAULT MEGANE. 1997 r . : zderzaki, błotnik oraz listwy 
pod reflektory. Groblice, tel. 071/311-76-55 
RENAULT MEGANE, 1998 r., 1600 ccm : silnik, głowica, roz
rusznik. alternator, półoś lewa, tarcze ham.. deska, chłodni
ca, szyby, nagrzewnica, amortyzator przedni lewy, inst. el. do
1.4 i 1.6, wygłoszenie maski. Oleśnica, teł. 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 KOMBI. 2000 r . : drzwi tylne (prawe, 
lewe) kpi., klapa tylna kpi. + szyba. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,071/314-38-54 
RENAULT MEGANE, LAGU N A : maski, błotniki, reflektory i 
inne. Trzebnica, teł. 0606/40-03-11 
RENAULT RAPID : lampa, maska, tylna część nadwozia, 
zawieszenia, zderzaki i inne. Wrocław, teł. 0601/72-56-81 
RENAULT RAPID, 1992 r., 1600 ccm. d iesel: silnik, skrzynia 
biegów + wszystkie części z  demontażu. Legnica, tel. 
0605/85-58-00
RENAULT SA FR A N E  : ćwiartka tylna lewa. .. tel. 
0601/72-24-92
RENAULT SAFRAN E: zawieszenie tylne kompl. Prusice, tel. 
071/312-54-64
RENAULT SAFRAN E: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czoł., wahacze, zwrotnice, kolumny McPherso
na, belka pod silnik, chłodnice, obud. * wentylatory, klapa tyl
na, reflektory halog., lusterka, fotele, inne. Siechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT SAFRANE. 2000 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie tylne. Siechnice k. Wrocławia, tel. 0602/71-26-65 
RENAULT SA FR A N E  : pompa ABS . Wrocław, tel. 
0503/84-95-13
RENAULT SAFRANE. 1993 r„ 2000 ccm : zderzak przedni • 
200 zł. przełączniki w konsoli -120 zł. podsufitka -100 zł, 
silniczki szyb przednich -100 zł/szL. tapicerka drzwi. Świdni
ca. tel. 074/856-80-66.0607/38-99-75 
RENAULT SAFRANE. 1993 r., 2200 ccm. benzyna: silnik z 
osprzętem, uszkodzony, inne części. Żarów, tel. 
074/858-00-32 w godz. 10-18,0607/45-56-57 
RENAULT SAFRANE. 1994 r.. 3000 ccm, V 6 : fotele, kokpit, 
plastiki, licznik, elementy zawieszeń, lusterko wewnętrzne, 
pompa hamulcowa, silniki wiatraków, silnik nadmuchu, ser
wo. drobne części. Oława. tel. 071/368-77-55,0602/74-84-24 
RENAULT SAFRANE. 1994 r., 2200 ccm, benzyna: skrzynia 
biegów+blenda tylna,-1.900 zł. Wrocław, tel. 0608/69-73-30 
RENAULT SAFRANE, 1995 r . : sprzęgło, tapicerka, zbiorni
czek spryskiwacza, siłowniki klapy tylnej, zegar, plastiki, lam
pa tylna. Wrocław, tel. 071/343-94-14,0602/28-89-03 
RENAULT SCENIC: hak. zderz;* przedni i tylny. Kierzowi- 
ce, gm. Prochowice, tel. 0606/10-64-73 
RENAULT SCEN IC  : różne części. Wrocław, tel. 
071/398-96-27,0502/39-80-76 
RENAULT SCENIC. 1997 r . : drzwi tylne kpi., plastik tylny 
prawy kpi. do bagażnika, półosie. wahacze, wózek, Estwa kier., 
kolumny McPhersona. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
071/314-38-54
O  RENAULT SCENIC, 1997/01 r . : maska, zderzak, 

lampy, grill, błotnik, nadkole, drzwi, lusterka, ty l
na klapa, prawa przednia ćw iartka, ty lne  ćwiart
k i, prawy próg, p oduszki boczne, siedzenia, de

ska, amortyzatory,, wahacze*, pó łosie, zwrotnice, 
komputer z  kluczem , skrzyn ia biegów, s iln ik  1.'6,
2.0,1.9 D, łapy siln ika, k lłm atyzacja;koła z. opo
n am i, u s z c z e 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, 2000 r . : drzwi tylne, prawe kpi. Smar
dzów. tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
RENAULT TRAFIĆ  : różne części. O leśnica, tel. 
071/315-40-51
RENAULT TRAFIĆ : wahacze, deska rozdzielcza. Ostrów 
WIkp.. tel. 062/739-61-30,0604/64-12-47 
RENAULT TRAFIĆ : maska, błotnik, zderzak, drzwi prawe. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT TRAFIĆ, 2500 ccm, d iese l: wieniec kola zama
chowego. nowy. Wrocław, tel. 071/781-74-96 po godz. 20 
RENAULT TRAFIĆ: silnik 2.1 D, stan b. dobry, oclony, • 2.300 
zł. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
RENAULT TRAFIĆ : serwo, pompa hamulcowa, aparat za
płonu, gażnik, obudowa filtra powietrza, czujniki, zamki drzwi, 
stacyjka, nagrzewnica, podnośniki szyb, światła tylne, zawia
sy i rygle drzwi tylnych. Wrodaw, tel. 071/343-80-83 wewn. 
279,0605/33-93-93
RENAULT TRAFIĆ, 1983 r., 2100 ccm, d iesel: pompa wtry
skowa - 700zł, zderzak przedni-150zł, szyba przednia drzwi, 
sanki z  zawieszeniem przednim, skrzynia biegów (5), inne. 
Wschowa, tel. 0608/^3-23-69

O  RENAULT TRAFIĆ, 1985/93 r . : maska, błotniki, 
komplet drzwi, belka przednia, atrapa, dach Maxi, 
prawa podłużn ica, lampy przód I tył, lusterka, 
w szystk ie  częśc i mech., s iln ik  2068 ccm  diese l 
(idealny), skrzynia biegów (5), s iln ik i 2068 D, 2500 
D i skrzyn ia b iegów (5) w częściach  ukł. k ierow
n iczy  ze wspomaganiem, p lastiki i w ie le innych. 
Legnica, tel. 0606/68-30-86 84014781

RENAULT TRAFIĆ, 1986 r. : różne części. Wrocław, tel. 
071/312-53-41
RENAULT TRAFIĆ, 1987 r .: silnik o poj. 2.1 diesel, skrzynia
biegów (5), drzwi, zawieszenie, półosie. McPhersony, piasty.
serwo, koła. lampy, stacyjka, zamki, klamki. Mierzowice, gm.
Prochowice, tel. 0606/10-64-73
RENAULT TRAFIĆ, 1987 r., 1400 ccm, benzyna: wszystkie
części z  rozbiórki. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41,
071/312-63-41
O  RENAULT TRAFIĆ, 1991 r. 2.5 D, 2.1 D: s iln ik  (2.1 

D), częśc i s iln ika  (2.5 D), skrzynie biegów, zawie
szenia, chłodnica, półosie, reflektory i inne. Choj
nów, te l. 076/818-17-45,0603/07-36-38 84014621 

RENAULT TRAFIĆ, 1991/92 r.. 97 tys. km : skrzynia biegów 
(5), - 1.700 zł. Zgorzelec, tel. 0602/74-24-83, 
0049/17-21-50-56-51 k
RENAULT TRAFIĆ, 1992 r., 2100 ccm, diesel: głowica, tule
je z  tłokami. Gromadka, tel. 076/817-20-73,0601/75-93-91 
RENAULT TRAFIĆ, 1992/93 r.. 2500 ccm. diesel: wał korbo
wy, koło zamachowe, sprzęgło, rozrusznik, wahacze, piasty, 
oś tylna, lampy przednie i tylne, maska, drzwi, błotniki, belka 
pod chłodnicę, plastiki, ukł. kierowniczy i inne. Legnica, tel. 
0602/23-11-56
RENAULT TWINGO: bębny kpi. z  linkami, tylna półka. Ole
śnica, tel. 0601/93-67-66
RENAULT TWINGO : maska, błotniki, zderzaki, wzmocnie
nie czoł., reflektory, chłodnice, drzwi, belka pod silnik, klapa 
tylna, oś tylna, kolumny McPhersona, inne. Siechnice, tel. 
071/311-39-14.0602/71-26-65 
RENAULT TWINGO: zderzaki. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
RENAULT TWINGO : błotnik przedni lewy. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
RENAULT TWINGO. 1998 r . : dach. drzwi, ćwiartka prawa, 
osprzęt sinika, silnik na części, błotnik prawy, lampy tylne i 
inne. Jelenia Góra. tel. 0603/45-73-54 
ROB UR, diesel: nowe, wał napędowy, pompa wtryskowa oraz 
używane: szyby, uszczelniacze silnika i inne. - 300 zl. Źłobi- 
zna, tel. 077/411-21-83
ROBUR, 1986 r., d ie se l: różne części..Wojkowice, tel. 
071/311-76-55
ROBUR, 1988 r„ diesel: kompl. koła 650x20, stan b. dobry, 6 
szt., pompa wtryskowa, rozrusznik, alternator, skrzynia bie
gów, przednie zawieszenie po regeneracji inne. Kobierzyce, 
tel. 0603/94-97-53
O  ROBUR, IFA, FO RTSCHRITT: agregaty, sprężar

k i, c zęśc i zamienne, sprzedaż wysyłkowa, akce
soria, serw is na m iejscu. B ie lany Wrocławskie, 
u l.  W ro c ła w sk a  1a, te l. 071/311-27-88, 
0603/08-05-08 81009501

RO VER100,90,1997 r . : różne części. Byczyna, woj. opol
skie, tel. 0607/43-11-43
ROVER 200.1998 r.: przedni prawy błotnik, - 80 zł. Bierutów, 
tel. 071/314-68-16,0606/80-86-05 
ROYER 200,400,90,1995 r . : różne części. Byczyna, woj. 
opolskie, tel. 0607/43-11-43
ROVER214,1990 r., 1400 ccm, benzyna: drzwi, szyby, skrzy
nia biegów, zawieszenie przednie, zawieszenie tylne, tapicer
ka, dach. sinik, zbiorniki, rozrusznik, alternator, drążek kie
rownicy i inne. Legnica, teł. 0503/79-03-27 
ROVER 214,1998 r., 1400 ccm : skrzynia biegów, ćwiartka 
przednia, elementy zawieszenia, półosie, klimatyzaqa, lam
py, szyby i inne. Lwówek Śląski, tel. 0603/33-73-96 
ROYER 214,216,1994 r . : McPherson przedni, zaciski ha
mulcowe, tarcze hamulcowe, pompa ABS, stabilizator przed
ni. Wrodaw, tel. 0501/81-36-18 
ROVER 420,2000 ccm, TD i: wózek, wahacze, półosie, ko
lumny McPhersona, zwrotnice, listwa kier., stabilizator. Smar
dzów. teł. 071/398-33-51,071/314-38-54 
ROVER 420,1998 r. 4-drzwiowy: klapa tylna, - 350 zł. Wro
daw. tel. 0503/83-47-87
ROVER 75.1999 r .: zderzak przedni i tylny -150 zł/szL Wro
daw. tel. 0503/83-47-87
ROYER 800,1986/92 r . : różne częśd. Byczyna, woj. opol
skie, tel. 0607/43-11-43
ROYER 820 Tl SEDAN, 1993 r., 2000 ccm, turbo: podłużni
ca, dach, drzwi, szyby, lusterka, zderzak tylny, klapa, ABS, 
felgi aluminiowe 16”, klimatyzacja, serwo. zawieszenie, układ 
kierowniczy i wydechowy i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
ROYER 820,825,1992/96 r., 80 tys. km, 2000 ccmr DOHC: 
silnik kpi., stan b. dobry, skrzynia biegów (5), zawieszenie 
przednie i tylne, lampy przednie i tylne, podłużnice, dach, błot
niki tylne, środek kpi. Góra, tel. 0601/91-97-74 
ROYER MONTEGO, AUSTIN KOMBI: drzwi, skrzynia bie
gów 2.0 E. Wrocław, tel. 0601/75-64-57 
ROYER MONTEGO, METRO : różne częśd. Byczyna, woj. 
opolskie, teł. 0607/43-11-43
SAAB 900,1996 r .: felgi aluminiowe, oś tylna, tarcze hamul
cowe tyłne, piasty, amortyzatory. Wrocław, tel. 071/328-13-11 
SAAB 9000 C D : zderzak. Wrocław, teł. 0501/81-36-18 
SAAB 9000 CSE, 1998 r„ 2300 ccm, turbo: części przodu i 

, tyłu, zawieszenia, poduszki pow. Wrocław, teł. 0606/62-65-10 
SCANIA 143: alternator - 300 zł, rozrusznik -1000 zł, nowe. 
Lubin. teł. 0600/16-46-52
SEAT CORDOBA: zderzak tylny. Wrodaw. tel. 0501/81-36-18 
SEAT CORDOBA, 1994/98 r.: lusterka boczne, lewe i prawe, 
reguł, ręcznie, czarne, stan idealny. Wrocław, tel. 
0604/94-65-21
SEAT CORDOBA. 1995 r.: poduszki pow., zawieszenia, ABS, 
drzwi, skrzynia biegów (5) i inne. Polkow ice, tel. 
0607/10-78-54
SEAT CORDOBA, 1996 r., 1400 ccm, benzyna: różne częśd 
oprócz lamp i blacharki. Legnica, tel. 076/857-53-05 
SEAT CORDOBA, IBIZA, 1900 ccm, diesel. 1400.: dach do

vario, różne częśd blacharskie.!'mechaniczne. Nyąa, tel. 
0606/26-63-23,
SEAT IBIZA, 900 ccm-: skrzynia biegów (5), rozrusznik, linka 
szybkośdomierza, poduszka skrzyni biegów. Oleśnica, tel. 
071/314-98-47
SEAT IBIZA: zderzak, lampy, maska silnika, kierunkowska
zy i Inne. Wrocław, tel. 0601/87-45-18,0605/95-16-02 
SEAT IBIZA, 1200 ccm : skrzynia biegów uszkodzona, na 
części. -150 zł. Żagań, tel. 068/377*01-34 w godz. 9-17 
SEAT IBIZA, 1986 r., 1500 ccm : 3-drzwiowy, różne częśd. 
Świdnica, tel. 0605/46-25-03
SEAT IBIZA, 1988 r .: drzwi kpi. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
SEAT IBIZA, 1989 r . : dach, klapa tylna, drzwi prawe i lewe, 
szyby. Wrodaw, tel. 071/367-29-81 wieczorem 
SEAT IBIZA, 1989 r., 1200 ccm : maski, drzwi, szyby, lampy, 
zawieszenia, ukł. kierowniczy, atrapa, koła i inne. Legnica, 
tel. 0608/82-95-68
SEAT IBIZA, 1989 r., 1700 ccm, diesel: różne części. Wro
daw, tel. 0603/50-24-52
SEAT IBIZA, 1990 r., 1200 ccm : silnik + dokumentacja, re
flektory, przekł. kierownicy. Lubań, tel. 075/722-33-79 
SEAT IBIZA, 1990 r., 1500 ccm : klapa tylna, drzwi tylne pra
we, lampy tylne, kolumny McPhersona. Oława, tel. 
071/368-19-33,0602/74-84-24 
SEAT IBIZA, 1990/93 r. : różne części. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
SEAT IBIZA, 1991 r . : drzwi kpi., klapy tylne, zawieszenie i 
inne. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
SEAT IBIZA, 1991 r., 900 ccm, 1200,1500: silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenie, lampy, chłodnica, ćwiartki, wnętrze auta, 
osprzęt silnika, koła, szyby, maska, drzwi, bak i inne. Wał
brzych, tel. 074/846-49-57
SEAT IBIZA, 1992 r., 1500 ccm : szyby, drzwi, klapa tylna, 
silnik na części, skrzynia biegów (5) i inne. Wrocław, tel. 
0608/74-80-26
SEAT IBIZA, 1992 r., 1200 ccm 3-drzwiowy: częśd mecha
niczne, części blacharki. Wschowa, tel. 0607/49-22-85 
SEAT IBIZA, 1993 r .: maska, błotniki, tapicerka do 3-drzwio
wego, zawieszenia, częśd blacharki, szyby, klapa tylna, lam
py, zderzaki, silnik 1.9 D, chłodnice, wzmocnienia, silnik 1.3
E. Bolesławiec, tel. 0608/47-98-06 
SEAT IBIZA, 1993 r., 1900 ccm, d iese l: silnik ze skrzynią 
biegów, częśd blacharskie, zawieszenie, chłodnica, szyby. 
Bolesławiec, tel. 0608/47-98-06 ■
SEAT IBIZA, 1993 r., 1200 ccm : wszystkie częśd używane. 
Wrocław, tel. 0601/70-17-36
SEAT IBIZA, 1994/98 r . : lusterka boczne, lewe i prawe, re
guł. ręcznie, czarne, stan idealny/Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
SEAT IBIZA, 1995 r .: drzwi tylne, klapa bagażnika, progi ze 
słupkami, ćwiartki tylne, lampy tylne, nagrzewnica, szyby, pia
sty, stabilizator, siedzenia. Legnica, tel. 0608/89-30-44 
SEAT IBIZA, CORDOBA. 1996/99 r .: reflektory, kierunkow
skazy, atrapa, zaślepki halogenów. Wrocław, tel. 
0601/59-21-76
SEAT IBIZA, MALAGA, 1988 r.,-87 tys. km, 1200 ccm : silnik

1,2, stan b. dobry, głowica, zawiesz., amortyzatory, drzwi, roz
rusznik, alternator, ukł. kierów, i inne. Biała, tel. 077/438-71-22. 
077/438-77-58
SEAT MALAGA, 1990 r . : różne częśd. Grabów no 33, tel. 
065/543-68-78
SEAT TOLEDO : drzwi tylne, lewe -150 zł, skrzynia biegów
(5) - 400 zł, McPhersony przednie i 1 tylny - 80 zł/szt., btotniki 
tylne - 350 zł/szL, tylna ścianka - 200 zł, klapa tylna - 250 zł, 
głowica • 300 z ł . ., tel. 0609/16-61-28 
SEAT TOLEDO : tapicerka drzwi, czarna, -150 zł. Głogów, 
tel. 076/833-90-70
SEAT TOLEDO : kompletna klimatyzacja. Leszno, tel. 
0603/77-52-88
SEAT TOLEDO: różne częśd. Poznań, tel. 0503/57-63-32 
SEAT TOLEDO: pompa wspomagania kier., półoś długa, licz
nik. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
SEAT TOLEDO : klapa tylna kpi. + szyba. Smardzów, tel. 
071/398-33-51 .-071/314-38-54 
SEAT TOLEDO, 1800 ccm : wszystkie części używane. Wro
daw. tel. 0601/70-17-36
SEAT TOLEDO, 1991/97 r .: lusterka lewe i prawe kpi., czar
ne, ręcznie regulowane, stan idealny. Wrocław, tel. 
0604/94-65-21
SEAT TOLEDO, 1992 r.: tapicerka, zawieszenia, klapa tylna, 
drzwi, chłodnica, silnik 1.8, zderzak tylny, belka pod silnik. 
Bolesławiec, tel. 0608/47-98-06 
SEAT TOLEDO, 1992 r . : częśd silnika, podłużnice, dach, 
drzwi, częśd zawieszeń, klapa tylna, fotele oraz progi. Zielo
na Góra, tel. 0605/46-84-56
SEAT TOLEDO, 1992 r., 2000 ccm: drzwi, zawieszenia, skrzy
nia biegów (5), alternator. Zgorzelec, tel. 0607/74-86-69 
SEAT TOLEDO, 1992/94 r . : listwy dachowe, drzwi prawe 
(przednie i tylne), atrapa. Zielona Góra, tel. 0601/88-26-80 
SEATTOLEDO, 1992/98 r. 1.9 TDI, 1.6,2.0 E, 1.9TD: częśd 
silnika, filtr powietrza, drzwi, klamki, podnośniki elektryczne, 
lampy tylne, nadkola, lusterka, konsola, Japy", półosie, wa
hacze, chłodnica, listwa pod grill, wzmocnienie czołowe, wspo
maganie, belki, poduszki pow. Wrodaw, tel. 0602/26-76-79 
SEAT TOLEDO, 1993 r.. 2000 ccm 1800,1600 ccm: dach. 
podłużnice, drzwi, lampy, klapa, lusterka, serwo, nagrzewni
ca, zawieszenie, ukiad kierowniczy, fotele, tapicerki, chłodni
ca, osprzęt silnika, skrzynia biegów, układ wydechowy i inne. 
Legnica, tel. 0603/80-26-88
SEAT TOLEDO, 1993 r .: półosie, drzwi z szybami, tapicerka, 
licznik. Prochowice, tel. 0605/43-54-20,076/858-47-61 
SEAT TOLEDO, 1993 r . : rozrusznik, półoś, dach, belka tyl
na, nagrzewnica, piasty przednie, szyby drzwi przednich, drą
żek stabilizatora. Wrodaw, tel. 0600/37-35-61 
SEAT TOLEDO, 1994 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna : 
tapicerka, podłużnica prawa, słupek lewy+próg, błotnik lewy, 
głowica. Mirsk, tel. 0608/35-52-16 
SEAT TOLEDO, 1994 r.: ćwiartka tylna prawa, • 300 zł. Ostrów 
WIkp., tel. 0603/84-88-05
SEAT TOLEDO, 1995 r . : półka bagażnika. Bolesławiec, tel. 
0608/18-83-69
SEAT TOLEDO. 1995 r .: drzwi -120 zł, kołyska -120 zł, szy
by boczne - 60 zł, lampy tylne - 60 zł, słupki, progi, błotnik 
tylny, podłużnica prawa, plastiki, rozrusznik, kierownica, kom
puter. Bolesławiec, tel. 0602/63-54-25 
SEAT TOLEDO, 1996 r., 1800 ccm : silnik, skrzynia biegów. 
Lubomierz, tel. 075/783-36-94,0603/87-91-52 
SEAT TOLEDO, 1997 r., 30 tys. km, 1900 ccm, SD i: dół silni
ka bez głowicy, - 1.200 zł. Wschowa, tel. 0606/64-50-85 
SEAT TOLEDO, 2001 r., 1900 ccm, TD i: drzwi, zawieszenie, 
skrzynia biegów, konsola, inne. Wrodaw, tel. 0605/36-53-43 
O  SEA TTO LED O II,LE O N ,2000r. 1400,1600,1800, 

1900 ccm  TDi: maska, drzw i, zderzaki, lampy, 
szyby, poduszki pow., fotele, plastiki wnętrza, kli
matyzacja, osprzęt siln ika, zaw ieszenia, skrzynia 
biegów, głowice, chłodnice, dach z  podsufitką,

błotniki tylne, koła 15",' lusterka, ukł. wydechowy 
I inne. Lubin, tel. 0603/04-19-15 84015021 

SEAT IBIZA, RONDA, MALAGA, TOLEDO, AROSA, MARA- 
BELLA, ALHAMBRA: silniki, skrzynie biegów, szyby, zawie
szenia, teleskopy, drzwi, klapy, maskirlampy, zderzaki, chłod
nice, błotniki, koła. Wrodaw, tel. 0601/71-51-51 
SILNIK PERKINS 3P 3-cylindrowy, stan b. dobry, do wózka 
widłowego, -  2.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-38-50. 
0601/56-29-10
SILNIK SW-266 : możliwość sprawdzenia, zamontowany w
Roburze • 1.500 zł. Borów, tel. 071/393-34-09 wieczorem
SILNIK SW-400 : głowica silnika SW-400, nowa, -1.100 zł.
Głogów, tel. 0501/62-27-65 po godz. 14
SILNIK SW-400 : alternator, nowy, • 300 zł. Lubin, tel.
0604/59-51-90
SILNIK SW-400, turbo: tłoki, fabrycznie nowe, z pierścienia
mi i sworzniami, 6 sztuk oraz pompa olejowa, nowa, cena - 
200 zł. Lubin. tel. 0502/60-93-39 
SILNIK SW-400 po remoncie, - 4.000 zł. Męcinka, woj. le
gnickie, tel. 0601/88-01-17
SILNIK SW-400 po remoncie, -6.000 zł, silnik Białoruś, -1.500 
zł. Strzelin, tel. 071/392-24-16,0606/35-02-93 
SILNIK SW-600, turbo kompletny, stan dobry, - 4.700 zl. Kłodz
ko, tel. 074/647-11-42
SILNIK SW-680: rozrusznik R-20, nowy, - 700 zł. Lubin, tel. 
0604/59-51-90
SKODA 105: tapicerka drzwiowa 4 szt., deska rozdzielcza,
zbiornik paliwa, pas przedni, śdanka tylna, zderzak tylny i
inne. Brzeg Dolny, tel. 071/319-58-45
SKODA 105 : różne częśd. Kamieniec Wrocławski, tel.
0607/64-85-01
SKODA 130 : głowica, stan b. dobry, • 260 zł. Kłodzko, tel. 
074/871-46-59
SKODA 105 L : tylna szyba, zapasowe koło, docisk sprzęgła,
książka napraw i eksploatacji Skody 105,120,130, - 50 zł.
Lubiąż, tel. 071/389-78-61,0607/54-83-59
SKODA 105 - 120 : silnik na gwarancji, bez głowicy - 590 zł
(zwrot starego), zestaw naprawczy silnika, głowica po remon-
de kapitalnym, rozrusznik oraz inne częśd, nowe i używane.
Lubin. tel. 076/846-30-98,0604/66-62-68
SKODA 105: gażnik • 40 zl, alternator - 40 zł, szyba tylna -
20 zł, maska przednia - 30 zł, klapa tylna - 20 zł. Rudno, woj.
wrocławskie, tel. 0607/82-2445
SKODA 105 S, 120 : docisk nowy, sprężyny zawieszenia,
amortyzatory, kolektor ssący i wydechowy, -150 zł. Wrodaw,
tel. 071/336-01-59
SKODA 105,120.1984 r .: różne częśd z demontażu. Młyń
sko. gm. Gryfów Śl., tel. 0601/57-2241 
SKODA 105,1984 r .: szyby boczne • 20 zł, drzwi • 50 zi/szl, 
szyba tylna - 40 zł, półosie tylne - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/316-52-94,0501/55-88-74 
SKODA 120,1986 r., 1 .1 ,12  : silniki, skrzynie biegów, za
wieszenia, chłodnice, szyby, klapa, maska, zbiornik paliwa, 
inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-57

SKODA 120,1986 r.: silnik po remonde, drzwi, bębny, szyba 
przednia, maska i inne. Remek, Wrodaw, ul. Karwińska 8 
SKODA 120 L, 1989 r .: skrzynia biegów, zawieszenie z ukła
dem listwowym, szyba tylna, akumulator, amortyzatory, zaci
ski, lampy, alternator, chłodnica, kierownica. Piława Górna, 
tel. 0602/60-1947
SKODA 105,120,1989 r . : skrzynie biegów, półośki, bębny, 
nagrzewnice, zawieszenia, błotniki, tylna szyba ogrzew., za- 
dski, przekł. kierownicza, gażnik, alternator, felgi, inne. Wro
daw, tel. 071/3444 2 42,0608/75-16-34 
SKODA 105,120: zbiornik paliwa, nowy, metalowy - 300 zł. 
Głuszyca, tel. 074/845-69-03
SKODA 105,120: skrzynia biegów - 50 zł, ukł. kierowniczy - 
30 zł, drzwi prawe uzbrojone, przód, tył - 20 zł/szt., klapa • 20 
zł, kpi. kół 14/175, silniczek wentylatora i wycieraczek, itd. 
Różyniec, tel. 076/817-28-92
SKODA FAVORIT: silnik oclony, skrzynia, półosie, - 400 zł. 
Bielany Wr., tel. 071/359-10-64 
SKODA FAVORIT, 1300 ccm : silnik, kompletna dokumenta
cja, skrzynia biegów, półosie. Karpacz, tel. 075/752-26-09, 
0607/40-34-26
SKODA FAVORIT: różne częśd mechaniczne (skrzynia bie
gów, silnik), elementy blacharki, plastiki, oś tylna kpi., inst. 
elektryczna i inne. Kłodzko, tel. 074/868-53-87 
SKODA FAYORIT, 1300 ccm : silnik, skrzynia biegów (5), 
oclone, na gwarancji, stan b. dobry i inne. Legnica, tel. 
0601/78-25-72,076022-95-21 w godz. 8-17 
SKODA FAYORIT : zderzak przedni. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-15-80
SKODA FAYORIT: różne częśd. Oleśnica, tel. 071/31540-51 
SKODA FAVORIT: klosze lamp cofania, lusterko wewn., twor- 
nik alternatora, zaczepy pasów bezp. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
SKODA FAVORIT: różne częśd blacharskie i mechaniczne. 
Wrodaw, tel. 0501/48-57-50
SKODA FAVORIT i  drzwi, silfiik w całości lub na częśd, al
ternator, zbiornik paliwa, licznik, nagrzewnica, aparat zapło
nu, wiązka elektr. przednia, lampa lewa tylna, mechanizmy 
wyderaczek, sprężyny, kolumny McPhersona, serwo, piasty 
przednie, zaciski ham., belka tylna tłumiki, kolumna kierowni
cza, stacyjka. Wrocław, tel. 352-83-37 po godz. 18, 
0604/75-20-57
SKODA FAVORIT: nowy błotnik, przedni, lewy, -150 zł. Wro
cław. tel. 0601/75-20-85
SKODA FAVORIT, 1991 r . : silnik, skrzynia biegów, zawie
szenie, lampy, koła, bak, maski, chłodnica, szyby, osprzęt sil
nika. Wałbrzych, tel. 074/84649-58 
SKODA FAVORIT, 1991 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0602/68-90-83
SKODA FAVORIT, 1993 r.. 60 tys. km, 1300 ccm : różne czę
śd, tył karoserii na kołach. Wrocław, tel. 0502/45-1247 
SKODA FAVORIT, 1995/00 r . : maska, błotniki, reflektory, 
drzwi, chłodnica, halogeny, pokrywa tylna, zderzaki, lampy 
tyłne, konsola, deska, tapicerka, półoś krótka, wentylator. 
Wrodaw, tel. 0601/8347-50
SKODA FAVORIT, FEU C IA : nowe drzwi, lampy, pas przedni 
(91 r.), szyby, częśd elektryczne, mechaniczne, zamki, paski 
klinowe gładkie, lakier koloru groszkowego, Felicia: hak (ory
ginalny, prod. niemieckjej), reflektor tylny, przedni lewy - 300 
zl. Wrocław, tel. 343-66-26
SKODA FAVORIT, FELICIA: zegary, silniczki wyderaczek, 
amortyzatory tylne, szyby boczne, drzwi, rozrusznik, luster
ka, szyberdach. Wrocław, tel. 071/345-68-78 
SKODA FELICIA: lampa przednia lewa, szyba tylna ogrze
wana, dywaniki do kombi, maska i inne. Oława, tel. 
071/302-81-84,0607/18-86-05
SKODA FELICIA: bagażnik, nowy, zamykany na kluczyk, fil-. 
my Bosal • 200 zł. Oława, tel. 071/313-9040 
SKODA FELICIA klimatyzacja kompletna, • 800 zł. Oława, 
tel. 071/302-8544,0602/70-20-85

SKO D A  FELIC IA -: zderzak przedni. Wałbrzych, tel. 
0502/23-04-67
SKODA FELICIA KOMBI :lampy, zderzaki. Wrocław, tel. 
0502/2943-24 '
SKODA FELICIA: zderzak przedni z  belką-150 zł, refl. -100 
zł, zderzak tylny - 80 zł, lampa tylna prawa - 60 zł, listwy pod 
refl. - 20 zł/szt. Wrocław, tel. 071/390-56-83 po godz. 16 
SKODA FELICIA : drzwi prawe, klapa tylna, zderzak tylny, 
zbiornik paliwa, piasty kół, amortyzatory tylne, lampy tylne, 
silnik. Wrodaw. tel. 0501/81-36-18 
SKODA FELICIA, 1995/00 r.: maska, błotniki, reflektory, drzwi, 
chłodnica, halogeny, pokrywa tylna, zderzaki, lampy tylne, 
konsola, deska, tapicerka, półoś krótka, wentylator. Wrocław, 
tel. 0601/83-47-50
SKODA FELICIA, 1995/99 r . : lusterko lewe ręcznie lub el. 
reguł., czarne, stan idealny. Wrodaw, tel. 0604/94-65-21 
SKODA FEUCIA, 1996 r. : reflektor prawy. Paczków, tel. 
0606/99-56-29
SKODA FELICIA, 1996/01 r . : lusterko boczne, lewa strona, 
ręczna regulacja, stan idealny, kolor czarny. Wrodaw, tel. 
0604/94-65-21
SKODA FELICIA, 1999 r., 1300 ccm : głowica, komputer, 
pompa paliwa, wycieraczki, sprzęgło, sensor airbagu, pas z 
napinaczami, lusterka. Wrodaw, tel. 0502/93-97-27 
SKODA FELICIA, OCTAYIA : lampy przednie, zawieszenie 
przednie i tylne, błotniki, zderzaki. Wrodaw, tel. 0606/40-03-11 
SKODA LIAZ MTS : silnik, most tylny, oś przednia, resory, 
chłodnica i inne. Kłodzko, tel. 074/814-79-81 
SKODA LIAZ: silnik, skrzynia biegów, most tylny, zawiesze
nie przednie, kabiny oraz inne, tanio. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29,0603/71-67-11 
SKODA LIAZ : bębny hamulcowe tylne, nowe, 2 szt. • 1250 
zł/szt., wspomaganie - 400 zł, chłodnica oleju, nowa - 300 zł. 
Tworzyjanów, tel. 074/850-44-89 
SKODA LIAZ : kolektory, korbowody, głowice wtryskiwaczy, 
pompa wtryskowa do MTS, nowa. Wałbrzych, tel. 
0604/13-50-53
SKODA LIAZ: kolektory, głowice, wtryskiwacze, pompa wtry
skowa do MTS, nowa, korbowody. Wałbrzych, tel. 
074/885-52-01 po godz. 18
SKODA LIAZ : silnik - zamienię na silnik Leyland do Stara. 
Wrodaw, tel. 0604/48-27-70
SKODA LIAZ, 1978 r . : krzyżaki na wał, łożysko oporowe, 
szczęki hamulcowe, okładziny hamulcowe i inne, - 300 zł. Żło- 
bizna, tel. 077/411-21-83
SKODA OCTAYIA: zderzak przedni oraz chłodnica wody.., 
tel. 0601/72-24-92
SKODA OCTAVIA: pompa wtryskowa, skrzynia biegów, sil
nik, głowica TDi, klimatyzacja kpi. do TDi, poduszka pow., 
deska rozdz., zawieszenie przednie, instalacja elektr., sen
sory, felgi aluminiowe i inne. Jelenia Góra, tel. 075/754-16-96, 
0603/77-93-50
SKODA OCTAVIA:maska przednia, błotnik lewy i prawy, inne 
elementy przodu. Oława, tel. 071/302-85-44,0602/70-20-85 
SKODA OCTAYIA: maska silnika, błotnik prawy, tunel chłod
nicy. Ostrów WIkp., tel. 062/739-61-30,0604/64-1247 
SKODA OCTAVIA, 1995/00 r . : maska, błotniki, reflektory, 
drzwi, chłodnica, halogeny, pokrywa tylna, zderzaki, lampy 
tylne, konsola, deska, tapicerka, półoś krótka, wentylator. 
Wrodaw. tel. 0601/8347-50
SKODA OCTANflA, 1998/99 r. 1600 ccm i 1900 ccm TDi: drzwi, 
szyby, klapa tylna z  szybą, zderzaki, belki, kolumny McPher
sona, półosie, poduszki pow. + sensory, wahacze, osprzęt 
silnika, zbiorniczki i inne. Lubin. tel. 0605/57-87-37 
SKODA OCTAVIATDI, 1999 r., 1900 ccm : błotniki tylne, zde
rzak tylny, dach, zawieszenie tylne, lampy tylne, tapicerka, 
podsufitka, tłumik, szyby, plastiki, Idapa tylna i inne. Lubin, 
tel. 0602/82-21-98
SKODA OCTAYIA TDI, 1999 r.. 1900 ccm : skrzynia biegów
(5), silnik, zawieszenie przednie, podłużnice przednie, dach, 
drzwi, konsola, ukł. wydechowy, lusterka i inne. Lubin, tel. 
0600/32-06-85
SKODA OCTAVIA, 1999 r.: lampa przednia lewa, błotnik lewy, 
drzwi tylne lewe, drzwi przednie prawe, drzwi tylne lewe (kom
bi), maska, zderzak (model 2000). Wrocław, tel. 
071/364-5142,0608/34-92-77 
SKODA OCTAYIA, 2000 r., 1900 ccm, TDI: części blacharki, 
klimatyzacja, poduszki pow., częśd zawieszeń, półosie, tłu
miki, światła. Legnica, tel. 0603/82-39-44 
SKODA RTO, 11988 ccm : silnik, po remoncie kapitalnym, 
sprow. z Czech - 800 zł, skrzynia biegów, w całości lub na 
części, uszczelki pod głowicę, krzyżak wału, okładziny ha
mulcowe oraz inne., tel. 0601/05-44-74 
SPYC H A R K A  DT 75 : różne części. Wolibórz, tel. 
074/872-12-68
SPYCHARKA „RUMUNEK” : rozrusznik - 350 zł, uszczelka 
pod głowicę, nowa -100 zł, uszczelka pod klawiaturę, nowa • 
50 zł. Przygórze, woj. wałbrzyskie, tel. 0604/59-66-94, 
0608/85-95-99
SPYCHARKA „RUMUNEK” S-651: koło. gwiazda, wózki, -
1.800 zł. Borowiec, tel. 062/734-13-27 
STAR, SW 400: końcówki wtrysków nowe, wtryskiwacze, filtr 
pow., klawiatura, rozrząd, turbosprężarka, pedał hamul, • 170 
zł. Kłodzko, tel. 074/86747-03 
STA R : blok silnika SW400, stan b. dobry, - 600 zł. Wołów, 
tel. 071/389-92-79 po godz.18 
STA R : pompa wspomagania ukł. kierowniczego, nowa. Za
wonia, tel. 071/312-90-73
STAR 200 : silnik sprawny, możliwość sprawdzenia, - 4.000
zł. Bielawa, tel. 074/852-27-05,0605/63-81-85
STAR 200 : pompa wody, nowa - 200 zł, końcówki drążków
kier. na wspomaganie, nowe - 40 zł/szL, tarcza sprzęgła - 50
zł, Star A28: rura wydechowa • 40 zł, nagrzewnica CO kpi. -
60 zł, amortyzator przedni, nowy - 60 zł. Długołęka, tel.
071/315-20-68
STAR 200: kabina nowego typu -1.500 zł, silnik kpi. (S-359) 
-1.000 zł, skrzynia biegów synchronizowana - 500 zł, skrzy
nia ład. z  burtami • 500 zł oraz resory przednie i tylne • 50 
zł/szt. Groblice, tel. 071/311-59-07 po godz. 18 
STAR 200 : kabina, nowy typ • 550 zł, tylny most, szybki -
1.350 zł, skrzynia biegów • 450 zł, oś przednia - 400 zł, wały 
pędne - 450 zł, filtr pow. - 70 zł, serwo -150 zł. zaczep, zde
rzak, talerz, wałek, piasty, głowica SW400, sprzęgło i inne. 
Jaworzyna ŚL, tel. 074/858-86-26,0605/07-80-32 
STAR 200: silnik SW 400 turbo • w częściach. Kłodzko, tel. 
074/868-53-87
STAR 200 C : wszystkie części, bez silnika i skrzyni biegów,
rama. Kłodzko, tel. 074/647-54-93 po godz. 20
STAR 200 : silnik, skrzynia biegów. Krzyżowice, tel.
077/412-9041.0604/37-51-10
STAR 200: dźwig HDS, koła, skrzynia biegów (5), most tylny,
wspomaganie, zbiornik paliwa, kabina, skrzynia ładunkowa,
wywrót z  siłwnikiem. Legnica, tel. 076/86644-37
STAR 200 : skrzynia ład., bez burt, - 210 zł. Lubań, tel.
075/646-32-21,0604/51-52-70
STAR 200 : silnik Leyland, skrzynia biegów (Autosan), tylny
most, kabina, inne części. Olszanka, tel. 077/412-94-61,
0604/37-51-10
STAR 200 : kabina do lakierowania, - 400 zł. Paczków, tel. 
077/431-24-24
STAR 200: silniki SW 400 i SW 680, blok żeliwny i aluminio
wy, stan b. dobry, częśd, wały • 1.000-6.000 zł. Paszowice, 
tel. 076/870-12-21
STAR 200 : skrzynia ład. wywrotka z siłownikiem • 1.000 zł, 
most tylny szybki • 1.000 zł, oś przednia po regeneracji • 600 
zł, skrzynia biegów - 500 zł, rama - 500 zł, wspomaganie na 
wąską ramę • 600 zł, inne. Pustków Wilczkowski, woj. wro- 
dawskie, tel. 0601/96-21-05
STAR 200 : silnik S-359 po remonde + częśd zamienne, •
2.000 zł. Sanice. tel. 068/375-12-95 
STAR 200,90 tys. km : blok żeliwny z  tulejami, tłokami i wał
kiem rozrządu. -1.300 zl. Strzelin, tel. 071/392-18-01

TURBOSPRĘŻARKI 
SPRĘŻARKI POWIETRZA

naprawa - sprzedaż - skup - gwarancja 
wszystkie typy pojazdów 

PPHU "AKARA", Raków 1 k. Wrocławia, gm. Długołęk 
tel./fax 071/314-81-12,0-601719 768, e-mail: tturbo@poczta.onet.pl
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STAR 200: silnik - 2.800 zł, skrzynia biegów - 600 zł, skrzy
nia ładunkowa - 600 zł, kabina nowego typu • 1.500 zł, koła, 
akumulatory -150 zł/szt., skrzynia biegów -150 zł, chłodnica
- 200 zł. Ścinawa, tel. 076/643-69-96
STAR 200: zbiornik oleju do kipra -150 zł, pompa wywrotu - 
200 zł, most tylny z siłownikami • 1.000 zł, piasty -100 zł, 
głowice - 80 zł/szt., wałek rozrządu • 100 zł, koło zamachowe 
• 100 zł, obudowa • 100 zł, pompa oleju • 80 zł, miska oleju r 
70 zł i inne. Wałbrzych, tel. 074/649-05-24,0606/81-26-16 
STAR 200: kabina - 200 zł. Wrocław, tel. 071/345-49-72 
STAR 200 : resory tylne, 6 szt. - 40 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/354-38-05
STAR 200: półoś. Wrocław, tel. 0502/12-55-57 
STAR 200 : kabina, most tylny i przedni, skrzynia biegów, 
pompy, głowica, tłoki, tuleje, szyby, resory, bębny, wał nomi
nalny, półosie, zbiorniki, wał pędne, rozrusznik, alternator, inne 
części. Wrocław, tel. 0601/76-3£J0 
STAR 200 : pompa wywrotu, wspomagania. Wrocław, tel. 
071/315-14-42,0601/57-24-66 
STAR 200: wkład mostu (szybki) • 850 zł, resory -100 zł/szt., 
skrzynia biegów - 350 zł, zawieszenie przednie • 250 zł, zde
rzak z lampami • 120 zł, chłodnica -120 zł, rama długa - 500 
zł, alternator 24 V -110 zł, głowice -100 zł/szt., serwo z pom
pą- 200 zł. Wrocław, tel. 071/387-82-95,0605/63-87-11 
STAR 200 : plandeka, nowa, - 500 zł. Żagań, tel. 
0602/64-80-62
STAR 200 : tarcza sprzęgła, nowa • 75 zł. Żagań, tel. 
0502/14-10-56
STAR 200 : kabina nowego typu, po remoncie i lakierowaniu 
-1.800 zł, silnik SW 400 turbo • 3.200 zł, most tylny, z wałami 
+ koła • 1.800 zł, rama kpi. + zawieszenie przednie -1.000 zł. 
Żemiki Wielkie, tel. 071/316-53-97 
STAR 200: różne części. Żmigród, tel. 071/385-36-12 
STAR 200: różne części. Żmigródek, tel. 071/385-36-92 
STAR 200,28: głowice, siodło, dociski, półosie, pompy, skrzy
nie biegów, chłodnica, wały, skrzynki akumulatorowe, zderza
ki, zbiorniki i inne. Wrocław, tel. 071/355-31-12,0605/07-77-88 
STAR 244: oś napędowa w komplecie z tarczami hamulca, - 
350 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-24-46 
STAR 244 : deska rozdz. z kompletną wiązką do kabiny, - 
100 zł. Wojcieszów, tel. 075/751-29-35,0607/34-30-55 
STAR 244 : kabina, most tylny i przedni, skrzynia biegów, 
pompy, głowica, tłoki, tuleje, szyby, resory, bębny, wał nomi
nalny, półosie, zbiorniki, wał pędne, rozrusznik, alternator, inne 
części. Wrocław, tel. 0601/76-37-70 
STAR 244, 266 : różne części. Grabowno 33, tel. 
065/543-68-78̂
STAR 28 : kabina uzbrojona, pomalowana, stan b. dobry, - 
500 zł. Kamienna Góra. tel. 075/744-11-11 
STAR 28 : skrzynia załad. z wywrotem, kabina, most tylny, 
półosie, zawieszenie kpi. Smolna, tel. 071/398-87-95 w 
godz. 9-16
STAR 28: wał korbowy nominalny - 350 zł, chłodnica -120 zł, 
alternator -100 zł, prądnica, sprężarka • 150 zł, piasty, pom
pa wtryskowa -100 zł, hamulcowa - 70 zł, wody - 50 zł, kpi. 
resorów • 100 zł. kierownica • 50 zł, szyby, szczęki - 50 zł i 
inne. Wałbrzych, tel. 074/849-05-24,0606/81-26-16 
STAR 28: szyba czołowa, obudowa filtra, wał napędowy, krzy
żak wału, piasta, siłowniki. Wrocław, tel. 0502/12-55-57 
STAR 28 : tylny most. Wrocław, tel. 071/315-14-42, 
0601/57-24-66
STAR 28: rozrusznik, nowy - 250 zł, okładziny H-Cowe, nowe
- 4 zł/szt., pompa wtryskowa po naprawie • 100 zł, półosie, 
piasty kół, cylinderki, most tylny i inne. Żagań, tel. 
0502/14-10-56
STAR 28,1982 r.: podnośnik koszowy, wys. podnoszenia 18 
m - 32.000 zł + VAT. Wałbrzych, tel. 0602/79-14-75 
STAR 29 : kpi. nowa głowica - 800 zł, nowy gażnik -150 zł. 
Wrocław, tel. 0608/70-24-13
STAR 29: szyba czołowa, obudowa filtra, wał napędowy, krzy
żak wału, piasta, siłowniki. Wrocław, tel. 0502/12-55-57 
STAR 66 : kpi. oś przednia z resorami, - 400 zł. Sędzisław, 
woj. jeleniogórskie, tel. 0606/38-34-85 
STAR 660 : części z rozbiórki, skrzynia biegów, mosty, wały 
napędowe, resory i inne. Kłodzko, tel. 074/647-54-93 po 
godz. 20
STAR, JELCZ : mosty, skrzynia biegów, części silnika i ka
roserii - 50 gr, 1 zł/kg. Gniechowice, tel. 071/316-87-97, 
0601/70-14-89
SUBARU IMPREZA : fotele kubełkowe, welurowe, łamane, 
popielate, 2 szt, - 400 zł. Oława, tel. 0605/67-67-58 
SUBARU IMPREZA KOMBI, 1997 r.: nagrzewnica z klimaty
zacją, wzmocnienie tylne boczne. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
SUBARU JUSTY: maska przednia i tylna, zderzak, błotniki, 
atrapy, ukł. wydechowy, lampy. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
SUBARU JUSTY, 1985 r., 1000 ccm: zawieszenie przednie. 
Długopole Zdrój, tel. 074/813-92-20 
SUBARU JUSTY, 1988 r., 1200 ccm: wał napędowy, alterna
tor, gażnik, lampy, błotniki, maska przednia, przełączniki świa
teł, aparat zapłonu i inne. Lwówek śląski, tel. 0602/36-34-97, 
075/784-32-23,075/784-30-87 
SUBARU LEONE KOMBI, 1985 r., 1800 ccm. benzyna : 
wszystkie części. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41,
312-63-41
SUBARU LEONE KOMBI, 1985 r.: wszystkie części. Prusi
ce, woj. wrocławskie, tel. 071/312-53-41 
SUZUKI BALENO : zderzak, maska przednia i tylna, lampy i 
inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
SUZUKI BALENO, 1988/00 r.: miski, błotniki, drzwi, zderza
ki, reflektory, inne. Wrocław, tel. 0607/80-16-33 
SUZUKI CARRY, 1986 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0601/70-76-45
SUZUKI CARRY, 1996 r.: skrzynia biegów (5), wał, most tyl
ny, drzwi przednie, drzwi boczne, niskie. Leszno, tel. 
0601/76-66-52
SUZUKI SWIFT, 1000 ccm: półoś długa, licznik, piasta, lam
pa tylna. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
SUZUKI SWIFT: błotnik, drzwi. Siechnice, tel. 071/311-54-13 
w godz. 9-17,0608/41-76-04
SUZUKI SWIFT: błotniki, zawieszenia, zderzaki, drzwi, kla
py, lampy, tapicerka, ukł. wydechowy. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
SUZUKI SWIFT, 1987 r., 1000 ccm: różne części z demonta
żu. Chojnów, tel. 0600/83-52-18 
SUZUKI SWIFT, 1988/00 r.: maski, błotniki, drzwi, zderzaki, 
reflektory, inne. Wrocław, tel. 0607/80-16-33 
SUZUKI SWIFT, 1993 r.: drzwi, chłodnica, zderzaki, lampy, 
pompa wspomagania, zawieszenie i inne. Mojesz 42, woj. 
jeleniogórskie, tel. 0502/67-28-28 
SUZUKI WAGON R: drzwi, klapa tylna, maska, lusterka. Wro
cław, tel. 0601/95-16-78
SUZUKI VITARA : maska przednia, zderzaki, atrapa, koła. 
Wrocław, tel. 0601/72-56-81
SUZUKI VITARA, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk: części silnika, 
mosty, skrzynia biegów, zawieszenie, drzwi, maski, szyby, 
wnętrze auta, koła i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
TALBOT. 1991 r., 1400 ccm : silnik, - 900 żł. Żelazków, tel. 
062/769-12-17
TALBOT HORIZON: lampy. Jelenia Góra, tel. 0603/61-40-97 
TALBOT HORIZON, 1983 r„ 1500 ccm : silnik z osprzętem, 
skrzynia biegów, zawieszenie, mosty, belki, chłodnica, szyby, 
półosie, zderzaki i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
TARPAN 239 D : zawiesżenie przednie, skrzynia biegów, most 
tylny, karoseria, stan dobry. Oleśnica, tel. 071/314-93-78 po 
godz.20
TARPAN : most tylny, wał napędowy, szyby, zawieszenie 
przednie i inne. Wrocław, tel. 0608/15-45-38 
TARPAN HONKER, 1990 r .: skrzynia rozdzielcza • 600 zł, 
wał, krótki, resory, felgi. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99

TATRA: skrzynia ładunkowa do wywrotki, • 1.800 zł. Gostyń, 
tel. 065/572-54-50
TATRA 148 : wszystkie części. Kłodzko, tel. 0603/63-12-95 
TATRA 815: głowice kpi., skrzynia biegów (synchron.), silnik 
V12, wałek skrżyni biegów (nowy), elementy tylnej i przedniej 
osi, komplet naprawczy, tuitoo, docisk, siłownik wywrotu i ha
mulca, rozrusznik, skrzynia rozdz. (nowa) i inne. Jelenia Góra, 
tel. 075/754-16-96,0603/77-93-50 
TATRA 815,1987 r. ciągnik siodłowy: wszystkie części. Kłodz
ko, tel. 0603/63-12-95
TAWRUA1102: lampy tylne, pompa wodna, pompa hamul
cowa, termostat. Wrocław, tel. 071/336-01-59 
TOYOTA: silnik 1,8 diesel, uszkodzony w wypadku. Wrocław, 
tel. 071/372-87-60
TOYOTA AVENSIS: różne części mechaniczne i blacharskie. 
Lubin, tel. 0603/18-63-83
TOYOTA AVENSIS SEDAN : lampy tylne, korek wlewu pali
wa, kierunkowskaz prawy. Oława, tel. 0604/85-40-04 
TOYOTA AVENSIS : błotniki, drzwi, zderzaki. Wrocław, tel. 
0601/71-59-58
TOYOTA AVENSIS, 1998 r.: maska przednia, błotnik przed
ni, prawa lampa, nadkola plastikowe, zbiornik spryskiwacza 
nowy. Raszowa, woj. opolskie, tel. 0603/28-65-92 
O  TOYOTA AVENSIS, 1998/00 r.: tylna prawa ćwiart

ka, progi, filtr powietrza, nadkola plastikowe, ta- 
picerka, skrzynia biegów, silnik, listwa kierowni
cza, amortyzatory, zwrotnice, wahacze, tylne za
wieszenie, tylne drzwi, plastiki, półosie, sprężar
ka k lim atyzacji i inne. Św idn ica, tel. 
0604/82-66-90,0607/64-52-82 87020171

TOYOTA AVENSIS, 1999 r . : fotele z poduszkami pow., za
wieszenie przednie i tylne, błotnik przedni prawy, drzwi, ćwiar- 
ka przednia itp. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
TOYOTA CAMRY, 1995 r .: szybę drzwi przednich lewych - 
80 zł. Wrocław, tel. 071/349-26-63

gażnik, szyby tylne, rozrusznik, alternator, kolumny McPher
sona, aparat zapłonu, lusterka, plastiki, docisk sprzęgła i inne. 
Lubin, tel. 0606/82-16-26
TOYOTA COROLLA, 1993 r„ 1400 ccm, wtrysk: części silni
ka, drzwi tylne, szyba tylna, Zderzak tylny, karoseria, stacyj
ka, zamki, zbiornik paliwa, zawieszenie tylne, części skrzyni 
biegów, piasty i inne. Lubin, tel. 076/844-65-16,0606/82-16-26 
TOYOTA COROLLA, 1995 r.: 5-drzwiowy, błotniki przednie, 
kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0604/15-55-70 
TOYOTA COROLLA, 1995 r.: silnik, skrzynia biegów i inne z 
demontażu. Żary, tel. 0604/80-93-28 
TOYOTA COROLLA, 1996 r.,: przedni zderzak, -150 zł. Śro
da Śląska, tel. 0607/73-02-18
TOYOTA COROLLA, 1997 r. : zderzaki. Wrocław, tel. 
0502/29-43-24
TOYOTA COROLLA, 1999 r., 1400 ccm, 16V: tarcza sprzę
gła, docisk, silniczki lamp. Kąty Wrocł., tel. 071/316-86-07 
TOYOTA COROLLA, CARINA, CAMRY, 1.8 D, 2.0 TD: gło
wice, różne typy, 6 szt. • 1.000 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/324-81-08 do godz. 18,0601/70-22-78 po godz. 7 
TOYOTA HIACE: zderzaki. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
TOYOTA HIACE, 1984 r.: most - 400 zł, serwo -100 zł. Złoto
ryja, tel. 0607/25-88-96,
TOYOTA HIACE, 1986 r., 2400 ccm, diesel: skrzynia biegów, 
resory, wał, tylny most, lewe przednie drzwi, zawieszenie, lam
py, przekł. kierownicy, kierunkowskazy i inne z rozbiórki. Wią
zów, tel. 0605/62-69-98
TOYOTA HIACE, LITEACE, CARINA E : różne części me
chaniczne i blacharskie, silniki Liteace 1.3 E, skrzynie bie
gów, szyby, mosty, drzwi, lampy, fotele, blacharka, felgi, czę
ści zawieszeń, części silnika 2.4 D, 2.4 E, mechanika, części 
od Hiace do 1996 roku, dużo innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, 
iel. 065/543-38-51,0601/56-42-29 
TOYOTA LAND CRUISER, 1992 r., 4164 ccm, turbo D : zde
rzak, błotniki przednie, drzwi, pokrywa silnika, błotniki tylne, 
podłoga tyłu, części mechaniczne. Żary, tel. 068/375-00-44

wieszenie, chłodnica, osprzęt silnika, dach, drzwi, maska, błot- 
. niki, zderzaki, szyby, lampy, koła, fotele i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58 '
VOLVO 343, 345,1986 r., 1400 ccm, benzyna : silnik, stan . 
dobry. Legnica, tel. 0603/43-24-13 
VOLVO 343,345, DL66: silnik na gwarancjł; techn. sprawny 
- 290 zł lub z gażnikiem - 350 zł. Wrocław, tel. 0607/63-23-05 
VOLVO 360,1987 r., 65 tys. km, 1994 ccm: silnik, z kpi. do
kumentacją, stan b. dobry, -'1.300 zł. Wrocław, tel. 
0503/99-07-05
VOLVO 440 : klapa tylna z szybą, drzwi. Mirsk, tel. 
075/783-45-96 po godz. 16
VOLVO 440 : ćwiartki, progi, dach kpi., tylne zawieszenie i 
inne - od 50 zł. Wrocław, tel. 0601/71-51-54 
VOLVO 440,1988/93 r., 1700 ccm, wtrysk : zderzaki, drzwi, 
szyby, maska, reflektory, części mechaniczne, skrzynia bie
gów), inne. Bolesławiec, tel. 0607/69-90-83 
VOLVO 440,1988/94 r. 1.7,1.8 : silniki, drzwi, szyby, zawie
szenia, plastiki, haki i inne. Złotoryja, tel. 076/878-35-25, 
0605/29-62-06
VOLVO 440,1989/92 r., 1800 ccm, benzyna: silnik, skrzynia 
biegów (5), drzwi, tylna klapa i inne części z rozbiórki. Ziębi
ce, tel. 074/819-08-87,0603/45-51-74 
VOLVO 440,460: błotniki, lampy tylne i przednie, zderzaki, 
koła, felgi, wały, chłodnica i inne. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
VOLVO 440,460: silnik, skrzynia biegów, błotniki, drzwi. Pru
sice, woj. wrocławskie, tel. 0606/40-03-11 
VOLVO 440, 460 : maska, zderzaki, błotniki, lampy, drzwi, 
hamulce, zawieszenie, osprzęt silnika, szyby i inne części z 
demontażu. Wrocław, tel. 0602/62-61-53 
VOLVO 440,460,1991 r.: listwa kierownicza ze wspomaga
niem. Mierzowice, woj. legnickie, gm. Prochowice, tel. 
0606/10-64-73
VOLVO 440, 460,1994/96 r .: drzwi tylne, uszczelka drzwi 
tylnych prawych. Wrocław, tel. 0602/79-31-55 
VOLVO 480: lampa przednia lewa z silniczkiem i obudową. 
Mirsk, tel. 075/783-45-96 po godz. 16 
VOLVO 480 : lampy tylne, blenda, halogeny, felgi stalowe, 
lewarek. Wrocław, tel. 0605/10-83-08 
VOLVO 617 FL. 1991 r.: silnik o poj. 5.5 TDI 210 KM, oclony, 
skrzynia biegów (5) z półbiegami, zawieszenie przednie, most 
tylny, chłodnice, lampy, maska, atrapa, szyby, drzwi, zawory, 
butle, zbiornik paliwa 2001, fotele pneumatyczny, części kon
soli, drążki reakcyjne, resory. Leszno, tel. .065/543-21-64, 
0601/76-66-52
VOLVO 700,800 wszystkie części używane: elem. blacharki,
klapy, szyby, drzwi, pompy, sprężyny, wahacze, zawieszenia,
lampy, moduły, elem. plastikowe, ABS, klimatyzacje i inne -
od 5 zł. Wrocław, tel. 0601/71-51-54
VOLVO 740: maska, błotniki, zderzak przedni z halogenami,
migacz, szyba drzwi przednich lewych. Wrocław, tel.
0605/43-42-50
VOLVO 740 : skrzynia biegów (5), pokrywa silnika i inne. 
Wrocław, tel. 071/348-10-44
VOLVO 740 : nagrzewnica, kokpit z kierownicą, przewody 
hamulcowe, plastiki wewn. granatowe, podszybie przednie, 
wahacz. Wrocław, tel. 0502/12-55-57 
VOLVO 740, 1986 r . : skrzynia biegów (automatic), drzwi, 
szyberdach i inne. Legnica, tel. 076/854-45-42,0603/97-45-70 
VOLVO 740,850: elementy blacharki i zawieszenia. Oleśni
ca, tel. 071/315-40-51
VOLVO 740,940,1990/97 r.. 2300 ccm. benzyna: drzwi, dach, 
błotniki, zawieszenie tylne, zawieszenie przednie, tapicerka. 
Góra Śląska, tel. 0602/10-58-73 
VOLVO 760 : nagrzewnica, kokpit z kierownicą, przewody 
hamulcowe, plastiki wewn. granatowe, podszybie przednie, 
wahacz. Wrocław, tel. 0502/12-55-57 
VOLVO 850: dużo części używanych, blacharka, klapy, szy
by, drzwi, pompy, komputer ABS, wahacze, sprężyny, tarcze, 
zawieszenia, moduły, kostki i inne - od 50 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-51-54
VOLVO 850: zderzaki, błotniki, pas przedni, maska, atrapa, 
zawieszenia, hamulce, klapa tylna, szyba czołowa, szyba tyl
nej klapy, filtr pow., drzwi. Wrocławie!. 0605/43-42-50 
VOLVO 850: skrzynia biegów, silnik, ćwiartka, zderzak tylny, 
wahacz, części zawieszenia, felgi alum., opony. Wrocław, tel. 
0601/79-08-31
VOLVO 940 : chłodnica intercoolera, maska silnika, błotnik 
przedni lewy, kierunkowskaz przedni prawy. Wrocław, tel. 
0602/79-31-55
VOLVO F 10 : pompa wtryskowa i rozrusznik. Bolesławiec, 
tel. 075/734-21-11
VOLVO F-84: silnik. Bolesławiec, tel. 0601/99-38-02
VOLVO F12, 1986 r., kabina sypialna. Wrocław, tel.
071/357-03-52,0601/71-51-65
VOLVO S40: przekładnia kier., zawias maski prawy, zamek
klapy bagażnika. Wrocław, tel. 0602/79-31-55
VOLVO S40,1988 r. 1.9-2.5 TDi: skrzynia biegów. Wrocław,
tel. 0606/62-65-10
VOLVO S40, V40 : prawy mechanizm el. otw. szyby przed
niej, listwa zderzaka przedniego środkowa, nakładka zderzaka 
tylnego, progi plastikowe. Wrocław, tel. 0602/79-31-55 
VOLVO S40, V40, S70, V70 : maska. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
VOLVO S70,1988 r. 1.9-2.5 TDi: skrzynia biegów. Wrocław, 
tel. 0606/62-65-10
VOLVO S80: zderzak, atrapa, błotniki, maska, drzwi, konso
la, poduszka pow. kierowcy, migacze boczne. Wrocław, tel. 
0605/43-42-50
VOLVO S80: drzwi tylne prawe, chłodnica intercoolera, osło- 

^ny plastikowe progów, przepływomierz. Wrocław, tel. 
0602/79-31-55
VOLVO V40: zbiornik spryskiwacza wnęk drzwiowych (progi 
+ słupki), prawy zawias maski silnika. Wrocław, tel. 
0602/79-31-55
VOLVO V40,1988 r. 1.9-2.5 TDi: skrzynia biegów. Wrocław, 
tel. 0606/62-65-10
VOLVO V40, S40: maska, błotniki, reflektory, zderzaki, drzwi, 
elementy zawieszenia i inne. Prusice, tel. 071/312-54-64 
VOLVO V40, S40 : maska, błotniki, zderzaki, atrapa, pas 
przedni, zawieszenie, drzwi, błotnik tylny lewy, blenda, po
duszka pow. kierowcy, klapa tylna, szyby boczne, roleta ba
gażnika. Wrocław, tel. 0602/62-61-53 
VOLVO V40, S40, V70,850: oblachowanie, oświetlenie, za
wieszenie przednie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
VOLVO V40, V70, 740, 850 : el. zawieszenia, silnik i inne. 
Trzebnica, tel. 0606/40-03-11
VOLVO V70,1988 r. 1.9-2.5 TDi: skrzynia biegów. Wrocław, 
tel. 0606/62-65-10
VOLVO OTO, 2000 r. nowy model: maska, drzwi, zderzaki, 
felgi aluminiowe, lampy, zawieszenia, poduszka pow. Wro
cław, tel. 0606/62-65-10
VOLVO OTO, S70: lampy, atrapy, elementy nadwozia, szyby, 
hamulce, zawieszenia, listwy progowe, konsola górna. Wro
cław, tel. 0605/43-42-50
VOLVO OTO, S70: maska silnika, drzwi tylne prawe, filtr wę
glowy, próg prawy, lusterka, błotnik tylny lewy, moduł SRS, 
felga aluminiowa 16", przełącznik kierunkowskazów. Wrocław, 
tel. 0602/79-31-55
VW, 1600 ccm, benzyna : silnik po szlifie, kompletna doku
mentacja, tanio.., tel. 0605/07-02-36 
VW 1.6,1.8,1.5 D, 1.6 D: głowice. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/40-26-76
VW, 1600 ccm, turbo D : komplet wtryskiwaczy KCA 30 S36/4, 
nowe końcówki. Lubin, tel. 0607/70-63-36 
VW, 1800 ccm, benzyna: silnik bez gażnika • 200 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-44-13
VW, 1600 ccm, diesel: pompa paliwa, pompa wodna, skrzy
nia biegów (4). Milicz, woj. wrocławskie, tel. 0608/20-40-93 
VW: felgi aluminiowe BBS, 15*. 4-otworowe, rozstaw 100 mm,

6-ramienne, gwiazda, opony 195/50, nowy model wzoru, -
1.200 zł lub zamienię na na 16" do VW. Nysa, tel. 
0609/40-46-09
VW : tłumik Walker z szeroką końcówką, stan idealny, - 200 
zł. Wołów, tel. 0604/60-89-09 .,
VW, 1600 ccm, diesel: silnik ze skrzynią biegów i osprzętem 
do remontu i inne części do silnika, 4 koła zimowe +1 opona. 
Wrocław, tel. 071/357-03-52 wieczorem, 0603/88-01-12 
VW, 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów, oświetlenie, 
zawieszenie, oblachowanie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
VW, 1979/87 r. 1600-1800 ccm: silniki z osprzętem lub bez, 
inne części. Czernica, tel. 071/318-98-38,0607/48-98-04 
VW, 1984 r., 1600 ccm, turbo D : silnik. Leszno Górne, tel. 
068/376-65-67
VW, 1989 r., 1300 ccm : głowica silnika na pełnym wtrysku, 
kompletny • 300 zł, skrzynia biegów (4) - 800 zł i inne. Lwó- 
wek Śląski, lei. 075/782-44-13 
VW, 1990 r.. 1400 ccm, diesel: silnik i wszystkie części me
chaniczne. Chojnów, tel. 076/819-17-65,076/818-70-01 
O  VW • SILNIKI: VW Transporter T 4 ,1999 r., 2.5 

TDi, 1.9 TDi, 1.9 TD, 1.9 D, Transporter T2,1.6 D,
1.6 TD, Passat, 1.6 TD, Golf II, 1.6 TD. Jelcz-La- 
skow ice, tel. 071/318-30-86, 0601/58-24-14 
84014921

VW BORA: lampy, maska. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
VW BORA, 1999 r., 1600 ccm, wtrysk limuzyna: podłużnica, 
ćwiartka tylna, drzwi, klapa, osprzęt silnika, pasy, skrzynia 
biegów, zawieszenie, lampy, lusterka, fotele, tapicerki, ABS, 
plastiki, silnik, układ wydechowy i inne. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
VW BORA, 1999 r., 1900 ccm, TDi: drzwi, zawieszenia, kon
sole, plastiki, fotele, inne. Wrocław, tel. 0605/36-53-43 
VW BORA, 1999 r. : lampy przednie. Wrocław, tel. 
071/364-51-42,0608/34-92-77
0  VW BORA, 2000 r., 1900 ccm, T D i: maska, lam

py, błotniki, drzwi, dach, ćwiartka, klapa, chłod
nice, zawieszenia, szyby, skrzynie biegów, gło
wice TDi * pompy, dużo elem. plastikowych, kli
matyzacja. Polkow ice, tel. 0607/74-57-60 
84014581

VW BORA, GOLF, 1997/01 IrC lusterko boczne, lewa strona, 
elektrycznie sterowane i podgrzewane, kolor srebrny. Wro
cław, tel. 0604/94-65-21
VW BORA, GOLF IV, 1998/00 r . : klimatyzacje klimatronic, 
kompletne, felgi aluminiowe, części blacharki i mechaniczne, 
lusterka el., elementy tapicerki i inne. Nowogrodziec, tei. 
0502/33-76-86, Niemiec, tel. 0049/17-57-40-99-22 
VW CADDY, 1996 r . : lampa tylna prawa, kratka zderzaka. 
Wrocław, tel. 0605/10-83-08
VW CADDY, 1998 r .: tylna część nadwozia oraz drzwi tylne
małe. Zielona Góra, tel. 0605/46-84-56
VW CADDY, 1999 r .: skrzynia biegów, drzwi, zawieszenia,
dach, boczne płaty. Zielona Góra, tel. 0503/65-06-56
VW CORRADO, 2800 ccm, VR6 : silnik, skrzynia biegów,
fotele, zawieszenie, układ wydechowy sportowy. Szczecin, tel.
0607/78-23-49
VW CORRADO : nakładka pod zderzak. Wrocław, tel. 
0606/68-92-45
VW CORRADO : różne części. Zielona Góra, tel. 
0608/88-62-03
VW CORRADO, 1991 r., 1800 ccm, benzyna : klapa tylna, 
spoiler tylny, zawiesz. tylne, silnik wycieraczek tylny, ramię 
wycieraczki tylne, blenda tylna, osłona wewn. tylna, dojaz- 
dówka, nakładka na grill, szyba tylna, lampa lewa tylna, lam
pa narożna prawa tylna i inne. Wrocław, tel. 0605/66-11-92, 
071/337-19-17
VW CORRADO, 1991 r., 1800 ccm, G-60: dach, podłużnice, 
zawieszenie, klapa, lampy, lusterka, drzwi, osprzęt silnika, 
chłodnica, zbiorniczki, wzmocnienie zderzaka. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
VW CORRADO G-60,1991 r., 1800 ccm : silnik bez turbo, 
stan dobry, udokumentowany przebieg, tłumiki, - 1.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/811.-24-83
VW CORRADO G-60,1992 r., 1800 ccm: tyrbina, alternator, 
reflektory, błotniki, maska silnika. Lubin, tel. 0601/42-28-54 
VW CORRADO, 1992 r., 1800 ccm, G-60 : silnik na części, 
skrzynia biegów, zawieszenie, lusterka, elektiyka, osprzęt. 
Szczecin, tel. 0608/80-86-76
VW DERBY, 1981 r .: różne części z demontażu. Młyńsko, 
gm. Gryfów Śl., tel. 0601/57-22-41 
VW GARBUS: różne części. Dobroszyce, tel. 071/314-16-25 
VW GARBUS: spoiler przedni. Kłodzko, tel. 0502/12-06-87 
VW GARBUS : rozrusznik, aparat zapłonowy, pompa oleju i 
paliwa, 2 pokrywy zaworów. Wrocław, tel. 071/373-03-98 
VW GARBUS : skrzynia biegów -100 zł. drzwi - 30 zł/szt., 
zbiornik paliwa - 30 zł, klapa - 20 zł, głowica z modelu 1200 - 
30 zł, tarcza sprzęgła - 30 zł, docisk - 30 zł, szyba przednia - 
40 zł, boczne i tylna - 20 zł/szt., tył z garbusa -100 zł. Zdzie
szowice. tel. 077/484-48-43 po 20.0606/89-56-27 
VW GARBUS 1302.1972 r., 1300 ccm, AB : silnik z osprzę
tem • 950 zł, skrzynia biegów - 300 zł, zawieszenie przednie
1 silnik 1.200 Mexico, 85 r., z osprzętem, mały przebieg, czy
ści silników, itp. Świdnica, tel. 074/640-66-88,0607/35-30-69 
VW GOLF III: szyba przednia z uszczelką -170 z ł.., tel. 
076/818-98-24
VW GOLF model II, III, IV oraz Passat: el. pompy paliwa. Bo- 
guszów-Gorce. tel. 074/845-32-80,0608/83-17-13 
VW GOLF II, III : półki bagażnika. Bolesławiec, tel. 
0608/18-83-69
VW GOLF, 1100 ccm, benzyna: silnik, uszkodzony, z doku
mentacją. Bolesławiec, tel. 075/734-74-19 
VW GOLF II : alternator, pompa klimatyzacji, atrapa przed
nia, opony 185/70/13,2 szt., 205/60/15,2 szt., lub zamienię 
na 185/65/14 VW Vento, Seat, przełączniki, kierunkowskazów, 
kierunkowskazy. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/644-21-48 
VW GOLF I : klapa tylna, zderzaki. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/40-26-76
VW GOLF III: wzmocnienia czołowe, pokrywa silnika. By
strzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
VW GOLF II: skrzynia biegów (5) do 1.6-1.8 E - 290 zł. klapa 
tylna -100 zł. Chojnów, tel. 0607/77-73-05 
VW GOLF II, 1600 ccm i poj. 1800 ccm: skrzynia biegów (5), 
- 350 zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-95-51 
VW GOLF IV, 1900 ccm, TDI: silnik, skrzynia biegów, tapi
cerka, klapa tylna, elem. zawieszeń i inne. Głogów. telT 
0607/33-69-65
VW GOLF II, 1300 ccm, benzyna: wszystkie części. Jelenia 
Góra, tel. 075/767-44-31 po godz. 19 
VW GOLF I : tłumik końcowy, nowy, • 70 zł. Jelenia Góra, tel. 
0604/13-77-69
VW.GOLF II: komplet nowych spoilerów Kamei, oryginalne, 
do modelu 2-drzwiowego, lampy tylne, błotniki przednie. Ka
mieniec Wrocławski, tel. 071/318-51-12,0608/5143-37 
 ̂VW GOLF II, turbo D : skrzynia biegów (5), - 500 zł. Kłodzko, 
tel. 0602/31-67-85,076/867-52-90 
VW GOLF II : zderzak tylny. Kłodzko, tel. 074/647-12-26, 
074/868-72-31
VW GOLF I : pompa wtryskowa, atrapa przednia, tłoki, wał, 
pompa oleju, koła zębate. Legnica, tel. 076/856-19-54 po 
godz. 15
VW GOLF II: głowica do poj. 1.8, benzyna, 2.0 E -150 zł, 
silnik o poj. 1.8 ccm-*- skrzynia biegów (5), pompa, tłoki, wały. 
silnik o poj. 2.0 benzyna, stan b. dobry • 250 zł. drzyi. maski, 
zawieszenia i inne. Legnica, tel. 0607/53-29-96, 
0603/70-83-31
VW GOLF II: elektryczna zatapialna pompa paliwa 191 919 
051 KVDO 824/31/2, - 220 zł. Legnica, tel. 0607/05-56-96 
VW GOLF III: poduszka pow., kierowcy -170 zł. Legnica, tel. 
0502/17-59-27

DO A U T
JAPOŃSKICH • KOREAŃSKICH

58-500 OPO"

JELENIA GÓRAl
ul. Kasprowicza 27 
czynne pon.-sob. 8-17

>0075/753-35-70
TOYOTA CARINA II: przekł. kierownicy. Boguszów-Gorce,
tel. 074/845-32-80,0608/83-17-13
TOYOTA CARINA : zderzaki. Bystrzyca Kłodzka, tel.
0603/40-26-76
TOYOTA CARINA E, 1600 ccm, 16V: osprzęt silnika, reflek
tory, szyba przednia, komputer, półosie, instalacja elektrycz
na. błotniki, drzwi tylne prawe kpi., słupek prawy środkowy, 
wnętrze, plastiki, zbiorniki i inne. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
TOYOTA CARINA II: szyba tylna • 200 zł, przekł. kierownicy 
i wspomaganie • 300 zł, sprężyny tylne, sportowe, 2 szt. - 300 
zł, amortyzatory tylne, sportowe, 2 szt. • 300 zł. Wrocław, tel. 
0501/10-9545
TOYOTA CARINA, 1600 ccm, benzyna : skrzynia biegów -
500 Zł. Wrocław, tel. 0607/04-21-23
TOYOTA CARINA E : klapa tylna - 100"zł. Wrocław, tel.
071/302-72-09
TOYOTA CARINA II, 1986/87 r.. 2000 ccm, diesel: skrzynia 
biegów (5) - 500 zł, półosie, kompletne - 220 zł, sprzęgło, 
kompletne • 150 zł, rozrusznik - 300 zł, wahacze przednie, 
dolne -100 zł/szt., drzwi z szybami - 250 zł/szt., lampy tylne, 
zespolone - 150 zł/szt. Namysłów, tel. 077/410-49-10, 
0602/43-0941
TOYOTA CARINA, 1988/00 r.: maski, błotniki, drzwi, zderza
ki, reflektory, inne. Wrocław, tel. 0607/80-16-33 
TOYOTA CARINA II, 1990 r.: błotniki, lampy, wahacze, belka 
zawieszenia, błotniki tylne, docisk sprzęgła, drzwi. Wrocław, 
tel. 0603/43-11-78
TOYOTA CARINA E. 1994/96 r., 1600 ccm, 16V: kolektory, 
aparat zapłonu, rozrusznik, poduszki pow., silnik, konsola, 
belka tylna i inne. Legnica, tel. 0601/8447-45 
TOYOTA CARINA KOMBI, 1997 r.. 1600 ccm: zawieszenia, 
części mechaniczne i blacharskie, zegary, konsola, lampy, 
szyby, zderzaki i inne. Lubin, tel. 0603/18-63-83 
TOYOTA CARINA II, COROLLA: zawieszenie, zderzaki, błot
niki, lampy, silnik 1400 ccm, 12V. Wrocław, tel. 0606/40-03-11
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TOYOTA CARINA, COROLLA: lampy, zderzaki i inne. Trzeb
nica, tel. 0606/40-03-11
TOYOTA CELICA : klapa tylna, lampy, koła. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
TOYOTA CELICA, 1989 r.: drzwi, klapa tylna, maska i inne.
Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. }5.0601/79-30-54
TOYOTA COROLLA liftback: pokrywa bagażnika, wahacze,
kolumny McPhersona, sanki, klamkf. Prochowice, tel.
076/85847-61,0605/43-54-20
TOYOTA COROLLA : maska, zderzak. Wałbrzych, tel.
0607/36-85-64
TOYOTA COROLLA SEDAN po 1992 r.: błotnik tylny prawy - 
500 zł, drzwi tylne prawe - 300 zł, kolumny McPhersona - 200 
zł, części nowe. Wrocław, tel. 353-57-44 
TOYOTA COROLLA, 1600 ccm, benzyna: skrzynia biegów- 
500 zł. Wrocław, tel. 0607/04-21-23 
TOYOTA COROLLA : błotniki przednie, drzwi lewe tylne, - 
100 zł. Wrocław, tel. 372-98-98,0606/8242-82 
TOYOTA COROLLA, 1986 r.: różne części z demontażu, sil
nik 1.3, z dokumentacją. Jawor, tel. 0604/61-68-33 
TOYOTA COROLLA, 1986/89 r.', 1300 ccm 1800 ccm D: 
wszystkie części z demontażu do modelu 3 i 5-drzwiowego. 
Świdnica, tel. 0601/55-97-11
TOYOTA COROLLA, 1987 r., 1800 ccm, diesel: silnik, w ca
łości lub na części, zderzak tylny, wzmocnienie czołowe, drzwi 
lewe tylne, nadkola. Wrocław, tel. 0603/47-24-40 
TOYOTA COROLLA, 1987 r.: drzwi, dach, klapa, plastiki, in
stal. elektryczna, części zawieszenia, inne. Wrocław, tel. 
071/368-77-55,0602/74-84-24 
TOYOTA COROLLA, 1988 r.:+ kolumnę kierownicy, zderzak 
przedni, reflektory, chłodnicę, klapę, lampy tylne. Brzeg, tel. 
077/416-30-78 wieczorem
TOYOTA COROLLA, 1988/00 r.: maski, błotniki, drzwi, zde
rzaki, reflektory, inne. Wrocław, tel. 0607/80-16-33 
TOYOTA COROLLA, 1988/92 r . : prawie wszystkie części. 
Stefanowice, tel. 074/858-50-02,-0600/36-13-01 
TOYOTA COROLLA, 1989 r., 1800 ccm, diesel: silnik uszko
dzony, -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/787-87-85 
TOYOTA COROLLA, 1990 r. liftback: zawieszenie, przekład
nia kier., pokrywa bagażnika z szybą, klamki, błotniki tylne, 
szybki tylne. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
TOYOTA COROLLA, 1990 r. : różne części z demontażu. 
Prusice, tel. 071/312-61-73
TOYOTA COROLLA, 1990 r., 1200 ccm. benzyna: skrzynia 
biegów (5), • 350 zł. Wrocław, tel. 0603/35-98-20 
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 1300 ccm : kolumna McPher
sona (prawa), komputer, pompa hamulc. Wrocław, tel. 
0502/31-64-28
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 1300 ccm, benzyna : głowica,

TOYOTA LAND CRUISER : błotniki. Oleśnica, tel. 
071/31540-51
TOYOTA LAND CRUISER, 1998 r.: różne częściblacharskie 
i mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/7246-69 
TOYOTA LITEACE, 1300 ccm : drzwi (lewe i prawe), szyby 
boczne. Wrocław, tel. 0601/19-24̂ 24 
TOYOTA PREVIA, 1993 r . : części mechaniczne i blachar
skie. Zielona Góra, tel. 0502/17-72-64 
TOYOTA RAV4: zderzaki, lampy. Oleśnica, tel. 071/31540-51 
TOYOTA STARLET : zderzaki. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/40-26-76
TOYOTA STARLET : ścianka tylna pod tablicę rozdz. Wro
cław, tel. 071/372-22-86
TOYOTA STARLET, 1979 r., 1100 ccm: silnik z dokumenta
cją, skrzynia biegów (4), most tylny, wał zdawczy. Wrocław, 
tel. 345-57-20
TOYOTA STARLET, 1985 r .: silniki. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/40-26-76
TOYOTA STARLET, 1988 r., 1500 ccm : pompa wtryskowa. 
Wrocław, tel. 071/789-60-95,0602/13-17-68 
TOYOTA STARLET, 1995 r., 1300 ccm, 12V: półosie, skrzy
nia biegów (5), kolumny McPhersona. Lubomierz, tel. 
075/783-36-94,0603/87-91-52 
TOYOTA SUPRA : sprężarka klimatyzacji, - 900 zł. Brodno, 
tel. 071/31746-86 po godz. 19,0603/37-81-15 
TOYOTA SUPRA, 1990 r.: lampy, zawieszenia, dach, szyby, 
części silnika, lusterka, drzwi, błotniki, chłodnica i inne. Zielo
na Góra, tel. 0503/65-06-56
TOYOTA TERCEL : głowice. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/40-26-76
TOYOTA TERCEL. 1987 r . : reflektor lewy. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
TOYOTA YARIS :(5-drzwiowy), drzwi kpi., wózek, wahacze, 
półosie, zwrotnice, kolumny McPhersona, listwa kier., stabili
zator. Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/3-14-38-54 
TOYOTA YARIS, 1999 r. 5-drzwiowy: drzwi przednie |ewe, • 
250 zł. Świdnica, tel. 074/640-77-99 
TRABANT: kpi. szyb, hak, silniczek wycieraczek. Brzeg, tel. 
0605/64-68-86
TRABANT 601: skrzynie biegów oraz różne części z demon
tażu. Gierałcice, gm. Głuchołazy, tel. 077/439-83-65 
TRABANT : różne części. Polkowice, tel. 076/84548-45, 
0606/12-91-24
TRABANT 601 S : silnik, szyby, skrzynia biegów, drzwi, ma
ska, gażniki, koła, lampy, stacyjka, kolumna kierownicy i inne. 
Wrocław, tel. 0602/21-31-94
TRABANT 601: blok silnika, wał po regeneracji, cylindry po 
szlifie, szczęki hamulcowe i inne. Zielona Góra, tel. 
068/45346-78
TRABANT 601 S, 1986 r.: różne części z demontażu. Młyń
sko. gm. Gryfów Śl.. tel. 0601/57-2241 
TRABANT POLO, 1991 r., 1100 ccm: różne części używane. 
Wrocław, tel. 0601/70-17-36
UAZ : różne drobne części, - 500 zł. Czarny Bór, tel. .
074/845-02-81 w godz. 16 - 22
UAZ, 2400 ccm : silnik, stan b. dobry, kompletny, z pełnym
osprzętem, -1.200 zł. Szczytna, tel. 074/868-31-58
UAZ : różne części. Wrocław, tel. 071/362-14-10,
0601/56-23-64
UAZ STAKO 315/55 L : zbiornik z komorą i wielozaworem, 
udokumentowane pochodzenie, stan b. dobry, - 250 zł. Wro
cław, tel. 071/321-67-30
VOLVO, 2400 ccm, diesel: pompa wtryskowa kpi., spraw
dzona. Oleśnica, tel. 0601/93-67-66 
VOLVO, 1977/01 r .: skrzynie biegów (manulane i automa
tyczne) oraz części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 g. 9-15 (pon.-sob.)
VOLVO, 1992 r.: silnik 2500 ccm turbo, skrzynia biegów. Wil
kowice, tel. 065/534-13-39
VOLVO 240: wkłady amortyzatorów kompl. (przód i tył), - 200 
zł. Wrocław, tel. 071/339-96-67,0601/73-30-21 
VOLVO 240 KOMBI, 1984/89 r., 2100 ccm, wtrysk,: silnik kpi. 
z osprzętem, klapa tylna, zderzak, lampy, zawieszenie, tapi
cerka, kokpit, szyby, inst. elektryczna, skrzynia biegów z tyl
nym mostem do 2.4 D, hak, drzwi kpi. • stan b. dobry, błotnik 
(możliwość dostarczenia). Bolesławiec, tei. 075/734-74-19 
VOLVO 240,1985 r .: różne części. Prusice, woj. wrocław
skie, tel. 071/312-5341
VOLVO 240,244,2300 ccm, benzyna części z rozbiórki: drzwi, 
maski, klapy, mosty, szyby, lampy, silnik, skrzynie biegów, 
zawieszenia, wnętrza, fotele i inne. Udanin, woj. legnickie, tel. 
0600/10-67-50
VOLVO 244: lampa tylna prawa. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
VOLVO 244: pompy, zderzaki, maski, lampy i inne. Wrocław, 
tel. 0601/95-16-78
VOLVO 244,1985 r., 2320 ccm, benzyna: wszystkie części z 
rozbiórki. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 
071/312-6341
VOLVO 340: różne części. Wrocław, tel. 0501/71-0648 
VOLVO 340, 360 : reflektory przednie. Wrocław, tel. 
0602/79-31-55
VOLVO 343,1980 r., 1400 ccm: silnik, skrzynia biegów, za-
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KOMUNIKACYJNY W POLSCE LUB ZA GRANICĄ 
POMOŻEMY Cl W ODZYSKANIU JAK  NAJWIĘKSZEGO 

ODSZKODOWANIA
Nasza oferta obejmuje kompleksową pomoc w likwidacji szkód powypadkowych (odszkodowania osobowe 
i rzeczowe) - obsługa 24h. Współpracujemy z  najlepszymi warsztatami, rzeczoznawcami, doradcami, prawni
kami, tłumaczami, dzięki czemu nasza usługa staje się solidna, profesjonalna i tania...

INTERLEX, Wrocław 
Biuro Obsługi Szkód Komunikacyjnych

Poszukujemy współpracowników 
Notfalls 24ti 
+48(602) 197 535 
+48 (603)650 536

OPOH693

Biuro W indykacji W ierzytelności 
ul. Ostrowskiego 30 
Tel. 071/339-07-56, fax 071/339-04-60

VW GOLF : silnik, skrzynia biegów, oclone, gwarancja, stan 
b. dobry i inne. Legnica, tel. 076/722-95-21 w godz. 8-17, 
0601/78-25-72
VW GOLF l i : pompa paliwa 191 919 051 K VD0824/31/2, 
elektryczna, zatapialna, - 220 zł. Legnica, tel. 076/850-61-98

VW GOLF III: lampy tylne. Wrocław, tel. 071/328-90-54 po 
godz. 20
VW GOLF II, III: wszystkie części z rozbiórki, silnik 1.6 D i'1.6
E (na części). Wrocław, tel. 0601/71-69-78
VW GOLF III: szklany szyberdach kpi., pompa wspomaga-

I POMOC PROGOWA • CAŁODOBOWA!
tel. 0-604 78 69 39, 071/318-53-22

VW GOLF : silniki 1300,1600,1800 ccm, skrzynia biegów
(5), zawieszenie i inne części. Leszno, tel. 0603/77-52-88 
VW GOLF iii 5-drzwiowy: dach. Leszno, tel. 0602/18-36-93 
VW GOLF II, 1800 ccm, benzyna: drzwi, dach, silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenia, konsola, tapicerka, przekładnia kier., 
lampy, klapy, błotniki, wzmocnienia, półosie. Lubań, tel. 
0608/23-97-24
VW GOLF II, 1800 ccm: silnik ze skrzynią (5), błotnik, drzwi, 
wahacze, chłodnica, dach, nagrzewnica, szyby boczne, pla
stiki, zbiornik, lampy tylne, pompa hamulcowa. Lubań, tel. 
0603/28-02-72
VW GOLF III VR6, 2800 ccm : rozrusznik - 200 zł, silnik •.
4.000 zł, skrzynia biegów - 2.500 zł, konsola -150 zł, licznik - 
300 zł, nagrzewanica -150 zł, tłumik kompletny - 400 zł, ko
lumna McPhersona lewa • 300 zł, wahacz lewy -100 zł, pom
pa ABS - 350 zł, przepływomierz • 200 z. Lubin, tel. 
0605/09-27-46
VW GOLF, 1500 ccm, diesel: głowica po remoncie. Lubin, 
tel. 076/846-13-76,0608/42-98-92 
VW GOLF III, KOMBI: zderzak przedni i tylny, wzmocnienie 
przedni. Mierzowice, woj. legnickie, gm. Prochowice,'tel. 
0606/10-64-73
VW GOLF IV: kanapa tylna. Mierzowice, woj. legnickie, gm. 
Prochowice, tel. 0606/10-64-73 
VW GOLF I : klapa przednia, szyba tylna, kierownica sporto
wa. Milicz, tel. 0603/28-82-19
VW GOLF III: lampy, zderzaki, szyby, drzwi, maski, lusterka, 
błotniki, silniki 1.4,1.6,1.8,1.9 TD, 1.8 GTi, skrzynie biegów, 
półosie, zawieszenia, tapicerki, poduszki pow., sensory, da
chy, ćwiartki, elem. klimatyzacji, .sanki’, wzmocnienie. Obo
ra k. Lubina, tel. 0607/04-26-96 
VW GOLF II, 1600 ccm: drzwi, błotniki przednie, klapa tylna 
kompletna, chłodnica, wózek. Oława, tel. 071/313-15-89, 
0604/78-93-74
VW GOLF IV, 1400 ccm, 16V: McPhersony, wahacze, piasty, 
sprzęgło, mechanizm wycieraczek, drobne części. Oława, tel. 
071/313-15-89,0604/78-93-74 
VW GOLF 1,1600 ccm, diesel: silnik z dokumentacją - 1.100 
zł, skrzynia biegów (4), szyby, zawieszenie przednie, maska, 
felgi, zegary, szyberdach. Opole, tel. 077/465-31 -17 
VW GOLF I11.8,2.0 16V: silnik z osprzętem. Polkowice, tel. 
076/845-00-58,0600/23-38-76 
VW GOLF: silnik, skrzynia biegów, oblachowanie i inne. Pru
sice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
VW GOLF GT I : oś tylna -150 zł, skrzynia biegów (4) - 200 
zł. Przygórze, woj. wałbrzyskie, tel. 0604/59-66-94, 
0608/85-95-99
VW GOLF III, VR6 : wózek, wahacze, półosie, kolumny 
McPhersona, listwa kier.,.stabilizator, zwrotnice. Smardzów, 
tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
VW GOLF, 1300 ccm: skrzynia biegów (4), rozrusznik, kom
puter, belka tylna. Środa Śląska, tel. 0601/87-45-09 
VW GOLF II: hak, oryginalny, ze zderzakiem, -130 zł. Trzeb
nica, tel. 0600/62-69-92
VW GOLF V : zderzak przedni. Wałbrzych, tel. 0502/23-04-67 
VW GOLF II: zderzak, drzwi, maska, klaga, wzmocnienie 
czołowe. Wałbrzych, tel. 0607/36-85-64 
VW GOLF II: lampy tylne Helia, przyciemnione -150 zł, kpi. 
atrapa z halogenami -150 zł, nowa, belka tylna • 100 zł. Wał
brzych, tel. 0609/35-10-49
VW GOLF 11.1 E, 1.6 D: części silników, skrzynia biegów, 
prawe drzwi, głowice (1.3 E, 1.6 E). Wałbrzych, tel. 
074/847-87-99
VW GOLF III VR6: zawieszenie tylne, zawieszenie przednie, 
deska rozdz., silnik. Wołów, tel. 0604/54-20-33 
VW GOLF III KOMBI: klapa tylna z szybą. Wrocław, tel. 
0601/71-59-58
VW GOLF, 1800 ccm, 130 KM, 16V: silnik - zamienie na Uaza 
lub podobny. Wrocław, tel. 0602/89-72-84 
VW GOLF III, 1800 ccm: klimatyzacja, sprężarka, łapa mo
cująca, przewody. Wrocław, tel. 0501/98-68-57, 
0606/68-92-45
VW GOLF I : maska, błotniki, reflektory, kierunkowskazy, 
wzmocnienie czołowe, progi, reparaturki błotników tylnych. 
Wrocław, tel. 0601/59-21-76
VW GOLF III: maska, zderzak, reflektory, kierunkowskazy, 
zaślepki halogenów, atrapa, nagrzewnica, nakładki błotników, 
progi. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
VW GOLF III: bok prawy, dach, drzwi, zderzaki, zawiesze
nia, silnjk 1.4, skrzynie biegów 1.9 TDi i inne. Wrocław, tel. 
0503/74-80-58
VW GOLF I11.6 TD, 1.8 E, 1.3 E: przekładnia kier., felgi alu
miniowe i stalowe z oponami, skrzynia biegów, części silnika, 
zawieszenie, maska, wahacze, komputer, .łapy", półosie, po
duszki pow., wzmocnienie czołowe, belki. Wrocław, tel. 
0602/26-76-79
VW GOLF II11.9 TDI, VR6,1.9 TD. 2.0 E, 1.8 E: podnośniki 
elektryczne, części silnika, skrzynia biegów (VR6), halogeny, 
wzmocnienie czołowe, chłodnica z wentylatorami, zderzaki, 
felgi aluminiowe i stalowe z oponami, wspomaganie, .łapy*, 
pompa paliwa. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
VW GOLF II: McPherson, rozrusznik, wzmocnienie zderza
ka przedniego, listewka pod lampy, listewka na lampy. Wro
cław, tel. 0601/73-20-98
VW GOLF Ili: halogen prawy, dywaniki, grill, lampy. Wrocław, 
tel. 0605/1043-08
VW GOLF III: maska przednia, dach do wersji 3-drzwiowej, 
klapa tylna kpi. do kombi, błotnik lewy i prawy, drzwi. Wro
cław, tel. 0602/80-01-02
VW GOLF II GTI: tapicerka kpi. - 270 zł, drzwi z szybą • 280 
zł. Wrocław, tel. 0603/56-49-87 
VW GOLF: głowica 1.6 D, głowica 1.6 TD hydrauliczna. Wro
cław, tel. 0601/70-79-79
VW GOLF I : drzwi, błotniki, klapa tylna, dach, wzmocnienie 
czołowe, szyby, zawieszenie, ukł. kierowniczy, zbiornik, ma
ska, fotele, tapicerka, kolumna kierownicza, silnik 1.6 E na 
części. Wrocław, tel. 0603/21-24-72

nia, przekładnia kier. (GTi, VR6), końcówki drążków, drobne
plastiki wnętrza. Wrodaw, tel. 0601/70-37-47
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,
skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0501/22-24-85
VW GOLF II: maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, zderza-
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wtrysk paliwa, ABS, liczniki, A/T | 
Wrocław, tel. 0-602 318-411

VW GOLF, 1980 r.: chłodnica, reflektor, lusterko, lampa tyl
na, szyby, osprzęt silnika i inne. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
VW GOLF 1,1980 r., 1300 ccm, benzyna : skrzynia biegów
(4), silnik, różne części mechaniczne z rozbiórki. Bielawa, tel. 
0607/44-88-17
VW GOLF, 1980 r. 2-drzwiowy: szyby. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/40-26-76
VW GOLF i, 1980 r„ 2-drzwiowy: klapa tylna z szybą, klapa 
przednia, drzwi z szybami, lewe i prawe, w bardzo dobrym 
stanie. Jaworek, woj. wałbrzyskie, tel. 0600/19-76-67 
VW GOLF 1,1980 r„ 1300 ccm, benzyna: drzwi, silnik kom
pletny, skrzynia biegów, komplet siedzeń, zawieszenie tylne, 
McPhersony. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
VW GOLF 1,1980 r., 1100 ccm: silnik na cżęści -150 zł, skrzy
nia biegów - 100 zł, gażnik - 50 zł, zegary • 25 zł. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-89-78 po godz. 15 
VW GOLF 1,1980 r., 1100 ccm, benzyna: skrzynia biegów, • 
450 zł. Świdnica, tel. 074/856-80-66,0607/38-99-75 
VW GOLF I, II, 1980/86 r., 1100 ccm i poj. 1600 ccm: części 
silnika, alternator, rozrusznik, skrzynia biegów (5), drzwi, za
wieszenia, koło kierownicy i inne. Nowa Wieś Legnicka, tel. 
0601/79-18-30
VW GOLF, 1981 r., 48 tys. km, 1300 ccm, benzyna: silnik kpi. 
z odprawą celną, - 750 zł. Modła, tel. 076/817-22-19, 
0602/88-08-99
VW GOLF, 1901 r, benzyna : różne częśd. Oleśnica, tel. 
0501/71-39-96
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ki szerokie, atrapa z halogenami, reflektory, kierunkowskazy, 
progi, nagrzewnica, nakładki błotników, listwy na drzwi. Wro
daw, tel. 0603/66-97-27
VW GOLF III, 1400 ccm : silnik, tapicerka, fotele, wahacze, 
oś tylna, inne części. Złotoryja, tel. 076/878-60-48, 
0605/07-59-11
VW GOLF I, II, 1978/92 r .: oblachowanie, wahacze, piasty, 
amortyzatory, oś, półosie, hak, zderzaki, piasty, skrzynia bie
gów (4 i 5), szyby, piasty, błotniki, silnik o poj. 1.6 diesel lub 
na części. Mierzowice, gm. Prochowice, tel. 0606/10-64-73

VW GOLF 1,1981 r.: drzwi, 4 szt., maska silnika, tapicerka, 
rozrusznik, klamki. Pilawa Górna, tel. 0602/60-19-47 
VW GOLF L 1981 r., 60 tys. km, 1600 ccm. diesel: silnik, po 
remonde 2 lata, po wypadku, pęknięty blok, koło sprzęgła, - 
500 zł lub zamienię na video, rower górski, telefon kom. na 
kartę. Stronie Śląskie, tel. 074/814-19-73,074/814-27-35 
VW GOLF 1,1981 r.: grill - 50 zł. Wrodaw, tel. 071/337-19-17, 
0605/66-11-92
VW GOLF 1,1983 r.: amortyzatory tylne, lampy tylne, stacyj-. 
ka i inne. Chojnów, tel. 0600/64-01-22,076/817-26r87

ANZEIGEN AUF DEUTSCH
Wir drucken die Anzeigen in der deutschen Sprache. Kostenlos iiber- 
setzeń wir die Anzeigen, erteilen Aufschlusse und bedienen die Kunden 
in der deutschen Sprache. Das betrifft nur die Kunden der Zeitung "Auto 
Giełda Dolnośląska" und Anzeigen indieser Zeitung. Weitere Informatio- 
nen unter dem Telefon und Fax nummer: 0048 71 342-57-90

Informacja o terminach 
przyjmowania do druku płatnych reklam i ogłoszeń
wydanie piątkowe gazety:
- reklamy i ogłoszenia ramkowe................................................  wtorek, godz. 17.00
- moduł ogłoszeniowy - drukiem pogrubionym............................ środa, godz. 15.00
- oferty nieruchomości............................................................... środa, godz. 15.00

wydanie wtorkowe gazety:
- reklamy i ogłoszenia ramkowe...................... ,............ piątek, godz. 15.00
- moduł ogłoszeniowy - drukiem pogrubionym............................ piątek, godz. 15.00
- oferty nieruchomości................................& ...........................piątek, godz. 15.00

Zlecenia, które wpłyną po tych terminach, 
będą kierowane do następnego num eru gazety.
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AUTO GIEŁDA W INTERNECIE

w w w .o g lo s z e n ia .p o p .p l
Informujemy, że począwszy od 25.03.1999 r za pośrednictwem Auto Giełdy Dolnośląskiej można umiesz
czać w intemecie zdjęcia samochodów, domów i innych obiektów, które ogłaszacie Państwo w naszej gaze
cie. Ogłoszenia bezpłatne osób, które wykupią opcję "ogłoszenie ze zdjęciami w intemecie" otrzymają spe- 
qalny numer katalogowy. Będzie on drukowany na końcu ogłoszenia. Numer ten oznaczał będzie, że samo
chód, dom czy inny obiekt, którego ogłoszenie dotyczy można obejrzeć w intemecie na stronie: Wirtualny 
Katalog Zdjęć, www.sattech.com.pl/katalog. Do każdego ogłoszenia z  numerem dołączać będziemy w inter- 
nede 3 kolorowe zdjęcia obiektu, z  trzech różnych ujęć. Zdjęcia te można będzie obejrzeć po wpisaniu 
numeru z  ogłoszenia w przeglądarce internetowej.
Koszt publikacji zdjęć wynosi 14 z l (z VAT) za 28 dni ekspozycji na serwerze internetowym. 
Dodatkowych informacji udzielamy pod nr telefonów: 071/781-71-22, 781-71-23

A d re sy  firm  w ykonu jących  zd jęc ia  d o ka ta lo a u -zd ie ź  w  intemecie;
Wrocław:
SATT ECH  Computers, ul. Tęczowa 57, tel7fax 071 781-71-22,781-71-23 
Auto Giełda Dolnośląska, ul. Kościuszki 135, tel. 071 372-56-54, 341-54-02 
Agencja Reklamowa WOJTAS, ul. Zielińskiego 20, telVfax 071/362-39-13 
Lubin:
A  INFO-PRESS, Giełda Samochodowa, tel. 0604 48-21-07, tel. 076 84-69-034 
oraz firma Korbut, tel. 0-601 56-94-92
Komis Auto Centrum MAZUR, ul. M. Curie-Skłodowskiej 97, tel. 076 844-39-32 
Leszno - Je len ia  Góra:
Firma Reklamowa "3D efFects", ul. Okrzei 13, tel. 075 76-71-600, 0603 92-74-64 
Bolesławiec:
ZH iU "LOKIS", ul. Sobieskiego 20, tel. 075 732-37-33 
Św idnica:
"RODWIL"; ul. Saperów 3b, tel. 074/853-57-39, 0602 70-43-46, e-mail: u2@box.pop.pl 
7atmrinimy współpracowników do wirtualnego katalogu zdjęć z  Wałbrzycha. Opola i Zielone) Góry.

W R O CŁAW :
A G E N C JA  RE K LA M O W A  "Echo"
ul. Świdnicka 19 (wejście od K. Wielkiego,
przy przejściu podziemnym,
tel. 341-06-28, tel./fax 341-06-25
tei. kom. 0-502 09 37 27
e-mail: ccho@telbank.pl
AG E N C JA  RE K LA M O W A  "Wojtas"
ul. Zielińskiego 20 (wjazd od ul. Gwiaździstej)
tcl./fax 071/362-39-13
teł. kom. 0-601 07 77 13
e-mail: wojtas@wojtas.home.pl
SKLEP , ul. Dokerska 4, tei. 373-96-56
A G E N C JA  RE K LA M O W A  "P io tr"
tel. 071/372-07-33, 0-501 03 65 53
A G E N C JA  R E K LA M O W A  "Akard"
ul. Komandorska 147 (pawilon - 1 p.)
tel. 071/783-30-(33+34)
"D AM -W ID"
50-349 Wrocław, ul. Sienkiewicza 43
tel./fax 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,
tel7fax 076/846-90-34, 0-604 48 21 07
BIURO, tel./fax 076/841-52-30, 841-52-15
59-300 Lubin, ul. Kolejowa 6, Dworzec PKP, I p.
pn.-pt. w godz. 9“ -17“  i na terenie giełdy
samochodowej Lubin (kasa nr 3)
sob. w godz. 6“ -14°°, niedz. w godz. 9“ -12“
H. Kopiński
tel. 0-605 359 428, 076/844-75-88 
"K E N T E C H "
Legnica, ul. Libana 12, pok. 17 ' 
tel. 076/855-32-06, 0-603 472 258 
K ŁO D Z K O :
G. Święcicki, teren giełdy samochodowej
D ZIERŻON IÓ W :
os. Złote 5Afb,
tel./fax 074/31-27-51 (7* - 2100)
JE L E N IA  G Ó R A :
J. Majski, tel. 075/76-78-707,900-1400 
ECO-POL" R. Kiljan, tel. 0-603 50 52 81 

O PO LE :
A. Pieczonka, tel. 0-601 70 46 78, kom.
M A" Opole, ul. Ozimska 40, pok. 33,

tel. 071/361-49-48, 077/442-72-40 
LES ZN O :
L. Bretsznajder, tel.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, tel. 077/46-37-06, 
pon.-sob. w godz. 19°°-22“
Ś R O D A  Ś L Ą S K A :
"H-D-POL", ul. Malczycka 4, tel. 071/317-48-27 
"M ART-M ARK”, Biuro Ogłoszeń, ul. Legnicka 16, 
tel. 071/317-66-12 
Ś W ID N IC A :
Biuro Usług Gospodarczych,
ul. Konopnickiej 13, tel. 074/853-82-12,851-21-33
e-mail: bug_jj@wb.onet.pl
O ŁA W A :
KA-KAW ", TEL. 071/313-23-22,0-602 46 72 32 

Z IE L O N A  G Ó R A :
Biuro Usług Gospodarczych "Koraz", ul. Miła 9 
tcl./fax 068/327-02-75 
e-mail: koraz@go2.pl 
ŻA R Y :
MARDO, 68-200, ul. Rynek 8/9, 
tel7fax 068/375-99-93 
pon.-pt w godz. 10“ -16“
Firma Handlowa, Żary, ul. Mieszka I 13 (budynek
Inkubatora), tel. 068/374-37-87 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 OŁÓW :
Firma Handlowo-Usługowa KLIK
56-160 Wińsko-Wołów, pl. Wolności 2
tel. 389-80-80 (wt., czw., pt.) w godz. 12“ -16“
JA W O R :
Biuro Reklam i Ogłoszeń Prasowych 
ul. Strzegomska 6/3, pon.-pt. 10-18 
tel. 076/870-72-43,. tel./fax 076/870-72-44 
K A L IS Z :
CENTRUM OGŁOSZENIOWE "ARGUS" 
tel/fax 062/764-90-46 pon.-pt. 8-16 
oraz na terenie giełdy samochodowej (kiosk) 
RAW ICZ:
PHU "TOSKA"
ul. Piłsudskiego 1, teł. 065/546-11-02 
S Z A M O T U ŁY :
B.H.U. "Marians"
ul. Kapłańska 3, tel. 061/29-25-266 
w godz. 8“ -18“
P O LK O W IC E :
MARCUS, ul. 3-go Maja 18a 
tel. 076/749-88-18 
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. 11 
tel. 077/410-02-96

Przyjmowanie ogłoszeń bezpłatnych 
poza redakcją

ZIELONA GÓRA:
tel. 068/327-02-75 (pn.-pt. 10“ -18“ , sob. 8“ -14“ ) 
T R Z E B N IC A :
biuro współpracujące z Auto Giełdą: 
tel./f« 071/312-02-06 
(pn.-pt. 9“ -18“ , sob. 9“ -13“ ) 

a ta k ie  nasi a kw izy to rzy  
na g ie łdach sam ochodowych.
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SPRZĘGŁA
00  WSZYSTKICH TYPÓW SAMOCHODÓW 

ZACHODNICH I JAPOŃSKICH
0P010M6 n iskie ceny
OPEL-KRUK W rocław  u l. Litom ska 25  
tel. 071/355-82-18,0602 66 95 41, łax 071/373*52-34

VW GOLF 1,1983 r .: drzwi lewe i prawe (2-drzwiowy) - 80 
zł/szt. Nowa Ruda. teł. 0603/04-94̂ 79 
VW GOLF I, 1983 r . : drzwi (3-drzwiowy), sprzęgło, szyby, 
wahacze, konsola, skrzynia biegów 1J, półosie, zegary, tar
cze ham., zbiornik paliwa. Oleśnica, tel. "071/314-33-73. 
0603/23-45-49
VW GOLF II, 1985 r., benzyna 3-drzwiowy: fotele - 50 zł/szt. 
oraz kanapa - 70 zł. Wołczyn, tel. 077/418-93-52 
VW GOLF, 1985 r.: głowica • 50 zł, drzwi lewe, przód • 50 zł. 
Bolesławiec, teł. 0504/94-77-50 
VW GOLF 1,1985 r. 1.1,1.5: skrzynia biegów. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 0603/40-26-76
VW GOLF, 1985 r., 1300 ccm,, 1800 ccm : silnik, skrzynia 
biegów, części karoserii, części mechaniczne i wyposażenia 
elektrycznego oraz do VW 1800, 88n blok silnika. Jelenia 
Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26

C Z Ę Ś C I  U Ż Y W A N E  
D O  A U T  T E R E N O W Y C H

TEL 061/813-07-03,0-605 300 300,0-608 300 300

VW GOLF, 1985/91 r., 1.5,1.6: silniki, skrzynia biegów, za
wieszenie, lampy, chłodnica, szyby, koto, drzwi, maski, dach, 
mosty, belki, prawie wszystkie części. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
VW GOLF, 1986 r.: lampy, szyby, osprzęt silnika, zawiesze
nia i inne. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
VW GOLF, 1986 r.: drzwi, maska, lampy, zawieszenia, chłod
nica i inne. Mierzowice, gm. Prochowice, tel. 0606/10-64-73 
VW GOLF II. 1986 r.: klapa tylna, drzwi do modelu 2-drzwio- 
wego. Wrocław, tel. 0606/68-92-45 
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, diesel: blok silnika z wałem 
i tłokami oraz sprzęgło kpi, - 800 zł. Wschowa, tel. 
0606/64-50-85
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, diesel, 3-drzwiowy: drzwi 
prawe, daich, szyby, oś tylna, deska rozdz., podsufitka, inst. 
elektr., silniczek wycieraczek, przełącznik świateł, lampa tyl
na prawa, kierownica, pompa olejowa, chłodnica. Namysłów, 
tel. 077/419-22-39
VW GOLF II, 1987 r.. 1800 ccm : silnik, sportowe zawiesze
nia, kpi. przód i inne części z  rozbiórki. Jelenia Góra, tel. 
075/755-90-47,0608/79-71-92 
VW GOLF II, 1987 r., 1800 ccm: silnik, skrzynia biegów, za
wieszenia, półka tylna, plastiki, kokpit, chłodnica. Legnica, teł. 
0600/24-10-25,0603/67-61-05 
VW GOLF II, 1987 r . : drzwi, lampy tylne, zderzak przedni 
(wąski), belka przednia, pompka centralnego zamka. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
VW GOLF II, 1987 r., 1300 ccm 3-drzwiowy: alternator -90zł, 
gaźnik - 90 zł, rozrusznik - 85 zł, maska silnika - 80 zł, błotnik 
lewy - 40 zł, reflektory - 30 zł, grill - 40 zł, drzwi - 90 zł/szt, 
ćwiartki - 200 zł/szt, podsufitka - 60 zł, półosie - 50 zł/szt., 
belka tylna -150 zł zaciski - 40 zł/szL, wskaźniki - 50 zł. Dzier
żoniów. tel. 074/831-61-18.0600/31-98-35 
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, turbo D : tapicerka, drzwi 
uzbrojone, klapa tylna, szyby, zawieszenie przednie, spoiler 
tylny, inst. elektr., podłużnica przednia prawa, plastiki, zbior
nik paliwa, dach otwierany, tył i inne. Kluczbork, tel. 
077/418-03-47,077/418-54-66,0601/48-40-83 
VW GOLF II, 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., 1600 ccm, turbo D : elementy blacharki, 
szyby, lampy, zawieszenie przednie, oś tylna, blok silnika, wał, 
tłoki, głowica, pompa wtryskowa, rozrusznik, alternator, skrzy
nia biegów (5), półosie, felgi, zderzaki, zbiornik paliwa, chłod
nica, ukł. kierowniczy i wydechowy. Legnica, tel. 
076/852-46-02,0602/30-32-49 do godz. 23 
VW GOLF II, 1987 r. 1.8 i 1.6 D: silnik i skrzynie biegów, za
wieszenia, oblachowanie, lampy, koła, szyby, chłodnice, kon
sola, nagrzewnica, zderzaki i inne. Legnica, tel. 0605/93-08-93 
VW GOLF II, 1987 r. 1.6,1.8 E: silnik, głowica, lampy I inne. 
Lubań, tel. 0603/35-59-76
VW GOLF II, 1987 r.: tapicerka boczna 4-drzwiowa, konsola 
na radio, szyberdach uchylny, cena- 60 zł. Lubin, tel. 
076/844-72-81 po godz. 15
VW GOLF II, 1987 r.: silnik 1,6, drzwi, bak, szyby, zawiesz. i 
inne. Paczków, tel. 0603/36-63-27 
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, benzyna: wszystkie części z 
rozbiórki. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 
071/312-63-41
VWGOLFII, 1987 r., benzyna 1.3,1.6,4-drzwiowy: silnik 1.3 
• 350 zł, skrzynia biegów (4) - 200 zł. zawieszenia, maski, 
szyby, nadwozie do modelu 4-drzwiowego, dach z otworem 
na szyberdach, bak, stacyjka, plastiki, klamki, inne z demon- 
tażu. Świdnica, (el. 074/852-18-28,0605/45-25-03 
VW GOLF, 1987 r . : atrapa, błotniki tylne, kierunkowskazy, 
lampa tylna lewa. zderzak tylny, reflektory, zderzak przedni, 
halogen, linka hamulcowa, listwy, łożysko koła, lusterko zewn., 
mechanizm szyby, pas BHP, zbiornik spryskiwaczy, inne. 
Wrocław, tel. 071/784-59-15
VW GOLF II, 1987 r., 142 tys. km, 1600 ccm, diesel: silnik, 
oclony, stan techniczny dobry, gwarancja, -1.600 zł. Żary, tel. 
0602/44-30-42
VW GOLF II, 1988 r., 1600 ccm: wszystkie części z demon
tażu. Kudowa Zdrój, tel. 0600/87-53-36 
VW GOLF II, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, 16V: silnik 16V + 
skrzynia biegów (5) + instalacja + przepływomierz + zawie
szenia i inne części. Legnica, tel. 076/722-95-33 po godz. 18, 
0604/80-17-56
VW GOLF, 1988 r.: zawieszenie, silnik w częściach, rozrusz
nik, klapa tylna, tapicerki, flumiki, kolumna kier., zderzak tyl
ny i inne. Nowa Ruda, teł. 074/872-84-63 
VW GOLF II, 1988 r., 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów (5), zawieszenie i inne części. Nowogrodziec, tel. 
0601/52-20-83
VW GOLF, 1988 r. syncro 4x4: różne części. Złotoryja, tel. 
0607/25-88-96
VW GOLF, 1989 r.. 1600 ccm, diesel: głowica kpi. - 350 zł, 
tłoki, korbowody, blok, wał, pompa wtryskowa, stan idealny i 
inne, od 100 zl.. tel. 0601/05-81-98 
VW GOLF II. 1989 r. 3-drzwiowy: wszystkie części z demon
tażu. Duszniki Zdrój, tel. 0603/74-62-58 
VW GOLF II. 1989 r., 1800 ccm, 16V GTI: silnik udokumento
wany. Lubin, tel. 076/841-21-56,0601/42-28-18 
VW GOLF II, 1989 r . : lampy, maska, chłodnica, grill, półki 
tylne, zegary z obrotomierzem, rozrusznik, alternator, amor
tyzatory tylne i przednie, tarcze hamulcowe, wentylowane. 
Stronie Śląskie, tel. 074/814-15-94,0602/85-67-84 
VW GOLF. 1989 r., 1800 ccm, 16V: głowica kpi. Świebodzin, 
tel. 0605/92-96-50
VW GOLF II. 1990 r.: różne części. Kępno, tel. 0607/84-36-34 
VW GOLF, 1990 r., 1600 ccm, wtrysk: głowica. Wrocław, tel. 
0501/24-60-10
VW GOLF II, 1991 r.: półosie, część tylna nadwozia do wersji 
5-drzwiowej, lusterko, tarcze hamulcowe, piasty. Prochowi
ce, tel. 076/85647-61,0605/43-54-20 
VW GOLF II, 1991 r., 1800 ccm : zawieszenia, szyby, silnik, 
elementy wnętrza, tapicerka. Wrodaw, tel. 0607/82-97-45 
VW GOLF II, 1991 r.: silnik 1.8 i skrzynia biegów, drzwi, ma
ska, klapa, błotniki przednie i tylne, podnośniki szyb, tapicer
ka, konsola, fotele, lampy, przekł. kierownicy, zderzaki, na
grzewnica, chłodnica, półosie, wahacze, lusterka, belka tyl
na, felgi aluminiowe, atrapa. Wrodaw, tel. 357-50-70 
VW GOLF II, 1991 r.: klapa tylna z szybą, lampy tylne, szyby, 
bok, silnik 1800 ccm E, do odenia, stan b. dobry. Zielona Góra, 
tel. 068/325-64-69

VW GOLF II, 1991 r., 1600 ęcm,turbo D : pompa wtryskowa, 
półka tylna, koła aluminiowe ż opórianiC 195 x 65 x 14, skrzy
nia biegów, koła stalowe z oponami, półoś krótka. Złoty Stok, 
tel. 074/817-54-18
VW GOLF III, 1992 r. 1.8,2.0,2.8 VR6: silnik, drzwi, zawie
szenia, oś tylna, ABS, podłużnice, dach, ćwiartki tylne, klapy, 
lampy, plastiki, szyby, zbiorniki, pompa paliwa, konsola. Lu
bań, tel. 0608/23-97-24
VW GOLF II, 1992 r.: pompa paliwa elektryczna, zatapialna, 
nr kat. 191 919 051 K VD0824/31/2 • 220 zł. Legnica, tel. 
0607/05-56-96
VW GOLF III, 1992 r., 1800 ccm, benzyna: silnik kpi. • 400 zł, 
skrzynia biegów - 300 zł, skrzynia biegów 2000 ccm i - 300 zl. 
Leszno, tel. 0608/85-41-72
VW GOLF III, 1992 r. 1800 ccm, 2000 ccm, 2800 ccm VR6: 
silniki, drzwi, zawieszenia, tylna oś, ABS, podłużnice, dach, 
ćwiartki tylne, klapy, lampy, plastiki, szyby, zbiorniki, pompa 
paliwa, konsola, komputery i inne. Lubań, tel.0608/23-97-24 
VW GOLF III, 1992 r., 1400 ccm: różne częśd. Wrodaw, tel. 
0602/68-90-83
VW GOLF III, 1992/97 r., 1800 ccm, benzyna: głowica - 250 
zł, konsola • 200 zł, nagrzewnica -100 zł, komplet siedzeń • 
350 zł, licznik z obrotomierzem -100 zł, dach z otworem na 
szyberdach (5-drzwiowy) - 200 zł, filtr pow. • 150 zł. Rawicz, 
tel. 0607/16-36-34
VW GOLF III GTI, 1992/98 r. oraz GTi, 16V: skrzynie biegów 
(manualne), części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
0602/85-03-45 g. 9-18 (pon.-sob.)
VW GOLF III, 1993 r. : drzwi tylne prawe, zderzak tylny, 
uszczelki drzwiowe, linka sprzęgła, zamki el., klapa tylna z 
szybą, filtr powietrza, silnik wycieraczek, belka tylna zawie
szenia (1.9 D). Wrodaw. tel. 0501/81-36-18 
VW GOLF III, 1993 r . : klapa tylna oraz drzwi tylne prgwe. 
Zielona Góra, tel. 068/320-63-21 
VW GOLF III, 1993 r., 48 tys. km, 1800 ccm, benzyna: silnik, 
komputer silnika, układ kierowniczy, pompa wspomagania, 
pompa paliwa, alternator, sanie, tylna oś, piasty, aparat za
płonu, sondy, tłumiki, koła pasowe, kpi. siedzeń do wersji 
5-drzwiowej, felgi aluminiowe BBS (2 szt.) i inne. Jelenia Góra, 
tel. 0603/44-55-69
VW GOLF III, 1993 r., 1900 ccm, turbo D : wzmocnienie czo
łowe, zderzak przedni. Kłodzko, tel. 0601/91-72-42 
VW GOLF III, 1993 r.: reflektory nowe -140 zł/szt. Legnica, 
tel. 076/850-61-58
VW GOLF III, 1993 r„ 1400 ccm: silnik, kompletna dokumen
tacja, drzwi tylne, błotniki przednie, wzmocnienie czołowe, 
mechanizm wycieraczki tylnej, lusterko wewnętrzne, drobne 
częśd. Oława, tel. 071/313-15-89.0604/78-93-74 
VW GOLF, 1993 r.. VR6: silnik na częśd, skrzynia biegów, 
zawieszenie, wnętrze, elektryka. Szczecin, tel. 0608/80-86-76 
VW GOLF, 1994 r.: drzwi, silnik, zawieszenie, dach, środek i 
dużo innych częśd. Legnica, tel. 0503/79-03*29 
VW GOLF III, 1994 r., 1400 ccm, benzyna i poj. 1600 ccm, 
1800 ccm: skrzynia biegów, automatic, drzwi, kia pa tylna do 
kombi, szyberdach, deska rozdz., fotele, plastiki wnętrza, za
wieszenia. Lubań, tel. 0603/60-36-74 
VW GOLF II, 1994 r., 1900 ccm, turbo D : silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenie przednie i tylne, drzwi, tapicerka, szyber
dach, ukł. wydechowy, zbiornik paliwa i wiele innych. Lubin, 
tel. 0602/88-75-75
VWGOLF III. 1994 r., 1.8 E. 1.9 TD: maski, błotniki, atrapy, 
zderzaki, półosie, wahacze, szyby, drzwi, skrzynie biegów, 
komputery, liczniki, podsufitki i wiele innych. Lubin, tel. 
0603/22-60-56
VW GOLF III, 1994 r .: maska, grill, lampa prawa, zderzak 
przedni, lampa tylna prawa, belki zderzaka, wzmocnienie czo
łowe, kierunkowskazy, błotnik prawy tylny, drzwi lewe przed
nie. Wrocław, tel. 071/364-51-42.0608/34-92-77 
VW GOLF III, 1994 r.: poduszka pow., błotnik tylny lewy, zde
rzaki, klapa tylna, drzwi, zawieszenia, częśd klimatyzacji, 
skrzynia biegów (automatic). Zielona Góra, tel. 0503/65-06-56 
VW GOLF III, 1995 r.: zderzak. Wojkowice, tel. 071/311-76-55 
VW GOLF III, 1995 r., 1800 ccm, benzyna : zderzak tylny, 
zamek tylny, belka pod chłodnicę, szyba lewa 3 D, szyba tyl
na prawa 3 D, zbiornik wspomagania, plastiki wnętrza, kom
bi: drzwi prawe tylne kpi., lampy tylne, kolumny tylne, osłona 
boczna bagażnika, silnik TDi. Wrodaw, tel. 0605/66-11-92, 
071/337-19-17
VW GOLF III, 1995 r., 1800 ccm : silniki, zawieszenia, po
dłużnice, progi, tapicerka, części mechaniczne i blacharskie, 
felgi stalowe, drzwi i inne. Lubin, tel. 0603/18-63-83 
VW GOLF III, 1995 r., 1900 ccm, turbo D : szyba przednia, 
chłodnica, tapicerka, drzwi, listwy dachowe. Rawicz, tel. 
065/547-82-67,0607/16-36-34 
VW GOLF, 1995 r. 1.6,1.9 TDi: drzwi, maska, wzmocnienie 
czołowe, fotele, komputer, głowica, zderzak tylny, lampy, koła, 
ABS, zbiornik paliwa, McPherson. rozrusznik, szyby drzwio
we, nagrzewnica, inne. Wrodaw, tel. 0503/77-75-23 
VWGOLF III, 1995 r. 1.8,1.9 TDi: różne częśd. Wrocław, tel. 
0608/17-96-55
VW GOLF. 1995/96 r.. 110 tys. km, 1900 ccm, TDi: głowica z 
wałkiem, pompa wtryskowa, tarcza sprzęgła, dodsk, pompa 
wspomagania, pompa wody, wtryskiwacze, stan b. dobry. 
Kłodzko, tel. 0603/50-41-74
VW GOLF III, 1996 r., 1800 ccm, wtrysk: głowica, ukł. wyde
chowy, fotele i inne drobne częśd. Legnica, tel. 0601/84-47-45 
VW GOLF III, 1996 r .: spoiler tylny firmy Votex ze światłem 
.stop', oryginalny, nowy, kompletny, w pudełku, • 490 zł. Wro
cław, tel. 071/339-96-67,0601/73-30-21 
VW GOLF III, 1997 r .: w idealnym stanie, komplet siedzeń 
welurowych (kanapa + fotele) do wersji 4-drzwiowej, - 320 zł. 
Leszno, tel. 0603/49-89-97
VW GOLF IV. 1997 r., 1900 ccm, TD i: silnik ze skrzynią bie
gów, poduszki powietrzne, części blacharskie, zderzaki, za
wieszenie. Bolesławiec, tel. 0608/47-98-06 
YWGOLF III, KOMBI, 1997 r., 1600 ccm: silnik, zawieszenie 
przednie, ukł. wydechowy, klamki, katalizator, poduszki silni
ka, inne. Wrodaw, tel. 071/364-47-45 
VW GOLF III, 1997 r.: fotele przednie, kanapa tylna, składa
na, do wersji 5-drzwiowej, stan b. dobry. Wrocław, tel. 
0608/45-18-80
VW GOLF III, 1997 r . : tylna szyba ogrzew. - 100zł, zamek 
klapy bagażnika • 40zł, błotnik przedni lewy (nowy) • 85zł, do 
Golfa II: ogrzewana tylna szyba • 60zł. Wrocław, tel. 
071/320-58-07,0603/89-79-60 
VW GOLF IV, 1998 r., 1900 ccm, TDi: rozrusznik, serwo, po
duszki pod silnik, dolna listwa zderzaka, zbiornik wyrównaw
czy. Jawor, teł. 0601/74-62-22 
VW GOLF IV, 1998 r., 1900 ccm, TD i: skrzynia biegów (5). 
zawieszenie przednie, belka tylna, intercooler i inne. Lubin, 
tel. 0600/32-06-85
O  VW GOLF IV, 1998/00 r. 1400,1600,1800 ccm: 

drzwi, błotniki, zderzaki, lusterka, lampy, tapicer
ka, fotele, konsola, poduszki pow., podłużnica 
prawa, klimatyzacja, osprzęt silnika, zawieszenie, 
skrzynia biegów, klapa tylna, ABS, EDS, senso
ry, koła 15” , g łow ice i inne. Lubin, tel. 
0603/70-02-17 84015031 

VW GOLF IV, 1999 r.: maska, zderzak, nagrzewnica z klima
tyzacją, drzwi tylne prawe, amortyzator, wahacze oraz wen
tylator chłodnicy. Legnica, tel. 0605/93-08-93 
VW GOLF IV, 1999 r.. 1900 ccm, TDi 3-drzwiowy, MO KM: 
drzwi, klapa tylna, chłodnice, klimatyzacja, tylna oś, McPher- 
sony, ława, skrzynia biegów, błotniki, lampy, grill, konsola, 
poduszki pow., intercooler, ukł. wydechowy, układ kierowni
czy, osprzęt silnika i inne. Legnica, tel. 0605/78-53-53 
VW GOLF IV, 1999 r.: klapa tylna z szybą, - 250 zł. Lubin, tel. 
076/844-72-81 po godz. 15
O  VW GOLF IV, 1999/00 r., 1900 ccm, TDi 110 KM 

oraz 1400 ccm 16V: klimatyzacja, błotnik przed
ni, intercooler, poduszki pow., sensor, napinacze 
pasów, konsola, półosie, sanki silnika, turbina,

drzwi, szyby, nawigacja, felgi ♦ opony, kompu
ter. Lubin, tel. 0605/57-87-37 84015111 

VW GOLF IV, 2000 r.: zderzaki. Oława, tel. 0602/88-49-71 
VW GOLF II, 1984 r. : wszystkie, tanio. Bogatynia, tel. 
0605/93-32-34
VW GOLF, BORA, 2000 r., 1900 ccm, TDI, 115 PS: głowica 
kpi., turo-sprężarka, pompa wacum, zderzaki. Mierzowice, gm. 
Prochowice, tel. 0606/10-64-73 
VW GOLF, BORA, PASSAT, NEW BEETLE: klimatyzacje kli
matronic, felgi aluminiowe, elementy tapicerki, częśd blachar
skie i mechaniczne oraz ihne na zamówienie. Nowogrodziec, 
tel. 0502/33-76-86 Niemcy, 0049/17-57-40-99-22 
VW GOLF, PASSAT, 1600 ccm, diesel: silnik kpi., z doku
mentacją, - 900 zł. Krzywiń, tel. 065/517-81-54 
VW GOLF, PASSAT, 1600 ccm, diesel: pompa wtryskowa. 
Paczków, tel. 0606/99-56-29
VW GOLF, PASSAT : koła, oryg., letnie, nowe opony 13*, - 
150 zł. Polanica Zdrój, tel. 0607/83-06-86 
VW GOLF, PASSAT, CARAVELLE: kierownica, boczne sen
sory, pasy pirotechniczne, zaślepki, deski rozdz., n̂ pżliwość 
montażu, tanio. Oleśnica, tel. 0602/15-35-30 
VW GOLF, VENTO : silniczek reflektorów, hak. Głogów, tel. 
0603/86-42-47
VW JETTA: drzwi przednie lewe.., tel. 0601/72-24-92 
VW JETTA II: wzmocnienia czołowe. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/40-26-76
VW JETTA, 1600 ccm : wszystkie części. Lubań, tel. 
0608/13-16-86
VW JETTA II: reflektor lewy -100 zł. Lubin, tel. 0608/76-90-05 
VW JETTA : pompa paliwa, nowa - 40 zł. Wrocław, tel. 
071/342-08-84
VW JETTA 1,1500 ccm, benzyna: przeguby, półosie - 50 zł, 
skrzynia biegów - 30 zł, tylna szyba ogrzewana - 30 zł, pom
pa ham. - 40 zł, inne częśd. Wrocław, tel. 341-72-64 
VW JETTA, 1981 r.: drzwi, chłodnica, szyby, osprzęt silnika, 
zawieszenia i inne. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
VW JETTA I, 1981 r. : grill przedni - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/337-19-17,0605/66-11-92 
VW JETTA. 1982 r.: reflekotry przednie (prostokątne). Wro
cław. tel. 0501/81-36-18
VW JETTA, 1983 r . : wszystkie częśd silnika. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-61-18,0600/31-98-35 
VW JETTA, 1983 r., 1100 ccm: wszystkie częśd z rozbiórki. 
Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41,071/312-63-41 
VW JETTA II, 1985 r., 1600 ccm, diesel: 4-drzwiowy, chłodni
ca, głowica, drzwi, refl. prawy, lampy tylne, szyba tylna, 
McPhersony tylne, przekł. kierów., belka pod silnik, lusterka, 
stacyjka, tylna część karoserii z dachem, konsola i inne. By
czyna, tel. 077/413-44-57
VW JETTA, 1985/91 r., 1.5,1.6: silniki, skrzynia biegów, za
wieszenie, lampy, chłodnica, szyby, koła, drzwi, maski, dach, 
mosty, belki, prawie wszystkie części. Wałbrzych, tel. 
074/84649-58
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VW JETTA, 1987 r. : drzwi tylne prawe. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
VW JETTA, 1987 r., 1300 ccm, benzyna: silnik, skrzynia bie
gów (5). - 500 zł. Sobótka, tel. 071/391-04-80 
VW JETTA II, 1988 r.: maska, drzwi, błotnik przedni, szyby, 
deska rozdz., konsola, licznik, silnik 1.6 E, 1.8 i kolumny 
McPhersona, skrzynia biegów, zwrotnica, przekł. kierownicy, 
łapy silnika, rozrusznik, alternator, kierownica, chłodnica, na
grzewnica, filtr pow., lusterka. Wrocław, tel. 357-50-70 
VW JETTA, 1990 r., 1600 ccm, turbo D : skrzynia biegów (5), 
półosie, lampy, zderzak przedni, wzmocnienie czołowe, chłod
nica, maska, stacyjka, klamki, liczniki, koła, przekł. kierowni
cy i inne. Legnica, tel. 0601/71-02-84,0605/13-16-60 
VW JETTA II, 1991 r., 1600 ccm, turbo D : pompa wtryskowa, 
koła z oponami 195 x 65 x 14, felgi aluminiowe. Złoty Stok, 
tel. 074/817-54-18
VW LT, 2400 ccm, diesel: pompa wtryskowa kpi., sprawdzo
na, 4 fotele z pasami. Oleśnica, tel. 0601/93-67-66 
VW LT, 1983 r., 2400 ccm, diesel: różne częśd silnika. Wro
cław, tel. 0602/68-90-83
VW LT, 1995 r., 2400 ccm, turbo D : silnik kpi., odony, mały 
przebieg. Dzierżoniów, tel. 0604/21-17-42 
VW LT, 1998 r.: wał pędny, długi. Wrodaw, teł. 0602/68-90-83 
VW LT 28,2400 ccm, diesel: silnik z dokumentacją. Wilkowi
ce, tei, 065/534-11-53
VW LT 28: zadski, ukł. wydechowy, pompa wtryskowa, kon
sola, klapa przednia i inne. Wrocław, tel. 0600/62-75-31 
VW LT 28.1980 r. 2.0 E, 2.4 D, 2.7 D: skrzynia biegów, częśd 
silników, mechaniczne i blacharskie. Wałbrzych, tel. 
074/847-87-99,0603/93-52-50 
VW LT 28,1981 r., 2400 ccm, diesel: silnik, częśd mecha
niczne, częśd blacharki i inne. Leszno, tel. 0607/49-22-85 
VW LT 28,1981 r., 2000 ccm, 2400: silnik po remoncie, skrzy
nia biegów, zawieszenie, koła, osprzęt silnika, 100% częśd. 
Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
VW LT28,1988 r., 152 tys. km, 2400 ccm, diesel: silnik odo
ny, stan techn. b. dobry, - 3.000 zł. Żary, tel. 0602/44-30-42 
VW LT 28, 1997 r. : drzwi tylne kpi. Smardzów, tel. 

' 071/398-33-51,071/314-38-54 
VW LT 28,45: oblachowanie, podszybie, narożniki przednie 
i tylne, poszycia drzwi, błotniki przednie i tylne, tylny pas, koń
cówki boków. Stanisław Nitecki, 52-326 Wrocław, ul. Waflo
wa 1/2, po godz. 14
VW LT 28-45 : silniki, skrzynia biegów, zawieszenia, drzwi, 
ukł. kierowniczy, wały pędne i inne. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
VW LT 28-45,1988 r., 2400 ccm, diesel: rozrusznik, skrzynia 
biegów (5), resory, most, zawieszenie przednie, szczęki, tar
cze, chłodnica, felgi, nagrzewnica, tłumiki, wał napędowy. 
Duszniki Zdrój, tel. 0604/63-36-35 
VW LT 35.2800 ccm, TDI: silnik, dół silnika 2.5 TDI. kompih 
ter silnika 2.5 TDI, pompa wtryskowa 2.5 TDI, udokumento
wane pochodzenie. Opole, tel. 0605/95-51-15 
VW LT 35: pompa vacum, wtryski (silnik Perkins) oraz chłod
nica (1992 r.). środa Śląska, tel. 0601/87-45-09 
VW LT 35, 2500 ccm, turbo D : tylny most. Wrocław, tel. 
0501/70-04-54
VW LT 35 D, 1981 r., 140 tys. km: różne częśd. Strzelin, tel.
071/392-24-16,0606/35-02-93
VW LT 35,1983 r.: most tylny bliźniaczy, nowy oraz felgi, 4
szt, - 2.500 zł. Wrodaw. tel. 353-57-44
VW LT 35,1994 r.: różne częśd. Legnica, tel. 076/854-4542,
0603/9745-70
VW LT 40: dach plastikowy, skrzynia biegów (5), wał pędny, 
chłodnice, most bliźniak do turbo. Sława, tel. 0605/43-2540
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VW LUPO: reflektor lewy -100 zł. Lubin, tel. 0608/76-90-05 
VW NEW BEETLE, 1999 r., 2000 ccm, wtrysk: różne częśd. 
Wrodaw. tel. 0608/17-96-55
VW NEW BEETLE, 2000 r.: drzwi, zderzak tylny, lampa lewa 
tylna i inne. Legnica, tel.076/8544542,0603/9745-70 
VW PASSAT: zawieszenie tylne kpi. z amortyzatorami.., tel. 
0601/72-24-92
VW PASSAT: półosie. Boguszów-Gorce, tel. 074/845-32-80, 
0608/83-17-13
VW PASSAT : skrzynia biegów 141 i 151. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 0603/40-26-76
VW PASSAT: zderzaki. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
VW PASSAT: drzwi, maski, szyby, fotele, grille, kola. błotniki, 
lampy, zawieszenia, konsola. Dzierżoniów, tel. 0604/39-03-23 
VW PASSAT : hak holowniczy - 130 zł. Legnica, tel. 
076/858-22-79
VW PASSAT: elektryczna zatapialna pompa paliwa 333 919 
051 C VDO 824/31/19, • 250 zł. Legnica, tel. 0607/05-56-96 
VW PASSAT : poduszka pow., kierowcy. Legnica, tel. 
0502/17-59-27
VW PASSAT KOMBI B5 : błotnik tylny prawy, nowy. Lubań, 
tel. 0608/23-97-24
VW PASSAT B5: lampy tylne, zderzak tylny. Mierzowice, gm. 
Prochowice, tel. 0606/10-64-73 
VW PASSAT, 83 tys. km, 1600 ccm 5-drzwiowy: silnik na czę
ści, zawieszenie, drzwi i inne. Nysa, tel. 0600/19-93-29 
VW PASSAT: częśd mechaniczne i blacharskie, lampy, lu
sterka, filtry pow., deski rozdz., poduszka pow., listwy, zega
ry, częśd elektron., szyby, skrzynie biegów, tanio. Oleśnica, 
tel. 0602/15-35-30
VW PASSAT, diesel : skrzynie biegów. Opole, tel. 
0608/16-25-66
VW PASSAT: skrzynia biegów (4), stan b. dobry, - 300 zł lub 
zamienię na skrzynię biegów do VW Transportera T2 busa. 
Otmuchów, tel. 077/431-54-64,0604/33-6846 
VW PASSAT B5,2500 ccm, TDi, V6: części mechaniczne, 
wnętrza, części silnika, elementy cięte. Polkowice, tel. 
0609/41-39-07
VW PASSAT : różne częśd. Prusice, woj. wrocławskie, tel. 
0606/40-03-11
VW PASSAT : ćwiartka przednia i inne. Ścinawa, tel. 
076/843-57-69.0603/31-51-46 
VW PASSAT KOMBI model przejściowy: drzwi, maski. Wał
brzych, teł. 0607/36-85-64
VW PASSAT, 1800 ccm, benzyna: skrzynia biegów (5) - 300 
zł, przeguby kpi., gaźnik, szczęki z klockami. Wierdeń, tel. 
076/749-72-01
VW PASSAT B5, diesel: ćwiartka tylna lewa. szyba tylna, 
zbiornik paliwa. Wołów, tel. 0604/54-20-33 
VW PASSAT: katalizator, lampy, błotnik tylny, zderzaki, drzwi, 
siedzenia, pompy, zbiorniki paliwa i inne. Wrodaw, tel. 
0601/72-56-81
VW PASSAT B3: szyba do drzwi przednich lewych, a termicz
na. Wrodaw, tei. 0609/59-01-54 
VW PASSAT: silnik kpi. + osprzęt, skrzynia biegów (5), czę
ści zawieszenia, dzrzwi, szyby, zderzaki, kanapy kubełk., inst. 
gazowa Covato, inne. Wrodaw, tel. 0601/07-78-03 
VW PASSAT B5: zawieszenia, poduszki pow., silnik, skrzy
nia biegów, drzwi, maski, klapy i inne. Wrocław, tel. 
0605/51-85-05
VW PASSAT: serwo. Wrodaw. tel. 0601/73-20-98 
VW PASSAT : głowica 1.6 D. głowica 1.6 TD hydrauliczna. 
Wrocław, tel. 0601/70-79-79
VW PASSAT: lampy tylne, rozrusznik, skrzynia biegów 151. 
Wrocław, tel. 0609/39-74-55
VW PASSAT B5,2000 ccm, turbo D przejściowy: silniki, kli
matyzacja, drzwi, zawiesz., tapicerka + fotele kpi., dach. pla
stiki i inne. Wrodaw. tel. 0605/11-26-18,0607/5343-23 
VW PASSAT, 1976/80 r., 1500 ccm, diesel: elementy bła- 
charki, szyby, lampy, kierunkowskazy, zbiornik paliwa, pom
pa wtryskowa, rozrusznik, alternator, skrzynia biegów, pół
osie, ukł. kierowniczy, zawieszenie przednie i tylne, insi elek
tryczna. Legnica, tel. 076/852-46-02, 0602/30-3249 do 
godz. 23
VW PASSAT, 1977 r. : lampy tylne. Kłodzko, tel. 
074/647-12-26,074/868-72-31 
VW PASSAT KOMBI. 1979 r.: komplet szyb. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 0603/40-26-76
VW PASSAT, 1980-86 r.: skrzynia biegów (5) - 300 zł i inne 
częśd, silnik 1800 ccm. Zbąszynek, woj. zielonogórskie, tel. 
0608/82-52-06
VW PASSAT KOMBI, 1980 r . : lampy tylne. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
VW PASSAT KOMBI, 1981/87 r.: maska, błotniki, lampy, ha
logeny, zderzaki, hak, atrapa, chłodnica, przekładnia, rozrusz
nik, alternator, sprzęgło, klapa tylna, tapicerka, relingi, przed
nia szyba, zawieszenia, półosie, skrzynią biegów 141 i 151, kom
plet kół, pulpit, . zegary, pas. Wrodaw, tel. 355-51-86, 
0601/92-97-24
VW PASSAT KOMBI, 1981/88 r.: roleta z prowadnicami, lam
py tylne, lewarek. Wrodaw, tel. 0605/10-83-08 
VW PASSAT, 1982 r.: miska olejowa, rozrusznik oraz alter
nator. Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0607/43-12-55 
VW PASSAT, 1982 r„ 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna: silnik 
- 470 zł, skrzynia biegów (5) - 280 zł. Lubań, tel. 0603/35-59-76 
VW PASSAT, 1982 r., 1600 ccm: półosie, błotnik, szyby, lam
pa prawa, nagrzewnica, zbiornik paliwa, oś tylna, częśd sil
nika, miska olejowa. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/234549
VW PASSAT, 1982 r., 1600 ccm: rozrusznik, alternator, mi
ska olejowa. Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
VW PASSAT, 1982/87 r., 1600 ccm, diesel: elementy bla
charki, szyby, lampy, blok silnika, wał, tłoki, pompa wtrysko
wa, głowica, alternator, rozrusznik, pompa wody, skrzynia bie
gów (5), półosie, kolumny McPhersona, klamki, pas przedni, 
ukł. kierowniczy, ukł. wydechowy. Legnica, tel. 076/85246-02 
do godz. 23,0602/30-3249
VW PASSAT KOMBI, 1982/88 r., 2000 ccm : wspomaganie 
kierownicy, tylna szyba z opisem (Synchro), relingi dachowe, 
alternator. Wrocław, tel. 071/326-90-54 po godz. 20 
VW PASSAT. 1983/93 r. 1.9 TD. VR6,1.8,1.6.2.0: nadkola, 
skrzynia b., oś tylna, zaciski, klamki, sprężyny, wahacze, pom
pa paliwa. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
VW PASSAT KOMBI, 1984 r.. 1600 ccm, diesel: wszystkie 
częśd. Bystrzyca Kłodzka, teł. 0603/40-26-76 
VW PASSAT KOMBI, 1984 r., 1600 ccm-, diesel: różne. Jele
nia Góra, tel. 0607/65-59-61
VW PASSAT, 1984 r., 1600 ccm, benzyna: silnik, z kpi. doku
mentacją, skrzynia biegów (5), drzwi, maska, błotniki, lampy, 
klapa, zawieszenia, amortyzatory, zderzaki, hak, klamki, stan 
b. dobry. Legnica, tel. 076/85849-23 
VW PASSAT. 1984 r.: maska przednia, drzwi lewe przednie, 
amortyzatory przednie i tylne i inne. Remek, Wrodaw, ul. 
Kamińska 8
VW PASSAT, 1984 r., 1600 ccm, turbo D : skrzynia biegów 
151, głowica, wtryski, świece, alternator, rozrusznik, sprzęgło, 
turbina, półosie i inne. Wrocław, tel. 071/349-43-07, 
0503/94-24-88
VW PASSAT, 1985 r., 1800 ccm: elementy silnika, skrzynia 
biegów (5), drzwi. Wrocław, tel. 071/352-63-38 lub, 
0501/27-21-62

VW PASSAT KOMBI, 1985 r.: klapa tylna. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 0603/40-26-76
VW PASSAT, 1985 r.: klapa przednia - 200 zł, pompa hamul
cowa - 50 zł, przekładnia kierownicza - 50 zł, nagrzewnica - 
40 zł. lampy przednie kompletne - 250 zł, lampy tylne (4 czę
ści). komplet -150 zł, silnik dmuchawy ogrzewania - 35 zł, 
nagrzewnica - 50 zł. Legnica, tel. 0607/05-56-96 
VW PASSAT, 1985 r.: przednia klapa - 200 zł, pompa ham. - 
50 zł, przekładnia kier. - 50 zł, nagrzewnica - 40 zł, lampy 
przednie kpi. - 250 zł, lampy tylne (4 części), komplet -150 zł, 
silnik dmuchawy ogrzew. - 35 zł. Legnica, tel. 076/850-61-98 
VW PASSAT, 1985 r., 1800 ccm: głowica, lusterko lewe, licz
nik. Wrodaw. tel. 0605/32-1146 
VW PASSAT, 1985/86 r.: kolumna kierownicy ze wspomaga
niem. Zielona Góra, tel. 0503/99-13-62 
VW PASSAT, 1986 r., 1600 ccm, diesel: rozrusznik, - 200 zł. 
Leśna. tel. 075/721-17-73
VW PASSAT, 1986 r.: silnik o poj. 1.6 diesel, skrzynia biegów 
(5), zawieszenie, drzwi, dmuchawa, po remoncie zawiesze
nia, lampy przednie i halogenem, licznik i inne. Mierzowice, 
gm. Prochowice, tel. 0606/10-64-73 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 1800 ccm: silnik, skrzynia bie
gów (5), drzwi, błotniki, ćwiartki, relingi dachowe, tapicerka, 
hak, zderzaki, rozrusznik, szyby boczne, wahacze, felgi, bak, 
inne. Sobótka, tel. 071/316-34-02 
VW PASSAT, 1986 r., 1.6,1.8: silnik, lampy, skrzynia biegów, 
zawieszenie, chłodnica, koła, fotele, zbiornik paliwa, szyby, 
belki, mosty, drzwi. inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-57 
VW PASSAT, 1986 r.: silnik 1.6 D, 1.8 E, blok silnika 1.6 D. 
skrzynia biegów 141 i 151. Wrocław, tel. 355-51-86, 
0601/92-97-24
VW PASSAT KOMBI, 1986 r.: silniki 1.8E i 1.8i, skrzynia bie
gów. maska, drzwi, lampy, rozrusznik, alternator, zderzaki, 
lusterka, stacyjka, nagrzewnica, zbiornik paliwa, fotele, pół-
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osie i inne częśd, plastiki bagażnika itd. Wrocław, tel.
071/373-87-98.0606/49-34-97
VW PASSAT, 1986 r.. 1600 ccm, benzyna : silnik, skrzynia
biegów. Zielona Góra. tel. 0503/58-59-78
VW PASSAT, 1987 r., 2000 ccm, benzyna: wszystkie częśd
z rozbiórki. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41,
071/312-6341
VW PASSAT KOMBI, 1988 r.: częśd różne. Bolesławiec, tel. 
0608/74-09-78
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, czę
śd silmka. skrzynia biegów. Wrodaw, tel. 0501/22-24-85 
VW PASSAT, 1988/01 r.: lusterka boczne, kompletne, lewa i 
prawa strona, ręczna lub elektryczna regulacja z  podgrzewa
niem. kolor czamy. Wrodaw, tel. 0604/94-65-21 
VW PASSAT, 1988/92 r .: różne częśd - tanio. Legnica, tel. 
0603/16-12-11
VW PASSAT, 1988/92 r.: różne częśd. Miłkowice, gm. Legni
ca. tel. 0609/63-50-75.0603/16-12-11 
VW PASSAT. 1988/93 r. 1.8.2.0,2.8 VR6: silniki, półosie. dach. 
ćwiartki, lampy, klapy, zawieszenia, tapicerka, szyby, drzwi, 
zbiornik paliwa, pompa paliwa, plastiki, konsola, słupki, kom
putery, ABS. Lubań, tel. 0608/23-97-24 
VW PASSAT, 1988/93 r .: wzmocnienie czołowe, reflektory, 
lusterka, rozrusznik, alternator, drzwi przednie tylne, klapa 
bagażnika (sedan, kombi) i inne części. Wrocław, teł.. 
071/35242-70 po godz 18
VW PASSAT, 1988/93 r .: podłużnica prawa, tylne lampy na 
klapę, zawieszenie przednie, skrzynia biegów (1.6), wahacz 
prawy, prawe drzwi, klapa tylna (sedan), alternator, wahacz 
lewy, belka tylnego zawieszenia, wymiennik ciepła do na
grzewnicy, lusterko. Wrodaw. tel. 0502/4345-04 
VW PASSAT, 1988/93 r.: zderzak, wzmocnienie czołowe, atra
pa, błotniki, reflektory, kierunkowskazy, nagrzewnica, progi. 
Wrodaw, tel. 0603/66-97-27
VW PASSAT KOMBI. 1988/93 r.: różne części mechaniczne, 
oblachowanie, skrzynia biegów, częśd zawieszeń, inne. Wro
cław, tel. 0604/29-9543
VW PASSAT SEDAN. KOMBI. 1988/93 r.: błotniki tylne, kla
pa tylna, pompy wspomagania, oś tylna, drzwi, filtry powie
trza, częśd zawieszeń, częśd silnika oraz podłużnice. Zielo
na Góra. tel. 0604/86-18-25
VW PASSAT. 1988/96 r.: silniki 1.8,2.0,1.8116V, skrzynia 
biegów do 1.9 TDI, 1.8E, 1.816V, drzwi do wersp kombi, tapi
cerka welurowa z 1992 r., zawieszenia VR6, koła, dach, błot
nik lewy tylny, kierownica z poduszką pow., głowica 1.9 TDI, 
klimatyzacja, zbiorniczek paliwa. Lubań, tel. 0608/25-36-94 
VW PASSAT, 1989 r., 1800 ccm, benzyna : pompa wodna, 
pompa wspomagania, głowica i inne - od 50 zł. Zielona Góra. 
tel. 068/324-65-78
VW PASSAT KOMBI. 1989 r .: drzwi. - 400 zł. Złotoryja, tel. 
0607/25-88-96
VW PASSAT SEDAN, 1989/90 r.: klapa bagażnika. Oleśni
ca. tel. 0601/93-67-66
VW PASSAT, 1989/93 r.: szyba do drzwi przednich lewych, 
atermiczna, -125 zl. Wrocław, tel. 0609/59-01-54 
VW PASSAT KOMBI. 1989/93 r.. 1600 ccm. turbo D : maska, 
błotniki, lampy, wzmocnienie, atrapa, zderzaki, chłodnica, 
osprzęt silnika, skrzynia biegów, szyby, klapa tylna, inst. 
elektr., szyba przednia, wspomaganie, felgi aluminiowe 14” z 
oponami, drzwi, roleta, pompa paliwa, ABS. Wrocław, tel. 
0600/16-89-64
VW PASSAT, 1990 r.: szyba boczna prawa tylna, szyba tylna 
lewa trójkątna, nadkole przednie prawe, - 60 zł. Lubin, tel. 
076/844-72-81 po godz 15
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 1800 ccm, benzyna : lampy 
przednie i tylne, skrzynia biegów, gażnik. Namysłów, tel. 
077/41043-75 sobota. 0603/51-5947 
VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm: skrzynia biegów 151, osprzęt 
silnika, drzwi, klapa tylna (sedan), tylna szyba, tapicerka, 
amortyzatory i inne. Oleśnica, tel. 0604/28-12-13 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r.. 1800 ccm. benzyna: dach. tyl
ne i przednie błotniki, relingi dachowe, listwy dachowe, silnik 
z osprzętem, zawieszenia przednie i tylne, drzwi, zderzaki, 
listwa kierownicza, skrzynia biegów, szyberdach ótw. elektr., 
tapicerka, lampy, części przodu i inne. Prudnik, tel. 
077/437-61-30 '
VW PASSAT, 1990 r.: zderzak przedni z belką. Wrodaw, tel. 
071/364-5142,0608/34-92-77 
VW PASSAT, 1990 r.: kierunkowskaz lewy - 25 zł i inne czę
śd. Złotoryja, tel. 076/878-37-54.0604/53-18-57 
VW PASSAT, 1990/91 r.. 1800 ccm, benzyna : silnik z kpi. 
dokumentacją, drzwi, lampy, lusterka, klamki, klapy, fotele, 
felgi, przekł. kierownicy, wspomaganie i inne, nadwozie uszko
dzone z dokumentacją. Wrocław, teł. 0502/57-79-71 
VW PASSAT, 1991 r.: zderzak, reflektor oraz relingi dacho
we. Groblice. tel. 0602/8849-71 
VW PASSAT. 1991 r.: zbiornik wyrównawczy i spryskiwacza, 
drzwi, kierów., zegary, konsole, silniczek spryskiwacza, kie
szenie, blenda tylna (kombi), obudowa filtra (2.01), lusterko 
ręczne prawe, dojazdówka, listwy i inne. Wrocław, tel. 
0605/66-11-92.071/337-19-17 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r.: lampy tylne. Jelenia Góra, tel. 
075/642-93-31
VW PASSAT KOMBI. 1991 r.. 1800 ccm 2000 ccm: drzwi, lu
sterka, szyby, chłodnice, skrzynia biegów, osprzęt silnika, 
serwo. nagrzewnica, zawieszenie, plastiki, lampy. Legnica, 
tel. 0603/80-26-88
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VW PASSAT, 1991 r. skrzynia biegów (5). Lubin, tel. 
0605/37-96-20
VW PASSAT, 1991 r. poj. 1600 ccm oraz 1900 ccm, TD: na
grzewnica, przekładnia kierownicy, reflektor, lewe drzwi i inne 
części. Nysa, tel. 0607/33-04-44 
VW PASSAT, 1991 r., 1800 ccm, benzyna: skrzynia biegów
(5). -150 zł. Paczków, tel. 0606/99-56-29 
VW PASSAT GL, 1991 r., 1800 ccm : różne części z demon
tażu. Szprotawa, tel. 068/376-28-49 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm : skrzynia biegów, 
półosie, drzwi, tapicerka, fotele, pompa paliwa i centralnego 
zamka, klapa tylna, przekł. kierownicy ze wspomaganiem, 
nagrzewnica, osprzęt silnika. Wrocław, tel. 0502/93-97-27 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 1900 ccm, diesel: elementy 
zawieszeń, dach, tapicerka, fotele, inne. Wrocław, tel. 
071/364-47-45
VW PASSAT GL, 1991 r.: drzwi przednie lewe tylne, prawe - 
170 zł/szt. Złotoryja, tel. 076/878-47-82 
VW PASSAT, 1992 r . : drzwi, zawieszenia, tapicerka, silnik
1.9 D, skrzynia biegów (5), silnik 2.0 E, skrzynia biegów, szy
by, zderzak tylny (kombi, sedan), belki tylne, ABS. Bolesła
wiec, tel. 0608/47-98-06
VW PASSAT, 1992 r:, 1900 ccm, diesel: lampy, wzmocnie
nie. belka, skrzynia biegów, rozrusznik, spoiler tylny, klapa 
tylna do sedana, głowice do 2000 ccm i inne.-Dzierżoniów, 
tel. 074/831-91-38
VW PASSAT, 1992 r. : pompa paliwa 333 919 051 C 
VD0824/31/19, elektryczna, zatapialna, • 250 zł. Legnica, tek— 
076/850-61-98
VW PASSAT KOMBI, 1992 r.: zawieszenie tylne, drzwi tylne 
lewe, ćwiartka tylna lewa, deska rozdzielcza. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1800 ccm: silnik, skrzynia bie
gów (5), zawieszenia, drzwi, klapa tylna, szyby i inne części z 
rozbióiki. Jelenią Góra, tel. 075/755-90-47,0608/79-71-92 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r.: drzwi, szyby, zawieszenie tyl
ne, skrzynia biegów, tylny błotnik, tylne lampy. Legnica, tel. 
0503/79-03-27
VW PASSAT, 1992 r.: pompa paliwa elektryczna, zatapialna, 
nr kat. 333 919 051 C VD0824/31/19 - 250 zł. Legnica, tel. 
0607/05-56-96
VW PASSAT, 1992 r., 1900 ccm, diesel: drzwi, zawieszenie, 
nagrzewnica, maska i inne. Legnica, tel. 0603/21-94-12 
VW PASSAT KOMBI. SEDAN. 1992 r., 1900 ccm, TDi: silnik, 
zawieszenia, kolumny McPhersona, części mechaniczne i 
blacharskie, szyby, tapicerka, podsufitka, felgi stalowe i inne. 
Lubin, tel. 0603/18-63-83
VW PASSAT, 1992 r., 1800 ccm, benzyna: belka tylna, wa
hacze, stabilizator, półoś krótka, pompa wspomagania, roz
rusznik, komputer, tłumiki. Lubin, tel. 0609/41 -30-38 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r.: pokrywa tylna z szybą, relingi 
dachowe, przekł. kierownicy ze wspomaganiem. Oława, tel. 
0607/47-10-19
VW PASSAT, 1992 r., 1800 ccm: silnik, skrzynia biegów (au
tomatic). Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 
0601/79-30-54
VW PASSAT, 1992 r., 80 tys. km, 1800 ccm, benzyna: silnik 
bez osprzętu. Świebodzin, tel. 0601/58-30-70 
VW PASSAT, 1992 r., 1800 ccm: kpi. silnik oraz tarcza sprzę
głowa, z dociskiem. Warmątowice, gm. Krotoszyce, tel. 
076/862-84-66
VW PASSAT KOMBI. SEDAN. 1992 r. 1800,2000 ccm: dach. 
drzwi, błotniki, chłodnica, ABS, deska rozdz., zawieszenie, 
skrzynia biegów, lusterka, wahacze, półosie, komputer, gło
wica, belki silnika, ćwiartki przednie, błotnik tylny prawy, roz
rusznik, alternator, inne. Wrocław, tel. 0503/77-75-23 
VW PASSAT, 1992 r., 2000 ccm. 16V: wspomaganie, luster
ka, McPhersony, ABS, belka tylna ♦ ABS, skrzynia biegów, 
drzwi, relingi, plastiki, pompa paliwa, maska, grill, błotniki, 
konsola, środek welurowy, inne części. Wrocław, tel. 
0603/50-67-63
VW PASSAT, 1992 r.: drzwi, grill, lampy, chłodnica 1900 ccm 
TD, zawieszenia, błotniki, tapicerka welurowa, skrzynia bie
gów. Zielona Góra, tel. 0503/65-06-56 
VW PASSAT, 1992 r.: koła stalowe z oponami 185 x 70 x 13 
+ kołpaki, oryginalne. Złoty Stok, tel. 074/817-54-18 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r.: klapa tylna, lampy tylne, klapa 
tylna, dach z szyberdachem, tapicerka, podsufitka, szyby 
boczne, tłumiki, zawieszenie tylne, plastiki i inne. Lubin, tel. 
0607/82-21-98
VW PASSAT KOMBI, 1993 r.. 1800 ccm. benzyna : silnik, 
skrzynia biegów, zawieszenie tylne, maska, błotniki, reflekto
ry, lusterka, chłodnica, podłużnica przednie, szyberdach, kla
pa bagażnika i inne. Lubin, tel. 0600/32-06-85 
VW PASSAT, 1993 r., 90 tys. km, 1900 ccm, turbo D : belka 
tylna kpi. z wahaczami, tarcze hamulcowe + piasty, skrzynia 
biegów (5), kokpit, ukł. wydechowy, sprężyny, amortyzatory 2 
sztuki, opony Continental 195/65/15, 4 sztuki. Lubin, tel. 
076/749-68-94
VW PASSAT KOMBI, 1993 r.: drzwi z szybami, tylne zawie
szenie, lampy. Wrocław, tel. 389-08-30 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r . : klapa tylna z szybą, relingi 
dachowe. Wrocław, tel. 389-08-30 
VW PASSAT, 1993 r., 1800 ccm, benzyna: silnik, stan b. do
bry, do oclenia. Zielona Góra, tel. 0601/18-89-01 
VW PASSAT, 1993 r.: dach + szyberdach, drzwi, tapicerka, 
McPherson, oś tylna, inne części. Złotoryja,/tel. 
076/878-60-48.0605/07-59-11 
VW PASSAT, 1993/96 r.: drzwi tylne lewe, - 250 zł. Wrocław, 
tel. 0606/34-51-96
VW PASSAT VR6,1994 r., 2000 ccm: skrzynia biegów, - 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, 
lampy, błotniki, halogeny, .łapy*, wspomaganie, nadkola, czę
ści silnika, przepływomierz, zaciski, oś tylna, lusterka, belki, 
centralny zamek, felgi aluminiow sprężyny, wahacze, pompa 
paliwa. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
VW PASSAT, 1994/65 r., 1900 ccm. TDi,: filtr powietrza, pół
osie, poduszki pod silnik, łapy i inne drobne. Bolesławiec, tel. 
0608/18-83-69
VW PASSAT, 1994/96 r.: dach z podsufitką do kombi, słupek 
środkowy z progiem prawym, drzwi tylne prawe, skrzynia bie
gów z tarczą i dociskiem do turbo D, zawieszenia, przełącz
niki, plastiki, konsola, pompy hamulcowe, ABS, pedały, drą
żek, zbiornik paliwa. Legnica, tel. 0607/59-92-86 
VW PASSAT, 1995 r . : skrzynia biegów, półoś, drzwi tylne, 
prawe. Wrocław, tel. 0601/79-08-31 
VW PASSAT, 1995 r., 1900 ccm, turbo D : dach do kombi, 
plastiki wmętrza, silnik TD i TDi, relingi, układ wydechowy, 
dekiel koła zapasowego, sensor poduszek TDi i inne. Wro
cław. tel. 0606/88-60-95
VW PASSAT. 1995 r. model przejściowy: drzwi tylne, prawe i 
lewe -150 zł/szt., zderzak tylny -150 zł, silnik 2.0, zawiesze
nie przednie i tylne. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
VW PASSAT KOMBI. 1995 r., 2000 ccm 1800 ccm: podłużni
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, 1996 r . : klapa tylna. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/40-26-76
VW PASSAT, 1997 r.: tapicerka welurowa, kolor grafitowy, •
1.000 zł. Rogaszyce, gm. Ostrzeszów, tel. 062/730-81 -53. 
0601/76-85-09
VW PASSAT, 1997 r., 1800 ccm, diesel: skrzynia biegów, • 
500 zł. Dolaszyn, gm. Gostyń, tel. 0607/49-18-20 
VW PASSAT, 1997 r., 1900 ccm, turbo D : skrzynia biegów, 
koło zamachowe, docisk sprzęgła. Wrocław, tel. 322-24-46 
VW PASSAT GT. 1997 r.: turbina GT 110 KM (nowa), świece

żarowe Beru, półosie z przegubami. Wrocław, tel. 
0503/67-12-42
VW PASSAT. 1998 r.: maska, zawieszenie przednie, tapicer
ka (ćzama), klapa do VW sedana, lampy. Dzierżoniów, tel. 
0604/2M7-42
VW PASSAT, 1908 r., 1900 ccm, TDI: lampy ksenonowe, fel
gi aluminiowe 16 , skrzynia biegów, automatic, elementy sil
nika, tył nadwozia. Jelenia Góra, tel. 0607/34-30-13 
VW PASSAT, 1998 r„ 1900 ccm, turbo D : wnętrze kpi., kon
sola, mech. el. podnoszenia szyb, zawiesz. tylne kpi., alter
nator, silnik TDi i inne. Wrocław, tel. 0606/88-60-95 
VW PASSAT B5 ,1998 r., 2500 ccm, TD i: skrzynia biegów 
Tip-Tronic, półosie, części do silnika, turbiny, plastikowe elem. 
na silnik, zawieszenia, drzwi, tylne klapy, komputery, lampy, 
elementy tapicerek, podsufitki, zderzaki i inne. Lubin, tel. 
0605/13-32-44
VW PASSAT, 1998 r.: klapa tylna, oszklona, srebrny - 380 zł 
♦ zderzak tylny -150 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-44-13 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r.: czarna tapicerka, tylna belka z 
ABS, tapicerka drzwi, tylna prawa ćwiartka (długa), maglow-
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nica, skrzynia biegów do 1.9 TDi, turbina do 1.9 TDi, tylna 
klapa i inne. Rudna k. Lubina, tel. 0607/04-26-69 
VW PASSAT, 1998 r. : zderzak tylny. Wrocław, tel. 
0607/68-54-44
VW PASSAT, 1998 r.: maska, grill, drzwi tylne lewe, lusterko 
lewe, błotniki, wzmocnienie czołowe, lampy przednie, zde
rzaki, kierunkowskazy, lampa tylna prawa (kombi). Wrocław, 
tel. 071/364-51-42,0608/34-92-77 
VW PASSAT B5,1998 r.: podłużnica, próg ze słupkiem, drzwi 
tylne prawe, klimatyzacja, błotnik lewy. Wrocław, tel. 352-18-95 
VW PASSAT B5,1998/00 r .: lampy przednie, stan b. dobry. 
Legnica, tel. 0607/82-32-73
VW PASSAT, 1998/00 r . : klimatyzacje kompletne klimatro- 
nic, felgi aluminiowe, opony 205/55 R16 (nowe), poduszki pow. 
sensory, części balcharskie i mechaniczne, elementy tapicerki 
i inne. Nowogrodziec, tel. 0502/33-76-86 Niemcy, 
0049/17-57-40-99-22
0  VW PASSAT, 1998/99 r. 1.8,1.8 T, 1.9 TDi (110 KM): 

błotniki przednie, drzwi, klapa tylna (sedan), na
grzewnica, rurki ♦ agregat, osprzęt silnika, ko
lumny McPhersona, półosie, „sanki” silnika, na
pinacze pasów, skrzynia biegów, poduszki pow., 
łapy silnika, zbiorniczki. Lubin, tel. 0605/57-87-37 
84015101

VW PASSAT KOMBI, 1999 r.: klapa tylna kpi. Smardzów, tel. 
071/398-33-51.071/314-38-54 
VW PASSAT B5 SEDAN, 1999 r., 1800 ccm, turbo: osprzęt 
silnika, skrzynia biegów, klimatyzacja, podłużnica, poduszki 
pow., zawieszenie, tapicerka, lampy tylne, zderzak, hak, tyl
ne błotniki. Jelenia Góra, tel. 0603/48-42-05 
VW PASSAT B5 KOMBI, 1999 r.: błotniki tylne, szyba tylna 
do sedana, piasta lewa tylna, czujnik ABS-u. Lubin, tel. 
0609/41-30-38
VW PASSAT B5,1999 r„ 1900 ccm, TDi: zawieszenia, układ 
kierowniczy, chłodnica, wzmocnienie przednie, lampy, inter- 
coolery, turbina, skrzynia biegów, drzwi, zderzaki, konsole, 
elementy tapicerki, ABS, tylne klapy, komputery i inne. Lubin, 
tel. 0605/13-32-44
VW PASSAT B5,1999 r.: ćwiartki prawe (przód i tył). Polko
wice, tel. 0607/74-57-00
VW PASSAT, 1999 r., 1900 ccm, TD i: drzwi, zawieszenia, 
reflektory, inne. Wrocław, tel. 0605/36-53-43 
VW PASSAT B5,1999 r., 1800 ccm, benzyna: silnik + skrzy
nia biegów. Wrocław, tel. 0602/68-90-83 
VW PASSAT, 1999 r.: klapa tylna -130 zł, zderzak tylny -100 
zł. Wrocław, tel. 071/302-72-09 
VW PASSAT, 1999 r„ 1900 ccm, TDI: turbina, pompa wody, 
pompa olejowa, kolektor ssący, koło pasowe, miska olejowa, 
kółko napinacza. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
VW PASSAT KOMBI, 2000 r., 1900 ccm, TDi 115 KM: części 
blacharskie i mechaniczne. Wrocław, tel. 0607/19-90-88 
VW PASSAT B5,2000 r., 1900 ccm, turbo D 115 KM: drzwi, 
tapicerka, zawieszenia, poduszka pow., błotniki, silnik z kom
puterem, inne. Wrocław, tel. 0608/17-96-55 
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 PASSAT, 2001 r., 1900 ccm, turbo D : części blacharskie
1 mechaniczne, duży wybór. Wrocław, tel. 0503/74-80-58 
VW PASSAT, SANTANA, 1981/87 r.: skrzynie biegów manu
alne i automat., także synchro (4x4) + części do skrzyń. Wro
cław, tel. 071/341-50-52 w godz. 9 -15
VW PASSAT, VENTO, CORRADO, GOLF III, 1988/95 r. : 
skrzynie biegów manualne i automat., także do VR6, części 
do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 0602/85-03-45 w godz. 9 • 
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VW POLO II: skrzynia biegów. Głogów, tel. 076/834-50-48, 
0605/91-09-77
VW POLO COUPE: półoś długa z przegubami, lampa prawa 
tylna, linka prędkościomierza, sprzęgła, kierownica, klamki, 
stacyjka + kluczyk. Jelenia Góra, tel. 0604/13-77-69 
VW POLO CLASSIC : maska przednia. Kalisz, tel. 
062/752-02-02
VW POLO : silnik i inne. Prusice, tel. 071/312-54-33 po 
godz. 15,0601/79-30-54
VW POLO: przednia szyba. Wiązów, tel. 071/393-10-05 
VW POLO: błotnik przedni lewy, drzwi prawe (model 3-drzwio- 
wy), listwa pod grill, zbiornik paliwa. A. Lesiński, 51-210 Wro
cław, ul. Kopańskiego 45
VW POLO II: lampy tylna prawa, lekko przyciemniana, stan
b. dobry, - 20 zł. Wrocław, tel. 342-58-90,0601/81-82-12
VW POLO, 1977 r., 1085 ccm : silnik po remoncie, kpł. z
osprzętem, nowy olej + filtr, skrzynia biegów, • 400 zł. Kaszy-
ce Milickie, tel. 0605/78-23-56
VW POLO, 1979 r., 900 ccm: skrzynia biegów, drzwi, szyby •
tanio. Milicz, tel. 071/384-17-09
VW POLO, 1981 r., 48 tys. km, 1300 ccm, benzyna : silnik
kpi. z odprawą celną - 750 zł. Modła, tel. 076/817-22-19,
0602/88-08-99
VW POLO GT, 1982/94 r., 1300 ccm: wszystkie części z de
montażu. Gołostowice, tel. 0608/86-27-66 
VW POLO, 1985 r.: maska przednia, klapa tylna. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
VW POLO FOX, 1985 r.,: błotniki przednie, drzwi, -130 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 0608/23-71-10 
VW POLO, 1985 r.: skrzynia biegów (4), -100 zł. Sobótka, 
tel. 071/391-04-80
VW POLO, 1986 r .: szyba przednia, lampy tylne, stacyjka, 
serwo, chłodnica i inne. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
VW POLO FOX, 1986 r.,: drzwi kpi., błotnik prawy, szyby 
boczne, nagrzewnica, ukł. kierowniczy, tapicerka,.skrzynia 
biegów, zbiornik paliwa, rozrusznik, alternator, półoś, felgi 13", 
lusterka i inne, możliwość wysyłki. Bolesławiec, tel. 
075/734-74-36
VW POLO, 1987 r. 3-drzwiowy, biały: drzwi, zawieszenie, 
maska i inne. Nysa, tel. 0600/19-93-29 
VW POLO, 1987 r., 3-drzwiowy: zawieszenie, maska i inne. 
Nysa, tel. 0600/19-93-29
VW POLO, 1988 r . : zawieszenia, amortyzatory, przeguby,

drzwi, wzmocnienie przednie i lampy, błotniki, zderzak i inne. 
Chojnów, tel. 0600/83-52-18
VW POLO COUPE, 1988 r.: wszystkie części/Bogatynia, tel. 
0605/93-32-34
VW POLO, 1990 r., 1400 ccm, diesel: części mechaniczne, 
części blacharki. Świebodzin, tel. 0605/92-96-50 
VW POLO, 1990 r., 1300 ccm, benzyna: silnik, - 900 zł. Że- 
lazków, tel. 062/769-12-17
VW POLO, 1991 r. : refl. lewy i prawy. Wrocław, tel. 
071/337-19-17,0605/66-11-92 
VW POLO, 1992 r.: skrzynia biegów (4) • 300 zł, do silnika 
1043 ccm. Zbąszynek, tel. 0608/82-52-06 
VW POLO, 1992 r.: zderzak przedni z otworami na halogeny, 
halogeny (2 szt.). Duszniki Zdrój, tel. 0606/42-51-38 
VW POLO, 1993 r., 100 tys. km, 1400 ccm, diesel: silnik •
1.300 zł + cło (300 zł). Lubin, tel. 0608/49-10-23 
VW POLO KOMBI, 1993 r., 1043 ccm: komputer, szyby, fote
le, amortyzatory, lampy, zderzak przedni, serwo, skrzynia bie
gów, pompa ham., gażnik, osłona filtra pow., monowtrysk, sta
bilizatory, inst. el., sprzęgło. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45*49
VW POLO, 1993 r., 1400 ccm, diesel: pompa wtryskowa - 
300 zł. Pieńsk, tel. 075/778-62-81,0606/43-36-31 
VW POLO CLASSIC, 1994 r.: części mechaniczne. Wrocław, 
tel. 0602/26-76-79
VW POLO, 1994 r., 1300 ccm: skrzynia biegów (5), na czę
ści. - 200 zł.., tel. 0606/64-65-76 
VW POLO, 1995 r.: nakładka na zderzak, -100 zł. Złotoryja, 
tel. 076/878-37-54,0607/43-12-55 
VW POLO CLASSIC, 1995/00 r.: dach (variant), skrzynia bie
gów (1900 ccm, diesel) i wiele innych części blacharskich i 
mechanicznych. Nysa, tel. 0606/26-63-23 
VW POLO, 1995/00 r.: różne części mechaniczne i blachar
skie. Siciny 74, gm. Niechlów, woj. leszczyńskie, tel. 
0605/22-54-71
VW POLO, 1996 r., 1100 ccm: zderzaki, silnik, zawieszenie 
tylne, szyby, błotniki i inne. Legnica, tel. 0607/37-55-56 
VW POLO, 1996 r .: zbiornik paliwa plastikowy kpi. • 250 zł 
lub zamienię na telefon Alcatel OT 302, Nokia 3210. Jaro
sław, tel. 076/871-92-44,0608/754)4-35 
VW POLO, 1996 r., 40 tys. km, 1400 ccm, benzyna: silnik z 
osprzętem, stan b. dobry, oclony, kompletna dokumentacja. 
Wrocław, tel. 0600/11-09-93
VW POLO, 1997 r., 1400 ccm : silnik, kpi., oclony, konsola, 
nagrzewnica, zawieszenia przednie, podłużnice i inne. Ra
wicz, tel. 065/546-29-15,0603/63-13-56 
VW POLO, 1997 r . : półka bagażnika (model 5-drzwiowy). 
Głogów, tel. 0602/45-94-57
VW POLO, 1997 r., 1400 ccm: silnik z komputerem, uzbrojo
ny, półosie, rozrusznik, zbiornik z pompą przekładnia kier., 
belki, wahacze, piasty, sportowe zawieszenie, napinacze pi
rotechniczne, drzwi (lewa strona) do wersji 5-drzwiowej, na
grzewnica. Jelenia Góra, teł. 0606/97-58-11 
VW POLO CLASSIC, 1997 r.: maska silnika, lampy, wzmoc
nienie, zderzak, grill. Wrocław, tel. 0601/87-45-18, 
0605/95-16-02
VW POLO, 1997 r.: reflektory przednie, zderzak, drzwi lewe, 
plastiki, część środka konsoli, części do klapy tylnej, chlapa- 
cze. Wrocław, tel. 071/354-21-43 
VW POLO CLASSIC, 1998 r .: pasy z napinaczami, licznik, 
konsola, lampy, nagrzewnica, plastiki do konsoli. Trzebnica, 
tel. 0604/30-29-71
VW POLO, 1998 r., : drzwi tylne prawe. Wrocław, tel.
785-77-09,0605/73-60-96
VW POLO, 1998 r.: maska silnika, lampy, kierunkowskazy, 
zderzak, wzmocnienie. Wrocław, tel. 0601/87-45-18, 
0605/95-16-02
VW POLO, 2000 r.: maska silnika, grill, lampy, błotniki, kie
runkowskazy. Wrocław, tel. 0601/87-45-18 
VW POLO, 2000 r. : zderzak tylny • 140 zł. Wrocław, tel. 
0603/56-47-28
VW POLO, LUPO: deski rozdzielcze, 2 poduszki pow., napi
nacze pasów bezp. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-30-86
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VW SCIROCCOII: grill - 30 zł, reflektory - 70 zł. Lubań, tel. 
0603/35-59-76
WV SCIROCCO II: drzwi, dach z szyberdachem. Przygórze, 
woj. wałbrzyskie, tel. 0604/59-66-94,0608/85-95-99 
VW SCIROCCO, 1984 r„ 1800 ccm, wtrysk: silnik, skrzynia 
biegów (5), maska silnika, refl., grill, zawiesz., chłodnica, 
drzwi, klapa tylna, lampa tylna lewa, licznik z obrotomierzem, 
oś tylna i inne. Byczyna, tel. 077/413-44-57 
VW SCIROCCO, 1987 r., 1800 ccm: lampy, maska, chłodni
ca, błotniki, drzwi, klapa tylna, amortyzatory, rozrusznik, al
ternator, listwa kier., skrzynia biegów 151, oś tylna, zegary i 
inne. Stronie Śląskie, tel. 074/814-15-94,0602/85-67-84 
VW SHARAN: elementy blacharki, części mechaniczne, duży 
wybór. Drezdenko, tel. 095/762-01-06.0602/18-44-78 
VW SHARAN: różne części blacharskie i mechaniczne. Je
lenia Góra, tel. 0604/47-41-88
VW SHARAN : poduszka pow, - 1.500 zł. Legnica, tel. 
0602/28*65-74 . ,
VW SHARAN: blenda tylna • 120 zł. Lubin, tel. 0608/76-90-05 
VW SHARAN : lampy, atrapa, konsola, drzwi, błotniki tylne, 
wzmocnienie przednie, zegary, szyby, plastiki, półosie, skrzy
nia biegów, chłodnica wody, wentylatory, osprzęt silnika, za
wieszenie, ukł. kierowniczy, dach i inne. Lubin, tel. 
0601/50-25-79
VW SHARAN: atrapa przednia. Milicz, tel. 0607/48-24-80 
VW SHARAN: atrapa przednia. Milicz, tel. 0603/28-82-19 
VW SHARAN, 1998 r., 1900 ccm, TD i: elementy blacharki. 
poduszki pow., konsola, sensor, kliamtronic, drzwi, maska, 
błotniki, tapicerka, lampy, zderzaki, chłodnice, zawieszenia, 
szyby, koła, nawigacja, silnik, skrzynia biegów, filtr, lusterka, 
płyty, plastiki. Lubin, tel. 0605/78-53-53 
VW SHARAN, 1998 r., 2000 ccm : skrzynia biegów, lampy, 
pas przedni, alternator, rozrusznik, ABS, przednie zawiesze
nie, wahacze tylne, słupki boczne, komputer, wózek, telesko
py, siedzenia przednie, błotnik tylny prawy, tłumiki, silnik na 
części, poduszki, licznik, klimatyzacja-ster. Ostrów Wlkp., tel. 
0502/08-55-04 _
VW TRANSPORTER T2,1600 ccm. diesel: silnik. Bolesła
wiec. tel. 0601/99-38-02
VW TRANSPORTER T4 : drzwi prawe boczne. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 0603/40-26-76
VW TRANSPORTER T4 : klapa tylna z szybą. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 0603/40-26-76
VW TRANSPORTER T4 : drzwi lewe i prawe, klapa tylna. 
Jelenia Góra, tel. 075/755-39-04 
VW TRANSPORTER T4,2400 ccm, diesel: silnik, skrzynia 
biegów, wnętrze (Caravelle). Legnica, tel. 0503/79-03-29 
VW TRANSPORTER nowy model: reflektor prawy -150 zł. 
Lubin, tel. 0608/76-90-05
VW TRANSPORTER T2,2000 ccm, benzyna: silnik chłodzo
ny powietrzem, skrzynia biegów (5), alternator, rozrusznik, 
aparat zapłonowy, gażnlki, • 600 zł. Lubin, tel. 0605/65-58-61 
VW TRANSPORTER T41900-2400 ccm, diesel i turbo D: gło
wice. Lubin. tel. 076/841-21-56.0601/42-28-18 
VW TRANSPORTER T-2 : drzwi lewe, uzbrojone • 150 zł, 
zderzak przedni - 50 zł. Lwówek Śl., tel. 075/782-29-44 
VW TRANSPORTER T2 Lskrzynia biegów (4), uszkodzona,

skrzynia biegów (3), drzwi prawe rozsuwane + klamka ze
wnętrzna, - 400 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-44-13 
VW TRANSPORTER T2: szyba przednia, -150 zł. Malczy
ce, tel. 071/317-97-81,0603/79-63-94 
VW TRANSPORTER T5: wzmocnienie przednie. Mierzowi- 
ce, gm. Prochowice, tel. 0606/10-64-73 
VW TRANSPORTER T4 : zagłówki do wszystkich siedzeń. 
Milicz, tel. 0603/28-82-19
VW TRANSPORTER T4 : lampy, maski, błotniki, zderzaki, 
lusterka, szyby, drzwi, tylne klapy, chłodnice, zawieszenia, 
tapicerki, silniki 2.4 i 1.9 TD, skrzynie biegów, .sanie', pół
osie i inne. Obora k. Lubina, tel. 0607/04-26-96 
VW TRANSPORTER T4: skrzynia biegów. Oborniki śląskie, 
tel. 0603/62-48-95
VW TRANSPORTER T2: silnik 1600 ccm, diesel, 1900 ccm, 
benzyna, lampy, pokrywy, zawiesenia i inne. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
VW TRANSPORTER: fotel 1-osobowy, oryginalny, składa
ny w dwie strony, zapięcie do pasów • 200 zł. Oława, tel. 
0502/31-62-09
VW TRANSPORTER T2, T3, BUS, 1600 ccm, diesel, 1.600 
TD : skrzynia biegów (5), - 1.600 zł. Opole, tel. 
077/454-30-61,0601/50-74-13 
VW TRANSPORTER : silniki diesel do T2, T4 do poj. 2.5 
TDI, skrzynia biegów (5), głowice, fotele i inne. Pastuszyn 
4, gm. Bytom Odrzański, tel. 068/388-42-70,0607/61-15-77 
VW TRANSPORTER T2,2000 ccm, benzyna: skrzynia bie
gów (4) • 500 zł, rozrusznik - 200 zł. Przygórze, woj. wał
brzyskie, tel. 0604/59-66-94,0608/85-95-99 
VW TRANSPORTER T4,2400 ccm, diesel: korbowody z Mo- 
kami 2 sztuki, misa olejowa, koło zamachowe, pompa olejo
wa, pokrywa rozrządu. Stoszowice, tel. 074/818-10-02 po 16 
VW TRANSPORTER T4,1900 ccm : skrzynia biegów, lam
py, maski, drzwi, chłodnice, zawieszenia, ukł. kierowniczy 
ze wspomaganiem, nagrzewnice, przełączniki, alternator, 
osprzęt silnika, sprężyny, pompa wspomagania, wykładzi
na gumowa, hak, plastiki, różne części. Trzebnica, tel. 
0602/63-19-13
VW TRANSPORTER T2,1600 ccm, diesel: drzwi, części 
silnika, skrzynia biegów 151 - 1.300 zł, turbina • 500 zł. Wał
brzych, tel. 074/847-87-99
VW TRANSPORTER: reflektory, kierunkowskazy, lampy tyl
ne, halogen prawy, zderzak przedni. Wrocław, tel. 
0601/73-97-72
VW TRANSPORTER T4 : części silnika. Wrocław, tel. 
071/322-68-21
VW TRANSPORTER : rozrusznik, moduł, pompa paliwa 
(nowa). Wrocław, tel. 0603/51-41-19 
VW TRANSPORTER T4,1900 ccm, diesel: tył nadwozia. 
Wrocław, tel. 0603/81-68-71
VW TRANSPORTER : głowice silników 1.6D, 1.9D, 1.9TD, 
2.4D, różne typy i modele, hydrauliczne i 'mechaniczne, 
szczelne, bez pęknięć, 20 sztuk. Wrocław, tel. 071/324-81-08 
do godz. 18,0601/70-22-78 po godz. 7 
VW TRANSPORTER T4 2.4 D, 1.9TD: felgi aluminiowe, czę
ści silnika, osłona pod silnik, chłodnica z wentylatorami, lam
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 kier. ze wspomaga
niem. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
VW TRANSPORTER T4: zderzak tylny lewy. Wrocław, tel. 
0605/10-83-08
VW TRANSPORTER T4.1600 ccm, turbo D : skrzynia bie
gów, stan b. dobry, mały przebieg, możliwość montażu. Wro
cław, tel. 349-24-08,0601/70-87-30 
VW TRANSPORTER T4, diesel 1900, 2400 ccm: tarcza 
sprzęgła ♦ docisk, stan idealny - 350 zł. Złotoryja, tel. 
0502/62-87-92
VW TRANSPORTER T2: skrzynia biegów. - 800 zł. Źelaz- 
ków, tel. 062/769-12-17
VW TRANSPORTER, 1980/90 r.: skrzynia biegów 141 i 151. 
Wrocław, tel. 353-84-92,0502/64-02-63 
VW TRANSPORTER T2,1981 r . : nadwozie w całości lub 
na części, skrzynia biegów (4), sprzęgło do 1.9 E, gażnik. 
Opole. tel. 077/465-31-17
VW TRANSPORTER T2, T3.1981/90 r . : silnik + skrzynia 
biegów (5) do poj. 1.6 benzyna, 2.0 benzyna, ceny od 1.200 
do 1.500 zł, łapy do diesel -150 zł/kpi., silnik do poj. 1.6 
diesel + skrzynia biegów (5) -1.800 zł, drzwi, szyby, zawie
szenia, sprzęgła, części silników (diesel, benzyna) i. Lubin, 
tel. 0607/53-29-96,0603/70-83-31 
VW TRANSPORTER. 1986 r. : różne używane. Wrocław, 
tel. 071/348-42-16
VW TRANSPORTER. 1987 r. : różne części. Modła, tel. 
076/817-22-19,0602/88-08-99 
VW TRANSPORTER T2,1988 r., 1600 ccm, TD : silnik, -
1.800 zł. Źelazków, tel. 062/769-12-17 
VW TRANSPORTER, 1989 r., 1600 ccm, diesel: skrzynia 
biegów, rozrusznik, chłodnica, nagrzewnica, układ kierow
niczy, licznik, zbiornik paliwa, części zawieszenia. 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 
tylne, drzwi suwane, zbiornik paliwa. Dalków, tel. 
0603/46-66-29
VW TRANSPORTER T4.1991 r. poj. 1900 ccm oraz 2400. 
diesel: drzwi, błotniki, wzmocnienie czołowe, przekładnia 
kierownicy, kołyska, zawieszenia, chłodnica, przedni zde
rzak, lampy, drążki kierownicze, wahacze, fotele i inne czę
ści. Niemodlin, tel. 0607/33-04-44 
VW TRANSPORTER BUS T4.1992 r .: refl. przednie kpi. - 
300 zł/szt., kierunkowskaz lewy • 100 Zł, zagłówek - 50 zł i 
inne. Wrocław, tel. 0605/66-11-92,071/337-19-17 
VW TRANSPORTER T4.1992 r.: drzwi, tylna klapa, zawie
szenie przednie, skrzynia biegów, nagrzewnica, tylny błot
nik, zawieszenie tylne, lusterko, lampy. Legnica, tel. 
0503/79-03-27
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 1900 ccm : zawieszenie 
przednie, fotele, wspomaganie, szyby, dach, lusterka, lam
py, chłodnica, zderzaki, koła. Lwówek Śląski, tel. 
0603/33-73-96
VW TRANSPORTER T4.1993 r .: dach, - 850 zł. Strzelin, 
tel. 071/392-34-08
VW TRANSPORTER T4,1993 r.. 1900 ccm, diesel: części 
skrzyni biegów, zawieszeń, blacharskie. Wałbrzych, tel. 
074/847-87-99,0603/93-52-50 
VW TRANSPORTER T4,1994 r., 1900 ccm. turbo D : drzwi, 
zawieszenie, skrzynia biegów, chłodnica, zbiorniczki, szy
by, podłużnice, półosie, układ kierowniczy. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
VW TRANSPORTER T4,1994 r.: przekł. kierownicy ze wa- 
pomaganiem, • 650 zł. Świebodzin, tei. 0601/58-30-70 
VW TRANSPORTER T4,1994 r.: pompa próżniowa (2.4 D, 
nowa), kierownica z poduszką, sensor, dolna rolka drzwi 
przesuwanych, elementy wspomagania, hak, drzwi przed
nie i przesuwane, maska, rozrusznik, filtr powietrza, weba
sto, łapy i poduszki silnika, klamki, zamki, nagrzewnica, inne. 
Wrocław, tel. 0601/73-45-35
VW TRANSPORTER T4,1994 r., 2400 ccm, diesel: pompa 
wspomagania, zbiorniczek wspomagania, chłodnica, wspo
maganie, pompa oleju, głowica silnika 2.4 D, 1.9 D, TD, czę
ści silnika, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0501/22-24-85 
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 2500 ćcm, benzyna : sil
nik uszkodzony, skrzynia biegów, zawieszenie - 1.000 zh 
Wrocław, tel. 0607/04-21-23
VW TRANSPORTER T4,1995 r.: maska silnika, grill. Wro
cław. tel. 071/364-51-42.0608/34-92-77 
VW TRANSPORTER T4,1996 r.: drzwi tylne z szybami do 
podwyższonego, rozrusznik 2500 D, klamki, pompa ABS, za
wieszenie tylne. Chojnów, tel. 076/819-17-56

VW TRANSPORTER, 1996/98 r. multivan: lampy, chłodni
ce, zawieszenie, oblachowanie, środek, koła, części silnika
2.5 TDi, hak i inne części z demontażu. Lubin, tel. 
0601/58-52-73
VW TRANSPORTER T4,1997 r., 1900 ccm, turbo D : silnik, 
siedzenia (wersja długa), zawieszenia, lampy, lusterka, ma
ska, szyby i inne. Zielona Góra, tel. 0503/65-06-56
0  VW TRANSPORTER CARAVELLE, MULTWAN, 

1997/00 r. 2.5 TDi, 102 i 150 PS: siln ik 2.5 TDi, w 
całości lub na czę ic i, skrzynie biegów, klima
tyzacje, poduszki pow., konsole, tapicerki kpi., 
maski, błotniki, zderzaki, drzwi, klapy, felgi sta
lowe i aluminiowe, ABS, komputery, ukł. kierow
niczy, wahacze podłużnice i inne (do nowego 
modelu). Lubin, tel. 0601/34*4t-73 84015091

VW TRANSPORTER T4, 1998 r., 28 tys. km, 2000 ccm : 
silnik kpi. ♦ osprzęt, skrzynia biegów, klimatyzacja kpi. Lwó
wek Śląski, tel. 0604/46-36-26 
VW TRANSPORTER MULTIVAN, 1998 r.: siedzenie 3-oso- 
bowe, rozkładane i składane, stan idealny, • 1.100 zł. Legni
ca. tel. 076/854-28-70
VW TRANSPORTER T4,1998 r., 1900 ccm, turbo D : różne 
części. Zielona Góra, tel. 0503/99-13-62 
VW TRANSPORTER T4,1999 r.: fotel kierowcy * podwój
ny fotel z przedziału pasażerskiego, stan b. dobry, • 800 zl. 
Wrocław, tel. 071/322-59-97,0601/73-82-75 
VW TRANSPORTER T4,2000 r.: krata przemysłowa, - 800 
zł. Zgorzelec, tel. 0502/36-22-15 
VW VENTO, 1994 r .: klapa tylna, zderzak tylny, błotnik tyl
ne, lampy, zawieszenie, tłumiki, szyby, tapicerka, konsola, 
podsufitka, plastiki i inne. Lubin, tel. 0600/34-00-82 
VW VENTO, 1994 r., 1900 ccm, turbo D : silnik, osprzęt sil
nika, skrzynia biegów, zawieszenie przednie, błotniki, zde
rzak, podłużnice, dach z szyberdachem, wiązka inst. elektr., 
drzwi, tapicerka welur, koła i inne. Lubin, tel. 0602/88-75-75 
VW VENTO, 1994 r„ 1900 ccm, turbo D : lampa narożna 
prawa, lampa wewn. prawa i lewa, blenda tylna, szyba tyl
na, hokej zderzaka (VR6, GTi), hokeje zderzaka. Wrocław, 
tel. 0605/66-11-92,071/337-19-17 
VW VENTO, 1994 r., 1.8 E. 1.9 TD : maski, błotniki, atrapy, 
zderzaki, półosie, wahacze, szyby, drzwi, skrzynie biegów, 
komputery, liczniki, podsufitki i wiele innych. Lubin, tel. 
0603/22-60-56
VW VENTO, 1995 r., 1800 ccm : silniki, zawieszenia, ko
lumny McPhersona, części mechaniczne i blacharskie, 
drzwi, podłużnice, felgi stalowe. Lubin, tel. 0603/18-63-83 
VW VENTO, 1995 r .: kierownica, prod. włoskiej, mahonio
wa, kpi. czarnych siedzeń, tapicerka skóropodobna, konso
la i inne. Wrocław, tei. 0603/85-23-25 
VW, OPEL: felgi aluminiowe 14”, 4x100, - 370 zł. Wrocław, 
tel. 0606/41-27-14
WARTBURG 353: głowica z pompą wodną, reflektor prawy
1 lewy, skrzynia biegów, lewarek w podłodze, gażnik 2-gar- 
dzielowy, inne. Borek Strzeliński, tel. 071/796-14-14 
WARTBURG : różne części. Kłodzko, teł. 074/867-38-23 
WARTBURG 353 : wał korbowy • 60 zł, rozrusznik • 35 zł, 
głowica - 35 zł, 'drzwi tylne, uzbrojone, bez korozji -10 zł. 
Sobin, gm. Polkowice, tel. 076/845-96-52 
WARTBURG : rozrusznik, alternator, aparat zapłonu, gaź- 
nik, chłodnica, pompa paliwa. Wrocław, tel. 0501/48-57-50 
WARTBURG GOLF: chłodnica, zderzak, atrapa, reflektory, 
maska silnika, szyba, drzwi, skrzynia biegów, półosie, roz: 
rusznik, alternator, gażnik, aparat zapłonu, felgi z oponami, 
wahacz, przekł. kierownicy, przełączniki kierownicy - od 5 
zł. Wrocław, tel. 345-77-31,0601/71-61-38 
WARTBURG GOLF, 1300 ccm: klapa silnika, ścianka przed
nia, błotniki przednie i tylne, drzwi nowe, chłodnica, głowi
ca, skrzynia biegów, półosie, rozrusznik, alternator, lampy 
tylne i przednie. Wrocław, tel. 337-24-19
WOŁGA 24 GAZ: kolumna kierownicy (nowa), regulator na
pięcia. Wrocław, tel. 071/345-55-83 
WÓZEK WIDŁOWY : łyżka o ład. 650 kg, - 2.900 zł. Wro
cław. tei. 0601/70-36-66.071/350-76-92 
WÓZEK WIDŁOWY : silnik elektryczny. Złotoryja, tel. 
076/878-18-71
YAMAHA TDR125R, 1995 r., 125 ccm 3SH: wszystkie czę
ści. Lubsko, woj. zielonogórskie, tel. 0601/61-97-61 
ZAPOROŻEC: silnik, nowy typ gażnika i inne mechaniczne 
- 60 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-82-00 
ZAPOROŻEC M : tarcza + docisk sprzęgła, siłownik sprzę
gła, lampy tylne, - 80 zł. Wrocław, tel. 336-01-59 
ZASTAWA 11 OOP : wszystkie części, pilnie, • 180 zł. Pie
szyce, tel. 074/836-50-77
ZASTAWA 750: silnik ze skrzynią biegów, kompletny, techn. 
sprawny, - 250 zł. Wołczyn, tel. 077/418-94-87 
ZIŁ, 1968 r.: części z demontażu, skrzynia rozdzielcza, mo
sty, wały napędowe, resory, rama, wózek tylny z resorami. 
Kłodzko, tel. 074/647-54-93 po godz. 20 
ŻUK, 2120 ccm: silnik, po remoncie, skrzynia biegów (4), - 
700 zł albo inne propozycje. Bojanowo, tel. 065/545-61 -57 
ŻUK A-11 : plandeka - 150zł, chłodnica • 10Ozł. kpi. szyb - 
10Ozł, pompa wody - 50zł, resory • 50 zł/szt, nagrzewnice 
CO kpi. - 40 zł/szt., cylinderki ham. tylne, nowe - 20 zł, przed
nie - 25 zł. Długołęka, tel. 071/315-20-68 
ŻU K: drzwi, pompa wody, pompa paliwowa, prądnica, szy
by, części silnika. Głogów, tel. 076/833-90-70 
ŻUK : skrzynia biegów po remoncie, 4-biegowa, - 50 zł. 
Kępa, tel. 077/456-89-84
ŻU K: most tylny, silnik po remoncie, skrzynia biegów, - 200 
zł. Kłodzko, tel. 074/871-44-41 
ŻUK : drzwi kpi., nowe, maska silnika, • 250 zł. Oleśnica, 
tel. 071/398-74-76
ŻU K: silnik - 500 zzł. Prochowice, tel. 076/858-43-78 
Ż U t f : izoterma, stan dobry, - 800 zł. Sobótka, tel. 
0607/66-04-91
ŻUKA-06B, 2100 ccm, benzyna: szyby, uszczelki, kierun
kowskazy przednie, rozrusznik, tłumik nowy, silnik wyciera
czek, wydech. Strzegom, tel. 0601/15-83-25 
ŻU K: części nowe i używane. Wrocław, tel. 0608/62-39-34 
ŻUK: zawieszenie przednie kpi., rama, zbiornik paliwa, opo
ny z felgami (4 szt.). Wrocław, tel. 0603/51-41-19 
ŻUK : alternator, prądnica, półoś, mechanizm różnicowy z 
kołem i wałkiem, docisk sprzęgła, gażnik. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
ŻU K: wał korbowy, po szlifie + panewki, - 350 zł. Wrocław, 
tel. 071/322-43-49 po godz. 20 
ŻU K: kabina, • 200 zł. Wrocław, tei. 325-15-04 
ŻUK: szyby, skrzynia biegów (3), alternator, rozrusznik, za
wieszenia, koła i inne. Wrocław, tel. 0604/46-55-71 
ŻUK : nowy docisk sprzęgła - 80 zł. nowa pompa paliwa • 
60 zł. Wrocław, tel. 0501/36-00-32 
ŻU K: felga + 2 opony. Zawonia, tel. 071/312-90-73 
ŻUK: podwozie na kołach, nowe resory, wał napędowy, sil
nik Perkins 2.5 D, zbiornik paliwa, most tylny, zawieszenię 
przednie. Ziębice, tel. 074/819-90-62, 0600/81 -45-48 
ŻUK, 1976 r., 2120 ccm, benzyna,: stan b. dobry, po re
moncie, • 2.000 zł. Michów 15A, gm. Chojnów, tel. 
076/818-64-84
ŻUK, 1987 r .: silnik, most tylny, resory, plandeka podwyż
szona + stelaż, kabina i inne. Wrocław, tel. 071/336-26-17 
ŻUK, NYSA : zawieszenie przednie, kompletne, po napra
wie • 400 zł, most tylny, po naprawie, bez ukł. hamulcowego 
• 300 zl, zwrotnice kpi. po regeneracji -100 zł/sztuka. Gło
gów. tel. 076/833-50-01
ŻUK, NYSA: mosty, skrzynia biegów, części silnika, karo
serii - 50 gr, 1 zł/kg. Gniechowice, tel. 071/316-87-97, 
0601/70-14-89
ŻUK, NYSA: nowe części blachy. Wrocław, tel. 071/322-34-90 
po 17
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SAMOCHODY 
NA CZĘŚCI

ALFA ROMEO, 1994 r., 1400 ccm, boxer, czerwony, 5-drzwio
wy, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, w całości lub 
na części, na białych tablicach - 2.400 zł. Gromadka, teł. 0608/ 
25-24-73
AUD1100 .cygaro’ : blacharka Bolesławiec, tel. 075/734-21-11 
AUD1100,1976 r. sprawny, zarejestrowany, -1.200 zł. Wro
cław. te|. 071/786-75-67,0502/10-16-74 
AUD1100,1980 r., 62 tys. km, 2200 ccm, benzyna, żółty, RO,
I właściciel, stan b. dobry • 1.000 DEM. Kudowa Zdrój, tel.
074/866-95-96,0601/76-39-55
AUD1100, 1981 r., 1600 ccm, benzyna zarejestrowany, w
całości lub na części, - 1.900 zł. Ostrów WIkp., tel. 062/
592-22-03
AUD1100,1981 r., 1800 ccm, wtrysk 5-biegowy, alum. felgi, -
1.400 zł. Domaszkowice, tel. 077/410-49-10,0602/43-09-41 
AUD1100,1981 r., 2200 ccm, wtrysk el. otw. szyby, szyber
dach, alum. felgi, centralny zamek, wspomaganie, -1.300 zł. 
Wrocław, tel. 0601/87-45-12
AUD1100,1984 r., 1800 ccm, benzyna w całości lub na czę
ści, stan idealny, bez prawa rejestracji, - 2.200 zł. Wrocław, 
tel. 0607/37-48-78
AUD1100,1985 r. bez prawa rejestracji - 800 DEM. Gubin, 
tel. 0603/51-82-40
AUD1100,1990 r., 200 tys. km, 2500 ccm, turbo D, srebrny 
metalic, .cygaro*, centr. zamek, el. otwierany dach, wspoma
ganie, el. otw. szyby, ABS, alum. felgi, bez prawa rejestracji, -
10.000 zł. Bogatynia, tel. 0606/87-55-80 
AUD1100 C4,1991 r., 2800 ccm, V6, ciemnozielony, - 6.500 
DEM. Zgorzelec, tel. 0602/28-06-94 
AUDI 80,1979 r., 1600 ccm, benzyna zarejestrowany. Bole
sławiec, tel. 0601/99-38-02
AUDI 80,1980 r., 1600 ccm, benzyna w całości lub na części, 
spalony, polska dokumentacja, - 1.000 zł. Lubań, tel. 075/
721-37-96
AUDI 80,1988 r„ 1800 ccm, benzyna, butelkowozielony me
talic, serwo, alum. felgi, przód z Audi B4, czarne tylne lampy, 
spoiler, na białych tablicach - 2.600 DEM. Zgorzelec, teł. 0501/ 
05-37-23
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 80 B3,1991 r., 160 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czerwo
ny, stan b. dobry, zadbany, obniżony, RM, welurowa tapicer
ka, bez prawa rejestracji, - 6.500 zł. Opole, tel. 0608/78-61-93 
AUDI 90 COUPE, 1990 r., 2300 ccm, benzyna, czamy meta
lic, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek, 
wspomaganie, szyberdach, 4500 DM, Niemcy, tel. 00491728 
139 927.
AVIA FURGON, 1986 r., niebieski, w całości na części,-1.500 
zł. Oleśnica, tel. 071/314-34-09 
BMW 316,1982 r., 210 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, w 
całości lub na części, pełna dokumentacja, -1.600 zł. Nowo
gród, woj. zielonogórskie, tel. 0607/74-43-03 
BMW 524,1987 r., 220 tys. km, 2400 ccm, turbo D, granato
wy metalic, automatic, el. reg. lusterka, reg. kierownica, hak, 
szyberdach, wspomaganie kier., stan silnika idealny, alum. 
felgi, bez prawa rejestracji, stan b. dobry, - 3.700 zł. Rawicz, 
tel. 0608/19-06*33
BMW 525,1979/80 r., 2500 ccm stan dobry, bez prawa reje
stracji, -1.600 zł. Wrocław, tel. 0606/49-47-39.
BMW 735 i, 1985 r., 3500 ccm, wtrysk na części, - 3.000 zł. 
Trzebnica, tel. 071/387-01-20,312-12-77 

'CHRYSLER VOYAGER, 1993 r., 130 tys. km, 2500 ccm, tur
bo D, biały, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, 
centralny zamek, alarm, relingi dachowe, I właściciel, stan b. 
dobry, - 26.500 zł. Rogaszyce, gm. Ostrzeszów, tel. 0621
730-81-53,0601/76-85-09
CITROEN CX PALLAS, 1978 r.. 2500 ccm, diesel, czamy, w 
całości lub na części, dokumentacja, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
0605/24-41-00
CITROEN ZX. 1992 r., 108 tys. km, 1400 ccm, REFLEX, czer
wony, po dachowaniu, silnik sprawny, zarejestrowany, .twar
dy' dowód, - 4.600 zł. Wrocław, tel. 0601/21-75-42, 071/
348-34-78
DAF 66, 1979 r. (odpowiednik Volvo DL66), automatic, bez 
silnika, pozostałe zespoły pełnosprawne, - 290 zł. Wrocław, 
tel. 0607/63-23-05
FIAT 125p, 1975 r. sprawny, w całości lub na części, bez prze
glądu, do poprawek blacharskich - 500 zł. Wrocław, tel. 0604/
78-54-83
FIAT 125p. 1977/89 r.. 1500 ccm. benzyna, piaskowy, bez 
OC, zadbany, okrągłe zegary, skrzynia biegów Poloneza /4/, 
RM, pokrowce, kołpaki, silnik i blacharka w b. dobrym stanie, 
nie wymaga napraw, w całości lub na części, - 640 zł lub za
mienię na przyczepę bagażową, może być do remontu. Choj
nów. tel. 0503/50-11-19,0604/80-43-90 
FIAT 125p, 1980 r., 1600 ccm, czerwony, - 500 zł. Wrocław, 
tel. 0607/55-24-66
FIAT 125p, 1983 r., 1500 ccm, niebieski, sprawny, bez prze
glądu, 2 nowe opony, - 400 zł. Oława, tel. 071/313-63-82 
FIAT 125p, 1983 r., 1500 ccm, biały, w całości lub na części, 
- 200 zł. Bierutów, tel. 071/314-66-52 
FIAT 125p PICK-UP, 1984 r., biały, po remoncie silnika, bez 
przeglądu, w całości lub na części, - 200 zł. WrocłaW, tel. 0606/
18-06-49
FIAT 125p, 1985/86 r., 90 tys. km, 1500 ccm, pomarańczowy, 
lekko uszkodzony błotnik przedni prawy, w całości lub na czę
ści, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/363-38-04 lub, 0604/69-13-58 
FIAT 126p, 1985 r., 120 tys. km, 650 ccm, czerwony, rozbity 
lewy przód, stan silnika i skrzyni biegów b. dobre, dużo no
wych części, brak przedniej szyby, w całości lub na części, - 
450 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-68-78 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, pomarańczowy, skorodowany 
dół karoserii, w całości lub na części, kpi. dokumentacja, 
techn. sprawny, zarejestrowany, bez ubezpieczenia, ważny 
przegląd - 600 zł lub zamienię na alum. felgi do Toyoty Cdroł- 
li, z lat 95/96. Mirsk, tel. 075/781-27-60 w godz. 9.30 -16,
783-45-96 po godz. 17
FIAT 126p FL, 1986 r., 40 tys. km, 650 ccm uszkodzony dach, 
brak przeglądu, prądnica, szeroka tablica, brak przedniej szy
by, techn. sprawny, • 300 zł. Strzelce Opolskie, tel. 0771 
461-05-88, 0502/65-87-20,0601/53-20-28 
FIAT 126p BIS, 1987 r., niebieski, nadwozie na kołach, bez 
silnika i skrzyni b, -180 żł. Kłodzko, tel. 074/867-47-03 
FIAT 126p, 199tf. uszkodzony, -1.500 zł. Wrocław, tel. 0600/
53-34-09
FIAT 127,1982 r., 123 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czerwo
ny, w całości lub na części, - 700 zł. Pleszew, tel. 062/ 
742-76-53
FIAT 131,1979 r., 210 tys. km, 2500 ccm, diesel, kolor wi
śniowy, centralny zamek, el. otw. szyby, szyberdach. alumi
niowe felgi, RO Sony, polskie dokumenty, w całości lub na 
części, - 2.200 zł. Lądek Zdrój, tel. 0503/39-41-00 
FIAT 132,1981 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, w całości lub 
na części, zarejestrowany, brak silnika, 5-biegowy, hak, - 350 
zł. Złotoryja, tel. 076/878-29-13,878-51-96 
FIAT CROMA. 1988 r., 2000 ccm, turkusowy metalic, central
ny zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, komputer, stan b. 
dobry, na białych tablicach -1.400 DEM. Wrodaw, tel. 0608/ 
66-22-21
FIAT REGATA, 1985 r., 300 tys. km, 1400 ccm, szary metalik, 
bez prawa rejestracji, • 1.300 zł. Lubin, tel. 076/846-75-54 
FIAT REGATA, 1985 r. uszkodzony przód, dokumentacja, 
przegląd do 03.2002r, -1.400 zł. Opole, tel. 0501/25-31-20 
FIAT RITMO, 1983 r., 1600 ccm, turbo, czerwony, 105 KM, po 
wypadku, udokumentowane pochodzenie, silnik, skrzynia bie
gów (5) i pozostałe części, -1.100 zł. Olszyna Lubańska, tel. 
075/781-46-68,0604/82-82-82

FIAT RITMO, 1993 r. w całości lub na części, -1.000 zł- Szpro
tawa, tel. 068/376-51 -44 po jjodz. 19 .
FIAT TIPO, 1991 r., 120 tys. km, 1600' ccm, beftżyrta; szaty 
metalic, stan b. dobry, w całości lub na części - 1.500, DEM. 
Jasień, tel. 068/37^48-70
FIAT TIPO, 1993 r, 125 tys.'km, 1400 ccm, granatowy, 
5-drzwiowy, centralny zamek, el. otw. szyby, białe tablice -
2.000 DEM lub z cłem - 8.500 zł. Gubin, tel. 0606/80-49-73 
FIAT TIPO S, 1994 r., 41 tys. km, 1400 ccm, granatowy meta
lic, I właściciel, kupiony w salonie, pełna dokumentacja, fak
tura zakupu, uszkodzona dolna część przodu, w całości lub 
na części, zadbany, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 0601/49-98-12 
FIAT UNO. 1984 r., 120 tys. km, 1300 ccm, FIRE, czerwony, 
w całości lub na części, bez możliwości rejestracji, - 600 zł. 
Oława, tel. 071/303-23-60 po godz. 20 
FORD CARGO, 1981 r. kabina z ramą, na kołach, zarejestro
wany w kraju, bez silnika, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 071/
349-27-14
FORD ESCORT XR3i, 1982 r., 1300 ccm w całości lub na 
części, bez prawa rejestracji, - 1.000 zł. Nowa Sól, tel. 068/
356-32-28
FORD ESCORT, 1984 r., 1600 ccm, Czerwony. Bolesławiec, 
tel. 075/734-21-11
FORD ESCORT, 1985 r., 120 tys. km, 1300 ccm, biały, 5-bie
gowy, 5-drzwiowy, stan dobry, bez prawa rejestracji, - 700 zł. 
Opole, tel. 0600/32-44-98
FORD ESCORT, 1987 r., 120 tys. km, 1800 ccm, diesel
4-drzwiowy, stan dobry, na białych tablicach - 1.100 DEM. 
Jawor, tel. 0608/88-26-29
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, diesel, wiśniowy,
2-drzwiowy, bez prawa rejestracji - 700 DEM. Kędzierzyn-Koź
le, tel. 0606/64-83-84
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, diesel, czerwony,
2-drzwiowy, bez prawa rejestracji - 800 DEM. Kędzierzyn-Koź
le, tel. 0503/64-67-38
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, diesel, czerwony,
4-drzwiowy, bez prawa rejestracji • 800 DEM. Kędzierzyn-Koź- 
le, tel. 0503/64-67-38
FORD ESCORT, 1987 r., 1400 ccm, benzyna w całości lub na 
części, bez prawa rejestracji. Wrodaw, tel. 0503/65-88-37, 
0502/89-17-47
FORD ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, wtrysk, szary metalic,
2-drzwiowy, szyberdach • 1.200 DEM. Zgorzelec, tel. 06021
28-06-94
FORD ESCORT, 1989 r„ 120 tys. km, 1600 ccm, diesel, gra
fitowy metalic, uszkodzone drzwi, stan b. dobry, nowe opony, 
na białych tablicach, - 2.600 zł. Bierutów, tel. 0608/87-03-34 
FORD ESCORT, 1989 r., 1900 ccm, benzyna, czerwony, wer
sja USA, stan dobry, na częśd, bez prawa rejestracji, -1.200 
zł. Wrodaw. tel. 071/344-32-81,0609/53-39-39

FORD ESCORT, 1990 r., 110 tys. km, 1400 ccm, biały,
3-drzwiowy, szyberdach, nowe opony, sportowe zawieszenie, 
bez prawa rejestracji, - 2.700 zł. Góra, teł. 0600/52-27-39 ■ 
FORD RESTA, 1984 r., 1300 ccm, benzyna sprzedam w ca
łości lub na częśd, ze skrzynią biegów, na chodzie. Jawor, 
tel. 0608/50-96-61
FORD ORION SEDAN, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, kolor
wiśniowy metalic, centralny zamek, wspomaganie - 2.800
DEM. Zgorzelec, tel. 0602/28-06-94
FORD SCORPK), 1987 r., 195 tys. km, 2400 ccm, srebrny
metalic, po spaleniu komory silnika, w całości lub na częśd,
automatic, zarejestrowany, - 3.500 zł. Wrodaw, tel. 0503/
51-01-24
FORD SCORPK), 1987 r., 2500 ccm, diesel, biały, 5-drzwio- 
wy, wspomaganie, centralny zamek, ABS, RM, na białych ta
blicach -1.800 DEM. Zielona Góra, tel. 0601/78-45-13 
FORD SIERRA, 1985 r.. 1600 ccm, benzyna, błękitny meta
lic, stan dobry, uszkodzony wał korbowy (na 4 cylindry), przy
gotowany do lakierowania, - 1.000 zł: Strzelin, tel. 071/
392-09-60,0503/05-05-48
FORD SIERRA, 1986 r. nadwozie bez silnika, częściowo zde
kompletowane, centralny zamek, 3-drzwiowy, - 600 zł. Olszy
na Lubańska, tel. 0606/26-58-82 sekretarka 
FORD SIERRA, 1987 r., 138 tys. km, 2300 ccm. diesel, srebr
ny metalic, w całości lub na części, stan idealny, na białych 
tablicach, - 2.600 zł. Lubin, tel. 0501/43-05-27 
FORD SIERRA SEDAN, 1987 r., 2000 ccm. benzyna, - 2.500 
zł. Wrodaw. tel. 0607/47-72-55 
FORD SIERRA SEDAN, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, czer
wony, 5-biegowy, zadbany, bez prawa rejestracji, - 2.800 zł. 
Wrodaw, tel. 0603/57-18-98
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 94 tys. km, 2000 ccm, beżo
wy metalic, na części, na zachodnich tablicach, stan idealny, 
cena -1.400 DEM, - 550 zł. Głogów, tel. 076/831-49-95 
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r.. 1800 ccm, wtrysk, CLX, bia
ły, w całości lub na częśd, mocno uszkodzony przód, zareje
strowany, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
FORD TRANSIT, 1978 r., 1600 ccm, benzyna krótki, oszklo
ny, w całości lub na częśd + drugi silnik 1600 ccm -1.100 zł. 
Legnica, tel. 0606/98-73-60
FORD TRANSIT, 1994 r., diesel, niebieski, niski, krótki, na 
białych tablicach - 5.000 DEM. Prudnik, tel. 0606/25-99-15 
lub Niemcy, 0049/16-24-16-62-31 
FORD TRANSIT, 1995 r., 2500 ccm, diesel skrzyniowy, wym.
2,5 x 2, samochód w kraju, - 26.000 zł. Kępno, tel. 062/
781-81-27,0605/24-61-04
GAZ 69,1959 r., -1.700 zł. Lubomierz, tel. 075/783-37-42 
GAZ 69, 1965 r., 2000 ccm, zielony, bez prawa rejestracji, 
stan b. dobry, - 4.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-54-08 
HONDA CMC, 1982 r., 1300 ccm, biały. Świdnica, woj. lubu
skie, tel. 068/327-30-33
HONDA CMC. 1985 r., 1300 ccm silnik w idealnym stanie, 
skrzynia (5), w całości lub na częśd, bez prawa rejestracji - 
450 DEM. Lubań, tel. 0603/28-02-72 
HONDA CMC, 1991 r., 1500 ccm, benzyna, granatowy me
talic. stan techniczny idealny, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i 
szyberdach, welurowa tapicerka, na białych tablicach, bez 
prawa rejestracji, - 3.000 zł. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
HONDA CMC, 1991 r., 1500 ccm, 16V, czerwony, na częśd. 
- 2.800 zł. Głogów, tel. 076/831-61-88,076/831-12-29 
HONDA CMC, 1991 r., 1500 ccm, benzyna, granatowy me
talic, stan idealny, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. otw. szy
berdach, welurowa tapicerka, na białych tablicach, bez pra
wa rejestracji, - 3.000 zł. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
HONDA CONCERTO, 1995 r., 1800 ccm, TDI, srebrny meta
lic, w całości lub na częśd, mocno uszkodzony przód, pełna 
dokumentacja, zarejestrowany, - 6.200 z ł , do uzgod.. Wro
daw. tel. 0601/70-17-36
HONDA OUINTET, 1981 r., 1600 ccm, benzyna w całości lub 
na częśd + drugi silnik, częśd skrzyni biegów, w ciągłej eks
ploatacji, -1.000 zł. Legnica, tel. 076/854-63-11 
ISUZU GEMINI, 1983 r., 1800 ccm, diesel, biały, 4-drzwiowy, 
skrzynia biegów (5), sprawny, zarejestrowany, w całości lub 
na części, -1.800 zł. Nowa Ruda, tel. 076/872-83-75 
JELCZ, 1982 r., 80 tys. km na częśd, - 6.000 zł lub zamienię 
na dostawczy. Częstochowa, tel. 034/314-58-09, 0604/
42-03-28
JELCZ 316, SW 680, biały, w całości lub na częśd, 3 silniki, 
kabina po remonde, silnik i skrzynia biegów do Uaza lub Sko
dy MTS. Ciechanów, tel. 065/544-75-58 
JELCZ 317 D, 1989 r., 70 tys. km na częśd, ciągnik siodłowy.

z dokumentami, bez silnika, - 4.000 zł. Żarów, tel. 074/ 
858-92-17,0603/38-58-33
KAMAZ 5320, diesel silnik do wymiany, tuleje i tłoki kpi., chłod
nica wody, piasty kół, przekładnia główna i inne, -1.700 zł lub 
zamienię na kabinę do Kamaza. Wałbrzych, tel. 074/
842-10-99,0607/54-58-99
LADA 2106, 1978/86 r., 1452 ccm, czerwony, po remonde 
silnika w 1999 r., do drobnych poprawek blacharskich, w ca
łości lub na częśd, -1.000 zł. Świdnica, tel. 0604/22-19-34 
LADA, 1981 r., 130 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czerwony, 
sprawny technicznie, w całośd lub na częśd, - 600 zł lub za
mienię na Fiata 126p. Brzeg Opolski, tel. 0601/84-73-86,077/ 
416-66-47 w godz. 8 -10
LANCIA PRISMA, 1986 r.. 1300 ccm, benzyna, ciemnoszary 
metalic, kpi. dokumentacja, w całośd lub na części, na wło
skich tablicach, - 3.500 zł. Wrodaw, tel. 071/328-10-06,0609/
16-78-34
LANCIA THEMA, 1988 r., 2000 ccm stan b. dobry, na zachod
nich tablicach - 1000 DEM lub zamienię. Bolesławiec, tel. 
0608/34-51-30
MAGIRUS IVECO M232 D16 w całości lub na częśd, z doku
mentacją. Wrodaw. tel. 0605/24-41-00 
MAGIRUS M-130. Bolesławiec, tel. 0601/99-38-02 
MAZDA 323, 1984 r., 1400 ccm, zielony metalic, w całośd 
lub na częśd, stan dobry, na białych tablicach - 550 DEM. 
Zgorzelec, tel. 0603/31-51-37,0605/93-95-18 
MAZDA 323, 1986 r., 1700 ccm, diesel, biały, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, stan b. dobry, na białych tablicach -1.300 DEM. 
Wrocław, tel. 0608/66-22-21
MAZDA 626,1980 r., 160 tys. km, 1600 ccm, OHC, srebrny 
metalic, stan dobry, na częśd, techn. sprawny, - 600 zł. Wro
daw, tel. 071/315-00-62
MAZDA 626,1982 r., 290 tys. km, 1600 ccm, czerwony, na 
części, - 800 zł. Włoszakowice, tel. 0601/88-77-18 
MAZDA 929,1989 r., 2200 ccm. - 3.000 zł. Leszno, tel. 0601/ 
88-04-36
MAZDA MX-3,1992 r., 27 tys. km, czamy metalic, brak kilku 
części, -12.000 zł. Wrocław, teł. 0601/84-95-55 
MERCEDES 190,1983 r., 2000 ccm, benzyna, biały, automa
tic, centralny zamek, na białych tablicach -1.600 DEM. Boga
tynia, tel. 0602/81-23-32
MERCEDES 190,1988 r., czamy, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. fel
gi, RO, spoilery, na zachodnich tablicach - 3.000 DEM. Zielo
na Góra. tel. 0601/78-45-13
MERCEDES 190 E, 1988 r., 176 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
zielony metalic, kpi. dokumentacja, na zachodnich tablicach, 
silnik oclony, zarejestrowany w Polsce, uszkodzona lewa 
przednia ćwiartka, w całośd lub na części, - 3.000 zł. Brzeg,

tel. 077/404-61-61 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem - A00506 www.autogielda.com.pl) 
MERCEDES 200 116,1973 r., zielony metalic, po remonde 
blacharki i lakierowaniu, czarna tapicerka, zarejestrowany, 
brak silnika, w całości lob na części, - 4.800 zł. Gromadka, 
tel. 0600/34-40-71
MERCEDES 200123,1975 r., 2000 ccm, brązowy, brak silni
ka, pełna dokumentacja, - 1.600 zł. Nowa Ruda. tel. 074/ 
872-77-12.0607/82-58-55
MERCEDES 200 123,1979 r., diesel, biały, w całości lub na 
częśd, po wypadku, zarejestrowany, .twardy* dowód rejestra
cyjny, -1.750 zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
MERCEDES 200,1980 r., 350 tys. km, 2000 ccm, diesel, bia
ły, bez prawa rejestracji, techn. sprawny, skorodowane przed
nie błotniki, -1.500 zł. Oława, tel. 0604/14-46-40 
MERCEDES 207,1977/78 r. kompl. dokumentacja polska, •
2.100 zł. Legnica, tel. 076/857-57-15,0603/45-74-42 
MERCEDES 220 D, 1980 r„ 413 tys. km, 2200 ccm, biały, w 
całości lub na części, - 3.000 zł. Wrodaw, tel. 071/366-37-81 
do godz. 15
MERCEDES 220,1995 r. bez silnika, • 22.000 zł. Głogów, tel. 
076/831-73-24
MERCEDES 240 123.1978 r., 2400 ccm, diesel zarejestro
wany. Bolesławiec, tel. 0601/99-38-02 
MERCEDES 308 D, 1986 r.. 3000 ccm, diesel, żółty, 5-biego- 
wy, żółta plandeka - 2.800 DEM. Wrocław, tel. 0607/55-33-23 
MERCEDES 410 D, 1995 r., 68 tys. km. 2900 ccm, diesel, 
biały, bliźniacze koła, stan b. dobry, stoi w Niemczech, cena -
6.000 DEM. Nowogrodziec, tel. 0608/23-52-71 
MERCEDES 613 D, 1980 r., 5600 ccm pomoc drogowa, bez 
prawa rejestracji, uszkodzony przód, podnoszona platforma, 
wdągarka hydrauliczna, • 6.500 zł. Żagań, tel. 0609/15-15-81 
MITSUBISHI COLT, 1500 ccm 3-drzwiowy, 5-biegowy, na bia
łych tablicach -1.200 DEM. Bogatynia, tel. 075/774-13-74 
MITSUBISHI COLT, 1987 r., 133 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
biały, na białych tablicach, • 1.500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/ 
872-25-44
MITSUBISHI GALANT, 1980 r., 1600 ccm, brązowy metalic, 
5-biegowy, alarm, uszkodzona lewa strona, - 800 zł. Złotory
ja, tel. 076/878-21-51
MITSUBISHI GALANT, 1983 r., 2300 ccm, turbo D, zielony 
metalic, bez silnika, w całośd lub na części, lekko uszkodzo
ny przód, zarejestrowany, • 1.100 zł. Kępno, tel. 0621
781-02-60,0601/89-10-61
MITSUBISHI GALANT. 1984 r., 1800 ccm, diesel, seledyno
wy, zarejestrowany, radioodtwarzacz, szyberdach, hak, w 
całośd lub na częśd, - 2.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-13-97, 
0607/03-99-04
MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 138 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, brązowy metalic, pełne wyposażenie, w całości lub na 
częśd, stan b. dobry, - 3.750 zł. Legnica, tel. 0601/75-76-39 
MITSUBISHI L300,1985 r., 250 tys. km, 1900 ccm, TDI, czer
wony, na częśd, bez silnika, kpi. poilska dokumentacja, -1.000 
zł. Bogatynia, tel. 075/773-20-42 
MITSUBISHI LANCER. 1986 r.. 1800 ccm, diesel, czerwony. 
5-biegowy, bez prawa rejestracji, - 2.000 zł. Wrodaw, tel. 0603/ 
57-18-98,0609/24-11-69
MITSUBISHI PAJERO, 1988 r.. 2500 ccm, turbo D, srebrny
metalic, krótki, orurowany, białe tablice, stan b. dobry - 3.400
DEM. Oława, tel. 0503/89-92-39
MUSCEL M-461,1972 r. do remontu, - 800 zł. Wałbrzych, tel.
074/847-32-05
NISSAN 910,1984 r., 2000 ccm, diesel, metalic, w całośd lub 
na częśd, -1.100 zł. Wrodaw, tel. 071/346-21-06 
NISSAN BLUEBIRD, 1983 r., 1938 ccm, diesel w całości lub 
na części -1.200 zł. Kąty Wr., teł. 071/316-77-52 wieczorem 
NISSAN LAUREL, 1984 r„ 2800 ccm, diesel, srebrny meta
lic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, stan dobry, 
zarejestrowany, najchętniej w całośd, dodatkowy silnik i skrzy
nia biegów, - 3.800 zł. Wrodaw, tel. 071/346-40-43 
NISSAN MICRA, 1986 r., złoty metalic, stan b. dobry, na bia
łych tablicach - 600 DEM. Zgorzelec, tel. 0603/31-51-37,0605/
93-95-18
O  NISSAN MICRA, 1989 r., 1000 ccm, bordowy, „na 

chodzie” - 600 DEM. Zielona Góra, tel. 068/327-62-25 
87021521

NISSAN MICRA, 1990 r., 1200 ccm, benzyna, niebieski, stan 
b. dobry, na niemieckich tablicach - 850 DEM. Pieńsk, tel. 075/ 
778-99-20,0604/14-75-89
NISSAN SUNNY, 1984 r., 1500 ccm, czerwony, zarejestro

wany, w całośd lub na częśd, bez silnika, - 1.400 zł. Choj
nów, tel. 0602/65-57-94,076/818-69-46 
NISSAN SUNNY COUPE B-12. 1987/88. r.,.czę/wony, bez. 
prawa rejestracji, -1.700 zł. Wrocław, tel. 0606/49-4 -̂39' 
NISSAN SUNNY, 1988 r., 1300 ccm, biały, 3-drzwiowy, stan 
b. dobry, na białych tablicach • 1.200 DEM. Wrocław, tel. 0608/
66-22-21
NISSAN SUNNY B11 SEDAN, 1995 r. składak, zarejestrowa
ny, na częśd, bez silnika i skrzyni biegów, - 1.000 zł. Choj
nów, tel. 0602/65-27-31
NYSA, 1981/88 r. stan blacharki dobry, silnik do remontu, -
350 zł. Wrodaw, tel. 0602/22-18-33
NYSA TOWOS, 1986 r., 2100 ccm, benzyna, niebieski, po
remoncie silnika, nowe opony, brak przeglądu, blacharka do
remontu, w całośd lub na części, • 600 zł. Wrocław, tel. 071/
354-22-38
OPEL ASCONA, 1982 r., 60 tys.. km, 1600 ccm, benzyna, 
kawowy,'automatic, stan b. dobry, w całośd lub na części - 
800 zł. Sulechów, woj. zielonogórskie, tel. 0607/76-17-09 
OPEL CORSA, 1400 ccm, benzyna na białych tablicach, -
2.000 zł. Lubań, tel. 075/722-20-93 
OPEL CORSA, 1988 r., 1200 ccm, benzyna, czamy, 3-drzwio
wy, szyberdach, na białych tablicach - 500 DEM. Bogatynia, 
tel. 0602/81-23-32
OPEL KADETT, 1979 r., czerwony, bez prawa rejestracji, - 
650 zł. Nysa, tel. 0503/59-21-05 
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, złoty metalic, stan b. do
bry, sportowa kierownica, obrotomierz, bez prawa rejestracji,
4-biegowy + 5-biegowa skrzynia, alternator, inne, -1.800 zł. 
Gubin, tel. 0603/51-82-40
OPEL KADETT, 1987 r.r 1300 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, 
stan dobry, na części, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-34-82 
po godz. 20
OPEL KADETT, 1988 r., 80 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, stan b. dobry, nowe opony, szyberdach, - 1.200 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/845-71-98,0608/27-22-58 
OPEL KADETT, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, złoty metalic,
3-drzwiowy, szyberdach, stan dobry, bez prawa rejestracji, -
1.800 zł. Wrodaw, tel. 0604/36-35-30 
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r., 1700 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, na zachodnich tablicach - 1.600 DEM. Legni
ca, tel. 0608/23-76-74,0503/66-18-92 
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r., 1600 ccm na białych tabli
cach, • 3.000 zł. Świebodzin, tel. 068/381-17-74 .
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, wtrysk, granato
wy, ABS, wspomaganie, centr. zamek, fotele Recaro, 5-bie
gowy, w całości lub na części, stan idealny, - 2.600 zł. Lubań, 
tel. 0608/13-16-86
OPEL MONZA, 1978 r„ 2000 ccm na częścią -1.500 zł. Kę- 
dzierzyn-Kożle, tel. 0604/84-29-29 
OPEL MONZA, 1982 r. w całośd lub na części, - 1.000 zl. 
Wrodaw. tel. 071/365-79-73
OPEL OMEGA, 1987 r., 2000 ccm w całośd lub na częśd, 
bez prawa rejestracji, - 3.000 zł. Wrodaw, tel. 071/336-68-73, 
0603/71-82-20
OPEL OMEGA, 1990 r., 100 tys. km, 2000 ccm, niebieski 
metalic, zadbany, w całośd lub na częśd, - 4.000 zl. Wro
cław, tel. 0607/18-86-05
OPEL RECORD, 1983 r., 2000 ccm stan dobry, bez prawa 
rejestracji, - 3.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-10-51, 
0607/46-60-98
OPEL REKORD KOMBI. 1979 r., 2000 ccm, zielony, inst. ga
zowa, lekko uszkodzony błotnik i maska, zarejestrowany, 
sprawny, - 1.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-19-91, 0604/
32-01-93
OPEL VECTRA, 1991/92 r., 2000 ccm, benzyna, kolor wiśnio
wy metalic, 5-drzwiowy, automat, ABS, centralny zamek, stan 
b. dobry • 2.300 DEM. Lubin, tel. 076/846-08-63, 05021 
36-19-81
PEUGEOT 205, 1986 r., 1100 ccm. czerwony, 3-drzwiowy,
5-biegowy, szyberdach, stan b. dobry, na białych tablicach • 
900 DEM. Wrodaw, tel. 0608/66-22-21
PEUGEOT 405,1989 r.. 1900 ccm, diesel w całośd lub na 
części, bez prawa rejestracji, lekko uszkodzony, stan silnika 
b. dobry, - 3.000 zł. Lubawka, tel. 075/746-74-07 
PEUGEOT 605,1990 r. po spaleniu przodu i konsoli, bez pra
wa rejestracji, - 2.000 zł. Syców, tel. 062/785-23-37 
POLONEZ, 1981 r.. 1500 ccm, pomarańczowy, 5-biegowy, - 
650 zł. Strzelce Świdnickie, tel. 074/850-42-37,0605/27-38-40 
POLONEZ, 1981 r., czerwony, w całośd lub na częśd, - 450 
zł. Oława, tel. 071/313-48-65 po godz. 20 
POLONEZ 125 PN, 1985 r., 1500 ccm, kość słoniowa, w ca
łośd lub na częśd, nowe amortyzatory Monroe, po remonde 
w 2000 r., alternator, most tylny, nowy akumulator, nadwozie 
kompletne, - 500 zł. Wrodaw, tel. 071/336-65-75 
PORSCHE 924,1984 r., zielony metalic, alum. felgi, na bia
łych tablicach - 2.000 DEM. Prudnik, tel. 0606/25-99-15 lub 
Niemcy. 0049/16-24-16-62-31
RENAULT 11,1983 r., 1400 ccm, srebrny, sprawny technicz
nie, -1.000 zł. Oleśnica, tel. 0606/17-12-72 
RENAULT 18 KOMBI, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic, 5-biegowy, zarejestrowany, w całości lub na częśd, -
1.600 zł. Kępno. tel. 062/781-02-60,0601/89-10-61 
RENAULT 19 CHAMADE, 1990 r., 1700 ccm, benzyna, czer
wony, stan idealny, el. otw. szyby, reg. kierownica, centr. za
mek + pilot, 5-biegowy, 4-drzwiowy, na białych tablicach, bez 
prawa rej, - 2.600 zł. Leszno, tel. 0604/33-30-39 
RENAULT 21,1990 r., 2100 ccm szyberdach, komputer, cen
tralny zamek, 5-drzwiowy, bez prawa rejestracji, - 3.200 zł. 
Wrocław, tel. 0603/57-18-98,0609/24-11-69 
RENAULT 305, 1980 r. ciągnik siodłowy, w całości lub na 
części, udokumentowane pochodzenie, - 8.000 zł. Polkowi
ce, tel. 076/845-32-89,0601/58-27-42 
RENAULT FUEGO, 1981 r„ - 1.300 zł. Pawłowice, tel. 065/ 
536-81-77
RENAULT TRAFIĆ, 1988 r., 2100 ccm, diesel uszkodzony, •
8.500 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0608/72-34-34 
RENAULT TRAFIĆ, 1993 r„ 97 tys. km. 1700 ccm. benzyna, 
biały, stan b. dobry, w całośd lub na częśd - 3.200 DEM. Ja
sień, tel. 068/371-08-70
ROBUR. 1984 r.. diesel, niebieski, blaszak, izoterma, uszko
dzony, w całości lub na częśd, nadaje się na barak, magazyn 
itp, - 1.100 zł lub zamienię na osobowy. Kalisz, tel. 0605/
78-08-62
SAAB 9000 i, 1988 r., 160 tys. km w całości lub na częśd, 
techn. sprawny, - 2.000 zl. Marcinkowice, tel. 0501/49-84-09 
SEAT IBIZA, 1992 r., 98 tys. km, 900 ccm. benzyna, szary, 
5-drzwiowy, uszkodzony przedni błotnik, białe tablice -1.000 
DEM. Gubin, tel. 0606/80-49-73 
SEAT IBIZA, 1993 r., 1200 ccm, srebrny metalic, mocno 
uszkodzony lewy przód, silnik nie uszkodzony, system Po
rsche, zarejestrowany, .twardy* dowód rejestracyjny, - 4.500 
zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36,071/348-34-78 
SEATTOLEDO, 1993 r., 1800 ccm, wtrysk, granatowy, uszko
dzony lewy bok, silnik sprawny, kpi. dokumentacja, zareje
strowany, .twardy* dowód rejestracyjny, przegląd do 11.2001 
r, • 6.600 zł. Wrodaw, tel. 0601/70-76-45 
SIMCA CHRYSLER, 1974 r.. 80 tys. km, 1100 ccm, brązowy, 
5-drzwiowy, wyrejestrowany, po remonde blacharki, do lakie
rowania, w całośd lub na częśd, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
343-61-91,0601/55-30-54
SKODA 105,1983/84 r.. 25 tys. km, 1046 ccm, benzyna, po
marańczowy. zarejestrowany, po remoncie silnika, w całośd 
lub na częśd, stan b. dobry, • 500 zł. Oleśnica, tel. 071/ 
793-30-77
SKODA 120,1986 r. na kołach, -1.100 zł. Słupice 9, woj. 
wrocławskie, tel. 0606/11-55-50 
SKODA 125 L, 1989 r., 1174 ccm, seledynowy, po wypadku, 
po remonde silnika, w całośd lub na częśd, -1.200 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-72-72
SKODA FAVORIT PICK-UP, 1991 r., 77 tys. km, 1300 ccm, 
zielony, nadbudowa plastikowa podwyższona, tył oszklony, 
stan b. dobry, na białych tablicach -1.500 DEM. Wrodaw, 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. 06021
7 0 -2 6 -3 4 .

STAR 200,1988 r. skrzyniowy, wywrót, - 5.000 zł. Krzyżowi- 
ce, tel. 077/412-90-45,0604/37-51-10 
STAR 28,1978 r., - 2.5ÓÓ zł. Szcźytnica, tel. 076/818-96-75 
SUBARU TURISMO 4WD, 1984 r., 1800 ccm, boxer, -700 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/846-51-07 
SUZUKI SWIFT, 1991 r., 32 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bia
ły, 3-drzwiowy - 1.300 DEM. Zgorzelec, tel. 0602/29-31-71 
TALBOT SOLARA. 1983 r.. 1600 ccm, benzyna, żółty meta
lic, na częśd, stan silnika i skrzyni biegów dobry, - 600 zł. 
Brzeg, tel. 077/416-81-77 po godz. 18 
TARPAN, 1981 r., 2125 ccm, benzyna, zielony, stan silnika b. 
dobry, w całośd lub na częśd, nie eksploatowany od roku, 
wyrejestrowany, z prawem ponownej rejestracji, • 400 zł. Ka
miennik, tel. 077/431-20-18
TOYOTA CELICA, 1989 r.. 2000 ccm, benzyna, 16V, czerwo
ny, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, fotele, szyberdach, 
centralny zamek, wspomaganie, 150 KM, ciemne szyby, lu
sterka i zderzaki w kolorze nadwozia, kubełkowe fotele, reg. 
kierownica, stan b. dobry - 1.350 DEM. Chojnów, tel. 076/ 
818-79-01, 0602/89-20-52
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1984 r„ 1300 ccm, czerwony,
4-drzwiowy, uszkodzony przód, silnik cały, ważny przegląd, 
nowe tablice, kpi. dokumentacja, w całości lub na częśd, -
1.500 zł. Złotoryja, tel. 076/877-32-19,0606/32-72-51 
TOYOTA COROLLA, 1986 r. 3-drzwiowy, w całośd lub na 
części - 800 DM. Wrodaw, tel. 0502/16-91-84
TOYOTA HIACE, 1982 r., 270 tys. km, 2200 ccm, diesel, czer
wony, uszkodzony lewy przód, 5-biegowy, 6-osobowy, prze
szklony, w całośd lub na częśd, - 4.500 zł. Wrodaw, tel.
310-71-36,0607/53-52-90
TOYOTA HIACE, 1984/85 r., 2400 ccm, diesel po wypadku, 
w całości lub na częśd, zarejestrowany, • 2.200 zł. Wiązów, 
tel. 0605/62-69-98
TOYOTA TERCEL, 1992 r„ 190 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, po wypadku, - 4.000 zł. Pieńsk, tel. 0608/ 
57-90-67
TRABANT 601,1986 r., 70 tys. km, 600 ccm, benzyna, nie
bieski, w całośd na części, stan silnika i skrzyni biegów do
bry, bez prawa rejestracji, - 650 zł. Kostrzyca, tel. 075/ 
718-32-13,0605/23-78-60
VOLVO 244,1980 r.: różne części. Ostrów WIkp., tel. 0601/ 
88-14-62
VOLVO 244,1984 r., 2300 ccm, benzyna, czamy, kombi, bez 
prawa rejestracji, w całośd lub na części, techn. sprawny, -
1.600 zł. Kępno, tel. 062/781-02-60,0601/89-10-61 
VOLVO 345 L, 1982 r., 1400 ccm w całośd lub na częśd, -
1.200 zł. Wtórek, gm. Ostrów WIkp., tel. 062/734-79-17 
VOLVO DL66,1979 r. (odpowiednik DAF 66), automatic, bez 
silnika, pozostałe zespoły pełnosprawne (skrzynia biegów, 
zawieszenie, hamulce, amortyzatory, szyby itp.), • 290 zł. 
Wrodaw, tel. 0607/63-23-05
VW 1303,1973 r., 1300 ccm przerobiony Hazard-Streaker, 
silnik na wierzchu, klatka na silniku, szerokie kola z tyłu, prze
robiony przód, oryg. niemiecka przeróbka, na zachodnich ta
blicach - 2.400 DEM. Żagań, tel. 0609/15-15-81 
VW PICK-UP, 1978 r. .ogórek*, blacharka w satanie dobrym, 
kpi. dokumentacja, bez silnika, - 500 zł. Żagań, tel. 068/ 
377-01-34 w godz. 9-17
VW GARBUS 1303S, 1973 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
stan dobry, białe tablice, sprzedam w całośd, ewentualnie na 
częśd, - 3.000 zł. Świebodzin, tel. 068/382-55-05, 0604/ 
86-77-28,0603/70-28-12
VW GOLF 1,1978 r. zarejestrowany, w całośd lub na częśd. 
., tel. 0503/77-23-98
VW GOLF. 1978 r.. 1500 ccm, czerwony, techn. sprawny, za
rejestrowany, -1.000 zł. Kędzierzyn Koźle, tel. 0604/84-29-29 
VW GOLF 1,1979 r., 1100 ccm, benzyna, niebieski, w całośd 
lub na częśd, z pełną dokumentacją, przegląd do 03.2002 r, -
1.700 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-26-37.0601/21-71-56 
VW GOLF I, 1983 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, żółty,
3-drzwiowy, bez prawa rejestracji -1.300 DEM. Lfcówek Ślą
ski, tel. 075/782-54-08
VW GOLF II, 1984 r.. 1600 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy,
5-biegowy, bez prawa rejestracji, - 2.200 zł. Lubin, tel. 0605/
15-23-06
VW GOLF II, 1984 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały,
3-drzwiowy, stan techn. dobry, bez prawa rejestracji, - 2.500 
zł. Lubin, tel. 0607/04-26-80
VW GOLF, 1985 r., 1900 ccm, diesel 5-drzwiówy, bez silnika 
i dokumentacji, -1.800 zł. Bolesławiec, tel. 0607/15-10-44 
VW GOLF II. 1985 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwio
wy, stan b. dobry, zadbany, bez prawa rejestracji, • 1.500 zł. 
Wrodaw, tel. 0502/43-24-70
O  VW GOLF, 1986 r. 5-drzwiowy, sprzedam wszystkie 

części lub samochód VW Golf w całości, stan b. 
dobry, bez prawa rejestracji. Świdnica, tel. 0603/ 
5545-22

VW GOLF II. 1986 r.. 1600 ccm, benzyna, bordowy, w całośd 
lub na częśd, bez wypadku, stan b. dobry, na zachodnich ta
blicach -1.770 zł. Głogów, tel. 076/834-64-92 
VW GOLF II. 1987 r., 156 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny, kpi. dokumentacja, w całośd lub na częśd, stan b. dobry, 
na białych tablicach, - 2.800 zł. Lubin, teL 0501/43-05-27 
VW GOLF II, 1988 r., 121 tys. km, 1600 ccm, benzyna, szary, 
białe tablice, w całości lub na częśd, udokumentowane po
chodzenie, • 2.600 zł. Lubin, tel. 0501/43-05-27 
VW GOLF II, 1989 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, grana
towy, w całośd lub na części, stan idealny, na białych tabli
cach, - 3.400 zł. Lubin, tel. 0501/43-05-27 
VW GOLF, 1989 r., 180 tys. km, 1.800 ccm, GTI, czarny, 
5-drzwiowy, szyberdach, szerokie zderzaki, alum. felgi, alarm, 
centralny zamek, drewniana kierownica, bez prawa rejestra
cji, zadbany, - 4.000 zł. Zgorzelec, tel. 0605/61-36-28 
VW JETTA, 1984 r., 1600 ccm, srebmo-szary metalic, auto
matic, zadbany, -1.350 zł. Nowogrodziec, tel. 0608/13-16-86 
VW JETTA, 1986 r., 1600 ccm 5-biegowy. bez prawa reje
stracji, - 2.500 zł. Wrodaw, tel. 0603/57-18-98 
VW LT 28,1980 r., 2000 ccm techn. sprawny, zarejestrowa
ny, w całości lub na części, - 3.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/
360-62-97,0602/83-81-67
VW LT 28,1986 r„ 2400 ccm, diesel zdekompletowany, zare
jestrowany, - 5.200 zł. Wrodaw, tel. 0502/94-33-01 
VW PASSAT KOMBI, 1978 r., 1600 ccm. benzyna, zielony, 
5-drzwiowy, 4-biegowy, kompletna dokumentacja, techn. 
sprawny, silnik z Audi 80 (7-letni), w całośd lub na częśd, -
1.100 zł. Sosnówka, tel. 075/761-06-87,0606/59-63-99 
VW PASSAT KOMBI, 1984 r„ 1600 ccm, benzyna. • 1.700 zł. 
Żagań, tel. 0600/85-20-69
VW PASSAT KOMBI, 1985 r., benzyna, granatowy, sprawny, 
zarejestrowany w Niemczech, w całośd lub na częśd, -1.800 
zł. Krzepice, tel. 034/318-51-83 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r„ 1600 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, 5-biegowy, na białych tablicach, bez prawa rejestra
cji, -1.200 zł. Leszno, tel. 0604/33-30-39 
VW PASSAT, 1986 r.. 1600 ccm, benzyna, biały, beż prawa 
rejestracji, - 1.600 zł. Wrocław, tel. 0607/81-69-46 
VW PASSAT KOMBI. 1987 r., 1800 ccm, benzyna, biały, re
lingi dachowe, szyberdach, alum. felgi, bez prawa rejestracji 
-1.800 zł. Kępno, tel. 062/781-52-59 
VW PASSAT, 1987 r. bez silnika, stan b. dobry, na białych 
tablicach, -1.000 zl. Mysłakowice, tel. 075/713-72-10,0603/ 
05-22-28
VW PASSAT. 1988 r., 1800 ccm, benzyna rozbity, na białych 
tablicach • 2.000 DEM. Oleśnica, tel. 0605/34-32-35 
VW POLO, 1984 r., 1100 ccm, benzyna, zielony, stan b. do
bry, na niemieckich tablicach • 550 DEM. Pieńsk, tel. 075/ 
778-99-20,0604/14-75-89
VW POLO KOMBI, 1984 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 
wersja Fox, stan b. dobry, bez prawa rejestracji. - 1.450 zl. 
Wrodaw, tel. 0604/36-35-30
VW POLO, 1985 r., 1300 ccm, zielony metalic, stan b. dobry, 
na białych tablicach - 900 DEM. Wrodaw, tei. 0608/66-22-21 
VW POLO, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, biały, nowe amorty
zatory, przeguby, półośki. sprzęgło, tarcza i docisk, bez pra-. 
wa rejestracji, techn. sorawny, -1.100 zl. Dzierżoniów, tel. 
0503/00-78-21
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O B W IESZC Z EN IE  O L IC Y T A C JI  R U C H O M O Ś C I
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy, ul. 3 Maja 48, 
tel. 314-32-33, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21.05.2001 r., o godz 11 
w m iejscowości B rzeźn ik  130 odbędzie się licytacja koparkoładow arki typ 
HANOMAG, poj. łyżki 2,25 m3, rok prod. 1978. Śum a oszacow ania 60.000 zł. 
Suma wywołania 45.000 zł. Ruchomośc można oglądać w dniu licytacji pod wyżej 
wymienionym adresem. __________________________  0P011873

VW POLO KOMBI, 1986 r„ 1300 ccm, benzyna, biały, nowe 
opony, na białych tablicach, stan techn. dobry, - 1.500 zł. Lu
bin, tel. 0607/52-28-44
VW POLO COUPE, 1989 r., 1300 ccm, szary, w całości lub 
na części, stan b. dobry, na białych tablicach - 600 OEM. Zgo-' 
rzelec, tel. 0603/31-51-37,0605/93-95-18 
VW SCIROCCO, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, szary metalic, 
szyberdach, alum. felgi, - 2.200 zł. Polkowice, tel. 0607/ 
10-78-54
VW SCIROCCO GT, 1996 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, 
spoilery, fotele kubełkowe, białe tablice, stan dobry, • 1.500 
zł. Śmigiel, tel. 0600/37-50-44
VW TRANSPORTER T2,1600 ccm, diesel. Bolesławiec, tel. 
0601/99-38-02
VW TRANSPORTER T3,1989 r„ 168 tys. km, 1700 ccm, die
sel, granatowy, 5 osób + 600 kg, stan b. dobry, bez prawa 
rejestracji, - 6.200 zł. Opole, tel. 0608/87-03-34 
VW TRANSPORTER T3,1989 r., 170 tys. km, 1700 ccm, die
sel, granatowy, 5 osób + 600 kg ład., stan b. dobry, bez prawa 
rejestracji, • 6.200 zł. Wrocław, tel. 0608/87-03-34 
WARTBURG 353,1983 r., 953 ccm, groszkowy, stan dobry, 
po remoncie silnika, w całości lub na części, - 500 zł lub za
mienię na motorower. Wrocław, tel. 330-00-80 
WARTBURG 353,1986 r., biały, techn. sprawny, na części, • 
400 zł. Wrocław, tel. 0501/80-09-89 
WARTBURG KOMBI, 1991 r., 1300 ccm, beżowy, w całości 
lub na części, stan idealny, na białych tablicach • 850 DEM. 
Zgorzelec, tel. 0603/31-51-37,0605/93-95-18 
WARTBURG GOLF, 1990 r., 1300 ccm, benzyna, szary, stan 
b. dobry, na niemieckich tablicach - 650 DEM. Pieńsk, tel. 075/ 
778-99-20,0604/14-75-89
ZASTAWA 1100, 1977 r.p 1116 ccm, benzyna, biały, techn. 
sprawny, blacharka do małych poprawek, brak przeglądu, w 
całości lub na części, zapasowe opony, - 400 zł. Bogatynia, 
tel. 075/774-15-07

STAROCIE
BMW 1602, 1969 r., 1600 ccm, w 100% oryginalny, po re
moncie + 2. na części, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 0605/94-04-36 
BMW 2002,1973 r. po piaskowaniu, do remontu blacharki i 
lakierowania, nowe przednie błotniki, po remoncie silnika, 
zarejestrowany, - 3.500 zł. Częstochowa, tel. 034/322-71-14, 
0501/04-14-48
BMW 340,1946 r., benzyna, techn. sprawny, zarejestrowany, 
stan techn. b. dobry, kpi. dokumentacja w j. niemieckim, •
27.000 zł. Oława. tel. 071/313-91-17 po godz. 19 
CHEVROLET MASTER, 1938 r. do odrestaurowania, stan 
idealny, - 27.000 DEM. Wrocław, tel. 071/346-26-75, 071/ 
346-26-84
CHEVROLET MASTER STANDARD, 1938 r. odrestaurowa
ny. stan idealny, - 22.000 DEM. Wrocław, tel. 071/346-26-75, 
071/346-26-84
CZĘŚCI DO WARSZAWY: błotniki, klapy, atrapa, drzwi, zde
rzaki, szyby, opona. Wrocław, tel. 071/339*72-81 
CZĘŚCI DO WARSZAWY GARBUS: nagrzewnica, oryginal
na, ręczna dźwignia zmiany biegów, - 200 zł. Krosnowice 
Kłodzkie, tel. 074/868-54-48
CZĘŚCI DO WARSZAWY 223-224: kolumna kierownicy kpi.
• 30 zł, zbiornik paliwa • 20 zł, hak • 20 zł. prądnica - 15 zł, 
klamki, zamki, listwy ozdobne, szyby. Ściborzyce Wielkie, gm. 
Kietrz, tel. 077/485-51 r75
CZĘŚĆI DO WARSZAWY SEDAN : błotniki, klapy, atrapa, 
drzwi, zderzaki, szyby, opona. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
FIAT 125p, 1972 r., 1300 ccm, brak przeglądu, do poprawek, 
użytkowany do grudnia ub. r., dowód rejestracyjny, - 750 zl. 
Świdnica, tel. 0604/14-99-38
FIAT 128 SPORT, 1974 r., 1100 ccm, odrestaurowany - 7.000 
zl. Wrocław, tel. 0609/35-49-34 
FIAT 600,1957 r., 600 ccm, po remoncie kapitalnym, zareje
strowany, dużo nowych części, atrakcyjny wygląd, - 5.000 zł. 
Kępno, tel. 062/786-13-41,0603/74-92-43 
FIAT TOPOLINO, 1939 r. silnik, skrzynia biegów, rama i bla
charka po remoncie, otwierany dach, dokumentacja, - 5.500 
zł. Wrocław, tel. 071/317-81-19,0605/10-16-36 - 
FORD CONSUL Ghia. 1973 r., 79 tys. km. 2600 ccm, V6, au
tomatic, techn. sprawny, .na chodzie", bez prawa rejestracji,
• 2.600 zł. Wilków, woj. legnickie, tel. 0602/82-54-37 
FORD GALUX COUPE. 1960 r. 2-drzwiowy, skrzydlak, brak 
silnika, do remontu blacharki, możliwość odkręcenia dachu, 
kompletna dokumentacja, - 7.000 zł. Smarchowice, woj. opol
skie, tel. 0602/82-54-37
FORD TAUNUS 17M, 1965r., 1500 ccm, benzyna, V4 niebie
ski, oryginalny w 100% • lakier, tapicerka i silnik bez remontu, 
stan karoserii idealny, bez rdzy, tapicerka bez uszkodzeń, 
wygląd i stan jak z salonu, rej. do 08.2001 r, -17.000 zł. Wro
cław, tel. 071/350-74-17 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem - A00493 www.autogiel- 
da.com.pl)
GAZ CZAPAJEW, 1942 r., bez oryginalnego silnika, stan b. 
dobry, - 6.800 zł. Brzeg, teł. 0604/92-52-01 
KUPIĘ GAZ „CZAPAJEW” może być do remontu. Leszno, 
tel. 065/526-87-88
KUPIĘ MOTOCYKLE STARE wózki boczne oraz części. Ol
szyna, tel. 075/721-25-41
KUPIĘ WARSZAWĘ garbusa lub kombi. Wrocław, tel. 0605/
36-00-48
MERCEDES 110,1967 r., 2000 ccm, stan dobry, radio, szy
berdach. -18.100 zł. Legnica, tel. 0606/34-95-83 
MERCEDES 190,1966 r. .skrzydlak', nadwozie po remoncie 
blacharskim, kompletne, - 6.000 zł. Opole, tel. 077/421 -98-29 
MERCEDES 220115 D, 1976 r. zarejestrowany stan dobry, -
2.500 z ł.te l. 071/347-91-81
MERCEDES UNIMOG, 1969 r., 2200 ccm, benzyna. 4x4 . 
blokady, wersja wojskowa, stan b. dobry, oryginalny w 100%, 
-12.900 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-43-33 
MOTOCYKL LAMBRETTA, 1959 r, 125 ccm do lakierowa
nia, - 850 zł. Wrocław, tel. 071/352-63-38 lub, 0501/27-21-62 
NSU PRINZ, 1967 r., 1000 ccm, benzyna żółty, po remoncie 
blacharki, zawieszenia, hamulców i lakierowaniu, po remon
cie silnika, oryginalny, + drobne części, do małego wykoń
czenia wnętrza pojazdu, • 1.600 zł. Legnica, tel. 0606/11-80-91 
OLDSMOBILE CUTLASS SUPREME, 1974 r. duża 6-osobo- 
wa limuzyna, skóra, klimatyzacja, wspomaganie kier., drzwi 
bez ramekt niklowane kołpaki, nadwozie w 100 % zarejestro
wane, - 7.500 zł. Smarchowice, woj. opolskie, tel. 0604/
31-65-91
WARSZAWA, 1966 r., -1.600 zł. Wrocław, tel. 071/789-41-61 
WARSZAWA 223,1971 r., benzyna inst. gazowa, stan b. do
bry, - 2.500 zł. Smolec, tel. 071/316-17-57 
WARSZAWA 203,1965 r., 2200 ccm, benzyna biały, do re
montu, bardzo dużo nowych części blacharki, progi, błotniki, 
drzwi, zarejestrowany, ważny przegląd, - 2.000 zł. Bogatynia, 
tel. 0606/87-55-80
ZASTAWA. 1966 r.. 750 ccm. - 3.000 zł. Krotoszyn, tel. 0603/
13-68-14
ZASTAWA 750,1968 r. zarejestrowany oraz drugi na części, 
oryginalny silnik, - 3.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 0 7  A l 
815-48-71, 0609/2843-66

ASENIZACYJNY IFA, 1979 r. poj. 50001, napęd przedni, stan 
dobry, cena - 12.500 zł * VAT. Bronów, tel. 062/740-10-46, 
0600/23-55-83
ASENIZACYJNY IFA 50,1985 r. 4 x 4, zarejestrowany, stan 
dobry, - 8.500 zl. Walce, tel. 077/466-09-15, woj. opolskie 
ASENIZACYJNY IFA L60,1989 r., MAN, beczkowóz, poj. 7.5

m3, stan b. dobry, 2 napędy, - 35.000 zł. Szklarska Poręba, 
tel. 0602/10-48-40
ASENIZACYJNY JELCZ 32S, 1988 r. 2 pompy, stan b. dobry, 
gotowy do pracy, - 33.000 zl. Jelenia Góra, tel. 075/755-21-39 
ASENIZACYJNY KAM AZ SK-11,1981 r., 150 tys. km, 10850 
ccm, do wywozu nieczystości płynnych, techn. sprawny, •
14.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-19-18 
ASENIZACYJNY STAR 200,1978 r. stan dobry, bez wspo
magania, beczka 4500 I, • 12.500 zł. Wrocław, tel. 071/
781-77-24,0608/10-66-07
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 FIAT DUCATO HYMER, 1991 r., 2500 ccm, 
turbo D biały, 4 miejsca do spania, toaleta, ogrzewanie, stan 
idealny, • 30.000 zł. Żary, tel. 068/374-26-24,0603/57-38-56, 
0049/17-34-08-97-94 Niemcy
AUTOKEMPING FIAT DUCATO HYMER, 1992 r., 2500 ccm, 
diesel 6-osobowy, b. bogate wyposażenie (WC, natrysk, TV 
Sat), - 55.000 zł. Dzierżoniów, teł. 074/832-09-17 po godz. 
16,0606/23-29-17
AUTOKEMPING VW LT 28,1980 r., 2000 ccm, wysoki, techn. 
sprawny, .na chodzie”, bez prawa rejestracji, • 4.400 zł. Bie
rutów, tel. 0608/87-03-34
AUTOKEMPING VW TRANSPORTER CARAVELLE, 1984 r„ 
1600 ccm, diesel + 9 siedzeń oryginalnych, • 13.500 zł lub 
zamienię na mały osobowy. Wrocław, tel. 0606/81 -03-48 
AUTOKEMPING VW TRANSPORTER, 1984 r., 1600 ccm, 
diesel beżowy, lodówka, kuchenka, zlewozmywak, 2 łóżka, 
stan b. dobry, -14.500 zł. Wrocław, tel. 341-41-54 po godz. 17 
AUTOKEMPING VW WESTFALIA T4 SYNCHRO, 1993 r., 125 
tys. km, 2400 ćcm, diesel biało-czarny, napęd 4x4,1 właści
ciel, bez wypadku, wspomaganie kier., el. reguł, i podgrze
wane lusterka, centralny zamek, alarm + pilot, aluminiowe 
felgi, stolik, lodówka, kuchenka gazowa 2-palnikowa, zlewo
zmywak, szfki, stan b. dobry, • 57.000 zł lub zamienię na tań
szy., tel. 0605/39-56-08
AUTOLAWETA FIAT DUCATO, 1988 r. zarejestrowany jako 
pojazd specjalny, na kat. B, - 14.500 zł lub zamienię na oso
bowy. Świebodzice, tel. 0607/57-80-43 
AUTOSKLEP FIAT DUCATO, 1988 r. oryginalne wyposaże
nie, boczna ściana otwierana, na białych tablicach - 6.000 zł. 
Gromadka, tel. 0600/35-98-92,0604/78-33-32 •
AUTOSKLEP MERCEDES 208 D, 1994 r., 250 tys. km, 2500 
ccm, diesel, stan idealny, fabrycznie przystosowany na sklep, 
otwierany bok-lada, zadbany, przegroda celna, • 20.000 zł + 
VAT. Wrocław, tel. 071/367-21-67,071/373-14-88 
AUTOSKLEP ŻUK A-06M, 1974 r. gastronomiczny, rożen na 
24 kurczaki, 2 butle, lodówka, umywalka, podgrzewacz wody, 
otwierany bok, przegląd do 2002 r, • 6.500 zł. Gryfów Śl., tel. 
075/781-42-63
BETONOMIESZARKA JELCZ 317 6 m3, stan idealny, goto
wa do pracy, - 18.000 zł lub zamienię na naczepę wywrotkę
3-osiową. Nowa Sól, tel. 0603/92-82-50 
BETONOMIESZARKA ROMAN. 1980 r. poj. gruszki 5.5 m3, 
gotowa do pracy, - 20.000 zł. Jawor, tel. 076/870*57-13 po 
godz. 18
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, 
tel. 0607/42-45-35 .
DŹWIG na podwoziu samochodowym, 101,161,401,631.80 
t, ważny dozór techniczny, stan b. dobry, - 32.000 zł. Szyma- 
nowo, tel. 065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
DŹWIG HYDROS, 1980 r. udźwig 40 ton, wysięg 27 m, stan 
dobry, • 100.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 0602/69-90-51 
DŹWIG IFAAD07,1988 r„ stan b. dobry, udźwig 7 ton, cze
skie dozory, do sprowadzenia z Czech, • 20.000 zl + VAT. 
Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
DŹWIG JELCZ, 1978 r. teleskopowy, wysuwany hydraulicz
nie, udźwig 10 t, - 38.000 zł. Kruków, gm. Żarów, tel. 074/ 
858-01-92
DŹWIG JELCZ FAMABA GŁOGÓW, 1986 r. udźwig 10 t, z 
dozorem technicznym, gotowy do pracy, - 39.000 zł * VAT. 
Pleszew, tel. 062/742-43-85,0601/71-61-77,0604/45-18-35 
DŹWIG JELCZ 325 C1 MPS 201, 1989 r. udźwig 4250 kg, 
aktualne dopuszczenie do pracy, • 36.000 zł. Mrozów, tel. 071/
317-07-44 do godz. 15
DŹWIG LIAZ, 1985 r. 101, w ciągłej eksploatacji - 35.000 zł +. 
VAT. Wałbrzych, tel. 0602/79-14-75 
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, star) 
b. dobry, • 32.000 zł. Szymanowo, tel. 065/546-44-75 /fax, 
0601/56-39-28
DŹWIG PRAGA CKD, 1977 r., diesel teleskop, techn. spraw
ny, -11.000 zl. Trzebnica, tel. 071/312-19-82 
DŹWIG PRAGA AD 080,1984 r., diesel zielono-żółty, techn. 
sprawny, po remoncie silnika, trzy napędy, • 16.000 zł. Wro
cław, tel. 0603/70-80-01,0603/70-80-03 
DŹWIG STAR 660, benzyna, techn. sprawny, brak dozoru 
technicznego, - 4.500 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/ 
483-20-08, 0605/25-59-60
DŹWIG STAR 660, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 071/789-41-61 = 
DŹWIG STAR 660, 1980 r., 6000 ccm, diesel, teleskopowy, 
aktualny dozór techniczny, zarejestrowany, techn. sprawny, 
nowe opony -12.000 zł + VAT. Góra, tel. 065/543-33-71,0605/ 
21-59-25
DŹWIG T-174 stan b. dobry - 4.800 DEM. Niemcy, tel. 0049/
35-83-70-91-62
DŹWIG TATRA 148 AD 16,1982 r., stan b. dobry, udźwig 16 
ton, kompl. dokumentacja dozorowa, gotowy do pracy, •
30.000 zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35
DŹWIG TATRA 148 AD16,1982 r., stan b. dobry, udźwig 16 
ton, czeskie dozory, do sprowadzenia, - 35.000 zł + VAT. Rat
no Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
DŹWIG TATRA 148 AD 20,1983 r., stan b. dobry, udźwig 20 
ton, kompl. dokumentacja dozorowa, gotowy do pracy, -
45.000 zł ♦ VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35
DŹWIG TATRA 148 AD 20,1983 r. udźwig 20 ton, dozór, stan 
b. dobry, - 48.000 zł + VAT. Nysa, tel. 0602/69-90-51 
DŹWIG TATRA 148 AD 20,1983 r., stan b. dobry, udźwig 20 
ton, czeskie dozory, do sprowadzenia z Czech, • 50.000 zł + 
VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871 -28-29,0603/71-67-11 
DŹWIG TATRA AD 28,1988 r. udźwig 28 ton, stan idealny, -
92.000 zł ♦ VAT. Kudowa Zdrój, tel. 0605/26-85-00 
DŹWIG TATRA 815 AD 28,1988 r„ stan b. dobry, udźwig 281, 
kompl. dokumentacja dozorowa, bocian, gotowy do pracy, • •
105.000 zł ♦ VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35 
DŹWIG TATRA 815 AD 28,1988 r., stan b. dobry, udźwig 28 
ton, czeskie dozory, do sprowadzenia z Czech, -110.000 zł + 
VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
DŹWIG TATRA 815 AD 20,1990 r., stan b. dobry, udźwig 20

ton, kompl. dokumentacja dozorowa, bocian, gotowy do pra
cy, • 85.000 zł ♦ VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35 
DŹWIG TATRA 815 AD 20,1990 r., stan b. dobry, udźwig 20 
ton, czeskie dozory, do sprowadzenia z Czech, - 90.000 zł + 
VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
KOPARKA, 1987 r., prod. rosyjskiej, stan b. dobry, po remon
cie, łyżka 1.2 m, na kołach, z przodu lemiesz do równania, -
21.000 zł ♦ VAT. Ratno Dolne, tel. 0603/71-67-11 
KOPARKA ATLAS 1302,1979 r. + druga na części, gratis, -
20.000 zf. Głogów, tel. 0601/84-96-40 
KOPARKAATLAS1622,1986 r. mobilna, waga 18 ton, nowe 
opony, chwytak-podbierak, stan b. dobry, • 55.000 zł. Trze- 
biel, tel. 0602/73-93-23,068/375-50-37 
KOPARKAATLAS 1702,1990 r. gąsienicowa, waga 231, stan 
dobry, -15.000 zł. Opole, tel. 077/415-24-57 
KOPARKAATLAS 1004, 1991 r. kołowa, pełne wyposaże
nie, z wyjściem na młot, - 52.000 zł * VAT. Chojnów, tel. 0602/ 
50-36-86
KOPARKAATLAS 1604,1992 r. gąsienicowa, łyżka 1.2 m3, 
- 85.000 zł. Sulechów, tel. 068/385-00-34 lub Niemcy, 0049/
17-15-22-56-68
KOPARKA BIAŁORUŚ 80/JUMZ-6M, • 7.000 zł. Zagórze Śl., 
gm. Walim, tel. 074/845-39-26
KOPARKA CATERPILLAR, 1986 r. czołowa, poj. łyżki 2,2 m3. 
silnik 6-cylindrowy turbo, • 35.000 zł. Wrocław, tel. 0604/
57-56-09
KOPARKA DH-101,1986 r. łyżka 1.3 i 1.6 kubika, silnik Lia- 
za, stan b. dobry (tanie części), - 37.000 zł 4 VAT. Kudowa 
Zdrój, tel. 0602/69-90-51
KOPARKA HML 40,1980 r. waga 111.4x4. * 2 łyżki, • 32.000
zł + VAT. Opole, tel. 0600/43-55-66
KOPARKA HYUNDAI, 1991 r. kołowa, monoblok, wyjście na
młot, pług, silnik CAT, hydraulika Komatsu, waga 141, - 49.000
zł. Zielona Góra, tel. 068/385-00-31, 0049/17-15-22-55-58
Niemcy
KOPARKA JAMAUR, 1991 r., diesel serwisowana w Niem
czech, od trzech lat nie używana, łyżka 0.4 m3, waga 3 tony, 
stan b. dobry, łyżka do skarpowania, - 36.500 zł. Bierutów, 
tel, 071/314-64-17,0608/19-01-49 
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 921,1980 r. gąsienicowa, łyżka 1 m3, 
gotowa do pracy - 20.000 zł + VAT. Zimna Woda, tel. 076/ 
818-73-83, 0605/28-37-66
KOPARKA LIEBHERR 961,1981 r. gąsienicowa, łyżka 2 m3, 
960 mtg, • 80.000 zł + transport. Sulechów, tel. 068/385-00-34 
lub Niemcy, 0049/17-15-22-56-68 
KOPARKA LIEBHERR 921,1983 r. łyżka 0.8 m3. gąsienico
wa. - 30.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00. 06021 
30-50-52
KOPARKA LIEBHERR 912.1990 r. gąsienicowa, łyżka 1,3 
m3, - 56.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00, 06021 
30-50-52
KOPARKA NOBAS1233 gąsienicowa, łyżka 1.3 m3, • 55.000 
zł. Sulechów, tel. 068/385-00-34 lub Niemcy, 0049/
17-15-22-56-68
KOPARKA NOBAS, 1981 r. gąsienicowa, stan dobry, gotowa 
do pracy, - 9.500 zł ♦ VAT. Nysa, tel. 090/36-39-12 
KOPARKA NOBAS UB 632,1988 r. gąsienicowa, łyżka 0,6 
m3, - 19.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00.0602/
30-50-52
KOPARKA NOBAS 632,1990 r. gąsienicowa, łyżka podsię-
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bierna (0.6 m3), podwozie w stanie b. dobrym, gotowa do pra
cy, -18.000 zł ♦ VAT. Gać, woj. wrocławskie, tel. 0607/32-97-88 
KOPARKA O&K RH6, 1980 r., 2 łyżki do kopania 0.8 m3, 
łyżka dó skarp, stan techn. dobry, - 32.000 zł. Więcmierzyce, 
tel. 060T/18-89-26
KOPARKA O&K RM-4, 1985 r. gąsienicowa, poj. łyżki 0.7 
m3, uszkodzony ukł. jezdny, sprzedam, - 23.000 zł lub kupię 
ukł. jezdny. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/483-82-82 
KOPARKA O&K MH5,1993 r. kołowa, PMS, łyżka 1 m3, waga 
181, - 64.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00,06021
30-50-52
KOPARKA OSTRÓWEK K-162,1978 r., diesel, stan dobry, •
15.500 zł. Nysa, tel. 0600/12-87-57 
KOPARKA OSTRÓWEK K162,1986 r. stan b. dobry, gotowa 
do pracy, - 21.000 zł t  VAT od faktury. Pleszew, teł. 062/ 
742-43-85, 0601/71-61-77, 0604/45-18-35 
KOPARKA PELIKAN, 1983 r. techn. sprawna, - 12.000 z}. 
Góra, tel. 065/543-21-95,0607/65-54-25 
KOPARKA RAISTAR, 1982 r. prod. niemieckiej, gąsienico
wa, łyżka 1 m3, -13.000 zł. Wrocław, tel. 0501/57-18-63,071/ 
368-16-79
KOPARKA SCHAEFF, 1981 r., 2400 ccm, diesel gąsienico
wa, silnik Mercedesa, waga 6.5 tony, gąsienice stalowe, stan 
b. dobry, w ciągłej eksploatacji, - 18.000 zł + VAT. Wrocław, 
tel. 071/345-58-47.0606/76-11-45 
KOPARKA STAR 266,1980 r., 2800 ccm, diesel, po remon
cie kapitalnym w 2000 r., w ciągłej eksploatacji, - 16.000 zl 
lub zamienię na koparkę linową. Wrocław, tel. 0601/78-33-66 
KOPARKA STAR 660 K-407,1978 r. stan koparki i samocho
du b. dobry, gotowa do pracy, -15.000 zł. Wrocław, tel. 0601/
75-20-85
KOPARKA STAR 660 K-407B, 1979 r., 41 tys. km, przedsię- 
biorna, podsięrzutna, wciągarka, napęd na 3 osie, głęb. ko
pania 4 m, nowe siłowniki, nowy silnik koparki, kpi. nowych 
kół, b. dużo części zamiennych, przegląd do 15.11.2001 r,-
20.000 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/814-60-35 
KOPARKA WARYŃSKI KM-251,1972 r. przerobiona na hy
drauliczną do rozładunku wagonów, -10.000 zł. Brzeg Dolny, 
tel. 071/319-71-05

KOPARKA WARYŃSKI K-406,1979 r. stan tech. dobry, chwy
tak, -16.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-64-30,0601/78-78-15 
KOPARKA WARYŃSKI K-406,1981 r. kołowa, - 15.500 zł. 
Wińsko, tel. 071/389-84-84,0601/75-65-75 
KOPARKA WARYŃSKI K-406, 1981 r. 2 łyżki, - 14.000 zl. 
Źródła, gm. Miękinia, tel. 0603/07-30-96 
KOPARKA WARYŃSKI K-406, 1982 r. 500 mtg, kołowa, w 
ciągłej eksploatacji, nowy, silnik, nowe pompy, 2 łyżki, most 
Ifa, -16.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0601/71-22-36 
KOPARKA WARYŃSKI 506,1982 r. siłowniki, po remoncie 
kapitalnym, po wymianie pomp, -16.000 zł. Wrocław, tel. 071/
315-14-42,0601/57-24-66
KOPARKA WARYŃSKI K 407,1984 r., kołowa, przygotowa
na do pracy, • 16.000 zł. Głogów, tel. 076/832-18-76 
KOPARKA WARYŃSKI K 606,1984 r. stan dobry, po remon
cie, • 15.500 zl lub zamienię na samochód osobowy. Wołczyn, 
tel. 077/469-80-24, 0604/56-09-37 
KOPARKA WARYŃSKI K-606,1985 r., diesel, szerokie gą
sienice, stan b. dobry, - 25.000 zł + VAT. Kędzierzyn-Koźle, 
tel. 077/482-47-07
KOPARKA WARYŃSKI K-406,1986 r. kołowa, silnik Leyland, 
stan tech. dobry, - 24.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-64-30, 
0601/78-78-15
KOPARKA WARYŃSKI, 1987/93 r., diesel na Starze 266, po 
remoncie kapitalnym, gotowa do pracy, stan b. dobry, - 21.500 
zł. Opole, tel. 0602/82-54-37
KOPARKA WARYŃSKI K-408, 1988 r. stan b. dobry, silnik 
Lejland, - 17.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-75-94 lub,
314-91-96 po godz. 15
KOPARKA WARYŃSKI K-408,1988 r., stan b. dobry, po re
moncie, na gąsienicach, łyżka 0.8 m3, - 25.000 zł + VAT. Rat
no Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
KOPARKA WARYŃSKI K-612,1989 r„ - 28.000 zł. Kruków, 
gm. Żarów, tel. 074/858-01-92
KOPARKA WARYŃSKI K-611,1990 r., stan b. dobry, po re
moncie, na gąsienicach, łyżka 0.8 m3, - 42.000 zł + VAT. Rat
no Dolne, tel. 0603/71-67-11
KOPARKA WARYŃSKI K-612.1992 r. stan idealny, oryginal
ny lakier, przebieg 2.000 mtg, - 62.000 zł ♦ VAT. Szymanowo, 
tel. 065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
KOPARKA ZTS DH-112,1984 r., diesel, kołowa, napęd 4x4, 
podpory, stan dobrym 18.000 zł. Nysa, tel. 0600/12-87-57 
KOPARKOŁADOWARKA CASE 580 K, 1991 r. pełne wypo
sażenie, • 60.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/385-00-31 
KOPARKOŁADOWARKA HYMAC JCB 370C, 1986 r. ramię 
hydraulicznie przesuwane, łyżka 1 m3, kopiąca na 60 cm, 
książka, zapasowa pompa hamulcowa, gotowa do pracy, -
26.000 zł. Wrocław, tel. 0604/57-56-09 
KOPARKOŁADOWARKA JCB 3CX, 1985 r. 4x4, do kopa
nia, stan dobry, • 30.000 zł. Wrocław, tel. 0606/63-35-67 
KOPARKOŁADOWARKA JCB 3 CX, 1988 r. łyżka otwiera
na, teleskop, • 48.000 zł. Wiązów, tel. 0604/93-72-70 
KOPARKOŁADOWARKA MASSEY-FERGUSON, 1984 r. na
pęd 4 x 4, przednia łyżka otwierana, stan dobry, - 32.000 zł. 
Nysa. tel. 0600/12-87-57
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK po remoncie kapital
nym silnika, zużycie opon 20%. • 12.000 zl. Wrocław, tei. 0601/
75-78-70
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK KTO 162, 1980 r„ 
diesel, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, nowy akumulator, -
13.000 zł. Żłobizna, tel. 077/411-21-83 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK. 1982 r. techn. spraw
na, -14.000 zł. Góra, tel. 065/543-21-95,0607/65-54-25 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K-162, 1982 r„ •
14.000 zł. Polkowice, tel. 076/847-92-77 wewn. 115 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK. 1984 r. stan b. do
bry. - 17.500 zł. Wrocław, tel. 071/351-00-64 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K-162.1985 r. stan 
b. dobry, -19.000 zł. Milicz, tel. 071/384-56-17 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K-162,1986 r. 2 łyż
ki zamienne. -16.500 zł ♦ VAT. Opole, tel. 0600/43-55-66 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K-162, 1988 r. stan 
b. dobry, cena - 26.000 zł + VAT. Bronów k. Kalisza, tel. 062/
740-10-46,0600/23-55-83
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K-162. 1988 r. stan 
b. dobry, mało eksploatowana, nowe opony, - 30.000 zl. Wro
cław, tel. 0600/38-38-47
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK KT162,1989 r„ 3400 
ccm, diesel stan b. dobry, i właściciel, mało używany, • 29.000 
zł. Stoszowice, woj. wałbrzyskie, tel. 0602/45-34-55 
KOPARKOŁADOWARKA WHITLOOK, 1978 r. łyżka hydrau
licznie dżielona, tylna wieża przesuwana, 5 łyżek w kpi, -
21.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-58-47,0606/76-1145 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ 79 typ budowlany, po 
remoncie, stan b. dobry + części, - 8.100 zł. Wrocław, tel. 071/
352-7344
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1985 r. budowlana, 
łyżka do materiałów sypkich, - 8.000 zł. Nowa Ruda, tel. 074/ 
872-57-58
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1986 r., budowlana, 
kwadratowa kabina, - 9.500 zł. Głogówek, tel. 0608/79-23-75 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1987 r. stan dobry, -
14.000 zł. Czernica, woj. wrocławskie, tel. 0609/45-5446 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1988 r. budowlana, 
techn. sprawna, - 15.000 zł. Kędzierzyn Koźle, tel. 077/
481-93-29
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1988 r„ stan b. dobry, 
kwadratowa kabina, typ budowlany, stan opon dobry, stan 
techn. idealny, - 15.000 zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/ 
4245-35
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ BX 3B, 1988 r. typ bu
dowlany, kwadratowa kabina, ogrzewanie, wspomaganie kier., 
komplet łyżek, widły, dużo części zamiennych, gotowa do pra
cy, stan b. dobry, • 15.500 zł. Ostrów Wlkp., tei. 062/738-18-83 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1990 r. gotowa do pra
cy, -17.000 zł + VAT od faktury. Pleszew, tel. 062/74243-85, 
0601/71-61-77,0604/45-18-35 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ. 1990 r.. diesel typ bu
dowlany, stan b. dobry, dużo części zapasowych, 3 łyżki, kom
pletny zestaw naprawczy do silnika (wraz z wałem), - 8.500 
zł. Wrocław.Jel. 0604/40-71-55 
KOPARKOSPYCHARKA OSTRÓWEK. 1973 r. techn. spraw
na, - 8.500 zł. Jawor, tel. 076/870-09-07 
KOPARKOSPYCHARKA OSTRÓWEK, 1978 r. techn. spraw
na, - 9.000 zł. Koźlice 14, tel. 076/84344-03 
KUPIĘ AUTOKEMPING. Wrocław, tel. 071/311-80-44,0501/ 
3442-12 .
O  KUPIĘ KOPARKĘ dużą, ok. 30 ton (lub wydzierża

wię). Wrocław, tel. 071/785-55-24, 0606/16-37-88 
02021741

KUPIĘ KOPARKĘ LINOWĄ tzw. .wędkę’ , gąsienicową, 
sprawną lub do małego remontu. Trzciel, tel. 0603/42-11-15 
KUPIĘ KOPARKOŁADOWARKĘ OSTRÓWEK w rozliczeniu 
samochód osobowy. Legnica, tel. 076/844-81-84, 0606/ 
44-39-52
KUPIĘ ŁADOWARKĘ, diesel mini, MZG40, UNC, Detwan - 
do 15.000 zł- Wrocław, tel. 372-21-21; 372*18-30, 0601/
72-37-47
KUPIĘ ŁADOWARKĘ FADROMA Ł-2, Ł-200. L-201 Stalowa 
Wola, L-34 i inny sprzęt budowlany. Szymanowo, tel. 065/ 
54644-75 /fax, 060.1/56-39-28 
KUPIĘ ŁADOWARKOKOPARKĘ, diesel np. MZG • do 15.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/72-37-47

1. WÓZEK WIDŁOWY D V1733 . stan b. 
dobry, po remoncie, dużo nowych części, 
cena 20.000 zl : ‘  §
2. WÓZEK WIDŁOWY RAK 7 A - po S
remoncie, maszt 3,20 m, cena 7.000 zł o.
3. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY SW 400 - 
44 KW, nieużywany, cena 10.000 zł
4. CIĄGNIK FORTSCHRITT - z przednim 
napędem, 1987 r., cena 23.000 zł
5. SILOSY DO SUSZENIA KUKURYDZY - 
bez dmuchawy, cena 8.000 zł
6. CYSTERNA 1600 LITRÓW Z DYSTRY
BUTOREM - nieużywana, cena 8.000 zl

MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU NA MIEJSCE

tel. 0-605 730 466, woj. mazowieckie

KUPIĘ PIASKARKĘ P-3 do zimowego utrzymania dróg. Lwó- 
wek Śląski, tel. 075/782-41-98. 090/38-66-50 
KUPIĘ PODNOŚNIK KOSZOWY P-183, P-184 oraz dźwig 
na podwoziu samochodowym od 1640 t, mogą być do re
montu. Szymanowo, tel. 065/546-44-75/fax, 0601/56-39-28 
KUPIĘ POMOC DROGOWĄ do 7 lat, ład. 2.51, zarejestrowa
ną w kraju, chętnie z hydrauliką. Wrocław, tel. 0501/5649-33 
KUPIĘ WÓZEK WIDŁOWY RAK lub Bułgar, GPW, może być 
do remonty, do 4.000 zł tylko diesel. Środa Śląska, woj. wro
cławskie, tel. 0600/63-30-62
KUPIĘ WÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR, diesel do 4.000
zł, do remontu. Wrocław, tel. 0600/63-30-62
KUPIĘ WÓZEK WIDŁOWY GPW, diesel do 4.000 zl. do re-
montu. Wrocław, tel. 0600/63-30-62
KUPIĘ WÓZEK WIDŁOWY RAK. diesel do 4.000 zl. do re-
montu. Wrocław,‘ tel. 0600/63-30-62
KUPIĘ ZAMIATARKĘ uliczną. Krzyźowice, tel. 077/
412-9045,0604/37-51-10
ŁADOWARKA, 1984 r. poj. łyżki 4 m3, stan b. dobry, • 38.000
zł. Złotoryja, tel. 0603/1943-20
ŁADOWARKA, 1991 r. uszkodzona, - 7.000 zł. Wrocław, tel.
0502/08-21-74
ŁADOWARKA CLARK 125B, 1979 r., diesel pomarańczowa, 
czołowa, silnik Perkinsa, w eksploatacji od 1984 r.. sprawna 
w 100%, faktura VAT, - 53.000 zł * VAT. Przemków, tel. 076/ 
831-03-17,0605/08-38-29 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem - A00502 www.autogiel- 
da.com.pl)
ŁADOWARKA FADROMA Ł220 po remoncie kapitalnym, 
gwarancja 6 miesięcy, - 124.000 zł. Wrocław, tel. 071/
364-32-67, 0601/78-83-27
ŁADOWARKA FADROMA ŁK-1.1983 r., SW400, stan do
bry, - 20.000 zł. Głogów, tel. 076/835-55-06,0601/55-17-94 
ŁADOWARKA FADROMA L200,1984 r., SW-400 po remon
cie, techn. sprawna, stan b. dobry, - 42.000 zł + VAT. Lubin, 
teł. 076/842-62-02, 0604/14-75-93 
ŁADOWARKA FADROMA L-34. 1990 r. 3.200 mtg, stan b. 
dobry, nowe opony, - 89.000 zł. Złotoryja, tel. 0603/1943-20 
ŁADOWARKA FRISH-FAUN F 900L waga 9500 kg. silnik 
Deutz 6-cylindrowy 105 KM, szerokie opony, rozmiary podob
ne do Ł-200, -19.500 zł. Lubin, tel. 0501/22-20-28 
ŁADOWARKA HANOMAG 44C, 1983 r. łyżka 2 m3, - 40.000 
zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00,0602/30-50-52 
ŁADOWARKA HANOMAG 33C, 1983 r. czołowa, łamana w 
połowie, waga 12 ton, łyżka 2 5 m3 ♦ widły, silnik 6-cylindro- 
wy Perkins, gotowa do pracy - 32.000 zł + VAT. Zimna Woda, 
tel. 076/818-73-83,0605/28-3 >66 
ŁADOWARKA HANOMAG 60.1987 r. łyżka 4 m3, czołowa, •
66.000 zł. Wądroże Wielki;, tel. 076/818-74-00, 0602/
30-50-52
ŁADOWARKA HANOMAG B6,1987 r. łyżka 1 m3. - 27.000 
zł. Wrocław, tel. 0604/57-50-09 
ŁADOWARKA KAELBLE SL20.1991 r. czołowa, waga 221, 
łyżka 4 m3. - 83.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00, 
0602/30-50-52
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 MPS 201, 1990 r. 2 m3, udźwig 4.250 kg, 
sprawna, • 21.000 zł. Brzeg, tel. 0603/06-03-03 
ŁADOWARKA O&K L-5, 1986 r. kołowa, poj. łyżki 0.8 m3, 
stan dobry, - 25.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/483-82-82 
ŁADOWARKA STALOWA WOLA Ł-31 po naprawie głównej 
podzespołów, sprawna, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
333-52-30,071/333-74-10
ŁADOWARKA STALOWA WOLA L-34 po remoncie kapital
nym, gwarancja 6 miesięcy, - 165.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
36342-79, 0601/78-83-27
ŁADOWARKA STALOWA WOLA L-34,1980 r. czołowa, nowy 
silnik, - 43.000 zł ♦ VAT. Opole, tel. 0602/6742-64 
ŁADOWARKA STALOWA WOLA Ł-34,1987/92 r. po remon
cie, stan techniczny b. dobry, - 75.000 zł + VAT. Szymanowo, 
tel. 065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
ŁADOWARKA STALOWA WOLA L-34, 1988 r„ 11100 ccm 
drugi siewnik w zapasie, chwytak do załadunku drewna oraz 
łyżka, - 30.000 zł. Małowice, tel. 071/389-62-33 
ŁADOWARKA TIH 445,1988 r. czołowa, chwytakowa, poj. 
łyżki 0,25 m2, silnik Perkinsa, stan dobry, - 7.200 zł. Opole, 
tel. 0501/35-91-25 #
ŁADOWARKA UN 053,1983 r. czołowa, technicznie spraw
na, - 19.000 zł + VAT. Pleszew, tel. 062/742-43-85, 0601/ 
71-61-77, 0604/45-18-35
ŁADOWARKA UN 053.1,1988 r., stan b. dobry, nowe opony, 
gotowa do pracy, - 20.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 074/
871-28-29, 0603/71-67-11
ŁADOWARKA UNC 200,1988 r., stan b. dobry, z kleszczami 
do drewna, stan opon dobry, napęd 4x4, - 32.000 zł + VAT. 
Nowa Ruda, tel. 0607/4245-35 
ŁADOWARKA VOLVO LM 846,1986 r. po kapitalnym remon
cie, nowe opony, łyżka, 3.5 kubika, - 75.000 zł + VAT. Kudowa 
Zdrój, tel. 0602/69-90-51
ŁADOWARKA ZEPPELIN ZL6B, 1993 r. czołowa, łyżka 1 m3, 
widły. - 42.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00,0602/
30-50-52
ŁADOWARKA ZETTELMEYER ZL 5001,1984 r. cena - 7.000 
zł i łyżka, 4 kubiki, 25.500 ton, dó sprowadzenia z Niemiec, 
cena - 16.000 DEM. Chojnów, tel. 076/819-10-04, 0604/
19-61-54
ŁADOWARKA ZL 4002,1992 r. przebieg 8600 mtg, łyżka 4,5 
m3, - 90.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/385-00-31, 0049/
17-15-22-55-58 Niemcy
MINIKOPARKA, 1995 r. gumowe gąsienice, waga 1.700-kg. 
wyjście na młot, lemiesz. 2 łyżki od kopania, • 34.000 zł. Wro
cław, tel. 0502/08-21-74
MINIKOPARKA KOMATSU. 1991 r. waga 3.600 kg, wyjście 
na młot, lemiesz, gąsienice kauczukowe. • 30.000 zł. Wią
zów, tel. 0604/93-72-70
MINIŁADOWARKA BOB-CAT, 1989 r., diesel sprowadzona 
z Niemiec, w Polsce nie używana, możliwość zamontowania 
koparki do kopania pod przewody, silnik 4-cylindrowy, -17.500 
zł. Bierutów, tel. 071/314-64-17,0608/19-01-49 
MINIŁADOWARKA ZET-CAT 202,1991 r. techn. sprawna + 
przystawka do kopania, - 33.000 zł+VAT. Chojnów, tel. 0602/
50-36-86
O  NAPRAWA WÓZKÓW WIDŁOWYCH prod. polskiej

SPRZEDAM :
1. Wózek widłowy RAK, 3.300 zł + VAT 

teł. 074/843-83-22
2. Wózek widłowy GPW, 8.600 zł + VAT 

tel. 071/342-74-52 OP012036

- B A U - R S  -  MASZYNY BUDOWLANE i ro ln icze
1. Koparfca-ładowarka Hymac JCB, 1986 r. 26.000 zł
2. Ładowarka czołowa Caterpillar, 1986 r., łamana, łyżka 2,2 m3, silnik 6-cylindrowy turbo 35.000 zl
3. Ładowarka czołowa HanomagB6,1987 r., łamana, 1m3 26.000 zl

W ciągłej sprzedaży różne maszyny budowlane, koparki, ładowarki, równiarki, wzwyżki, 
minikoparki, młoty oraz ciągniki siodłowe, naczepy, paszowozy. Realizujemy również nie
typowe zamówienia oraz zamówienia na części do maszyn budowlanych. 0 P 0120&9

tel. 0-604 57 56 09, fax 071/33-97-960
Email: maszynybudowlane@kki.net.pl Internet: www.m aszynybudowlane.hg.pl
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i zachodniej. Remonty bieżące i kapitalne. Sprze
daż używanych tatowych wózków widłowych. Na
prawy wózków paletowych, pomp hydraulicznych, 
rozdzielaczy. Naprawy koparek. Wrocław, teł. 0604/ 
24-69-52,071/322-95-83,071/329-73-09 80008061

PIASKARKA P-1 drogowa, - 5.500 zł. Wałbrzych, tel. 0604/ 
13-50-53
PŁUG DO ODŚNIEŻANIA, - 1.150 zł. Kłodzko, teł. 074/ 
868-40-29
PŁUG DO ODŚNIEŻANIA PO-76 po remoncie, stan b. dobry, 
do Jelcza, Kamaza, Liaza, • 2.500 zł. Wałbrzych, tel. 0604/ 
13-50-53
PŁUG DO ODŚNIEŻANIA PO-76 po remoncie, stan b. dobry, 
do samochodu Jelcz, Kamaz, Liaz, - 2.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/885-52-01 po godz. 18
PODNOŚNIK KOSZOWY SKODA MP-20, 1982 r. stan b. 
dobry, wys. podnoszenia 20 m, • 35.000 zł + VAT. Radków, 
tel. 0605/26-85-00
PODNOŚNIK KOSZOWY STAR 28 A, 1973 r., diesel, przy
gotowany do odbioru tech., pełna dokumentacja, wys. pod
noszenia 15 m, • 16.000 zł lub zamienię na autobus Autosan. 
Złotoryja, teł. 076/878-48-29
PODNOŚNIK KOSZOWY STAR 28 P-183, 1984 r. techn. 
sprawny, dozór 3 lata, - 40.000 zł + VAT.., tel. 0502/58-20-73 
PODNOŚNIK KOSZOWY STAR 28,1984 r. 18 m. ważny do
zór techniczny, w ciągłej eksploatacji, - 36.000 z ł+VAT. Bole
sławiec, tel. 0605/68-72-91
PODNOŚNIK WIDŁOWY HEDEN, 1992 r. udźwig 2,51, hy- 
drualiczny, -17.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00, 
0602/30-50-52
POMOC DROGOWA BARKAS B-1000, 1977 r., 2500 ccm, 
diesel 5 miejsc, - 8.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-32-89,0601/ 
58-27-42
POMOC DROGOWA HANOMAG F-45 w trakcie remontu, po ' 
remoncie blacharki, wyciągarka elektr., platforma do wykoń
czenia, - 6.000 zł. Kłodzko, tel. 0602/65-77-20 
POMOC DROGOWA HENCHEL MATADOR, 1966 r., 2000 
ccm, diesel, 5 m najazdy, niski, opisany, po remoncie kapital
nym silnika, w całości lub na części, • 3.000 zł. Polkowice, tel. 
076/845-32-89,0601/58-27-42 
POMOC DROGOWA MERCEDES 307, 1978 r.. 3000 ccm, 
diesel, koguty, 3-osobowy, el. wciągarka, ład. 1480 kG, oru- 
rowany halogeny, RM -12.900 zł. Rawicz, tel. 0603/39-34-77 
POMOC DROGOWA MERCEDES 508,1973 r., 160 tys. km 
wszystkie podzespoły 84 r., wciągarka elektr., atrakcyjny wy
gląd, -18.000 zł lub zamienię. Konin, tel. 063/279-01-15,0603/ 
19-01-10
POMOC DROGOWA MERCEDES 608, 1978 r. po odbudo
wie w 2000 r., pełna hydraulika, stan b. dobry, - 22.000 zł. 
Wrocław, teł. 0501/56-49-33
POMOC DROGOWA MERCEDES 813, 1975 r., 3900 ccm, 
diesel czerwono-żółty, kabina 3-osobowa, 5-biegowy, ład. 3.5 
t. el. wciągarka po remoncie w 1999 r., stan b. dobry, -19.000 
zł lub zamienię na osobowy. Lubin, tel. 0601/70-55-12 
POMOC DROGOWA MERCEDES 813,1979 r., 300 tys. km, 
5800 ccm, 6-cylindrowy, oryginalny, el. wciągarka, najazdy, 
halogeny, koguty, bez prawa rejestracji, w całości lub na czę
ści, -12.000 zł. Opole. tel. 0608/87-03-34 
POMOC DROGOWA MERCEDES 813,1979 r., 300 tys. km, 
5800 ccm, platforma 5,8 x 2,25 m, el. wciągarka prod. USA, 
najazdy wysuwane, koguty, halogeny, na białych tablicach, -
12.000 zł. Opole, tel. 0602/82-54-37
POMOC DROGOWA MERCEDES 813, 1980 r. wciągarka, 
inne, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 325-18-48,0502/61-10-53 
POMOC DROGOWA MERCEDES 813,1980 r., 210 tys. km, 
5600 ccm, diesel platforma 5.5x2.2 m, wciągarka hydraulicz
na 14 t, stan b. dobry, - 21.000 zł lub zamienię. Żagań, tel. 
0600/33-22-19
POMOC DROGOWA MERCEDES 813, 1982 r., 6000 ccm, 
diesel, platforma, wciągarka hydrauliczna, koguty, • 21.000 
zł. Bolesławiec, teł. 0601/52-78-94,075/736-9849 
POMOC DROGOWA RENAULT MESSENGER, 1994 r , 2500 
ccm, diesel, wciągarka elektryczna, na prawo jazdy kat. „B*, -
19.000 zł. Wrocław, tel. 0601/06-29-94
POMOC DROGOWAVW LT 35,1976/95 r„ - 9.000 zł. Obor
niki Śląskie, tel. 071/310-61-74 
POMOC TECHNICZNA STAR 266 przebieg 15.000 km. stan 
idealny, • 18.000 zł. Zielona Góra, tel. 0603/28-37-82 
REMONTOWY JELCZ. 1986 r., 65 tys. km, 1100 ccm. SW-680 
techn. sprawny, stan dobry, • 8.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
782-61-14,071/357-04-15
ROZKŁADARKADO ASFALTU FINSZER, 1988 r. reguł, sze
rokość robocza, - 35.000 zł * VAT. Ratno Dolne, teł. 074/ 
871-28-29,0603/71-67-11
SANITARKA MERCEDES 310.1992 r., 2900 ccm, diesel ABS, 
podwyższony, przedłużony, pełne wyposażenie, - 29.500 zl. 
Polkowice, tel. 076/845-35-65,0601/67-22-09 
SPYCHARKA CAT D4H, 1993 r. gąsienicowa, przebieg 3200 
mtg, lemiesz, - 80.000 zł. Góra, tel. 0607/28-73-03 
SPYCHARKA DT 75, diesel stan dobry + części z demonta
żu, - 8.500 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/483-20-08, 0605/ 
25-59-60
SPYCHARKA DT 75 gąsienicowa, .błotniak', stan b. dobry, 
silnik90 KM, gotowa do pracy, -12.000 zł + VAT. Pleszew, tel. 
062/74243-85,0601/71-61-77,0604/45-18-35 v
SPYCHARKA DT 75,1980 r. nowe gąsienice po remoncie, 
stan b. dobry, - 10.000 zł + VAT. Rogów, tel. 071/316-27-25, 
0603/08-04-44
SPYCHARKA DT 75,1990 r., turbo, stan idealny, stan gąsie
nic 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 STALINIEC T-100,1978 r., - 6.200 zł. Pysko
wice, woj. legnickie, tel. 0608/43-29-71 
SPYCHARKA STALINIEC 170, 1988 r., stan b. dobry, zry- 
wak, gąsienice, stan idealny, - 25.000 zł + VAT. Ratno Dolne, 
tel. 0603/71-67-11
SPYCHARKA STALINIEC T-130,1990 r. skosowany lemiesz,' 
szer. 3.2 m, zrywak, rozrusznik el., stan b. dobry, - 37.000 zł+ 
VAT. Poniaiowice, woj. wrocławskie, tel. 0501/36-23-28 
SPYCHARKA STALOWA WOLA TD 25C, 1980/82 r. stan b. 
dobry, waga 361,320 KM, - 85.000 z ł+VAT. Szymanowo, tel. 
065/54644-75/fax, 0601/56-39-28 
SPYCHARKA STALOWA WOLA TD 20 E, 1986 r. podwozie, 
zamiennik momentu, skrzynia biegów po remoncie kapital
nym, waga 221,220 KM. -160.000 zł + VAT. Szymanowo, tel. 
065/54644-75 /fax, 0601/56-39-28 
ŚMIECIARKA JELCZ SM 93,1983 r., SW-680 biały, na duże 
i małe pojemniki, szufladowa, techn: sprawna, stan dobry. -
18.000 zł. Lubin, tel. 076/842-62-02,0604/14-75-93 
ŚMIECIARKA LIAZ BOBR 12.1,1989 r., 44 tys. km, 11940 
ccm, techn. sprawny, - 45.000 zł. Szlichtyngowa, tel. 065/ 
549-22-19 do 15,0600/31-22-71
ŚMIECIARKA STAR, 1984 r., diesel oprzyrządowanie hako
we do wciągania kontenerów (sprawne), - 9.500 zł. Bierutów; 
tel. 071/314-64-17,0608/19-0149 
UKŁADARKADO KOSTKI BETONOWEJ OPTINAS. 1996 r. 
H66, z kabiną, chwytak hydrauliczny Vario, stan dobry, -
40.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-93-42.0604/17-15-99 
WALEC WIBRACYJNY STAVOSTROJ W3403,1989 r. pro
wadzony, - 5.500 zł. Wolibórz, tel. 074/872-12-68 
WALEC DROGOWY BOMAG masa własna 1.400 kg, - 6.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/70-54-35
WALEC DROGOWY BOMAG, 1993 r. wibracyjny, mały, gład
ki, okołkowany, waga 700 -1.350 kg - 8.500 zł ♦ VAT. Zimna 
Woda, tel. 076/818-73-83,0605/28-37-66 
WALEC DROGOWY W220,1988 r. stalowo-gumowy, wibra
cyjny, waga 201, po kapitalnym remoncie, stan b. dobry, goto
wy do pracy, - 65.000 zł * VAT. Pleszew, tel. 062/74243-85, 
0601/71-61-77,0604/45-18-35 
WÓZEK AKUMULATOROWY, - 500 zł. Siemianów, gm. Bo
rów, tel. 071/393-31-63
WÓZEK WIDŁOWY, diesel udźwig 2 1, dodatkowa łyżka, stan 
b. dobry - 3.200 DEM. Niemcy, tel. 0049/35-83-70-91-62

WÓZEK WIDŁOWY elektryczny, po remoncie w 2000 r., do 
1500 kg, z ładowarką,-4*600 zł. Wałbrzych, tel. 0602/30-75-80 
WÓZEK WIDŁOWY, diesel udźwig 2.51, wys. podnoszenia ' 
3.2 m, wspomaganie kier, - 19.000 -zł. Wrocław, lei. 071/ 
387-85-50
WÓZEK WIDŁOWY, 1979 r., udźwig 6.31, wysokość podno
szenia 3.2 m, wspomaganie kierownicy, stan dobry, -10.000 
zł. Strzegom, tel. 0601/58-71-12,0605/62-59-29 
WÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR DV1733. 2500 ccm, Per- 
kins, 3-cylindr. udźwig 3,2 t, silnik i skrzynia biegów po re
moncie, nowy akumulator i 4 opony, • 10.500 zł. Nowe Siołko- 
wice, tel. 077/469-25-89
WÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR 1792,1988 r. stan b. do
bry, -13.500 zł. Milicz, tel. 071/384-56-17 
WÓZEK WIDŁOWY BUŁGAR 3P. 1987 r.. diesel, w ciągłej 
eksploatacji, stan dobry, -10.000 zł + VAT. Bobolice, tel. 074/ 
815-16-15,0601/79-96-58
WÓZEK WIDŁOWY BUŁGAR 3-P, 1987 r., diesel, w ciąałej 
eksploatacji, stan dobry, - 10.000 zł + VAT. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/815-16-15,0601/79-96-58 
WÓZEK WIDŁOWY C-330 2 szt., bez wspomagania, niski 
maszt, stan b. dobry, - 5.500 zł. Syców, tel. 062/785-46-34 
praca, 785-27-97 dom
WÓZEK WIDŁOWY CLARK silnik Perkins 4-cylindrowy, 
udźwig 2.51, wys. podnoszenia 4.5 m, automat, skrzynia bie
gów, - 16.000 zł ♦ VAT. Lubin, tel. 076/749-39-20, 0601/ 
70-92-37
WÓZEK WIDŁOWY DESTA. 1985 r.. benzyna wys. podno
szenia 3,5 m, udźwig 1,61, prod. czeskiej, wspomaganie kier,
- 6.000 zł. Modła, tel. 076/817-22-19,0602/88-08-99 
WÓZEK WIDŁOWY DFG, 1968 r., diesel prod. niemieckiej, 
udźwig 3.51. do remontu kapitalnego, - 2.500 zł. Groblice, tel. 
071/311-59-07 po godz. 18
WÓZEK WIDŁOWY DV1661, diesel udźwig 1.61, po remon
cie, -15.000 zł + VAT. Świdnica, tel. 0601/56-53-03 
WÓZEK WIDŁOWY DV1733, diesel udźwig 3.21, -12.000 zł. 
Świdnica, tel. 0601/56-53-03
WÓZEK WIDŁOWY DV1733 udźwig 3,21, - 20.000 zł. Wro
cław, tel. 0603/05-69-54,071/341-69-24 
WÓZEK WIDŁOWY DV1792,1988 r. stan b. dobry, -14.000 
zł. Wrocław, tel. 0600/38-3847 
WÓZEK WIDŁOWY DV1933,1990 r., silnik Perkins 4-cylin- 
drowy, stan b. dobry, udźwig 3.5 tony, wspomaganie ukł. kie* 
rowniczego, -11.000 zł. Paszowice, tel. 076/870-12-21,0605/ 
82-59-16
WÓZEK WIDŁOWY DW1792,1988 r. silnik Perkins 4-cylin
drowy, udźwig 3.51 oraz GPW 2007,1987 r., koła bliźniacze, 
udźwig 2.51, silnik Perkins 3-cylindrowy, stan b. dobry. Wro
cław. tel. 071/351-02-88
WÓZEK WIDŁOWY GPW w ciągłej eksploatacji, -10.700 zł. 
Środa Śląska, tel. 0602/4943-59 
WÓZEK WIDŁOWY GPW 2005,1974 r. spalinowy, mało uży
wany, - 8.800 zł. Otmuchów, tel. 0603/92-12-15 
WÓZEK WIDŁOWY GPW 2009,1989 r. udźwig 2 1. spalino
wy, silnik Perkins, po remoncie, stan b. dobry, - 12.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/37248-80,0501/40-31-22 
WÓZEK WIDŁOWY GPW 2010E, 1996 r. udźwig 2 1. maszt 
panoramiczny, - 31.000 zł. Oława, tel. 071/301-54-78,0602/ 
48-5440
WÓZEK WIDŁOWY GPW 2504,1989 r. udźwig 2.51. -12.500 
zł. Oława, tel. 071/301-54-78,0602/48-5440 
WÓZEK WIDŁOWY LINDE prod. niemieckiej, na benzynę lub 
gaz, wysoki maszt 4 m, sprawny. Bielawa, tel. 074/852-27-05 
rano. 0603/63-81-85
WÓZEK WIDŁOWY LINDE H40D, 1988 r„ udźwig 4000 kg. 
wys. podnoszenia 450 cm, widły 300 cm, koła podójne z przo
du, wspomaganie kier., automatyczna skrzynia, pełna kabi
na, gotowy do pracy, faktura VAT, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 
071/349-18-25
WÓZEK WIDŁOWY LWÓW 2 szt.. udźwig 5 1 i 101. • 8.000 zł. 
Oława. tel. 071/301-54-78.0602/48-54-40 
WÓZEK WIDŁOWY RAK, diesel 2 szt., wys. podnoszenia 3 i 
3.5 m, nowe opony, alternatory, cena - 5.500 i 6.000 zł. Kęp
no. tel. 062/781-02-60,0601/89-10-61 
WÓZEK WIDŁOWY RAK udźwig 1250 kg, • 5.200 zł. Oława, 
tel. 071/301-54-78.0602/48-5440 
WÓZEK WIDŁOWY RAK spalinowy i akumulatorowy. - 7.000 
zł/szt. Strzelin, tel. 071/392-24-16.0606/35-02-93 
WÓZEK WIDŁOWY RAK 330 niska wieża, stan b. dobry. • 
6.300 zł. Syców. tel. 062/78546-34 praca. 785-27-97 dom 
WÓZEK WIDŁOWY RAK. 1980 r. po remoncie. • 3.000 zł. 
Żary, tel. 071/374-69-17,0603/89-03-24 
WÓZEK WIDŁOWY RAK, 1984 r. bez wspomagania. - 3.500 
zł. Wałbrzych, tel. 074/845-04-29 
WÓZEK WIDŁOWY RAK 7A. 1988 r. wspomaganie kier., 
udźwig 1250 kg, stan dobry, - 6.000 zł. Męcinka k. Jawora, 
tel. 076/870-82-98 wieczorem
WÓZEK WIDŁOWY RAK. 1988 r. wspomaganie, udźwig 1.2 
t, -/5.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-04-29 
WÓZEK WIDŁOWY RAK 7A, 1990 r. wspomaganie kier., 
udźwig 1250 kg, wysoki maszt, stan dobry, - 6.500 zł. Męcin
ka k. Jawora, tel. 076/870-83-11

WÓZEK WIDŁOWY SUCHEDNIÓW, diesel, stan b. dobry, 
udźwig 1250 kg, po remoncie kapitalnym, • 7.000 zł. Milicz, 
tel. 071/384-10-35
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF, diesel udźwig 1.21, - 4.200 zł. 
Nowogrodziec, tel. 075/731-7046 
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF, 1980 r. udźwig 3.51 - 9.000 zł 
+ VAT. Zimna Woda, lei. 076/818-73-83,0605/28-37-66 
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF, 1989 r. udźwig 3.21, wys. pod
noszenia 33.2 m, silnik 3-cylindrowy Ifa, chłodzony cieczą, 
koła bliźniacze, nowy akumulator i oleje, - 13.500 zł. Zduny, 
tel. 0607/17-24-54
WÓZEK WIDŁOWY TCM, 1987 r.. diesel udźwig 3,61. wys: 
do 4 m, automatic, koła pompowane przednie 825/16, -15.500 
zł. Złotoryja, tel. 0607/17-24-72 
WÓZEK WIDŁOWY TCM, 1987 r„ diesel udźwig 3.61. wys. 
podnoszenia 4 m, wspomaganie kier., automat, koła pompo
wane 825-16, -15.500 zł. Krotoszyn, tel. 0607/17-24-72 
WÓZEK WIDŁOWY TOYOTA 6FG15,1998 r., benzyna inst. 
gazowa, udźwig 1.5 tr - 44.000 zł + VAT. Świdnica, teł. 0601/ 
56-53-03
O  WÓZKI WIDŁOWE RAK, GPW elektryczne i spali

nowe oraz części i maszty o udźwigu 12-2.51, do 
remontu i po remoncie - od 4.000 do 14.000 zł. Wro
cław, tel. 071/35242-92,0602/60-72-32 01022011

ZAMIENIĘ WÓZEK WIDŁOWY udźwig 5 1, wysięg 4,5 m, za
płon iskrowy, pełne oświetlenie, po remoncie kapitalnym, 50% 
nowych części + 10 szt. przepustów żelbetonowych - na ko
parkę kołową. Legnica, tel. 076/850-70-72

TERENOW E
O  „ABSOLUTNIE AKTUALNIE AUTA CAŁE I PO WY

PADKU KUPIĘ”: lekko lub mocno rozbite, również 
uszkodzone mechanicznie i do remontu blacharki, 
po pożarze, kradzieży i całkowicie rozbite • osobo
we, terenowe, dostawcze, ciężarowe i vany. Jeżeli 
posiadasz takie auto dzwoń Ul Załatwiamy wszyst
kie formalności i dojeżdżamy wszędzie, odbieramy 
auto własnym transportem. Gratis Ul NAJLEPSZE

CENY, U! GOTÓWKA NATYCHMIAST, 24 H !!! Wro
cław, tel. 0601/21-7542 (non-stop), 0601/77-61-54 
81009531

ARO, 1987 r., 2500 ccm, diesel kolor wiśniowy, może holo
wać lawety, przyczepy, zarejestrowany, ważny przegląd, - 
8.000 zł. Bogatynia, tel. 0606/87-55-80 
ARO, 1995 r.. 38 tys. km, 1400 ccm, benzyna, inst. gazowa, 
przegląd do 2002 r.. hak, faktura VAT. • 8.500 zł. Świdnica, 
tel. 074/852-15-06,074/851-30-67 
CHEVROLET SILWERADO SUBURBAN, 1983 r., 5700 ccm. 
benzyna instalacja gazowa, 4x4. centralny zamek, el. otw. 
szyby, klimatyzacja, welurowa tapicerka, chromowane felgi, 
duże koła, stan b. dobry, • 23.000 zł lub zamienię. Malczyce, 
tel. 0603/58-54-56
DAEWOO MUSSO, 1999 r., 84 tys. km, 2900 ccm, TDi, na 
gwarancji, pełne wyposażenie, poduszka pow., ABS, TCD, 
ASD, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, klimatyzacja, alu
miniowe felgi, hak, 4 WD, centralny zamek, alarm, bez wy
padku, I właściciel, - 57.000 zł. Wrocław, tel. 0603/37-77-54 
DAEWOO MUSSO VAN, 2000 r.. 12 tys. km, 29000 ccm, TDi 
4 WD-elektronic, ABS, ADS, TSC, klimatyzacja, centralny za
mek, poduszka, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, aluminiowe 
felgi, drewno, wspomaganie kierownicy, immobilizer, RM, inne 
dodatki, 3 lata gwarancji, ekonomiczny silnik Mercedesa, stan 
idealny, - 48.000 zł + lesing w EFL. Dzierżoniów, tel. 074/ 
832-38-88,0602/62-00-93
DAIHATSU FEROZA, 1990 r.. 145 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, 4x4, centralny zamek, alarm, wspomaganie kier, • 18.500 
zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/372-87-78 
DAIHATSU ROCKY. 1985 r.. 170 tys. km. 2800 ccm, diesel, 
cabrio, 5-biegowy, wspomaganie kier., poszerzony, rury, pro
gi, plastikowy dach, szyberdach, -15.000 zł lub zamienię na 
inny samochód. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-5341, 
312-6341
FORD BRONCOII, 1987 r., 2900 ccm, benzyną czarny, prze
bieg 68.000 mil, katalizator, hak, oryginalny bagażnik dacho
wy, orurowany. -14.500 zł. Jelenia Góra, tei: 075/642-93-31 
FORD EXPLORER, 1996 r.. 170 tys. km, 4000 ccm kupiony 
w Niemczech, bez wypadku, pełny serwis (udokumentowany 
przez ASO Ford), wersja europejska, pełne wyposażenie, stan 
idealny, • 62.000 zł. Wrocław, tel. 0600/24-00-24, 071/ 
348-61-55 wieczorem (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć 
w intemecie pod numerem - A00494 www.autogielda.com.pl) 
FORD MAVERICK, 1994/95 r.. 106 tys. km, 2400 ccm, ben
zyna zielony metalic, krótki, nie eksploatowany w kraju, kom

pletna dokumentacja, stan b. dobry, - 34.900 zł. Legnica, tel. 
076/721-94-72
FORD MAVERICK, 1995 r., 51 tys. km, 2700 ccm. turbo D do 
sprowadzenia z Niemiec, długi, bez wypadku, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, ABS, poduszka pow., hak, 4x4, zadbany, 
5-drzwiowy. relingi dachowe -16.000 DEM lub jia  gotowo’  - 
39.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/647-72-74.0604/05-88-37 
FORD MAVERICK, 1996/97 r.. 110 tys. km, 2700 ccm. TDI 
szary metalic, 7-osobowy, wspomaganie kier., centralny za
mek, alarm, el. reguł, szyberdach, relingi dachowe, aluminio
we felgi, poduszka pow, - 53.000 zł. Wałbrzych, tel. 0605/ 
07-54-26
FORD RANGER, 1987 r.. 70 tys. km. 2900 ccm, wtrysk, RO, 
5-biegowy, wspomaganie kier., hak, sprowadzony w całości, 
wersja .strażnik Teksasu*, dużo niklowanych dodatków, za
rejestrowany jako ciężarowy, niskie opłaty, -14.500 zł. Środa 
Śląska, tel. 071/317-51-39 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w intemecie pod numerem • AG0185 www.autogiel- 
da.com.pl)
GAZ 69.1969 r., 6 tys. km, 2120 ccm, benzyna, napęd 4 x 4, 
nowy silnik, opony i felgi, orurowana kabina, kierownica Su
zuki, fotele VW, przegląd do 04.2002 r. ♦ części gratis, - 5.700 
zł lub zamienię na przyczepę wywrotkę, 1-osiowa, do 1.000 
zł. Chojnów, tel. 0603/43-36-98

HONDA CR-V, 2000 r., 1600 ccm, 4 WD, - 68.000 zł. Żarów, 
tel. 074/858-91-07
HONDA HR-V, 2000 r., 20 tys. km, 1600 ccm. benzyna 4x4. 
105 KM, kupiony w salonie, pełne wyposażenie, homologa
cja na ciężarowy, - 68.000 ii. Żarów, tel. 074/858-91-07 
HONDA PASSPORT, 1997 r., 3200 ccm perłowoplatynowy, 
4x4, wciągarka, klimatyzacja, wspomaganie kier., ABS, pełnie 
wyposażenie elektr.,1 właściciel, • 68.000 zł lub zamienię na 
Mercedesa 140. Końin, tel. 063/27941-15,0603/19-0140 
ISUZU AMIGO. 1990 r., 80 tys. km, 2000 ccm, alann, radio, 
centralny zamek, el. otw. szyberdach, alum. felgi, -18.000 zł 
lub zamienię. Wrocław, tel. 341-95-18 
ISUZU AMIGO CABRIO, 1990 r., 2000 ccm. ABS, klimatyza
cja, wspomaganie kier., regulowana kierownica, centralny 
zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, alarm ♦ pilot, 
immobilizer, aluminiowe felgi, szyberdach, garażowany, RO,
-15.000 zł. Gorzów, tel. 095/761-51-83 po godz. 20 
ISUZU CAMPO, 1991 r., 130 tys. km, 2300 ccm, benzyna,- 
atrakcyjny wygląd, orurowany, 4x4,4800 kg, -18.000 zł. Jesz- 
kowice, tel. 071/318-04-19 .
ISUZU TROOPER, 1990 r„ 250 tys. km. 2600 ccm, benzyna 
centralnyzamek, radio, długa wersja, orurcnwany, stan dolpry,
- 9.50Ó zł. Zgorzelec, tel. 0601/39-67-34
ISUZU TROOPER, 1991 r., 2800 ccm, TDi 5-drzwiówy. cenr 
tralny zamek,.el. otwierane szyby. wsporrjacfanie kier.. RMy 
aluminiowe felgi, relingi dachowe, spoilery, - 26.900 żł lub 
zamienię na.tańszy. Lubin, teł. 0601/70-55-12 
JEEP CHEROKEE PICK-UP, 1976 r.,.106 tys. km, 4000 ccm, 
inst. gazowa, po renowacji udokumentowanej zdjęciami, au- 
tdmatic, klimatyzacja, wspomaganie kier., atrakcyjny wygląd,
- 26.00frzł. Wrocław, tel. 071/34944-12 w godz. 9-17,0603/ 
41-6747
JEEP CHEROKEE, 1989 r:, 140 tys. km, 4000 ccm, benzyna 
♦ gaz, stan b. dobry, wspomaganie kier., centralny zamek, 
aluminiowe felgi, el. otwierane szyby, Mul-T-Lock, automatic, 
4-drzwiowy, atrakcyjny wygląd, -17.800 zł. Grodków, tel. 077/ 
4154 3 43.0606/82-49-84
JEEP CHEROKEE. 1989/90 r., 5-drzwiowy. wspomaganie 
kier., klimatyzacja, centralny zamęk, - 17.500 zł. Nysa, teł. 
077/433-51-31 dogodź. 17,0606/40-36-78 
JEEP CHEROKEE, 1990 r., 4000 ccm, benzyna, wersja Limi
ted, dolna część nadwozia i zderzaki popielate, pełne wypo
sażenie, klimatyzacja, ABS, aluminiowe felgi, skóra, nowe 
opony, stopnie progowe, duży bagażnik, 4 WD, kupiony w

salonie w Niemczech, bez wypadku, - 27.000 zł lub zamienię 
na inny samochód, może być uszkodzony. Oleśnica, tel. 0607/ 
04-21-23
JEEP CHEROKEE, 1994 r.. 100 tys. km. 2500 ccm, benzyna, 
do małych poprawek, - 30.000 zł lub zamienię. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-21-36,0605/05-69-33 
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., sprowa
dzony w całości, I właściciel, kompletna dokumentacja, skó
rzana tapicerka immobilizer - 82 .000 zł lub zamienię na tań
szy. 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 GRAND CHEROKEE LIMITTED, 1997 r. pełne wypo
sażenie, inst. gazowa, - 85.000 zł. Świeradów, tel. 0605/ 
41-08-03

KIA SPORTAGE R4.1998 r.. 90 tys. km. 2000 ccm. aluminio
we felgi, klimatyzacja, el. otwierane szyby, eł. reguł, lusterka, 
ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, instalacja gazo
wa, alarm, radio, 4WD, kupiony w salonie, I właściciel, immo
bilizer, - 48.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/59241-14 
KIA SPORTAGE GE, 1999 r., 37 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
pełne wyposażenie, z salonu, bez wypadku, I właściciel, - 
46.500 ii lub zamienię na Mercedesa 220 CDi, 1997 r., z do
płatą. Ostrzeszów, tel. 062/731-00-28 wieczorem, 0603/ 
91-67-70
LADA NIVA. 1983 r„ - 5.000 zł. Karpacz, teł. 075/761-65-54 
LADA NIVA, 1986/87 r.. 1600 ccm, benzyna, po remoncie, 
nowa karoseria, szyberdaćh, orurowany, stan b. dobry, • 9.000 
zł. Lubań, tel. 075/72149-74
LADA NIVA, 1988 r., 1600 ccm, E po remoncie, instal. gazo
wa - 9.000 zł. Bukowice, teł. 0605/94-75-64 
LAND ROVER DISCOVERY, 1995 r., 152 tys. km, 2500 ccm, 
TDi serwo, poduszka pow., klimatyzacja, półskórzana tapi
cerka, el. otw. szyby (4), el. reg. lusterka, 2 szyberdachy, alu
miniowe felgi, centralny zamek + pilot, hak. halogeny, RM, -

52.500 zł (możliwe raty przez komis). Kępno, tel. 0601/ 
55-28-50
MERCEDES 460,2 G, 1984 r.. 190 tys. km. 2800 ccm. benzy
na + gaz, 4x4, RO, aluminiowe felgi, oryginalne poszerzenia, 
stan b. dobry, - 28.500 zł.., tel. 0605/14-12-32 
MERCEDES ML 230,1998 r.. 7 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
aluminiowe felgi, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektrycz
ne, hak, 4 poduszki pow, - 112.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 
0602/28-33-56
MITSUBISHI L200 MAGNUM, 1999 r.. 45 tys. km, 2500 ccm, 
turbo D. klimatyzacja, 2 poduszki pow., el. otwierane szyby, 
centralny zamek, aluminiowe felgi, orurowany, hardtop, ho
mologacja na ciężarowy, • 88.000 zł. Świdnica, tel. 0604/ 
09-25-86
MITSUBISHI PAJERO, 1983 r., 2500 ccm, TD, karoseria z 
1989 r., hak, - 12.500 zł. Legnica, tel. 076/862-97-09,0607/ 
72-03-96
MITSUBISHI PAJERO. 1983 r.. 2300 ccm, turbo D, stan do
bry, po remoncie zawieszenia, nowe sprzęgło, nowe opony, 
orurowany, krótki, 3-drzwiowy, - 7.500 zł lub zamienię. Wro
cław, tel. 071/352-65-88 po godz. 20,0501/32-69-09 
MITSUBISHI PAJERO, 1985 r.. 2300 ccm. turbo D. wspoma
ganie kier., fądio, el. otwierany szyberdach, ciemne szyby, 
długi, wysoki, -15.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 0606/78-50-23 
MITSUBISHI PAJERO. 1986 r.. 200 tys. km, 2500 ccm, turbo

D, stan dobry, stan idealny silnika, techn. sprawne napędy, • 
16.000 zł lub zamienię. Nowa Ruda, tel. 074/872-21-36,0605/ 
05-69-33
MITSUBISHI PAJERO SKŁADAK, 1987/95 r., 2500 ccm, tur
bo D, stan b. dobry, wspomaganie kier., sprawne napędy, 
atrakcyjny wygląd, • 16.000 zł lub zamienię na Citroena MX 
kombi. Kowary, tel. 075/761-36-17,0602/57-66-12 
MITSUBISHI PAJERO, 1988 r., 2500 ccm, turbo D, krótki, 
regulowana kierownica, RO, wspomaganie kier., hak, chro
mowane felgi, drugi komplet kół, -14.000 zł. Legnica, tel. 076/ 
856-30-24,0604/72-33-06
MITSUBISHI PAJERO, 1988/98 r., 147 tys. km. 2500 ccm, 
TDI, 4x4, szerokie opony, szyberdach, ciemne szyby tylne, 
nowy akumulator (gwarancja), nowe opony, RO CD, blokada 
'biegów, opłaty jak za Poloneza, garażowany, -19.600 zł. Lu
bin, tel. 076/847-25-17
O  MITSUBISHI PAJERO, 1989 r., 3000 ccm, V6 błękit

ny metalic, przedłużony, insL gazowa, wspomaga
nie kier., centralny zamek, pełne wyposażenie el, - 
19.800 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/ 
374-27-97,0602/794948 87021331

MITSUBISHI PAJERO. 1989 r.. 194 tys. km. 2500 ccm, turbo 
D, rury, halogeny, progi, wspomaganie kier., hak, - 23.000 zł. 
Lubsko,'tel. 068/372-04-21
MITSUBISHI PAJERO, 1989 r.. 3000 ccm, V6 instalacja ga
zowa, - 22.000 zł lub zamienię na osobowy. Opole, tel. 077/ 
412-9041.0604/37-51-10
MITSUBISHI PAJERO. 1991 r.. 170 tys. km. 2500 ccm, oru
rowany, stan bardzo dobry, • 25.000 zł. Wrocław, tel. 0607/ 
58-82-62/
MITSUBISHI PAJERO, 1992 r., 3000 ccm. V6. długi. 5-drzwio
wy, kupiony w salonie, bez wypadku, orurowany, nowe opo
ny. nowy akumulator (gwarancja), - 35.000 zł lub zamienię. 
Poznań, tel. 0601/71-76-67
MITSUBISHI PAJERO. 1992/93 r.. 2500 ccm, TDi, orurowa
ny z przodu, z tyłu, progi, halogeny, hak, stan b. dobry, - 33.500 
zł. Wrocław, tel. 071/317-77-50.0601/79-85-09 
O  MITSUBISHI PAJERO, 1997 r., 41 tys. km, 3500 ccm, 

V6,24V, ciemnozielony metalic, moc 280 KM, kli
matyzacja, el. otwierane szyby, centralny zamek, 
ABS, I właściciel, kompletna dokumentacja lub za
mienię na kombi albo dostawczy TD. Jawor, tel. 0761 
87046-19,0601/74-06-19 84013101

MITSUBISHI PAJERO SPORT, 1999/00 r., 3000 ccm, 24V, 
V6 4WD, czamo-srebrny, klimatyzacja, skóra, centralny za
mek, aluminiowe felgi, halogeny, stan b. dobry, kompletna 
dokumentacja, serwisowany, I właściciel w Polsce, - 99.000 
zł. Kalisz, tel. 0601/17-09-35
MUSCEL M461.1972 r. silnik Mercedes 123D, sprawne na
pędy, siedzenia Hondy, serwo, opony Uaza, 2 haki, aktualny 
przegląd, - 3.500 zł. Twardogóra, tel. 071/315-85-36 
NISSAN KING CAB PICK-UP, 1991 r., 138 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, Terrano. 4 osoby + 1.100 kg, centralny zamek, serwo, 
el. otwierane szyby, welur, orurowany, ospoilerowany, alumi
niowe felgi, alarm, atrakcyjny wygląd, zadbany, - 27.500 zł 
lub zamienię. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
NISSAN PATROL, 1983 r., 150 tyś. km, 3300 ccm, turbo D 
silnik z 1987 r, -12.500 zł. .Jelenia Góra, tel. 0605/29-70-01 
lub 075/752-32-79
NISSAN PATROL, 1986 r., 250 tys. km, 3300 ccm, diesel,

7-osobowy, długi, orurowany, centralny zamek, I właściciel w 
kraju, bez wypadku, - 20.000 zł. Uciechów, tel. 074/830-11-55 
NISSAN PATROL, 1990 r., 180 tys. km, 2800 ccm, turbo D 
mało używany, zadbany, - 27.500 zł. Bolesławiec, tel*0607/ 
03-58-19
O  NISSAN PATROL GR, 1991/92 r., 250 tys. km, 2800 

ccm, turbo D, czerwony, długi, centralny zamek, eL 
otwierane szyby, relingi dachowe, atrakcyjny wy
gląd, I właściciel w kraju, kompletna dokumenta
cja, - 32.900 zł. Wrocław, tel. 071/398-83-30, 0502/ 
65-19-66 02021841

NISSAN TERRANO, 1988 r., 190 tys. km, 2400 ccm, benzy
na, inst. gazowa, szyberdach, RO, centralny zamek, alarm, 2 
kpi. opon z felgami, -19.000 zł. Wałbrzych; tel. 074/843-85-29, 
0602/42-8249
NISSAN TERRANO, 1992 r., 220 tys. km, 2700 ccm, TD, 
el.szyby, centralny zamek, aluminiowe felgi, RO, możliwość 
kupna przez komis. - 29.500 zł. Zgorzelec, tel. 0606/96-3342 
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 Ił, 1998 r.. 98 tys. km, 2400 ccm, benzy
na, kupiony w salonie, stan idealny, długi, - 70.000 zł. Oborni
ki Śląskie, tel. 0601/71-22-36
NISSAN TERRANO II, 1999 r., 25 tys. km. 2700 ccm, TDI 
ciemnoniebieski metalic, centralny zamek, el. otwierane szy
by, klimatyzacja, ABS, skórzana tapicerka, orurowany, auto
matic, stan b. dobry, - 98.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-61-96 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod nu
merem - A00428 www.autogielda.ęom.pl)
OPEL FRONTERA, 1992 r., 215 tys. km, 2300 ccm, turbo D, 
- 29.500 zł. Wschowa, tel. 0601/91-16-15 
OPEL FRONTERA SPORT, 1993 r., 72 tys. km, 2000 ccm, 
orurowany, elektr. otw. szyby, elektrycznie reg. reflektory, elek
trycznie reg. lusterka, centralny zamek, wspomaganie, hak, 
RO, hardtop, • 33.000 zł. Rawicz, tel. 0606/39-70-09 
OPEL FRONTERA, 1993 r., 130 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
inst. gazowa, el. reguł, lusterka, hak, napęd 4x4, RM, • 28.000 
zł lub zamienię na Forda Transita. Paczków, tel. 077/431-76-22

OPEL FRONTERA, 1993 r., 2300 ćcm, TDi, orurowany, alarm, 
centralny zamek, szyberdach, aluminiowe felgi, • 28.000 zł 
lub zamienię. Jedlina Zdrój, tel. 0601/974545 
OPEL FRONTERA, 1993 r.. 127 tys. km, 2400 ccm, wtrysk 
4x4, szyberdach, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, cen
tralny zamek, - 30.000 zł. Kaszowo, tel. 071/384-90-93,06071 
23-61-04
OPEL FRONTERA, 1993 r., 205 tys. km, 2300 ccm. turbo D, 
intercooler, kompletna dokumentacja, wspomaganie kier., hak, 
RM, garażowany, szyberdach, atrakcyjny wygląd, - 29.000 zł 
lub zamienię na tańszy. Otmuchów, tel. 077/431-57-91,0601/ 
94-57-91
OPEL FRONTERA SPORT. 1993/94 r., 120 tys. km inst. ga
zowa, klimatyzacja, orurowany, pełne wyposaż, elektryczne, 
hak. szyberdach, hardtop, - 31.000 zł. Opole, tel. 077/ 
469-58-35 lub 0605/37-71-79
OPEL FRONTERA, 1995 r., 140 tys. km, 2300 ccm, turbo D 
grafitowy, 4x4, nowe opony, aluminiowe felgi, orurowany, ha
logeny, RO, el. otwierane szyby i reguł, lusterka, 5-drzwiowy, 
centralny zamek + pilot, - 38.000 zł. Wałbrzych, tel. 0601/ 
94-05-84 ' - j .
OPEL FRONTERA. 1996/97 r.. 2800 ccm. TDi czarny meta
lic, klimatyzacja, ABS, szyberdach, centralny zamek, oruro
wany, inne dodatki, - 56.000 zł. Leszno, teł. 065/52949-95, 
0603/13-95-16
OPEL FRONTERA TDS, 1998 r„ 51 tys. km, 2500 ccm zielo
ny metalic, 3-drzwiowy, stan b. dobry, bez wypadku, do spro
wadzenia z Niemiec -12.500 DEM. Jasień, tel. 0604/89-54-95 
OPEL FRONTERA RS. 1999 r.. 50 tys. km. 2200 ccm; turbo 
D. 16V, wspomaganie kier., regulowana kierownica, central
ny zamek ♦ pilot, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, im
mobilizer, aluminiowe felgi, szyberdach. hak, RO, 4 WD, I 
właściciel, garażowany, halogeny, - 75.000 zł. Piła, tel. 067/ 
255-92-06
SUZUKI GRAND VITARA, 1999 r.. 2000 ccm, turbo D srebr
ny metalic, 5-biegowy; wspomaganie kier., 4WD, ABS. cen
tralny zamek, aluminiowe felgi, el. reguł, lusterka, poduszka 
pow., sprowadzony w całości, kompletna dokumentacja, atrak- 
cyjny wygląd, - 68.000 zł. Wrocław, tel. 0602/48-10-55,071/ 
311-52-97 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemecie 
pod numerem • AG0193 www.autogielda.com.pl)
SUZUKI yiTARA. 1989 r.. 1600 ccm, miękki dach, alarm, - 
15.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/761 -70-92,0603/23-51-60 
SUZUKI VITARA CABRIO. 1989 r., 160 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, wspomaganie kier., centralny zamek, aluminiowe fel
gi, hak, ściągany dach, orurowany przód + halogeny, stan b.
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PRZEW OZY NA LAWECIE 
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Po  w ypadku 
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Wrocław, tel. 071/372-65-23, 0-90 399-660

M E C H A N I K A .  B Ł A C H A R S T W O  
Ł A K I E  R N I C T W O

Osobowe, ciężarowe, basy - faktury VAT, rabaty dla firm 
• krótkie terminy napraw -rozliczenia bezg. z firmami ubezpieczeniowymi 

I - kompleksowe naprawy - wymiana oleiu, naprawa ukł. Hamulcowych
W R O C Ł A W  u l.Z a r e m b o w ic z a  29. te l. 071/357 97 64

Zap rasząm y do  n ow e j s ie d z ib y : 
Wrocław, ul. Legnicka 62 p.220 

tel. 071/351-63-22, 0-601 70 23 73 
www.lupuscamp.com.pl oP97678i

dobry, bez prawa rejestracji.- 4.000. DEM. Oborniki Śląskie, 
tel: 0604/77-52-42
0  SUZUKI VITARA, 1991 r., 1600 ccm-kolor grafitowy 

metalic, żółte spoilery, 4x4, 5-biegowy, • 19.900 zł 
lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87021281

SUZUKI VITARA CABRIO, 1991 r., 1600 ccm, benzyna kli
matyzacja, wspomaganie kier., skrzynia manualna, RO, wer
sja amerykańska, - 19.000 zł. Legnica, tel. 076/862-79-40 
SUZUKI VITARA, 1994 r., 85 tys. km, 3-drzwiowy, dach peł
ny, klimatyzacja, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, alarm, 
RM, hak - 24.900 zl. Jelenia Góra, tel. 0603/76-55-17 
SUZUKI VITARA, 1994 r., 85 tys. km, 3-drzwiowy, dach peł
ny, klimatyzacja, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, alarm, 
hak, • 24.900 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/76-55-17 
SUZUKI VITARA LONG, 1995 r., 68 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
bez wypadku, oclony w całości w 1996 r., 4WD, 5-drzwiowy, 
stan b. dobry, - 35.000 żł lub zamienię. Oleśnica, tel. 071/
398-31-35, 0603/49-99-92
TARPAN HONKER, 1990 r., 90 tys. km, 1500 ccm, inst. ga
zowa z 1998 r„ lotnicze fotele, hak, po remoncie blacharki w 
1998 r., zarejestrowany jako 6-osobowy, nowe amortyzatory i 
opony, - 7.500 zł. Śmieszkowo, tel. 068/356-71-78, 0608/
68-22-36
TARPAN HONKER, 1990 r., 1600 ccm, benzyna, 8-osobowy, 
napęd 4 x 4, po remoncie kapitalnym blacharki, zawiedzenia
1 napędu, po lakierowaniu, - 5.900 zł. Wronów k. Góry śl., tel. 
065/543-54-27
TOYOTA 4RUNNER, 1990 r., 180 tys. km, 3000 ccm, benzy
na, wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwierane szyby, 
el. reguł, lusterka, 4x4, aluminiowe felgi, orurowany, dodat
kowe 4 halogeny, relingi dachowe, RO, hak, immobilizer, po 
wymianie pasków i płynów, stan b. dobry, - 27.000 zł lub za
mienię na busa albo vana. Wrocław, tel. 0601/78-37-48 
TOYOTA LAND CRUISER, 1999 r., 60 tys. km, 3000 ccm, 
turbo D, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki pow., el. otwierane 
szyby i dach. Opole, tel. 0601/49-71-89 
TOYOTA RAV4,1996 r., 63 tys. km, 2000 ccm, El. centralny 
zamek, 5-drzwiowy, szyberdach, immobilizer, RO. el. otwie
rane szyby i szyberdach, el. reguł, lusterka, - 39.000 zł. „ tel. 
0605/94-89-69
TOYOTA RAV4,1996/97 r., 65 tys. km, 2000 ęcm, 16V zielo
ny metalic, el. otwierane szyby i reguł, lusterka, immobilizer, 
orurowany, nakładka na tylne koło, ABS, klimatyzacja, RO, 
komputer, hak, zabezpieczenie, automatic, stan b. dobry, -
47.000 zł: Wrocław, tel. 071/354-23-35,0608/59-73-52 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
A00276 www.autogielda.com.pl)
TOYOTA RAV4,1997 r., 36 tys. km, 2000 ccm, ABS, klimaty
zacja, elektr. otw. szyby, rury, immobilizer, alum. felgi, dwa 
szyberdachy, centr. zamek + pilot, - 48.000 zł. Poznań, tel. 
0604/47-11-66
TOYOTA RAV4,1998 r., 20 tys. km, 2000 ccm, 16V zielony 
metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja>z urzędu celnego, 2 po
duszki pow., el. otwierane szyby,.el. reguł, lusterka, weluro
wa tapicerka. - 49.500 zł. Wałbrzych, tel. 0605/07-54-26 
UAZ 469 B, 1966 r., 2445 ccm, benzyna, burgundowy, karo
seria zamknięta, po remoncie silnika, nowy gaźnik i aparat 
zapł., nowy ukł. hamulcowego, tylna burta przerobiona, zbior
nik paliwa do remontu lub wymiany, - 2.000 zł. Wrocław, teł. 
$48-13-63 po godz. 18
UAZ 469B, 1972 r., 4060 ccm, Perkins, czarny, posze/zony, 
orurowany, skrzynia Stara, reflektory kwadratowe, brak plan
deki, tylny napęd, 7-osobowy, wnętrze do wykończenia, bez 
korozji, atrakcyjny wygląd, • 3.300 zł. Wałbizych, tel. 0605/ 
67-58-38
UAZ 469 B, 1972 r., 4060 ccm, silnik Perkins, poszerzony, 
orurowany, kwadratowe reflektory, tylny napęd, bez plandeki, 
wnętrze do wykończenia, stan blacharki b. dobry, • 3.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 0605/67-58-38
UAZ, 1977 r. orurowany, halogeny, szerokie koła, 7-osobó- 
wy, wspomaganie kierownicy, - 6.500 zł. Ostrów WIkp., tel. 
0502/34-67-38
UAZ 469 B, 1977 r., 2445 ccm zielony, po remoncie silnika i 
karoserii w 87 r. (dokumentacja), stan dobry, w ciągłej eks
ploatacji, - 4.800 zł. Polkowice, tel. 076/845-69-72, 0601/
32-09-79
UAZ 469 B, 1980 r., 2000 ccm, diesel, po remoncie kapital
nym blacharki, nowy lakier, plandeka, nowy akumulator, wy
sokie siedzenia, pokrowiec na koło zapasowe, stan ogumie
nia b. dobry, orurowany, RO, halogeny, korzystny wygląd, -
8.500 zł. Nowa Wieś Grodziska, gm. Pielgrzymka, tel. 076/ 
877-56-77
UAZ, 1986 r. po remoncie kapitalnym bez dokumentacji, -
2.900 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-39-22, 0603/
97-79-29 .
UAZ 469 B, 1991 r. nadbudówka plastikowa, techn. sprawny, 
zarej. - 5.900 zł. Wrocław, tel. 071/362-14-10,0601/56-23-64 
UAZ 469 B, 1991 r. plastikowa nadbudowa, w ciągłej eksplo
atacji, techn. sprawny, - 6.300 zł. Wrocław, tel. 071/362-14-10, . 
0601/56-23-64

USZKODZONE
O  „ABSOLUTNIE AKTUALNIE AUTA CAŁE I PO WY

PADKU KUPIĘ”: lekko lub mocno rozbite, również 
uszkodzone mechanicznie i do remontu blacharki, 
po pożarze, kradzieży i całkowicie rozbite - osobo
we, terenowe, dostawcze, ciężarowe i vany. Jeżeli 
posiadasz takie auto dzwoń U! Załatwiamy wszyst
kie formalności i dojeżdżamy wszędzie, odbieramy 
auto własnym transportem. Gratis!!! NAJLEPSZE 
CENY, Ili GOTÓWKA NATYCHMIAST, 24 H !!! Wro
cław, tei. 0601/78-82-84 (non-stop), 0601/70-76-45 
81009541

Ó  ,AA.A... ABSOLUTNIE AUTO - HANDEL „PAL- 
CARS” : sprzedaż-skup aut powypadkowych, 
uszkodzonych i całych. W ofercie na placu zawsze 
ponad 50 aut uszkodzonych. CENY KONKUREN
CYJNE Ul Kupujący nie płaci podatku od kupna. 
Zapewniamy tani transport na terenie całego kraju. 
Prowadzimy również SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻYWA
NYCH, CAŁODOBOWĄPOMOC DROGOWĄI SKUP 
AUT, czynne. 8-17.30, Wrocław, kier., Jelcz, 500 m 
za CPN, przy przej. kolejowym, ul. Swojczycka 99, 
tel. 071/348-34-78 (fax), 0601/21-75-42, 0601/ 
70-17-36 non-stop 81009561

O  „AAAA-ABSOLUTNIE, AKTUALNIE, ATRAKCYJNIE, 
CAŁE I POWYPADKOWE KUPIĘ po wypadku, cał
kowicie rozbite, spalone, płacę gotówką natych
miast, własny transport fachowe doradztwo, auta 
osobowe, dostawcze, jeepy, vany, najlepsze ceny, 
aktualne non-stop. Wrocław, tel. 0605/38-04-78 
81009911

O  0601/71-69-78,0601/77-87-40 to numery telefonów, 
które pozwolą Ci sprzedać auto całe lub po wypad
ku, natychmiastowa wypłata gotówki, transport gra
tis, wystarczy zadzwonić. Wrocław 81009931

O  A. A A  A „UNIWER AUTO” kupi zdecydowanie każ

dego Fiata Cinquecento, w b. dobrym stanie lub 
zniszczonego, 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 obojęt
ne, b. chętnie auto po wypadku. Wydajemy zaświad
czenia potrzebne do wyrejestrowania pojazdu. Po
siadamy własny transport Uwaga - wypłata gotówki 
w 20 minut! Zadzwoń i sprawdź! Czynne całą dobę. 
Wrocław, tel. 071/342-62-64 (i fax), 0501/40-31-35 
01023751

ALFA ROME0145,2000 r„ 11 tys. km, 1400 ccm, TS. 16V, 
czerwony, lekko uszkodzony, kupiony w kraju, książka gwa
rancyjna, karta pojazdu, bogate wyposażenie, pakiet sporto
wy, - 25.500 zł. Wrocław, tel. 0502/94-33-05 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - A00498 
www.autogielda.com.pl)
ALFA 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 zł. Wrocław, tel. 071/348-34-78,0601/70-76-45 
ALFA ROMEO 166,1999 r„ 80 tys. km, 2500 ccm. V6.24V, 
seledynowy metalic, klimatronic, ABS, „trikolor”, 4 poduszki 
pow., centr. zamek + alarm i pilot, wszystkie elektryczne do
datki, alum. felgi, RO + CD, komputer pokładowy, wykończe
nia skórzane i chromowe, nawigacja, lekko uszkodzony,

jeżdżący, - 59.000 zł. Lubin. tel. 076/842-72-85,0601/75-72-01 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nu
merem - AG0186 www.autogielda.com.pl)
AUD1100, 1980 r., 1600 ccm, granatowy, uszkodzona bla
charka, - 1.300 zł. Jelenia Góra, teł. 075/643-89-70, 0603/ 
86-84-52
AUDI 100, 1984 r., 1800 ccm, srebrny, instalacja gazowa, 
uszkodzona lewa strona (zawieszenie, lampa, błotnik, zde
rzak), geometria zachowana, welur, szyberdach, hak, RO, bez 
korozji, zadbane wnętrze, kpi. dokumentacja, - 4.000 zł lub 
bez inst. gazowej • 3.300 zł. Wrocław, tel. 071/348-26-11,0601/ 
21-75-42
AUD1100, 1987 r., 145 tys. km, 2200 ccm, Pb/, czerwony, 
wspomaganie kier., el. otwiefane szyby, centralny zamek, alu
miniowe felgi, szyberdach, hak, klimatyzacja, przerysowany 
bok prawy, - 6.900 zł. Wrocław, tel. 0503/99-55-55 
AUD1100,1989 r., 2300 ccm, benzyna lekko uszkodzony próg, 
drzwi, słupek, silnik, skrzynia biegów, sprowadzony w 1995 r,
- 5.800 zł. Wrocław, tel. 071/338-30-81
AUD1100 AVANT, 1989 r., 2200 ccm, srebrny, 4x4, mocno 
uszkodzony przód lewy, sprowadzony w całości, silnik i skrzy
nia biegów nieuszkodzone, • 5.500 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
79-30-14
AUD1100 C4,1991 r., 170 tys. km, 2300 ccm, czamy, bogate 
wyposażenie, stan techn. b. dobry, do drobnych poprawek 
lakierniczych, - 17.200 zł. Legnica, tel. 0603/30-48-23 
AUDI 100 C4, AVANT, 1991/92 r., 170 tys. km, 2300 ccm, 
wtrysk, kombi, czerwony, do lakierowania przedni zderzak, w 
pełni sprawny, sprowadzony w całości, II właściciel, ABS, RO, 
centralny zamek, el. reguł, szyby, welur, wspomaganie, szy
berdach, oznakowany, udokumentowane pochodzenie, -
16.900 zł. Wrocław, tel. 0601/70-76-45,071/348-26-11 
AUDI 80,1978 r., 1300 ccm, żółty, uszkodzone sprzęgło, za
rejestrowany, aktualny przegląd, - 1.400 zł lub zamienię na 
przyczepę bagażową, zarejestrowaną. Młyńsko, gm. Gryfów
SI., tel. 0601/57-22-41
AUDI 80 SKŁADAK, 1979 r., 1300 ccm skorodowany, nowy 
dowód rejestracyjny, - 670 zł. Sulechów, tel. 0600/60-78-26 
AUDI 80, 1980 r. uszkodzony prawy tył, - 1.500 zł. Kędzie
rzyn-Koźle, tel. 077/482-38-14,0604/09-01-87 
AUDI 80,1983 r., 2200 ccm, biały, obrotomierz, welurowa ta
picerka, wspomaganie kier., alum. felgi, do lakierowania, 
uszkodzony silnik, kpi. dokumentacja, - 1.500 zł. Świebodzi
ce, tel. 074/854-59-51
AUDI 80 CC, 1985 r., 1800 ccm model przejściowy, doszczęt
nie zniszczony, silnik cały, kompl. dokumentacja, • 2.500 zł. 
Wrocław, tel. 0603/57-12-01
AUDI 80,1985 r.. 1600 ccm, diesel, brązowy, po wypadku, -
3.200 zł. Kamienica, woj. opolskie, tel. 0604/15-70-72 . 
AUDI 80,1987 r., 1800 ccm, benzyna, kolor wiśniowy, mocno 
rozbity przód, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, -
4.000 zł. Unisław Śląski, gm. Mieroszów, tel. 074/845-15-59, 
0608/49-04-58.
AUDI 80 B3,1987 r., 1800 ccm zniszczony, • 3.600 zł. Wro
cław, teł. 0604/92-37-03
AUDI 80 B3,1991 r., szary metalic, poobijany, - 7.500 zł. Nie-? 
modlin, tel. 0604/34-08-28
AUDI 80 B3,1991 r., 1800 ccm, benzyna, czamy, uszkodzo
ny przód, kpi. dokumentacja, sprowadzony w całości, cen
tralny zamek, wspomaganie, - 8.700 zł. Lubin, tel. 0601/ 
88-11-92
AUDI 80, 1991 r., 1800 ccm, wiśniowy metalic, wspomaga
nie, uszkodzona maska, lampy, poobijany, na chodzie, - 8.200 
zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
AUDI 80 B4, 1991/92 r., 128 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
zielony metalic, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, do 
malowania maska i błotniki, koszt ok. 500 zł, samochód stoi 
przy granicy - 4.700 DEM + cło ok. 4.500 zł. Lwówek Śląski, 
tel. 0604/46-36-26
AUDI 80 B4,1992 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna, ciem
nozielony metalic, ABS, automatic, procon-ten, centralny za
mek, szyberdach, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, podgrze
wane fotele i lusterka, wspomaganie, serwisowany, lekko 
uszkodzony tył, .na chodzie", -13.900 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
21-23-78
AUDI 80 B4,1993 r., 2000 ccm, granatowy, ABS, klimatyza
cja, wspomaganie, sprowadzony do kraju w 1999 r., stan b. 
dobry, ważny przegląd, uszkodzony prawy błotnik i drzwi pa
sażera, na chodzie, -14.800 zł. Miękinia, tel. 071/317-81-19, 
0601/82-22-34
AUDI 80 B4 AVANT, 1994 r., 114 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czarny metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach 
el., relingi dachowe, roleta bagażnika, hak, alum. felgi, lekko 
uszkodzony (klapa, błotnik tylny), nie eksploatowany w kraju,
- 21.500 zł lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 074/
664-26-53, 0603/55-83-41
AUDI 80 B4 AVANT, 1994 r., 114 tys. km, 2000 ccm. benzyna, 
czarny metalic, ABS, wspom. kierownicy, alarm, centralny 
zamek, el. otw. szyberdach, relingi dachowe, alum. felgi, hak, 
roleta bagażnika, sprowadzony w całości, lekko uszkodzony 
błotnik tylny i klapa, techn. sprawny, - 21.800 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/664-26-53,0603/55-83-41 ’
AUDI 80 B4 AVANT, 1994 r., 114 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czarny metalic, sprowadzony w całości w 2001 r., ABS, wspom. 
kierownicy, el. otw. szyberdach, relingi dachowe, hak, roleta 
bagażnika, alum. felgi, centralny zamek, lekko uszkodzony, -
21.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/853-80-87,074/664-26-53

AUDI A4, 1995 r., 123 tys. km, 1600 ccm, granatowy, AŚS, 
klimatronic, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie, centralny 
zamek, uszkodzony przód, - 29.000 zł. Jelenia Góra, tel. 05021
51-58-90, 0600/34-45-07
AUDI A4, 1999 r., 1900 ccm, turbo D, srebrny metalic, 110 
KM, doszczętnie zniszczony, kpi. dokumentacja - 17.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/49-32-89
AUDI A6,1995/96 r., 140 tys. km, 2600 ccm, wtrysk, śnieżno
biały, model 1996 r., lekko uszkodzony (wgnieciony błotnik 
lewy przedni i urwana końcówka drążka kierowniczego), ni
ski koszt naprawy (maksymalnie 1.500 zł), 2 poduszki pow., 
klimatronic, komputer, ABS, el. reg. lusterka i światła, el. otw. 
szyby, wspomaganie centralny żamek • 32.500 zł. Wrocław, 
tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 w godz. 8-18 
AUDI A8 OUATTRO, 1994/95 r„ 85 tys. km, 4200 ccm, gra
natowy, tiptronic, pełne wyposażenie, lekko uszkodzone drzwi 
prawe, • 56.000 zł. Wrocław, tel. 071/798-18-42, 0601/
93-44-53
O  AUTA POWYPADKOWE, USZKODZONE, ROZBITE 

zdecydowanie kupię, dobrze zapłacę, transport gra
tis. Pleszew, tel. 062/742-51-25, 0502/24-52-28 
01024951

BMW 316,1991/97 r., 1600 ccm, czerwony, uszkodzony pra
wy przód, - 4.000 zł. Gniechowice, gm. Kąty Wr., tel. 0607/
82-51-77
BMW 316 i, 1993 r., 1600 ccm, wtrysk, zielony metalic, ABS, 
centralny zamek, wspomaganie kier., szyberdach, klimatyza
cja, uszkodzony, techn. sprawny, - 25.000 zł lub zamienię. 
Leszno, tel. 065/527-12-86
BMW 316 COMPACT, 1995/96 r., zielony metalic, uszkodzo
ny dach, na chodzie, alum. felgi, el. otw. szyby, 2 x poduszka 
powietrzna, kompletna dokumentacja, • 21.000-zł. Wrocław, 
tel. 071//372-87-60
BMW 316 i, 1998 r. uszkodzony dach • 1.000 DEM. Chojnów, 
tel. 076/818-63-76

BMW 318 i, 1980 r., 1800 ccm, wtrysk stan blacharki dobry, 
przygotowany do lakierowania, uszkodzona pompa paliwa, 
stan silnika b. dobry, kwadratowe lampy, • 700 zł. Oleśnica, 
tel. 071/398-78-47
BMW 318,1986 r., 2000 ccm, benzyna mocno uszkodzony, 
udokumentowane pochodzenie, • 3.200 zł. Prusice k. Trzeb
nicy, tel. 071/312-53-41,312-63-41 
BMW 318,1988 r., 1140 ccm, czamy metalic, składak 1997 
r., alum. felgi, el. otw. szyby, szyberdach, uszkodzone wtry
ski, - 6.500 zł. Kalisz, tel. 0502/67-14-20 
BMW 318,1991.r., 1800 ccm, czerwony, instalacja gazowa, 
nowy model, 4 drzwi, uszkodzony przód, • 9.800 zł. Wrocław; 
tfel. 071/348-42-16
BMW 318 KOMBI, 1993 r., 26 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy, szyberdach, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, ABS, 
wspomaganie, el. reg. lusterka, alum. felgi, mało eksploato
wany, uszkodzony tył, wszystkie części, przygotowany do 
remontu, - 8.500 zł. Zielona Góra, tel. 0602/38-07-23,0503/ 
83-04-31
BMW 320 i, 1984 r., 220 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czamy 
metalic, z urzędu celnego, alum. felgi, komputer, uszkodzony 
przód, dach cały, kpi. dokumentacja, - 2.900 zł. Jasień, tel. 
0607/54-21-56
BMW 320 E-36,1991 r., 180 tys. km, 2000 ccm, kolor granto
wy, do drobnych poprawek, bogate wyposażenie,> 18.200 zł. 
Legnica, tel. 0603/30-48-23
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, eł. reg. luster
ka, el. otw. szyby, sprowadzony w całośd, kpi. dokumenta
cja, • 16.500 zł lub zamienię, z dopłatą. Legnica, tel. 076/
856-11-49
BMW 5,1990 r., srebrny metalic, skóra, alum. felgi, uszko
dzony, silnik sprawny, -12.500 zł. Wrocław, tel. 0607/82-53-59 
BMW 520,1983 r., benzyna, złoty metalic, el.szyby i lusterka, 
wspomaganie, przyciemniane szyby, po wymianie głowicy, 
przegubów, sprężyn, wahacza, nowe klocki hamulcowe, stan 
b. dobry, lekko uszkodzony przód, maska, grill, zderzak, do
datkowo 4 opony, • 4.500 zł. Wrocław, tel. 0502/39-99-02 
BMW 525,1990 r„ 24 V, srebrny metalic, skóra, wyposażenie 
el.,aluminiowe felgi, zadbany, lekko uszkodzony, -12.500 zł. 
Wrocław, tel. 0607/82-53-59
BMW 525, 1993 r., 2500 ccm, turbo D, mocno uszkodzony 
przód, -15.000 zł. Legnica, tel. 076/856-11-49 
BMW 525,1998 r., 2500 ccm, granatowy metalic, pełne wy
posażenie, klimatyzacja, koszt naprawy ok. 7.000 zł, - 60.000 
zł. Opole, tel. 0601/63-72-04
BMW 525,1998 r., 2500 ccm, granatowy metalic, pełne wy
posażenie, klimatyzacja, uszkodzony, koszt naprawy około
7.000 zł. - 60.000 zł. Opole, tel. 0601/63-72-04
BMW 530 i, 1992 r., 3000 ccm, V8, czamy, uszkodzony, peł
ne wyposażenie, alum. felgi, telefon, hak, komputer, oclony, •
20.000 zł. Wrocław, tel. 071/328-90-54
BMW 728,1997/98 r., 64 tys. km, 280Ó cćm, benzyna, srebr
ny metalic,. pełne wyposażenie, lekko uszkodzony, - 73.000 
zł. Brzeg, tel. 0608/83-74-99
O  BMW 730,1992 r.,V8, szary metalic, pełne wyposa- 

\ żenie elektr., skóra czarna, telefon, na szerokim gril
lu, brak przedniej szyby, obudowy filtra powietrza, 
przewodów paliwowych i hamulcowych, - 23.000 zł 
lub zamienię na inny. Lubin, tel. 0608/81-94-54 
84014491

BMW 735 i, 1988 r., 160 tys. km. 3500 cćm, benzyna, niebie-
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ski metalic, automatic, pełne wyposażenie, do sprowadzenia, 
cena - 2.300 DEM. Lubin, tel. 0607/57-49-98 
BMW 850 i, 1990 r., 110 tys. km, 5000 ccm, czarny, pełne 
wyposażenie, lekko uszkodzony przód, • 35.000 zł +. VAT. 
Wrocław, tel. 0602/28-33-56
BMW 850 CSI, 1992 r., 5000 ccm, bordowy metalic, pełne 
wyposażenie, climat(onic, lekko uszkodzony przód, sprawny, 
- 35.000 zł. Leszno, tel. 0605/08-92-81 
BMW E 34, 1993 r., 60 tys. km, 2500 ccm, turbo D, szary 
metalic, mocno uszkodzony przód, pod. powietrzna (wystrze
lona), ABS, klimatyzacja, tempomat, komputer, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, sprow. w całości w 1998 r., kpi. dokumenta
cja polska, • 16.500 zł. Legnica, tel. 076/856-11-49 
BUICK CENTURY KOMBI, 1986 r., 2800 ccm, V6, bordowy, 
automatic, klimatyzacja, serwo, lekko uszkodzona skrzynia 
biegów, sprawny, zarejestrowany, ważny przegląd, - 3.300 zł. 
Wrocław, tel. 071/363-43-36
CITROEN AX, 1987 r., 1400 ccm, benzyna, zielony metalic, 
brązowe wnętrze, uszkodzona lewa zwrotnica i próg, silnik 
na chodzie, - 3.400 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
CITROEN AX, 1991 r., 1100 ccm, benzyna, granatowy, stan 
b. dobry, uszkodzona lampa lewa, zderzak -1.500 DEM. Choj
nów, tel. 0606/33-09-54
CITROEN AX, 1997 r., 1500 ccm, zielony, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, rozbity, - 5.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/385-92-45, 
0604/77-19-03
CITROEN BERLINGO, 2000 r., 13 tys. km, 1900 ccm, diesel
2-osobowy, częściowo przeszklony, boczne drzwi, uszkodzo
ny, faktura VAT, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -
23.800 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0603/ 
60-78-74
CITROEN C25,1990 r., 1500 ccm, diesel, biały, częściowo 
oszklony, wysoki, po remoncie silnika, uszkodzona skrzynia 
biegów, stan b. dobry, - 8.900 zł lub zamienię na mniejszy, 
może być po wypadku. Osiek, tel. 076/842-83-84 
CITROEN JUMPY, 1999 r., 1900 ccm, diesel, biały, 9-osobo- 
wy, lekko uszkodzony dach, sprawny technicznie, - 31.500 
zł. Jarocin, tel. 062/747-62-27,0601/14-32-69 
CITROEN XANTIA, 1994 r., 1800 ccm, wtrysk, zielony meta
lic, sprowadzony w całości, klimatyzacja, el. otwierane szy
by, wspomaganie kier., centralny zamek, - 15.500 zł. Wro
cław, tel. 0606/60-13-92
CITROEN XANTIA KOMBI, 1997 r., 1900 ccm, turbo D, kre
mowy metalic, ABS, wspomaganie kier., el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, centralny zamek, klimatyzacja, uszkodzony przód, •
25.000 zł. Leszno, teł. 0502/16-00-17 
CITROEN XANTtA II, 1999 r., 23 tys. km, 2000 ccm, 16V, 140 
KM, niebieski, rozbity, uszkodzony tył, .na chodzie”, wersja 
Exclusiv Activa, najbogatsza wersja, - 26.000 zł. Głogów, tel. 
076/831-72-11 po godz. 20.0608/22-05-01 
CITROEN XM, 1990 r., 171 tys. km, 2100 ccm, TDi 12V, srebr
ny metalic, pełne wyposażenie, skóra, klimatyzacja, el. reg. 
fotele, uszkodzona uszczelka pod głowicą, - 12.500 zł lub 
zamienię. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/74-62-81 
CITROEN XM, 1991 r., 170 tys. km, 3000 ccm, kolor grafito
wy, bogate wyposażenie, uszkodzona przednia szyba, - 8.900 
zł. Legnica, tel. 0603/30-48-23 
CITROEN XM, 1991 r., 2000 ccm, benzyna po pożarze, zare
jestrowany, .twardy* dowód rejestracyjny, numery nadwozia 
nabijane przez stację diagnostyczną (zaświadczenie), - 4.500 
zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84 
CITROEN XM, 1992 r., 94 tys. km, 2100 ccm, turbo D, czamy 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, do sprowadzenia z 
Niemiec, uszkodzona pompa wtryskowa, cena • 4.000 DEM. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-75,0607/30-64-13 
CITROEN XSARA, 1998 r., 70 tys. km, 1900'ccm, turbo D, 
srebrny metalic, uszkodzony prawy przód, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, ABS, wspomaganie, 2 poduszki powietrzne, RO
1 CD, centralny zamek, • 22.000 zł. Polanica Zdr., tel. 074/ 
868-14-78
CITROEN XSARA, 1999 r., 65 tys. km, 2000 ccm, HDi, biały, 
centralny zamek, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, 4 poduszki powietrzne, 3-drzwiowy, 
uszkodzony, do sprowadzenia z Francji, - 22.900 zł. Lubin, 
tel. 076/842-72-85,0601/75-72-01 
CITROEN XSARA COMBI, 1999 r., 1600 ccm aluminiowe fel
gi, wspomaganie, el. szyby, 2 poduszki powietrzne, kupiony 
w kraju, kpi. dokumentacja, - 17.900 zł. Wrocław, tel. 071/ 
348-42-16
CITROEN ZX. 1992 r„ 108 tys. km, 1400 ccm. REFLEX, czer
wony, po dachowaniu, silnik sprawny, zarejestrowany, .twar
dy” dowód, kpi. dokumentacja, • 4.600 zł. Wrocław, tel. 0601/
21-75-42, 0601/70-17-36
CITROEN ZX, 1994 r., 50 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bordowy 
metalic, uszkodzony lewy tył - 2.300 DEM + cło i transport. 
Leszno, tel. 0502/16-00-17
DAEWOO ESPERO GLX, 1997 r., 49 tys. km, 1500 ccm, 
wtrysk, DOHC, 16V, zielony metalic, uszkodzony dach, zbite
2 szyby, poobijane boki, sprawny, oryg. przebieg, I właściciel, 
klimatyzacja, el. otw. szyby (4), el. reg. lusterka, centralny 
zamek, wspomaganie, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, kupiony w kraju, książka serwisowa, aktualny przegląd, 
.twardy" dowód rejestr. - 8.400 zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36, 
071/348-26-11
DAEWOO LANOS, 1999 r., 60 tys. km, 1500 ccm, biały, hatch
back, 3-drzwiowy, uszkodzony lewy bok, silnik sprawny, za
rejestrowany jako ciężarowo - osobowy, możl. faktura VAT, 
kpi. dokumentacja, -11.100 zł brutto. Wrocław, tel. 071/
348-34-78, 0601/70-17-36
DAEWOO LANOS SEDAN, 2000 r., 6 tys. km, 1400 ccm, zie
lony metalic, lewy bok po wypadku, - 16.000 zł. Stronie śl., 
tel. 0607/06-25-14
DAEWOO LANOS, 2000 r., zielony metalic, 5 drzwi, jeżdżą
cy, po dachowaniu, geometria zachowana, na gwarancji, I 
właściciel w kraju, -11.200 zł. Wrocław, tel. 0601/79-30-14 
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1996 r., 1500 ccm, zielony met* 
lic, po dachowaniu, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
DAEWOO NEXIA, 1997 r. bardzo mocno uszkodzony, • 3.200 
zł. Trzebnica, tel. 071/387-08-10,0602/68-90-83 
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1997 r„ 1500 ccm, benzyna, biały, 
centralny zamek, el. szyby, uszkodzony prawy bok, drzwi i 
próg. jeżdżący. - 6.400 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
DAIHATSU CHARADE, 1984 r„ 1000 ccm, diesel bardzo 
mocno uszkodzony, ~kpl. dokumentacja, - 1.200 zł. Prudnik, 
tel. 077/437-61-30 *
DAIHATSU CHARADE Gt11, G-30,1984/85 r.. 993 ccm, E, 
D 3 pojazdy, do poprawek mechaniczno-lakiemiczych. ceny
2.500-3.500 zł. Wrocław, tel. 0601/87-25-65 
FIAT 126p, 1979 r. kompletnie zniszczony, przegląd do
05.2001 r., dokumentacja, -150 zł. Żary, tel. 068/374-40-54 
FIAT 126p, 1985 r. spalony,: 100 zł. Nowa Ruda, tel. 074/ 
872-85-09, 074/871-47-97, 0606/36-71-10 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, biały, uszkodzony przód i tył, po 
stłuczce, - 360 zł. Wrocław, teł. 071/339-89-67.0502/13-76-31 
FIAT 126p, 1987 r., niebieski, szeroka deska rozdz., bak, lek
ko uszkodzony tył, do poprawek blacharskich, - 900 zł. Kłę- 
banowice, tel. 076/866-47-24
FIAT 126p, 1987 r., 80 tys. km, 650 ccm, piaskowy, zareje
strowany, hak, alternator, kubełkowe fotele, do remontu bla
charki, bez wypadku, - 600 zł. Lubań, tel. 075/721 -69-68 
FIAT 126p, 1987 r. po wypadku, stan średni, alternator, za
płon w stacyjce, - 700 zł lub zamienię na motorower Simson. 
Zbytowo, tel. 071/315-74-01- '
FIAT 126p. 1988 r., 62 tys. km, 650 ccm, czerwony, uszko
dzony przód, zarejestrowany (twardy dowód), - 700 zł. Wro
cław, tel. 0501/40-31-35
FIAT 126p BIS, 1989/90 r., 700 ccmv biały, alternator, zapłon 
w stacyjce, .zeskakuje” pierwszy bieg, stan dobry, -1.200 zł. 
Wrocław, tel. 363-81-42,0600/10-51-55

FIAT 126p, 1990 r., 100 tys. km, 650 ccm, benzyna, niebie
ski, uszkodzony lewy bok, szerokie zderzaki, dmuchawa, 
nowy łańcuszek rozrz. i końcówki drążków, tylna szyba ogrze
wana, -1.000 zł. Wieruszów, tel. 0502/84-03-91 
FIAT 126p, 1991 r., 60 tys. km, 650 ccm, żółty, lekko uszko
dzony bok, -1.500 zł. Wrocław, teł. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1993 r., 650 ccm, czerwony, całkowicie zniszczo
ny, stan b. dobry silnika, • 1.500 zł. Świdnica, tel. 0607/
12-81-52
FIAT 126p, 1993 r., 90 tys. km, 650 ccm, czerwony, uszko
dzony tył, -1.300 zł. Wrocław, tel. 0603/07-18-58 
FIAT 126p FL, 1993/94 r., 50 tys. km, 650 ccm zadbany, zbite 
lampy przednie, - 2.800 zł. Szewce, teł. 071/310-71-38,0606/
22-38-79
FIAT 126p el, 1996 r., 55 tys. km, 650 ccm, czerwony, uszko
dzony prawy przód, immobilizer, zadbany, - 4.050 zł. Wro
cław, tel. 0501/57-64-99,0503/78-11-99 
FIAT 126p ELX, 1998 r., czerwony, uszkodzony przód i dach, 
- 4.900 zł. Kowary, tel. 0603/45-73-54 
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 BRAVA, 1997 r., 32 tys. km, 1600 ccm, 16V, wrzosowy 
metalic, klimatyzacja, centralny zamek, drewno, wspomaga
nie, ABS, pełne wyposażenie elektr., RM, reg. kierownica, po 
remoncie blacharki, do malowania, stan b. dobry, - 21.000 zl. 
Chojnów, tel. 076/818-79-01,0602/89-20-52 
FIAT BRAVO SX, 1998 r., 50 tys. km, 1900 ccm, TD wspoma
ganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek, po
duszka powietrzna, radioodtwarzacz, uszkodzony, kupujący 
zwolniony z opłaty skarbowej, - 20.500 zł. Odolanów, tel. 062/
733-30-51 w godz. 9-17,0603/60-78-74 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 900 ccm, zielony, uszkodzo
ny przód, - 4.300 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
FIAT CINOUECENTO SPORTING, 1996 r., 40 tys. km, 1100 
ccm, benzyna, czerwony, uszkodzony prawy błotnik i prawe 
drzwi, próg do wymiany, koła do lakierowania, twardy dowód 
rej., sprawny, niski koszt naprawy, - 12.500 zł. Wrodaw, tel. 
0604/17-78-95,0604/14-92-1T 
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 900 ccm do wymiany błotnik 
lewy przedni, - 7.500 zł. Paczków, tel. 0606/51-06-05 
FIAT COUPE. 1996 r., 34 tys. km. 1800 ccm, 16V, czerwony, 
ABS, serwo, 2 poduszki pow., el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, aluminiowe felgi, po dachowaniu, -18.900 zł. Wro
daw, tel. 071/354-35-27,0607/04-10-27
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FIAT DUCATO, 1987 r., 2500 ccm, diesel kontener 4.4 x 2.2 x
2.2 m, ładowność 1.61, uszkodzony 5 bieg, po remonde silni
ka, - 8.800 zł. Ozimek, tel. 077/465-37-63 
FIAT DUCATO, 1991 r„ 200 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
blaszak, kpi. dokumentacja, uszkodzony przód, silnik spraw
ny, - 6.000 zł.., tel. 032/284-25-48 
FIAT MAREA WEEKEND, 1999 r., 19 tys. km, 1600 ccm, 16V 
instalacja gazowa, model z grudnia, ABS, wspomaganie, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek + pilot, 2 po
duszki powietrzne, klimatyzacja, uszkodzony, kupujący zwol
niony 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., 74 tys. km. 1598 ccm. srebr
ny metalik, wspomaganie, elektr. otw. szyby, relingi, RO, alarm, 
halogeny, zderzaki w kolorze nadwozia, opony zimowe, lek
ko uszkodzony błotnik tylny i drzwi tylne, lewa strona, - 23.500 
zł. Oleśnica, tel. 0606/85-48-99 
FIAT PALIO WEEKEND, 1999 r., 1600 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, po stłuczce, poduszka powietrzna cała, uszko
dzony przód, podłużnice i błotniki całe, -16.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-87-60
FIAT PUNTO, 1994 r„ 68 tys. km, 1100 ccm, srebrny, uszko
dzona prawa przednia strona, poduszki pow. całe - 3.500 DEM 
+ do i transport. Leszno, tel. 0502/16-00-17 
FIAT PUNTO S, 1995 r., 80 tys. km, 1100 ccm, niebieski, lek
ko uszkodzone drzwi, przedni błotnik do lakierowania, spro
wadzony z Francji, stan techn. dobry, - 13.000 zł. Kłodzko, 
tel. 0603/19-16-52
FIAT PUNTO, 1996 r„ 47 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czer
wony, uszkodzony przód, el. otwierane szyby, 2-drzwiowy, -
8.300 zł. Wrocław, tel. 0602/66-67-96 
FIAT PUNTO, 1997 r., 50 tys. km, 1100 ccm, szary metalic, 
lekko uszkodzony, koszt naprawy ok. 500 zł. - 16.500 zł. 
Ostrów WIkp., tel. 0605/73-44-27 
FIAT PUNTO S, 1998 r., 70 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czar
ny, kupiony'w salonie, II właściciel, lekko uszkodzona pokry
wa bagażnika, koszt naprawy 200 zł, zderzaki w kolorze nad
wozia, RO, raty, koszt zakupu ok. 100 zł, • 20.000 zł. Wro
daw, tel. 0503/02-91-89
FIAT REGATA, 1985 r., 1600 ccm, srebrny, zarejestrowany, 
uszkodzony silnik, stan blacharki dobry, • 1.000 zł. Wrodaw, 
tel. 071/373-50-73
FIAT RITMO, 1985 r., 1600 ccm 5-drzwiowy, uszkodzony lewy 
bok, zarejestrowany, - 2.000 zł. Pęgów, tel. 071/310-78-57 
FIAT RITMO, 1985 r., 150 tys. km, 1700 ccm, diesel po re
moncie kapitalnym blacharki i nadwozia, do lakierowania, •
2.000 zł. Wrodaw, tel. 322-74-48 po godz. 18 
RAT RITMO, 1989 r., 1700 ccm, diesel, czerwony, składak, 
blacharka i zawieszenie po remoncie + kompletna karoseria, 
uszkodzony silnik, - 2.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/
734-73-00, 062/734-73-23
FIAT SEICENTO, 1999 r., 14 tys. km, 900 ccm, benzyna, nie
bieski, b. mocno uszkodzony przód, lewa strona, -.7.500 zł. 
Opole. tel. 0608/87-03-34
FIAT SIENA EL. 1998 r., 31 tys. km, 1400 ccm, E, demnozie- 
lony metalic, wspomaganie, centralny zamek, immobilizer, el. 
otw. szyby, alarm + pilot, kupiony w salonie, uszk. przód, za
rejestrowany w kraju, -10.700 zł. Wrodaw, tel. 0602/12-51-35 
FIAT TEMPRA KOMBI, 1991 r., -150 tys. km, wtrysk, grafito
wy, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie kier., uszkodzo
na lewa strona • błotnik lewy przedni, .na chodzie”, - 6.000 zł. 
Legnica, tel. 0609/35-94-31
FIAT TEMPRA, 1991 r., 1600 ccm zniszczony. - 2.800 zł. 
Wrocław, tel. 0600/34-49-06
RAT TEMPRA KOMBI, 1992 r., 110 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, bordowy metalic, relingi, wspomaganie, szyberdach, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, deska digi
tal, do poprawek kosmetycznych, brak kola zapasowego, cen
tralny zamek, - 9.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0603/46-47-38 
FIAT TIPO, 1990 r., 90 tys. km, 1800 ccm, 16V, biały, centr. 
zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, uszko
dzony wał korbowy, - 7.500 zł lub zamienię. Leszno, tel. 065/ 
526-25-43
FIAT TIPO, 1994 r., 101 tys. km, 1600 ccm. czamy, ABS, po
duszka pow.,el. otw. szyby, szyberdach, wspomaganie, kpi. 
dokumentacja, lekko uszkodzony, .na chodzie”, - 9.900 zł 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Uników, woj. sieradzkie, tel. 043/
820-28-82,0601/32-36-46,0049/17-19-72-63-14 Niemcy 
FIAT UNO, 1986 r., 150 tys. km, 1700 ccm, diesel, czamy,
4-drzwiowy, do poprawek blacharskich, stan silnika i podze-
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W Y J A Z D Y  P O  T A N IE  A U T A  
Niemcy - Holandia. Transport na lawecie. 

Załatwianie formalności celnych.

spotów b. dobry, pokrowcerzagłówki.ssfberdach, - 4.900 zł. 
Legftfe* teldb5tf3#fcUQ-2$ • <
FIAT UNO 45,1988 t*;14Ó tys. km, 900 ecro,‘beńźyr1a,:6zer- 

; wony, ekonomiczny, stan silnika b. dobry, lewe drzwi do wy
miany, zadbany, - 4.800 zł. Wrocłśw, tef. 0608/18-83-86 
FIAT UNO, t989 r., 1300 ccm, diesel, granatowy, uszkodzo
ny silnik, przegląd i OC dó 2002 r, - 4.500 zł lub zamienię na 
Fiata 126p, 97 r.. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0604/88-67-16- 
FIAT UNO, 1991 r., 1400 ccm, kolor wiśniowy, uszkodzony 
prawy przód, cena • 500 DEM + cło i transport. Góra, tel. 065/ 
543-33-02
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, uszkodzony prawy przód, • 4.300 zł. Gostyń, tel.
0603/97-31-96
FIAT UNO, 1997 r„ 42 tys. km, 1000 ccm, biały, zadbany, nowe 
opony, zderzaki w kolorze nadwozia, uszkodzony przód, pas, 
maska i błotniki, - 6.300 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-84-63 
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, zde
rzaki w kolorze nadwozia, kpi. dokumentacja,-- 7.800 zł. Wro
cław, tel. 0601/21-75-42,071/348-34-78 
FORD AEROSTAR, 1988 r., 3000 ccm całkowicie zniszczo
ny, kpi. dokumentacja, • 3.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/
50-42-03
FORD CARGO, 1981 r. kabina z ramą, na kołach, zarejestro
wany w kraju, bez silnika, • 4.000 zł. Wrocław, tel. 071/
349-27-14
FORD ESCORT, 1982 r., 1100 ccm, czerwony, do remontu, -
1.500 zł. Bolesławiec, tel. 0608/34-51-30
FORD ESCORT, 1984 r., 120 tys. km, 1300 ccm,. benzyna, 
biały, po dachowaniu, zarejestrowany,.silnik stan b. dobry, -
1.500 zł. Henryków, gm. Szprotawa, tel. 0607/51 -52-57 
FORD ESCORT, 1986 r., 1400 ccm, srebrny metalic, lekko 
uszkodzony, ABS, radioodtwarzacz, - 4.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-04-15.0502/85-75-80
FORD ESCORT, 1986 r., 1900 ccm, benzyna, czerwony, wer
sja USA, po wypadku, kpi. dokumentacja, -1.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/344-32-81,0609/53-39-39 
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 
5-drzwiowy, bardzo mocno rozbity, silnik sprawny, kpi. doku
mentacja, zarejestrowany, aktualny przegląd, - 3.200 zł. Zgo
rzelec, tel. 0609/27-13-12
FORD ESCORT, 1987 r., 1300 ccm mocno uszkodzony, -
3.200 zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03 '
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 
5-drzwiowy, całkowicie zniszczony, silnik sprawny, kpi. doku
mentacja, zarejestrowany, aktualny przegląd, - 3:200 zł. Zgo
rzelec, tel. 0609/27-13-12
FORD ESCORT, 1988 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, czamy, szyberdach, alum. felgi srebrne, uszkodzony 
aparat zapłonowy i pompa hamulcowa, blacharka do popra
wek, - 3.500 zł. Krępice, gm. Miękinia, woj. wrocławskie, tel. 
0608/63-35-91
FORD ESCORT, 1989 r., 1100 ccm uszkodzony przód i silnik, 
- 3.800 zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03 
FORD ESCORT VAN, 1991 r., 177 tys. km. 1800 ccm, diesel, 
biały, lekko porysowany, sprowadzony z Belgii, kpi. dokumen
tacja, - 6.500 zł lub zamienię na tańszy do 3.000 Zł. Godzi
szowa, gm. Jawor, tel. 076/873-84-36 
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel mocno uszkodzo
ny, po dachowaniu, centralny zamek, wspomaganie, kpi. do
kumentacja, zarejestrowany, .twardy* dowód rejestracyjny, 
przegląd do 02.2002 r, - 4.950 zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36. 
071/348-34-78
FORD ESCORT KOMBI. 1992 r.. 120 tys. km. 1400 ccm, ben
zyna, czerwony, szyberdach, relingi dachowe, uszkodzony 
tylny zderzak i tylna klapa, stan b. dobry, cena - 3.000 DEM + 
cło. Wałbrzych, tel. 0601/56-01-48 
FORD ESCORT RS, 1992 r., 2000 ccm, czerwony, 3-drzwio-

wy, alum. felgi, wspomaganie kier., centralny Zamek, el. otw. 
szyby, fotele Recaro, do poprawek technicznych, uszkodzo
ny, -11.500 zł lub zamienię. Leszno, tel. 0605/08-92-81 
FORD ESCORT, 1992 r., 1800 ccm, 16V uszkodzony przód 
(maska, zderzak, chłodnica), centralny zamek, wspomaga
nie, - 4.900 zł. Świebodzice, tel. 074/854-70-98, 0605/
62-03-24
FORD ESCORT, 1992 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, spa
lona komora silnika, -.5.400 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
FORD ESCORT, 1993 r., 100 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
grafitowy metalic, uszk. przód, ukł. jezdny ok., centralny za
mek, szyberdach, welurowa tapicerka, regulowana kierowni
ca, wspomaganie kier., zadbany, Muł-T-Lock, zarejestrowa
ny, 5-drzwiowy, - 9.700 zł. Wrocław, tel. 0604/36-89-38 
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 95 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
srebrny metalic, uszkodzone drzwi przednie lewe i błotnik, 
centralny zamek, wspomaganie, szyberdach, welurowa tapi
cerka, relingi dachowe, -13.000 zł. Krosno Odrzańskie, tel. 
068/383-55-59
FORD ESCORT, 1995 r.. 1800 ccm, diesel el. otw. szyby, 
wspomaganie, centralny zamek, poduszka powietrzna, uszko
dzony 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 KOMBI. 1995 r., 92 tys. km, 1800 ccm, TDi, 
biały, wspomaganie kier., 2 poduszki powietrzne, centralny 
zamek, el. szyberdach, welurowa tapicerka, relingi dachowe, 
roleta, lekko uszkodzony, techn. sprawny, do sprowadzenia, 
cena 5.500 DEM + do i transport. Wrocław, tel. 071/338-30-81, 
0607/09-61-42
FORD ESCORT COMBI, 1995 r. Bolero, po mocnym dacho
waniu, - 7.400 zł. Wrodaw, tel. 071/348-42-16 
FORD ESCORT. 1995/96 r., 90 tys. km, 1800 ćcm, 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. 043/820-28-82,0601/32-36-46,0049/17-19-72-63-14 
Niemcy
FORD ESCORT KOMBI, 1996 r., 60 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
srebrny metalic, uszkodzona lampa przednia i kierunkowskaz, 
alum. felgi, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, książ
ka serwisowa - 4.000 DEM + cło. Lubań, tel. 075/722-38-14, 
0602/19-38-32
FORD EXPLORER, 1995 r., 68 tys.-km, 4000 ccm, zielony 
metalic, do wymiany dach, drzwi i błotnik, .na chodzie”, wer
sja europejska, - 45.000 zł. Legnica, tel. 076/866-34-07 
FORD FIESTA, 1985 r., 1100 ccm, niebieski, po wypadku + 
części. Zbigniew Tabaka, 57-100 Strzelin; ul: Górzysta 3 
FORD FIESTA, 1991 r., 105 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski, po wypadku, zarejestrowany w kraju, 5-drzwiowy, -
4.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/322-76-73 
FORD FIESTA, 1992 r., 133 tys. km, 1800 ccm, diesel, bordo
wy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, nowe opony, welurowa tapicer
ka, dzielone tylne siedzenia, przegląd do 05.2002 r., 2 nowe 
opony, el. reg. reflektory, tylna szyba ogrzewana! do drob
nych poprawek lakierniczych, uszkodzony tył, - 12.000 zł. 
Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-91-68 
FORD FIESTA, 1992 r„ 110 tys. km, 1300 ccm, bordowy,
3-drzwiowy, 5-biegowy, uszkodzone drzwi kierowcy - 2.500 
DEM ♦ do. Lwówek śląski, tel. 075/782-21-67 
FORD RESTA, 1993 r., 1800 ccm, 16V, wiśniowy metalic,

ospojlerówany, uszkodzony lewy i prawy bok, jeżdżący, - 7.800 
zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
FORD FIESTA, 1994 r.. 1300 ccm, bordowy metefić, 5-drzwio- 
wy, immobilizer, alum. felgi, centralny zamek, szyberdach, el. 
otw. szyby, uszkodzony dach, błotnik, prawy słupek, - 6.800 
zł. Lubin, tel. 0604/34-85-89
FORD FIESTA, 1995 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, uszkodzony przód, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 0606/44-07-09, 
0501/93-94-03
FORD FIESTA, 1997 r., 52 tys. km, 1300 ccm, Enduro, zielo
ny metalic, klimatyzacja, welurowa tancerka, alum. felgi, RM, 
książka serwisowa, lakierowane zderzaki i lusterka, atrakc. 
wygląd, w kraju od 2 dni, 2 elementy do lakierowania, • 18.000 
zł. Kępno, tel. 062/781-27-03,0606/49-89-13 
FORD FIESTA, 1997 r., 1800 ccm, diesel, biały, wspomaga
nie, el. otw. szyby, centralny zamek, klimatyzacja, uszkodzo
ny 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 zwolniony 
z opłaty skarbowej, • 18.000 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 
w godz. 9-17, 0603/60-78-74
FORD FOCUS, 1999 r., 48 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny 
metalic, kombi, 4 poduszki powietrzne, klimatyzacja, pełne 
wyposażenie el., aluminiowe felgi, radio z CD, centralny za
mek, immobilizer, uszkodzony, .na chodzie”, - 33.500 zł. 
Ostrzeszów, tel. 062/730-27-92,0601/7240-02 
FORD FOCUS KOMBI, 1999 r., 37 tys. km, 1800 ccm, turbo 
D, srebrny metalic, centr. zamek, klimatyzacja, wspomaga
nie, el. otw. szyby, ABS, radio, sprawny, - 33.500 zl (zwolnie
nie z opłaty skarb.). Ostrzeszów, tel. 062/730-30-78, 0601/
25-95-69
FORD MONDEO, 1993 r., 98 tys. km, 1800 ccm, 16V, grana
towy metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie kier., 
centralny zamek, uszkodzony tylny błotnik i zderzak - 3.800 
DEM ♦ cło i transport. Góra, tel. 065/543-33-02 
FORD MONDEO, 1993 r., 113 tys. km, 1800 ccm, 16V, kolor 
grafitowy metalic, do sprowadzenia z Niemiec, lekko uszko
dzony tył, sprawny w 100%, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i 
fotel kierowcy, ABS, klimatyzacja, szyberdach, 2 podłokietni
ki, poduszka pow., 5-drzwiowy, po sprowadzeniu - 16.300 zł 
lub 5.200 DEM. Lwówek Śląski, tel. 0607/06-07-44, 06021
63-01-69
FORD MONDEO, 1993 r., 1800 ccm, DOHC, 16V, kolor grafi
towy metalic, uszkodzony lewy przód, 5-drzwiowy, 2 podusz
ki pow., klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
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 KOMBI, 1994 r., 1800 ccm, benzyna, biały, 
inst. gazowa, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, klimatyzacja, 
welurowa tapicerka, el. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie, RM, sprowadzony w całości, uszkodzony silnik, -
14.400 zł łub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/736-32-32,0603/
18-33-86
FORD MONDEO, 1994 r., 81 tys. km, 1800 ccm, 16V, czamy 
metalic, ABS, klimatyzacja, poduszka pow. (cała), el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, wspomaganie, uszkodzony tylny zderzak 
• 5.000 DEM + do i transport. Góra, tel. 065/543-3241 
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 podatku lub 
zamienię na mniejszy, w tej cenie. Ostrów Wlkp., tel. 062/ 
739-61-30
FORD MONDEO Ghia, 1996 r., 1800 ccm poobjany, uszko
dzony dach, -15.700 zł. Nysa. tel. 0606/37-8143 
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- 
58,0609/28-92-48
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, nie
bieski metalic, 105 KM, szyberdach, alarm + pilot, welurowa 
tapicerka, uszk. przód prawy, „na chodzie”, nowy reflektor, 
kierunkowskaz, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 347-92-35, 0600/
26-29-75
FORD PROBE, 1989 r., 2200 ccm, czerwony, pełne wyposa
żenie elektr., tempomat, klimatyzacja, 3-stopniowe zawiesze
nie, deska digital, komputer, scaner, wersja amerykańska, 
lekko uszkodzony błotnik, do lakierowania przód, pęknięta 
szyba, w pełni sprawny, zarejestrowany, • 8.200 zł. Wałbrzych, 
tel. 0502/43-39-81 .
FORD PROBE, 1995 r., 82 tys. km, 2000 ccm, 16V, granato
wy metalic, aluminiowe felgi, pełne wyposażenie elektr., atrak
cyjny wygląd, stan b. dobry, uszkodzony, - 20.000 zł. Wro
daw, tel. 071/78841-65,0605/51-54-25 
FORD SCORPIO, 1989/90 r., 140 tys. km, 2900 ccm, benzy
na, niebieski metalic, klimatyzacja, ABS, skóra, wspomaga
nie kier., lekko uszkodzony przód, .na chodzie”, zarejestro
wany w Polsce, - 6.500 zł. Wrodaw, tel. 071/349-23-05,0502/ 

.55-96-64
FORD SCORPIO, 1993 r., 2000 ccm, granatowy, klimatyza
cja, automatic, skórzana tapicerka, lekko uszkodzony przód, 
na chodzie, - 8.800 zł. Wrodaw, tel. 071/372-87-60 
FORD SIERRA, 1984 r., 3000 ccm, benzyna, czerwony, uszko
dzony silnik, szyberdach, 5-biegowy, komputer, kpi. dokumen
tacja, ważne OC, przegląd do i 0.05.2.002 r, - 2.500 zł. Wro
cław, tel. 0604/24-31-86
FORD SIERRA, 1985 r., 93 tys. km, 1600 ccm, benzyna, dem- 
noniebieski, stan dobry, szyberdach, nowe opony, na białych 
tablicach, lekko uszkodzone drzwi kierowcy, - 1.500 zł. Ja
wor, tel. 076/870-16-60
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel, czerwony, 3 drzwi, 
uszkodzony silnik, stan dobry, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 071/
348-42-16
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, is, srebrny metalic, Za
charka do poprawek, zniszczona tapicerka, fotele kubełko
we, 3-drzwiowy, zarejestrowany, „ńa chodzief , spoiler, spor
towa kierownicza, obrotomierz, - 2.350 zł. Wrocław, tel. 0601/
21-75-42, 071/348-26-11
FORD SIERRA, 1986 r., 2000 ccm, biały, 3-drzwiowy, uszko
dzony prawy tył, sprawny, zarejestrowany, ważny przegląd, -
3.700 zł. Nowogród Bobrzański, woj. lubuskie, tel. 0602/
50-13-69
FORD SIERRA, 1986 r., 2300 ccm, biały, pełna dokumenta
cja, ,na chodzie”, uszkodzony, hak, szyberdach, 3-drzwiowy, 
- 2.200 zł. Opole, tel. 0601/40-11-86 .
FORD SIERRA, 1986 r., 1600 ccm alarm, centr. zamek, inst. 
gazowa, uszkodzona panewka, stan dobry, - 4.000 zł. Legni
ca, tel. 0602/73-09-63
FORD SIERRA, 1987 r. po wypadku, - 2.500 zł. Komorów, 
gm. Mikstat, tel. 0603/04-73-09 
FORD SIERRA, 1988 r., 2000 ccm, EFI, czerwony, wspoma
ganie, szyberdach, centralny zamek, uszk. przód, zarejestro
wany w kraju, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r„ 200 tys. km, 2000 ccm,

wtrysk, bordowy metalic, uszkodzony lewy tył, - 3.200 zł. Le
gnica, tel. 076/852-57-28,0604/14-67-71 
FORD SIERRA SEDAN, SKŁADAK, 1989 r., 1800 ccm, ben
zyna, ciemnoniebieski, 4-drzwiowy, mocno uszkodzony przód, 
kpi. dokumentacja, - 2.500 zl. Szlichtyngowa, tel. 0605/
29-85-73
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 2000 ccm, E. kolor grafitowy 
metalic, uszk. lewy bok, silnik „na chodzie', przegląd do
01.2002 r., zarejestrowany w kraju, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 
0602/12-51-35
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 2000 ccm, czerwony, zareje
strowany jako ciężarowy, uszkodzony, - 3.000 zl. Środa Ślą
ska, tel. 071/317-33-07 wieczorem 
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 1800 ccm, wtrysk, CLX, moc
no uszkodzony przód (bardziej prawa strona), aluminiowe felgi 
z szerokim rantem, poszerzony tył, ciemne szyby, relingi da
chowi, szyberdach, zarejestrowany, 2 silniki z dokumentacją 
gratis, • 4.500 z ł , do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 
071/348-26-11
FORD TAUNUS 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 TAURUS, 1988 r., 78 tys! km, 2500 ccm, benzyna, czar
ny, uszkodzona szyba czołowa, kierunkowskazy, pompa wod
na, ABS, welurowa tapicerka, automatic, hak, inst. gazowa, -
4.800 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0604/35-87-80 
FORD TAURUS, 1988 r., 75 tys. km, 2500 ccm, benzyna, czar
ny, automatic, uszkodzona przednia szyba, brak kierunkow
skazu, nieszczelna pompa wody, zarejestrowany, ważny prze
gląd, inst. gazowa, - 4.800 zł. Wrocław, tel. 0608/65-67-39 
FORD TRANSIT, 1979 r., - 1.900 zł. Pisarzowice, tel. 075/ 
742-88-93
FORD TRANSIT, 1981 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, krótki, 
niski, 3-osobowy, hak, ład. 1100 kg, bez silnika, zarejestro
wany. po malowaniu, -1.900 zł. Leśna, tel. 075/721-15-87 
FORD TRANSIT, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, insL gazowa,
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blaszak, niski, krótki, blacharka do małych poprawek, - 2.800 
zł. Wrocław, tel. 071/34-76-17 po godz. 17 
FORD TRANSIT. 1984 r. całkowicie zniszczony, kpi. doku
mentacja, -1.500 zł. Wrodaw, tel. 0503/99-07-05 
FORD TRANSIT, 1986 r., 2500 ccm, diesel przedłużony, po 
wypadku, kpi. uszkodzony, • 2.800 zł. Wrocław, tel. 071/
349-27-14, 0608/07-97-34
FORD TRANSIT, 1988 r., 2000 ccm, biały, bez przeglądu, -
9.000 zł/Wrodaw, tel. 071/788-60-66
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, oszklo
ny, krótki, podwyższony, lekko Uszkodzony silnik, - 900 złi 
Legnica, tel. 0606/43-82-10
FORD TRANSIT, 1990 r„ 240 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, oszklony, 9-osobowy, niski, krótki, hak, uszkodzony silnik, 
• 9.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/483-20-08, 0605/ 
25-59-60
FORD TRANSIT, 1993 r., 2500 ccm, diesel mocno uszkodzo
ny, ważny przegląd, w całości lub na części, 8-osobowy, •
13.500 zł. Wrocław, tel. 0604/82-5645 
FORD TRANSIT, 1995 r., 119 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
podwyższony, 2 poduszki pow., centralny zamek, hak, uszko
dzony,’- 10.000 zł + do.JWąsosz, tel. 065/543-74-04 
FORD TRANSIT, 1996 r., 116 tys. km, 2500 ccm, diesel, żół
ty, podwyższony, poduszka pow., wspomaganie, kompletna 
dokumentacja, sprowadzony na nowych zasadach, lekko 
uszkodzona blacharka, • 24.000 zł + VAT od faktury. Uników, 
tel. 043/820-28-82, 0601/32-36-46, 0049/17-19-72-63-14 
Niemcy
FORD TRANSIT, 1996 r., 100 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, 6-osobowy, podwójna kabina, uszkodzony z przodu, do 
sprowadzenia z Niemiec - 6.800 DEM + cło. Wrocław, tel. 
0502/25-8049
FORD TRANSIT 350M, 2000/01 r., 12 tys. km, 2400 ccm, TDi, 
srebrny metalic, najnowszy model, b. mocno uszkodzony lewy 
przód, podwyższony, silnik, skrzynia biegów, most i wał nie 
uszkodzone, kupiony w salonie, faktura zakupu, książka ser
wisowa, karta pojazdu, kpi. dokumentacja, cena nowego
86.000 zł, - 28.900 zł. Wrocław, tel. 0601/70-76-45, 071/ 
348-26-11 w godz. 8-18
HONDA ACCORD, 1988 r. uszkodzony, w całości lub na czę
ści. - 3.200 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-61-21 
HONDA ACCORD, 1990 r., 2200 ccm. wtrysk, srebrny meta
lic, po dachowaniu, uszkodzony lekko przód, lewy tył i dach, 
silnik .na chodzie”, alum. felgi, bogate wyposażenie, sprowa
dzony w całości, zarejestrowany, kpi. dokumentacja, • 4.500 
zł. Wrodaw. tel. 0601/70-7645.071/348-26-11 
HONDA CMC, 1984 r., 1400 ccm, bordowy, 3-drzwiowy, 
uszkodzona lewa strona, - 2.900 zł. Lubin, tei. 076/844-85-33 
HONDA CMC, 1991 r., 1500 ccm, 16V, srebrny metalic, 
uszkodzony przód prawa strona, silnik sprawny, 3-drzwiowy,
5-biegowy, zarejestrowany, aktualny przegląd, - 4.950 zł. 
Wrocław, tel. 0601/21-7542,071/348-34-78 
HONDA CMC, 1999/00 r., 27 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
srebrny, 3-drzwiowy, klimatyzacja, wspomaganie, centralny 
zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, uszkodzony przód, 
koszt naprawy ok. 5.000 zł, eena - 26.900 zł. Wrocław, tel. 
0601/7143-95
HONDA CONCERTO, 1995 r., 96 tys. km. 1800 ccm. TDI, 
srebrny metalic, mocno uszkodzony przód i lekko tył, spro
wadzony w całości, w Polsce 3 lata, ABS, welur, wspomaga
nie, el. reguł, szyby, lusterka, szyberdach, centralny zamek, 
udokumentowane pochodzenie, zarejestrowany, • 6.200 zl. 
Wrodaw, tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 
HONDA PRELUDE, 1986 r., 2000 ccm, 16V, czerwony, po 
wypadku, w całości lub na części, - 5.000 zł. Lubin, tel. 076/ 
847-61-79
HYUNDAI ACCENT, 1997 r., 16 tys. km, 1341 ccm mocno 
uszkodzona lewa strona przednia, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 
339-99-19
HYUNDAI H100,1994 r., 2500 ccm, diesel, biały, 6-osobowy 
+ skrzynia ład., wspomaganie kier., el. otw. szyby, bliźniacze 
koła, brak wału korbowego, na zachodnich tablicach, - 8.000

zł lub zamienię na Audi 80, VW Passata. Przygórze. woj. wał
brzyskie, tel. 0604/59-66-94, 0608/85-95-99 
HYUNDAI PONY, 1984 r. kompl. zniszczony, kompl. dokumen
tacja, -1.100 zl. Nowa Ruda, tel. 074/873-33-65 
HYUNDAI PONY SEDAN, 1991 r„ 1500 ccm, niebieski meta
lic, uszkodzona prawa przednia strona, - 4.800 zł. Gostyń, 
tel. 0603/97-31-96
HYUNDAI SONATA, 1996 r., 90 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebr
ny, sprowadzony w całości, kompletna dokumentacja, uszko
dzone drzwi i szyba przednia, pełne wyposażenie, -14.900 
zł. Wrocław, tel. 310-71-38
IVECO 35-12 TURBODAILY, 1993 r., 150 tys. km, 2500 ccm, 
turbo D, biały, maxi, bliźniacze koła, webasto, eL reg. luster
ka, dużo nowych części, oryg. przebieg, hak, tachograf po 
legalizacji, uszkodzona strona lewa, „na chodzie”, - 25.000 
zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-68-61,0608/23-52-71

IVECO 35-8,1996 r., 2500 ccm, diesel, fioletowy, nowy mo
del, długi, niski, centralny zamelt, wspomaganie kier., el. otw. 
szyby, lekko uszkodzony przód + części, -23:000 2ł. Leszno, 
tel. 0605/08-92-81
JAGUARXJ6,1996 r. Oclony, -35.000 zł. Głogów, tel. 0600/
41-16-63
JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 4WD, 1996 r., 51 tys. 
km, 5200 ccm, kolor wiśniowy metalic, skórzana tapicerka, 
ABS, podwójna klimatyzacja, komputer pokładowy, centralny 
zamek, el. otw. szyby, wspomaganie kier., uszkodzony przód, 
koszt naprawy ok. 10.000 zł, - 53.000 zł. Wrocław, tel. 0601/
67-05-12
JEEP GRAND CHEROKEE, 2000 r., 5 tys. km, 4700 ccm, 
V8, złoty metalic, pełne wyposażenie oprócz nawigacji, uszko
dzony, -100.000 zł lub zamienię. Leszno, tel. 065/529-71-78, 
0601/78-72-75
JELCZ 325 DH, 1987 r., diesel, biały, techn. sprawny, przy
stosowany do transportu zboża, uszkodzony silnik, - 5.000 
zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-65-33,0604/28-30-12 
KAMAZ 5511,1988 r. stan dobry, uszkodzony silnik, • 14.000 
zł. Źródła, gm. Miękinia, tel. 0603/07-30-96 
KIA PRIDE, 1999/00 r., 44 tys. km, 1300 ccm, benzyna, gra
natowy, _gp dachowaniu, silnik, zawieszenie i płyta podłogo
wa nie uszkodzone, kupiony w salonie w Polsce, I rej. i zakup 
w 2000 r., karta pojazdu, „twardy” dowód rejestr, - 7.200 zł. 
Wrocław, tel. 0601/21-7542, 071/348-26-11 w godz. 8-18 
LADA SAMARA, 1992 r., 1300 ccm, benzyna, kolor wiśnio
wy, mocno uszkodzony, z pełną dokumentacją, -1.100 źł lub 
zamienię. Bolesławiec, tel. 075/7 4̂-74-19 
LANCIA THEMA, 1992 r., granatowy, pełne wyposażenie 
oprócz skóry i klimatyzacji • 2.000 DEM + cło. Wrodaw, tel. 
0501/15-56-72
LIAZ. 1992 r. Maxi, ciągnik siodłowy, uszkodzona kabina, w 
całości lub na części, - 7.500 zł. Legnica, tel. 0604/45-12-16 
MAZDA 2000,1995 r., 40 tys. km, 1900 ccm, biały, - 20.000 
zł. Wieruszów, tel. 062/784-51-79 
MAZDA 323 F, 1996 r., 50 tys. km, 1500 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, ABS, centralny zamek, el. otw. szyby, spoiler, lek
ko uszkodzony prawy przód, koszt naprawy -1.400 zł, - 21.000 
zł. Brzeg, woj. opolskie, tel. 0604/20-69-34 
MAZDA 323 F, 1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, po wypadku, • 4.500 zl. Wrocław, tel. 071/ 
■327-79-39,0607/38-53-88
MAZDA 626,1992/93 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 16V, bordo
wy, uszkodzony prawy przód, wszystkie el. dodatki, szyber
dach, serwisowany, alarm, centr. zamek, ABS, • 12.500 zł. 
Lubin, tel. 0608/18-78-39,0601/74-62-50 
MAZDA 626,1996 r., 180 tys. km, 2000 ccm, diesel, granato
wy metalic, uszkodzona maska, wzmocnienie czołowe, zde
rzak, reflektory, chłodnica, silnik sprawny, - 20.000 zł. Bystrzy
ca Kłodzka, tel. 074/811-0741 
O  MERCEDES • skup modeli 123,124,201,210,140 i 

innych (całe lub po wypadku), natychmiastowa 
wypłata gotówki, transport gratis, satysfakcja gwa
rantowana. Wrocław, tel. 0601/77*8740, 0605/
62-00-14 81009381

MERCEDES 123,1979 r. bez silnika, - 1.500 zł. Trzebnica, 
tel. 071/387-08-10,0602/68-90-83 
MERCEDES 126 S, 1987 r., 180 tys. km. 5600 ccm, 8 V, czar
no-szary, uszkodzony przód, do wymiany błotnik lewy, ma
ska, zderzak, lampa lewa, pełne wyposażenie, skóra, klima
tyzacja, ABS, poduszka pow, - 20.100 zł. Wrocław, tel. 071/
352-76-01, 352-70-81
MERCEDES 180 C, 1994 r.. 16V wersja Elegąnce, lekko 
uszkodzony, zarejestrowany w kraju + części, - 28.000 zł. 
Świebodzice, tel. 074/854-15-59,0605/22-21-03 
MERCEDES 190,1983 r., 2000 ccm, benzyna, zielony meta
lic, alum. felgi, centralny zamek, wspomaganie, szyberdach, 
spoilery, hak, uszkodzona membrana pompy w silniku, - 6.700 
zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 
MERCEDES 190,1985 r., 2000 ccm, wtrysk, srebrny metalic, 
instal. gazowa, lekko uszkodzony błotnik, koło lewe tylne, 
automatic, centralny zamek, przyciemniane tylne lampy, el. 
reguł, światła, wspomaganie, kpi. dokumentacja, sprawny ♦ 
nowy błotnik i lakier na całe auto gratis, - 7.700 zł. Wrocław, 
tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 w godz. 8-17 
MERCEDES 190,1986 r., 2500 ccm, diesel, ̂ błękitny metalic, 
uszkodzony lewy przedni narożnik, 5-biegowy, el. otw. szyby, 
hak, - 9.500 zl. Głogów, tel. 076/835-60-50,0602/88-10-00 
MERCEDES 190 E, 1986/87 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny, 
stan dobry, sprowadzony w całości, bez wypadku, uszkodzo
ny silnik, • 7:500 zł lub zamienię na tańszy. Leszno, tel. 065/ 
520-2048,0502/61-39-54
MERCEDES 200123 D, 1978 r., 2000 ccm, diesel, biały, szy
berdach, wspomaganie, uszkodzone lewe przednie zawiesze
nie, do remontu blacharki, - 1.200 zł lub zamienię na Fiata 
126p, Poloneza z instalacją gazową. Kożuchów, tel; 0606/
70-58-16
MERCEDES 200 123,1979/80 r., biały, mocno uszkodzony 
lewy przód, silnik nie uszkodzony, zapłon w stacyjce, zareje
strowany w kraju, ważny przegląd, .twardy” dowód rejestra
cyjny, -1.650 zł. Wrocław, tel. 0601/21-75-42,0601/77-61-54 
MERCEDES 200 123,1981 r., diesel, biały, blacharka do re
montu, zarejestrowany, udokumentowane pochodzenie, „na 
chodzie”, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 071/ 
348-26-11
MERCEDES 200,1995 r., 24 tys. km, 2000 ccm, diesel, srebr
ny, uszkodzony narożnik tylny prawy, 5-biegowy, szyberdach, 
katalizator, ABS, wspomaganie, centralny zamek, alum. felgi, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, klimatyzacja, poduszka pow., 
sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, - 35.000 zł. Wro
cław, tel. 0607/30-89-11
MERCEDES 207 D, 1986 r., 400 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
niebieski, spalone wnętrze, sprawny silnik, po remoncie ka
pitalnym w 99 r„ zarejestrowany, - 5.200 zł. Kożuchów, tel. 
068/355-22-50,0605/41-31-51 
MERCEDES 210,1996 r., 125 tys. km, 2900 ccm, diesel, an
tracyt metalic, okularnik, Avangarde, ksenony, el. reg. luster
ka i szyby, klimatyzacja, skórzana tapicerka, mocno uszko
dzony tył, silnik i przód nieuszkodzone, - 36.800 zł. Wrocław, 
tel. 0601/79-30-14
MERCEDES 240123,1977 r., 2400 ccm, diesel uszkodzony 
silnik, kpi. dokumentacja, • 1.800 źł. Wolsztyn, tel. 0601/
06-92-36, 0502/61-37-68
MERCEDES 240 123,1977 r„ 2400 cćm, diesel rejestracja, 
zniszczony, -1.800 zł. Rębiszów, tel. 0603/25-03-28, woj. je
leniogórskie
MERCEDES 240 123 D, 1982 r. po wypadku, kpi. dokumen
tacja, zarejestrowany, - 2.000 zł. Zgorzelec, tel. 0603/03-67-60 
MERCEDES 240123 D, 1984 r., 179 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, skorodowany, mocno rozbity, przegląd do 06.?001 
r„ silnik i skrzynia biegów w dobrym stanie, - 4.500 zł lub za
mienię na inny, po 1990 i-.. Wrocław, tel. 0503/92-70-00 
MERCEDES 250124,1987/88 r., 220 tys. km, 2500 ccm, die
sel, Zielony metalic, szyberdach eł., wspomaganie, centralny

zamek, RM, welurowa tapicerka, el. reg. lusterka, w kraju od 
2 lat, sprowadzony na mienie, • 13.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0602/72-53-98
MERCEDES 250 C, 1994 r., 2500 ćcm, diesel. 20V, zielony 
metalic, wersja Elegance, klimatyzacja, ABS, EDC, el. otwie
rane szyby, alarm, immobilizer, wspomaganie kier., centralny 
zamek, uszkodzony, poobijany, poduszki pow. bez uszkodzeń, 
w kraju od 6 miesięcy, zarejestrowany, - 29.500 zł. Nowa Ruda, 
tel. 0605/55-55-53
MERCEDES 300 126 SL, 1990 r., 3000 ccm składak 90 r., 
uszkodzony przód, - 14.500 zł lub zamienię. Konin, tel. 063/ 
279-01 1̂5,0603/19-01-10
MERCEDES 300124 D, 1997 r.. 3000 ccm, diesel, bordowy, 
uszkodzony prawy przód, silnik na chodzie, zarejestrowany,
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P O M O C  D R O G O W A
kompletna dokumentacja, - 10.600 zł. Wrocław, tel. 071//
348-42-16
MERCEDES 307 D, 1982 r., 2400 ccm, diesel, kolor kremo
wy, długi, wysoki, uszkodzony dach (do wymiany), - 5.000 zł. 
Zielona Góra. tel. 068/320-94-83 
MERCEDES 320 E KOMBI, 1998 r., 3200 ccm nawigacja, do 
sprowadzenia ze Szwajcarii, • 56.000 zł. Wrodaw, tel. 0606/ 
65-51-02
MERCEDES 410 D, 1995 r., 2900 ccm, biały, po wypadku, 
technicznie sprawny, kontener 4.2x2.2x2.2 m, - 30.000 zł. 
Nysa, tel. 0604/15-69-21
MERCEDES MB 100,1990 r., 277 tys. km, 2200 ccm, niebie
ski, podwyższony, uszkodzony przód z prawej strony, -10.000 
zł. Wrocław, tel. 071/348-54-21 
MERCEDES SPRINTER 208,1995 r., 158 tys. km, 2300 ccm, 
diesel, czarny, blaszak, ABS, wspomaganie, uszkodzona lewa 
strona -10.500 DEM + cło i transport. Góra, tel. 065/543-33-02 
MERCEDES SPRINTER 210,1999 r., 27 tys. km, 2900 ccm. 
TDi, pomarańczowy, skrzyniowy, książka serwisowa, ABS, 
ABD, SRS, EDC. wspomaganie, 2 pod. powietrzne, webasto, 
tachometr, nieeksploatowany w kraju, uszkodzone burty, za
rejestrowany, - 43.000 zł + VAT. Świeradów Zdrój, tel. 0751
781-62-87,0605/03-23-79
MERCEDES ViTO, 2000 r., biały, techn. sprawny, do sprowa
dzenia - 15.000 DEM * cło i transport. Wrocław, tel. 0602/
40-73-54
MITSUBISHI CARISMA GLXI, 1996 r., 60 tys. km, 1600 ccm, 
kolor grafitowy metalic, 2 poduszki powietrzne, ABS, wszyst
kie el. dodatki, centralny zamek, RM, lekko uszkodzony pra
wy przód, 1 rejestracja w 05.1997 r, - 21000 zł. Brzeg, woj. 
opolskie, tel. 0604/20-69-34.
MITSUBISHI ECLIPŚE, 1992 r., 146 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
czerwony, 150 PS, ABS, wspomaganie kier., klimatyzacja, el. 
otw. szyby, lusterka, tempomat, alum. felgi, uszk. prawy przód, 
„na chodzie”, niemieckie tablice, kompletna dokumentacja -
2.300 DEM. Gryfów Śl., tel. 0606/58-24-36, 0049/
17-03-50-63-97
MITSUBISHI GALANT, 1981 r., turbo D silnik do złożenia, -
1.000 zł. Mojesz 42, tel. 0502/67-28-28 
MITSUBISHI GALANT, 1986 r., 1800 ccm, turbo D uszkodzo
ny przód, stan silnika b.dobry, zarejestrowany, kompletna 
dokumentacja, - 4.400 zł. Wrocław, tel. 071//372-87-60 
MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 2400 ccm, wtrysk bogate 
wyposażenie, mocno rozbity, - 2.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/ 
739-95-05
MITSUBISHI GALANT, 1991 r., 125 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, brązowy metalic, uszkodzone prawe drzwi, do malo
wania, koszt naprawy 500 zł, techn. sprawny, zarejestrowa
ny, alarm + pilot, centralny zamek; el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, reg. kierownica, alum. felgi, - 9.600 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0601/87-32-65
MITSUBISHI L300, 1988 r.. 2000 ccm, benzyna, kremowy, 
uszkodzony prawy przód, składak 1994 r, • 2.500 zł. Wro
cław, tel. 0608/16-52-81
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M|TSUBISHI LANCER SEDAN, 1991 r., 160 tys. km, 1800 
cdm, diesel, bordowy metalic, po dachowaniu, silnik „na cho
dzie”, zarejestrowany w kraju, przegląd do 01.2002 r, - 4.800 
zł. Wrocław, teł. 0602/12-51-35 
MITSUBISHI SPACE WAGON. 1987 r.. turbo D przednia, lewa 
strona uderzona, sprawny silnik, -'2.000 zł. Wrocław, tel. 071/
315-60-87 *
MITSUBISHI SPACE WAGON, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, 
srebmy, 7-osobowy, automatic, klimatyzacja, RM. uszkodzo
ny tylny prawy błotnik i zderzak -10.000 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
60-84-94
NISSAN 100 NX, 1992 r., 71 tys. km, 2000 ccm, GTi, biały, 
atrakc. wygląd, ABS, dach Targa, pełne wyposażenie el., 
uszkodzony lewy błotnik, koszt naprawy ok. 1.000 zł, -15.500 
zł. Kalisz, tel. 062/786-11-78
NISSAN 100 NX, 1992 r., 71 tys. km, 2000 ccm. GTi, biały, 
atrakcyjny wygląd, ABS, dach Targa, pełne wyposażenie elek
tryczne, uszkodzony lewy błotnik, koszt naprawy 1.000 zł, -
15.500 zł. Syców, tel. 062/786-11-78 
NISSAN 200 SX, 1990 r., 1800 ccm, turbo E, 16V„ szary me
talic, pełne wyposażenie, 180 kW, bez silnika, • 5.900 zł. Gło
gów, tel. 0602/32-20-31
NISSAN 200 SX, 1990 r., 150 tys. km, 1800 ccm, turbo, czer
wony, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, uszkodzona 
turbina, - 7.000 zł. Głuchołazy, tel. 0604/08-58-98 
NISSAN ALMERA, 1998 r„ 1600 ccm 3-drzwiowy, uszkodzo
ne szyby, lampy,.poobijany, na chodzie, • 18.000 zł. Legnica, 
tel. 0604/40-56-33
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 uszkodzo
ny, „na chodzie”, - 36.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/
593-03-95, 0607/57-63-66
NISSAN DATSUN CHERRY, 1981 r. uszkodzony silnik, stan 
dobry, - 500 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-07-14 
NISSAN LAUREL C-32,1989 r., 365 tys. km, 2800 ccm, die
sel, srebrny metalic, silnik Nissana Patrola, alum. felgi, centr. 
zamek, alarm ♦ pilot, elektr. otwierane szyby, elektr. regulo
wane lusterka, uszkodzone wspomaganie ukł. kierownicze
go, uszkodzona chłodnica, przegląd ważny do 2002 r, - 3.900 
zł.., tel. 074/647-37-54,0604/41-47-12,0606/37-54-76 
NISSAN PATROL, 1987 r., 3300 ccm, diesel uszkodzony błot
nik przedni, zderzak, atrapa, - 16.000 zł. Wrocław, tel. 0600/
50-79-04
NISSAN PRAIRE VAN, 1991 r.. 2000 ccm, brązowy, 4x4, 
wszystkie el. dodatki, tempomat, centr. zamek, wspomaga
nie, uszkodzony kierunkowskaz, zderzak, szyba tylna i bocz
na, - 7.500 zł. Lubin, tel. 0608/17-26-96 
NISSAN PRIMERA GT, 1991 r., 190 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, czamy, lekko uszkodzony lewy bok, ABS. wspomaga
nie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, - 10.000 zł. 
Mysłakowice, tel. 075/713-1042 
NISSAN PRIMERA, 1991 r.. 198 tys. km, 2000 ccm. perłowo- 
czarny, kpi. dokumentacja, sprowadzony w całości, I właści
ciel, uszkodzone drzwi kierowcy, - 10.500 zł. Mysłakowice, 
tel. 075/713-10-42
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1991 r.. 160 tys. km. 2000 ccm, 
wtrysk, 16V po dachowaniu, geometria prawidłowa, alum. felgi, 
ospoilerowany, silnik sprawny, eł. otw. szyby (4). el. reg. lu
sterka i szyberdach, welur, zarejestrowany, kpi. dokumenta
cja, - 6.900 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1991 r. uszkodzony przód, po
dłużnice całe, - 5.400 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-68-11,0606/
23-39-62
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 2000 ccm, czamy, uszkodzony 
przód, bogate wyposażenie, - 8.900 zł. Nysa, tel. 0606/
37-8143
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BIACHARSTWO - LAKIERNICTWO
KABINA LAKIERNICZA, RAMA, WYSOKA JAKOŚĆ, GWARANCJA NA WYKONANĄ USŁUGĘ
B AR D ZO  ATRAKCYJNE CENY - ZADZWOŃ l SPRAWDŹ 

tel. 071/3 98-82-53,0503 972 051 OP010138

NISSAN PRIMERA, 1993 r., 2000 ccm, diesel, granatowy 
metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, lekko uszko
dzony przód ♦ części, -15.000 zł. Leszno, tel. 065/527-12-86 
NISSAN PRIMERA, 1996 r., 80 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
zielony metalic, klimatyzacja, lekko uszkodzony prawy przód, 
zarejestrowany, .na chodzie’ , koszt naprawy • 3.000 zl, -
22.700 zł. Lubin, tel. 076/846-73-14 
NISSAN SUNNY, 1984 r., 1700 ccm, diesel zniszczony, -1.200 
zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0608/72-34-34 

/  NISSAN SUNNY SLX, 1993/94 r., 1600 ccm, 16V, wtrysk, biały, 
uszkodzony dach i lekko przód, geometria prawidłowa, silnik 
.na chodzie’ , I rejestracja w 1994 r., ABS, 5-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, wspomaganie, el. otw. szyby (4), el. reg. lusterka, cen
tralny zamek, alarm, II właściciel, kpi. dokumentacja, - 8.200 
zł. Wrocław, tel. 0601/21-75-42, 071/348-34-78 
NISSAN VANETTE, 1985 r., 2000 ccm, diesel, niebieski, bla
szak, podwyższony, 5-biegowy, boczne drzwi rozsuwane, hak, 
uszkodzony przedni pas, w trakcie remontu, - 2.500 zł. Oła
wa, tel. 0602/59-10-73
OPEL AGILLA, 2000 r., 1 tys. km, 1200 ccm, niebieski meta
lic, 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, 1979 r., 2000 cćm, cytrynowy,-sportowy, 
zadbany, atrakc. wygląd, uszkodzona głowica, pilnie, - 800 
zł. Olszyna Lubańska, tel. 0602/11-74-55 
OPEL ASCONA SEOAN, 1982 r., 1600 ccm, benzyna uszko
dzony z prawej strony, kpi. dokumentacja, - 700 zł. Legnica, 
tel. 0606/96-57-57
OPEL ASCONA SEOAN, 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 z ł, do uzgodnie
nia. Wrocław, tel. 071/348-34-78,0601/77-61-54 
OPEL ASCONA, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, brązowy meta
lic, instalacja gazowa, opony letnie i zimowe, uszkodzone tyl
ne zawieszenie, • 2.800 zł. Wrocław, tel. 071/355-07-67 
grzecznościowy, 0601/53-58-47 
OPEL ASTRA KOMBI. 1994 r„ 180 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie, poduszka pow., RO, lekko uszkodzona 
tylna klapa, zbita szyba, lakier do poprawek, techn. sprawny, 
ważny przegląd, do sprowadzenia z Niemiec, odbiór w Goer- 
litz - 3.800 DEM + cło. Pieńsk k. Zgorzelca, tel. 075/778-62-81, 
0606/43-36-31
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r„ 128 tys. km, 1600 ccm, szary 
metalic, serwo, centralny zamek, hak, poduszki pow., przery
sowana maska, wspomaganie kier. • 5.800 DEM ♦ cło ok.
6.000 zł. Góra. tel. 065/543-26-69,0601/57-29-32
OPEL ASTRA, 1995 r., 71 tys. km, 1600 ccm, ciemnozielony 
metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, 2 poduszki powietrzne 
cale, lekko uszk. przód, w kraju od 2 tygodni, faktura VAT, •
17.000 zł (zwolnienie z opłat). Świdnica, tel. 074/851-63-87, 
0604/93-87-75
OPEL ASTRA, 1995 r„ 1600 ccm zniszczony, - 6.000 zł. Wro
cław, tel. 0600/34-49-06
OPEL ASTRA KOMBI, 1996 r., 1700 ccm, turbo D, niebieski 
metalic, wspomaganie kier., centralnyzamek, poduszka pow., 
relingi, uszkodzony, do lakierowania błotnik, drzwi, - 23.000 
zł lub zamienię. Leszno, tel. 0605/08-92-81 
OPEL ASTRA TDS, 1996 r., 86 tys. km, 1700 ccm, grafitowy 
metalic, sedan, centralny zamek, wspomaganie kier., szyber
dach, RO, poobijany, do sprowadzenia, z cłem i transportem
- 19.800 zl. Unikowice, tel. 077/431-63-78, 0606/19-96-14, 
woj. opolskie •“
OPEL ASTRA KOMBI, 1997. ;., 30 tys. km, 1400 cćm, 16V, 
biały, mocno uszkodzony przód, ABS, relingi dachowe, wspo
maganie, - 11.000 zł. Środa śląska, tel. 071/317-24-77 po 
godz. 19
OPEL ASTRA KOMBI, CLASSIC, ̂ 000 r., 43 tys. km, 1600 
ćcm, wtrysk, czerwony, lekko uszkodzony, homologacja na 
ciężarowy, kupiony w salonie, wspomaganie, blokada skrzy
ni biegów, centr. zamek, el. reguł, szyby, światła, relingi da
chowe, roleta bagażnika. RO Blaupunkt, możl. faktura VAT, -
23.800 zł brutto. Wrocław, tel. 0601/70-76-45,071/348-26-11 
OPEL CALIBRA, 1990 r., 140 tys. km, 2000 ccm, 16V, DOHC, 
czerwony, el. otw. szyby i szyberdach, ABS, alum. felgi, cen
tralny zamek, komputer, uszkodzony przód, - 7.000 zl. Biela
wy, gm. Siedlisko, tel. 068/388-31-24 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 100 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czerwony, 115 KM, el. reg. szyberdach, centralny zamek, el. 
reg. lusterka, ABS, wspomaganie, alum. felgi, pęknięte szkło 
w lamoie, do sprowadzenia z Niemiec, aktualny TUV, stan b. 
dobry, cena - 4.100 DEM lub 13.200 zł na gotowo. Chojnów, 
tel. 076/818-75-32 po godz. 20,0602/29-71-47 
OPEL CALIBRA, 1992 r., 100 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
fioletowy metalic, 105 KM, el. reg. szyberdach, centralny za
mek, el. reg. lusterka, ABS, wspomaganie, alum. felgi, RM, 
do sprowadzenia z Niemiec, aktualny TUV, stan b. dobry, -
14.200 zł. Chojnów, tel. 076/818-75-32 po godz. 20, 0602/
29-71-47
OPEL COMBO, 1997 r., 1400 ccm, benzyna, biały, po dacho
waniu oraz lekko uszkodzony przód, zawieszenie i silnik nie 
uszkodzone, - 7.700 zł. Wrocław, tel. 0601/21-75-42, 071/
348-34-78
OPEL CORSA, 1994 r., 83 tys. km, 1200 ccm, benzyna, ciem
noniebieski, 4-drzwiowy, szyberdach, 2 poduszki pow., el. otw. 
szyby, uszkodzony błotnik, do sprowadzenia z Niemiec, -
14.500 zł. Wijewo, tel. 0603/58-00-07 
OPEL CORSA, 1995 r., 1500 ccm, diesel, czerwony, elektr. 
regulowane lusterka, alum. felgi, centr. zamek, sprowadzony, 
cło opłacone, nie zarejestrowany, w trakcie naprawy, -19.500 
zł. Wrocław, tel. 071/355-68-10 lub Prochowice, 076/ 
858-44-51
OPEL CORSA, 1997 r., 53 tys. km, 1700 ccm, diesel, wiśnio
wy, 5-drzwiowy, -18.800 zł + ok. 2.000 zł naprawa, (zwolnie
nie z opłaty skarb.). Ostrzeszów, tel. 062/730-30-78, 0601/
25-95-69
OPEL CORSA, 1998 r., 1000 ccm, 12V, granatowy, 3-drzwio
wy, uszkodzone prawe kolo, do sprowadzenia z Niemiec, cena
- 6.300 DEM + cło. Bolesławiec, tel. 0502/26-20-73
OPEL CORSA, 1998/99 r., 57 tys. km, 1400 ccm, czerwony,
5-drzwiowy, hak, 2 poduszki pow., 5-biegowy, kompletna do
kumentacja, mocno rozbity przód, - 12.700 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73,0603/23-45-49 
OPEL KADETT, 1980 r., 1300 ccm, benzyna, -1.000 zł. Wro
cław, tel. 071/336-26-17
OPEL KADETT, 1983 r., 1600 ccm, srebrny, 3-drzwiowy, szy
berdach, siedzenia Recaro, ospoilerowny, lekko uszkodzony 
tył, stan dobry, - 3.000 zł. Gorzów Wlkp., tel. 0503/76-81-66 
OPEL KADETT SEDAN, 1986/87 r., 1600 ccm, diesel, czer
wony, po dachowaniu, kpi. dokumentacja, .twardy” dowód 
rejestracyjny, sprawny, - 3.650 zl. Wrocław, tel. 0601/77-61-54, 
071/348-26-11
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r.. 1600 ccm, diesel, mocno 
uszkodzony, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 0600/34-49-06 
OPEL KADETT GSI, 1988/89 r., 2000 ccm, benzyna, srebr
ny, uszkodzonym prawy przód, przegląd do 2002 r., .twardy" 
dowód rej., sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, • 2.800 
zł. Legnica, tel. 0608/70-62-07 
OPEL KADETT, 1989 r., 105 tys. km, 1700 ccm, diesel uszko
dzony przód, bez prawa rejestracji, na części, • 990 zł. Wro
cław, tel. 357-15-12
OPEL KADETT GSI, 1989 r., 1800 ccm, czarny metalic, de
ska digital, szyberdach, welurowa tapicerka, alum. felgi, bla
charka do małych poprawek, kpi. dokumentacja, • 5.500 zł. 
Lubin. tel. 076/749-51-98,0600/38-49-43/
OPEL KADETT, 1989 r., 1400 ccm, benzyna, biały, kombi, 
uszkodzony przód, udokumentowane pochodzenie, - 3.500 
zł. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41,312-63-41 
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm lekko uszkodzony, - 5.500 
zł. Wrocław, tel. 0600/34-49-06 
OPEL KADETT, 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, kolor 
wiśniowy, po wypadku, do remontu, alarm, centralny zamek,

> ABS, wspomaganie, welurowa tapicerka,»- 4.500 zł. Pastu
chów, gm. Jaworzyna śl., tel. 0502/43-39-56 
OPEL KADETT FRISCO, 1991 r., 80 tys. km, 1600 ccm, bia

ły, uszkodzona przednia szyba, stan ogólny b. dobry, • 6.800 
zł. Legnica, tel. 0603/30-48-23 
OPEL OMEGA SEDAN, 1987 r., 3000 ccm, srebrny, sprowa
dzony w całości, pełne wyposażenie el., szyberdach, kompu
ter, uszkodzony silnik, - 3.900 zł. Wrocław, tel. 0606/60-13-92 
OPEL OMEGA, 1987 r., 2000 ccm, złoty, do drobnych popra
wek, el. lusterka, wspomaganie kierownicy, - 6.300 zł. Wro
cław, tel. 0607/20-79-37
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r., 2300 ccm, diesel, niebieski, 
po wypadku, szyberdach, wspomaganie kier., silnik z 1991 r., 
do poprawek, - 5.800 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/
23-45-49
OPEL OMEGA, 1988/89 r., 160 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, automatic, ABS, wspomaganie, kom
puter, welur, tylny śpoiler, 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 KOMBI, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk, czerwony, 
uszkodzony lewy przód, - 4.200 zł. Janowiec k. Żagania, tel. 
068/378-04-02
OPEL OMEGA, 1989 r.. 2000 ccm, granatowy, uszkodzony 
prawy przód, centralny zamek, wspomaganie, .twardy” do
wód rejestr., zarejestrowny, - 4.400 zł. Wrocław, tel. 0601/
21-75-42, 071/348-34-78
OPEL OMEGA COMBI, 1990 r., 2300 ccm, diesel, biały, tur
bo, intercooler, centralny zamek, el. lusterka, el. szyby, wspo
maganie, aluminiowe felgi, ABS, relingi, radioodtwarzacz, 
zadbane wnętrze, stuki w silniku, - 8.600 z). Wrocław, tel. 071/
348-42-16
OPEL OMEGA, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk, bordowy, lekko 
uszkodzony, zarejestrowany w kraju, koszt naprawy ok. 2.000 
zł, - 7.500 zł. Legnica, tel. 0601/55-24-52 
OPEL OMEGA, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
po dachowaniu, alufelgi, nie składak, zarejestrowany, ważny 
przegląd, - 7.800 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
OPEL OMEGA. 1992 r. uszkodzona lewa strona, • 8.200 zł. 
Wrocław, tel. 0601/78-15-96
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 198 tys. km, 2300 ccm, turbo 
D, biały, uszkodzony przód, otarte boczne drzwi (2 strony), 
silnik sprawny, .twardy’  dowód • 10.500 zł, zamienię na techn. 
sprawny, chętnie diesel lub z inst. gazową. Kowary, tel. 075/ 
761-44-89, 0608/48-85-78
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 2000 ccm mocno rozbity, za
rejestrowany, - 4.900 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/
23-45-49
OPEL OMEGA B, 1994 r., 2000 ccm, niebieski, uszkodzony 
przód, prawa strona, koszt naprawy ok. 3.000 zł, alum. felgi, 
szyberdach, welurowa tapicerka, radio, - 18.000 zł. Bolesła
wiec, tel- 0603/51-97-06,0604/97-06-97 
OPEL OMEGA KOMBI. 1996 r., 110 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
grafitowy metalic, uszkodzony, zarejestrowany, pełna doku
mentacja, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 20.500 zł. Boż
ków. teL 074/872-30-46
OPEL REKORD KOMBI, 1979 r., 2000 ccm, benzyna inst. 
gazowa, uszkodzony błotnik i maska, .na chodzie", -1.000 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-19-91,0604/32-01-93 
OPEL REKORD KOMBI, 1984 r., 1987 ccm, niebieski, całko
wicie zniszczony, spalony, kpi. dokumentacja, nowy typ nad
wozia ♦ aktualny przegląd i OC, • 1.000 zł. Opole, tel. 0603/
41-08-29
OPEL TIGRA, 1997 r., 1400 ccm, wtrysk, 16V, niebieski me
talic, alum. felgi, centr. zamek, szyberdach, pod. powietrzne, 
elektr. otwierane szyby, elektr. regulowane lusterka, lekko 
uszkodzony • 7.900 DEM + cło lub na gotowo 28.000 zł. Wro
cław, tel. 071/355-68-10
OPEL VECTRA, 1989 r., 180 tys. km, 1800 ccm, granatowy 
metalic, uszkodzony lewy bok i tył, • 4.800 zł. Lubin, tel. 076/ 
724-65-40
OPEL VECTRA, 19.91 r.. 120 tys. km, 1600 ccm, błękitny 
metalic, po wypadku, - 4.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0603/
41-85-89
OPEL VECTRA GT. 1991/92 r., 120 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
grafitowy metalic, 115 KM, 5-drzwiowy, ABS, wspomaganie, 
szyberdach, centralny zamek, RM, welurowa tapicerka, ku
bełkowe fotele, - 10.700 zł. Chojnów, tel. 076/818-75-32 po 
godz. 20,0602/29-71-47
OPEL VECTRA SEDAN, 1992 r., 130 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, beżowy metalic, wspomaganie, przetarty lewy bok, -
10.500 zł. Wrocław, tel. 0601/76-14-56 
OPEL VECTRA, 1993/94 r.. 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wiśniowy metalic, ABS, centr. zamek, RM, lekko uszkodzony 
przedni lewy błotnik, do sprowadzenia, cena - 2.400 DEM. 
Bolesławiec, tel. 0607/06-07-15 
OPEL VECTRA, 1996 r., 1800 ccm, kolor wiśniowy, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, immobilizer, klimatyzacja, -14.000 zł. 
Polkowice, teł. 076/847-92-77 wewn. 115 
OPEL VECTRA, 1997 r., 1600 ccm, 16V, kakaowy, wersja CD, 
klimatyzacja, ABS, centralny zamek, oclony, uszkodzony pra
wy 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 gło
wica, maks. koszt naprawy 3000 zł, 2 poduszki pow., alum. 
felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reflektory, welur, spoile
ry, roleta, RO, halogeny, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, kpi. dokumentacja, • 28.500 zł. Wrocław, tel. 0601/
70-76-45, 071/348-34-78
OPEL VECTRA, 1998 r., 1600 ccm, zielony metalic, ABS, 2 
poduszki pow. (całe), el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspo
maganie, lekko uszkodzona prawa przednia strona -10.000 
DEM + cło i transport. Góra, tel. 065/543-32-41 
OPEL VECTRA BII, 1999 r., 30 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
16V, srebrnoperłowy, sedan, oclony, dokumentacja, nie reje
strowany, uszkodzona lewa strona, koszt naprawy + części 
ok. 8.000 zł, ABS, komputer, klimatyzacja, 4 poduszki pow., 
el. otw.'szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek + pilot, oryg. ra
dio, reg. kierownica, wspomaganie, • 32.000 zł. Pieńsk, tel. 
075/771-88-67,0602/66-53-59 
OPEL VECTRA KOMBI, 2000 r., 36 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
granatowy metalic, ABS, centralny zamek, 4 poduszki po
wietrzne (całe), wspomaganie, uszkodzony lewy tył, cena -
14.000 DEM + cło i transport. Góra, tel. 065/543-33-02 
OPEL VECTRA, 2000 r., 35 tys. km, 1800 ccm. 16V, biały, 
klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 4 poduszki 
pow. (całe), centralny zamek, wspomaganie, uszkodzona lewa 
przednia strona • 14.000 DEM + cło i transport. Leszno, tel. 
0502/16-00-17
PEUGEOT 106 XR, 1993 r., 120 tys. km. 1100 ccm, zielony 
metalic, 3-drzwiowy, RM, el. otw. szyby, szyberdach, lekko 
uszkodzony przód, sprawny, • 7.000 zi. Jawor, tel. 0603/
22-97-24
PEUGEOT 206,1999 r., 1900 ccm, diesel, biały, poobijany, 
techn. sprawny, cena 21.000 FRF ♦ cło i transport. Wałbrzych, 
tel. 0604/77-39-30
PEUGEOT 206 XN, 2000 r. kupiony w salonie, do lakierowa
nia 2 błotniki, maska, klapa tylna, - 23.400 zł. Jawor, tel. 0608/
47-35-53 v
PEUGEOT 306,1997 r., 78 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, wersja Signature, po lekkim dachowaniu, ,na cho
dzie", I właściciel, 3-drzwiowy, alum. felgi z szerokim rantem, 
ciemne lampy, sportowy układ wydechowy, zderzaki i luster
ka w kolorze nadwozia, el. reguł, szyby, lusterka, RO, alarm, 
klimatyzacja zarejestr. w Polsce, atrakcyjny wygląd -13.900 
zł. Wrocław, tel. 0601/70-76-45,071/348-34-78 
PEUGEOT 306,1999 r., 20 tys. km, 1400 ccm, bordowy me
talic, ABS, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, uszko
dzony bok, jeżdżący, • 18.900 zl (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Ostrów Wlkp., tel. 062/782-92-72, 0601/56-10-47, 0603/ 
94-07-67
PEUGEOT 405 GRD, 1989 r., 1900 ccm, diesel mocno uszko
dzony lewy przód, silnik i skrzynia biegów nie uszkodzone, 
zarejestrowany, - 3.700 zł. Wrocław, tel. 0601/77-61-54 
PEUGEOT 405 KOMBI. 1990/91 r.. 1600 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, relingi dachowe, stan techn. dobry, kpi. 
dokumentacja, zarejestrowany, do drobnych poprawek (zbity 
kierunkowskaz, pęknięty spoiler przedniego zderzaka), tech
nicznie sprawny, - 7.200 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84,071/
348-34-78
PEUGEOT 405 GRI, 1991 r., 140 tys. km, 1900 ccm, czerwo

ny, uszkodzony lewy tył, 2 szyby, belka, - 4.500 zł. Wrocław, 
tel.363-29-98
PEUGEOT 405,1991 r., 17 tys. km, 1600 ccm, niebieski, po 
wypadku, do remontu, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 0602/55-38-90 
PEUGEOT 405,1991 r., 1600 ccm mocno uszkodzony, -4.000 
zł. Wrocław, tel. 0604/92-47-03 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1995 {., 1900 ccm, diesel po remon
cie blacharki, do malowania, - 13.500 zł. Kędzierzyn-Koźle, 
tel. 077/482-38-14,0604/09-01-87 
PEUGEOT 605,1993 r., 60 tys. km, 2000 ccm, zielony, pełne' 
wyposażenie, do poprawek, • 10.900 zł. Legnica, tel. 0603/
30-48-23
PEUGEOT 605,1996 r., 92 tys. km, 2000 ccm, 16V. kolor wi
śniowy, szyberdach, centralnyzamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, drewno, halogeny, uszkodzony lewy tylny wahacz -
8.500 DEM * cło i transport. Góra, tel. 065/543-32-41 
PEUGEOT 806 VAN, 1998 r., 39 tys. km, 2000 ccm. benzyna, 
zielony metalic, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, central
ny zamek, wspomaganie, wszystkie el. dodatki, ABS, książka 
serwisowa, techn. sprawny, uszkodzony, - 36.000 zł. Syców, 
tel. 062/785-29-14,0601/79-75-12 
PEUGEOT BOXER MAXI, 1995 r., 97 tys, km, 2500 ccm, die
sel. biały, I właściciel w kraju, rejestracja do 02.2002 r., lekko 
uszkodzony, - 23.500 zł. Lubin, tel. 0604/80-56-74 
PEUGEOT BOXER, 1996 r., 2500 ccm, turbo D, biały, długi, 
wysoki,.blaszak, przebite numery nadwozia, pełna dokumen
tacja, • 28.000 zł. Legnica, tel. 0604/29-99-07 
PEUGEOT EXPERT, 1999 r., 80 tys. km, 1900 ccm, TD, białym 
ciężarowy, 6-osobowy, wspomaganie, el. otw. szyby, central
ny zamek, uszkodzony, faktura VAT, kupujący zwolniony z 
opłaty skarbowej, - 28.500 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 
w godz. 9-17,0603/60-78-74
PEUGEOT J5 ,1988 r., 120 tys. km, 2500 ccm, diesel, szary, 
po wypadku, uszkodzona kabina i skrzynia ładunkowa, silnik 
i skrzynia biegów stan b. dobry, - 3.100 zł. Małuszyn, gm. 
Trzebnica, tel. 071/312-06-51,0601/87-43-67 
PEUGEOT PARTNER, 1999 r„ 60 tys. km, 1900 ccm, diesel
2-osobowy, częściowo przeszklony, uszkodzony, faktura VAT, 
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 19.800 zł. Odola
nów, tel. 062/733-30-51 wgodz. 9-17,0603/60-78-74 
POLONEZ, 1986 r. po remoncie kapitalnym silnika, 5-biego
wy, uszkodzony dach i drzwi, - 500 zł. środa śląska, tel. 071/
317-40-37 wieczorem, 076/871-91-75 Ujazd Górny 
POLONEZ SLE, 1987 r., 1481 ccm, benzyna, niebieski, hak, 
przegląd do 11.2001 r., 5-biegowy, stan silnika b. dobry, nad
wozie do kapitalnego remontu + Fiat 125p, uszkodzony sil
nik, dobre nadwozie, * 600 zł razem. Zbąszyń, tel. 0608/
83-25-49
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm, biały, uszkodzone mocowanie 
drążka skrętnego, przednie zawieszenie, - 850 zł lub zamie
nię na części do Skody 105, sprzęt RTV, tel. kom.. Leśna, tel. 
0607/40-96-63
POLONEZ, 1992/94 r., 1600 ccm, benzyna, kolor wiśniowy, 
uszkodzone prawe przednie drzwi, miejscami skorodowany, 
inst. gazowa (butla w miejscu na koło zapasowe), - 2.600 zł 
lub zamienię na komputer. Kowary, tel. 075/761-44-89,0608/ 
48-85-78
POLONEZ CARO, 1992 r. kompletnie zniszczony, udokumen
towane pochodzenie - 350 zł. Wrocław, tel. 0605/82-49-57 
POLONEZ CARO, 1993 r., 1500 ccm, GLE, bordowy, uszko
dzony przód, silnik .na chodzie", zarejestrowany, ważny prze
gląd, korozja, - 900 zł. Głogów, tel. 0J6/832-11-15, 0600/
43-35-85
POLONEZ CARO. 1994 r. nadwozie z silnikiem, kpi. doku
mentacja, - 800 zł. Wrocław, tel. 0606/68-92-45 
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 1600 ccm ałum. 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, części nie do odzy
sku, udokumentowane pochodzenie - 500 zl. Wrocław, tel. 
0605/82-49-57
POLONEZ CARO, 1994 r., 70 tys. km, 1500 ccm, zielony, 
alarm, centralny zamek, zadbane wnętrze, hamulce i most 
Lucas, uszkodzony prawy przód, pełna dokumentacja, -1.750 
zł. Wrocław, tel. 071/788-80-33,0602/81-54-43 
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 1600 ccm, czerwony, mocno 
uszkodzony przód, silnik cały, dodatkowo częśd potrzebne 
do naprawy, - 2.200 zł lub zamienię. Oleśnica, tel. 0607/
04-21-23
POLONEZ CARO, 1995 r., 109 tys. km, 1600 ccm, granato
wy, po wypadku (przód, lewa strona), - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
0607/62-79-49
POLONEZ CARO GLE, 1995 r.. 44 tys. km, 1600 ccm, bordo
wy metalic, po wypadku, silnik sprawny, oryginalny przebieg,
I właściciel, Mul-T-Lock, aktualny przegląd, oryginalny prze
bieg, zarejestrowany, udokumentowane pochodzenie, - 2.400 
zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
POLONEZ CARO. 1995/96 r., 60 tys. km. 1400 ccm, 16V, 
bordowy metalic, silnik Rover, spalona komora silnika i przód, 
zarejestrowany, • 2.200 zł. Lączany, woj. opolskie, tel. 0602/
82-54-37
POLONEZ TRUCK. 1993 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy, 
inst. gazowa, skrzynia zabudowana (dł. 2.5 m), uszkodzony 
prawy przód, - 2.000 zł. Nysa, tel. 077/433-37-64 
POLONEZ TRUCK, 1999 r„ 27 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
zielony, uszkodzony lewy przód, 5-osobowy, aluminiowe bur
ty, faktura VAT, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 0602/66-67-96 
PONTIAC FIREBIRD, 1991 r., 3100 ccm uszkodzony, - 6.500 
zł. Wrocław, tel. 0600/34-49-06 
PONTIAC TRANS SPORT. 1994 r„ 3800 ccm do poprawek, 
pełne wyposażenie, sprawny, • 22.000 zł lub zamienię na 
Mercedesa 124, diesel. Ząbkowice śląskie, tel. 074/ 
815-35-74,0605/05-53-61
RENAULT 11,1988 r., 120 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebie
ski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, el. otw. szyby, centr. 
zamek, wspomaganie, alarm, nowe opony, halogeny, do la
kierowania lewy przód, stan dobry, - 6.800 zł. Legnica, tel. 
076/722-95-33,0604/80-17-56 po godz. 18 
RENAULT 18,1983 r., 1600 ccm uszkodzony przód, • 300 zł. 
Piława Dolna, tel. 0603/69-27-88 
RENAULT 18 KOMBI, 1983 r„ 190 tys. km, 2068 ccm, diesel 
kpi. dokumentacja, zniszczony, -1.000 zł. Wrocław, tel. 0503/ 
99;07-05
RENAULT 19,1989 r., 1900 ccm, diesel 5-drzwiowy, kpi. do
kumentacja, mocno rozbity, - 3.500 zł. Lubin, tel. 0604/
34-85-89
RENAULT 19,1989 r., 200 tys. km, 1900 ccm, diesel, niebie
ski metalic, uszkodzony przód, szyberdach, dzielona tylna 
kanapa, 5-drzwiowy, zarejestrowany w kraju, - 5.700 zł. Wro
cław, tel. 0604/36-89-38
RENAULT 19,1992 r., 102 tys. km, 1400 ccm, perłowoczar- 
ny, 3-drzwiowy, radio, welurowa tapicerka, zadbany, lekko 
uszkodzone drzwi prawe, techn. sprawny, - 7.500 zł. Bojano
wo, tel. 065/545-67-88,0604/32-81-57 
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 19,1994 r., 98 tys. km, 1700 ccm, zielony metalic, 
uszkodzona klapa tylna, błotnik tylny lewy i ścianka tylna, •
8.800 zł. Lubin, tel. 0607/25-23-34 
RENAULT 19 SKŁADAK, 1994 r., 1400 ccm zarejestrowany, 
bez podzespołów, - 2.600 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
RENAULT 20, 1984 r., 2000 ccm, benzyna, złoty metalic, 
mocno uszkodzony, + drugi silnik 2.1 D, uszkodzony, z doku
mentacją, - 900 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-74-19 
RENAULT CLIO, 1991 r., 130 tys. km, 1900 ccm, diesel, mor
ski metalic, centralny zamek, wspomaganie, 5-drzwiowy, do 
malowania 3 elementy - 2.800 DEM + cło. Chojnów, tel. 0606/
33-09-54
RENAULT CLIO, 1997/98 r., 1100 ccm, wtrysk, perłowowi-
śniowy, 5-drzwiowy, zarejestrowany, - 12.300 zł. Konin,-tel.
063/279-01-15,0603/19-01-10
RENAULT CLIO, 2000 r., 1200 ccm uszkodzony prawy przód,
kupiony w salonie, • 18.500 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/
482-38-14, 0604/09-01-87

RENAULT LAGUNA, 1994 r„ 88 tys. km, 1800 ccm, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, ABS, centralny zamek ♦ pilot, wspoma
ganie, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, spoiler, uszko
dzony przód • 5.800 DEM + cło i transport. Góra, tel. 065/ 
543-32-41
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1996 r., 106 tys. km, 1800 ccm. 
benzyna, wiśniowy metalic, centralny zamek + pilot, wspo
maganie, relingi, roleta bagażnika, 2 poduszki pow., lekko 
uszkodzony przód, cena - 8.000 DEM, do sprowadzenia z 
Niemiec, - 25.000 zł (na gotowo). Chojnów, tel. 0604/57-87-42 
RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r., 1600 ccm, perłowo- 
bordowy, uszkodzony przód, - 16.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/385-59-75
O  RENAULT R 310 T, 1989 r. po wypadku, - 14.300 zł + 

VAT (cena do uzgodnienia). Zielona Góra, tel. 0681
372-16-11,372-06-58 80005971

RENAULT SAFRANE, 1994 r., 140 tys. km, 2100 ccm, turbo 
D, srebrny metalic, kpi. dokumentacja, lekko uszkodzony, -
15.500 zł lub zamienię na busa albo Opla Omegę B. Konin, 
tel. 063/279-01-15,0603/19-01-10
RENAULT SAFRANE RŃ, 1994 r., 170 tys. km, 2000 ccm, 
kolor grafitowy, uszkodzony, • 7.500 zł. Syców, tel. 0607/ 
60-72-00
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 poduszki 
powietrzne, klimatronic, welur, alum. felgi, halogeny, lekko 
uszkodzony, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 36.000 
zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0603/60-78-74 
RENAULT SCENIC. 1997 r.. 44 tys. km,1600 ccm, benzyna, 
perłowoniebieski, bogate wyposażenie, lekko uszkodzony 
przód, .na chodzie" - 11.500 DEM * cło. Zielona Góra, tel. 
068/385-59-75
RENAULT TRAFIĆ MAXI, 1991 r., 180 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, biały, uszkodzony lewy przód, stan silnika i skrzyni 
biegów dobry, - 7.750 zł. Legnica, tel. 0602/23-11 -56 
RENAULT TRAFIĆ, 1994 r., 2500 ccm, diesel maxi, po poża
rze, zarejestrowany, sprowadzony w całości, karta pojazdu, 
.twardy" dowód rejestracyjny, • 6.200 zł, do uzgod.. Wrocław, 
tel. 0601/78-82-84
RENAULT TRAFIĆ, 1996 r., 126 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, 3-osobowy, przedłużany, podwyższany, częściowo prze
szklony, lekko uszkodzony, faktura VAT, kupujący zwolniony 
z opłaty skarbowej, - 22.000 zł. Odolanów, teł. 062/733-30-51 
wgodz. 9-17,0603/60-78-74
ROVER 216IS, 1997 r., 1600 ccm, wtrysk, kolor morski me
talic, po wypadku, centralny zamek, el. otw. szyby, el. otwie
rany szyberdach, wspomaganie kier., el. reg. lusterka, ABS, 
RO, 5-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, alum. felgi, 
automatic, uszk. skrzynia, - 17.500 zł. Zawadzkie, tel. 077/ 
463-42-02
ROVER 620,1996 r., 2000 ccm, SDi, wiśniowy metalic, kli
matyzacja, wspomaganie, ABS, c. zamek, pełne wyp. elektr., 
poduszka powietrzna i inne dodatki, uszkodzony, -19.500 zł. 
Kowalew k. Pleszewa, tel. 062/742-51-56,0607/73-64-84 
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, 1995 r., 102 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
fioletowy metalic, serwo, centralny zamek, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, uszkodzony błotnik, 2 poduszki pow., wspoma
ganie, cena - 5.800 DEM + cło. Góra, tel. 065/543-26-69,0601/
57-29-32
SEAT CORDOBA, 199Ś 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., 1200 ccm uszkodzony przód, • 1.500 zł. 
Długołęka, tel. 0604/92-37-03
SEAT IBIZA, 1989 r., 1200 ccm uszkodzony przód, • 3.500 zł. 
Wrocław, tel. 0604/92-37-03
SEAT IBIZA, 1989 r., 1700 ccm, diesel zniszczony, - 2.000 zł. 
Wrocław, tel. 0603/50-24r52
SEAT IBIZA, 1990 r., czarny, 3-drzwiowy, uszkodzony przód,
• 3.200 zł. Karpacz, tel. 075/761-89-04
SEAT IBIZA, 1993 r., 1200 ccm, srebrny metalic. mocno 
uszkodzony lewy przód, silnik nie uszkodzony, system Po
rsche, zarejestrowany, .twardy" dowód rejestracyjny. - 4.500 
zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36,071/348-34-78 
SEAT IBIZA, 1995/96 r., 130 tys. km, .1900 ccm, diesel, czer
wony, 3-drzwiowy, wspomaganie, immobilizer, RO z CD, el. 
reg. reflektory, zarejestrowany, karta pojazdu, przegląd do
3.2002 r., lekko uszkodzony prawy bok, stan tech. b. dobry, •
18.500 zł. Wrocław, tel. 0603/36-80-89
SEAT IBIZA, 1998 r., 18 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebie
ski, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, ABS, centralny za
mek, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, lekko 
uszkodzony. - 23.000 zł. Syców. tel. 062/785̂ 29-14, 0601/ 
79-75-12
SEAT IBIZA, 1999 r., 30 tys, km, 1600 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, 
el. otw. szyby, uszkodzony przód, - 20.000 zł. Jawor, 0608/
06-42-30, tel. 0049/17-31-84-66-02 Niemcy 
SEAT IBIZA, 1999 r., 14 tys. km, 1900 ccm, niebieski metalic, 
el. otw. szyby, el. rieg. lusterka, centr. zamek, uszkodzony 
zderzak i błotnik tylny • 7.500 DEM + cło. Leszno, tel. 0605/
22-53-65
SEAT LEON, 2001 r., 2000 ccm, 16V, srebrny metalic, alum. 
felgi. 4 poduszki powietrzne, klimatronic, ABS, wspomaganie 
kier., centralny zamek, uszkodzony prawy bok • 12.000 DEM
♦ cło i transport. Leszno, tel. 0502/16-00-17
SEAT TOLEDO, 1992 r.. benzyna, niebieski, uszkodzony 
przód, - 6.400 zł. Wrocław, tel. 0601/79-30-14 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1800 ccm, wtrysk, granatowy, uszko
dzony lewy bok, silnik sprawny, kpi. dokumentacja, zareje
strowany, .twardy" dowód rejestracyjny, przegląd do 11.2001 
r, - 6.600 zl. Wrocław, tel. 0601/70-76-45,071/348-26-11 
SEAT TOLEDO, 1996 r., 1600 ccm, biały, lekko uszkodzony 
przód,, el. szyby, centralny zamek, alarm , kupiony w salo
nie, I właściciel, • 14.400 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
SEAT TOLEDO. 1997 r.. 56 tys. km, 1900 ccm, TDI pełne 
wyposażenie elektryczne, uszkodzone tylne prawe drzwi •
7.000 DEM + cło. Leszno, tel. 0605/22-53-65 
SKODA FELICIA KOMBI LXI, 1997 r., 53 tys. km, 1300 ccm, 
MPI, srebrny metalic, relingi dachowe, oryginalny szyberdach, 
dzielona tylna kanapa, kupiony w salonie, 1 właściciel, lekko 
uszkodzony ♦ części, stan b. dobry, -12.600 zł. Miękinia, tel. 
071/317-81̂ 19, 0601/82-22-34 
SKODA OCTAVIA, 1998 r.. 60 tys. km, czerwony, centralny 
zamek, dpdatki drewnopodobne, alarm, blokada skrzyni, ser
wisowany, I właściciel, uszkodzony lewy bok, koszt naprawy 
ok. 3000 zł, technicznie sprawny, - 25.500 zł. Bielawa, tel. 
0607/51-48-77
SKODA OCTAVIA, 1998 r., 1900 ccm. TDi. zielony metalic, 
uszkodzony tyl i lekko przód, na chodzie, alufelgi, klimatyza
cja, el. szyby, ABS, 2 x poduszka powietrzna, kupiony w kra
ju. - 27.300 zł. Wrocław, tel. 071//348-42-16 
SKODA OCTAVIA CLASSIC, 2000/01 r.,1 tys. km, 1600 ccm, 
16V, czerwony, kupiony w salonie, na gwarancji, lekko uszko
dzony przód • maska, dwa błotniki, lampy, • 33.300 zł. Wro
cław, tel. 071/372-87-60
STAR 200,1985 r„ czerwony, skrzyniowy, oryginalne wspo
maganie, kompletny bez silnika, - 2.500 zł. Opole, tel. 0607/
46-68-69

STAR 28 A, 1986 r., 6230 ccm, diesel izoterma, ład. 6 1, nowy 
typ kabiny, brak przedniej szyby, zbiornika paliwa, zbiornik 
sprężony pow., do remontu nadwozie, - 3.000 zł lub zamienię 
na Mercedesa 123, do remontu. Świerzawa, tel. 075/ 
713-52-31
STAR 38 A, 1980 r. izoterma, bez silnika i skrzyni biegów, 
stan kabiny, nadwozia i podzespołów dobry, - 2.000 zł. Strze
lin, tel. 071/392-18-01
SUZUKI CARRY MINIBUS, 1986 r., benzyna, czerwony, do 
małego remontu, kpi. dokumentacja, zarejestrowany. Wrocław, 
tel. 0601/78-82-84,071/348-34-78 
TOYOTA CARINA E, 1993 r., 132 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, biały, lekko uszkodzony prawy przedni błotnik, zderzak, 
szyberdach, centralny zamek, wspomaganie, immobilizer, RO, 
el. otw. szyby, alarm, garażowany, - 18.500 zł lub zamienię 
na tańszy. Jawor, tel. 076/870-04-89 
TOYOTA CARINA SEDAN, 1993/94r., 120 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, antracytowy metalic, wszystkie el. dodatki, nowy mo
del, ekonomiczny, alum. felgi, uszkodzona panewka korbo- 
wodowa, -14.900 zł lub zamienię na inny, może być uszko
dzony. Jelenia Góra. tel. 0609/26-96-78,0603/61-59-50 
TOYOTA CELICA, 1993 r., 2000 ccm uszkodzony przód, szy
berdach, welurowa tapicerka, aluminiowe felgi, - 8.800 zł. 
Wołów, tel. 071/389-48-06
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
uszkodzony lewy przód, silnik na chodzie, zarejestrowany, -
5.800 zł. Wrocław, tel. 071//372-87-60 
TOYOTA COROLLA HATCHBACK, 1992 r., 1800 ccm, die
sel, czerwony, po wypadku, uszkodzona prawa strona, • 6.500 
zł. Pomocne, gm. Męcinka, tel. 076/870-89-81 
TOYOTA COROLLA, 1995 r., 1500 ccm, benzyna po moc
nym dachowaniu, silnik i skrzynia biegów całe, poduszka nie
uszkodzona, - 7.400 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1996 r.. 1400 ccm, 16V, zielo
ny metalic, lekko uszkodzony tył (wgniecione 2 błotniki, zbite 
lampy), klapa tyląa nie uszkodzona, .na chodzie", II właści
ciel, kupiony w salonie w Polsce, obrotomierz, centralny za
mek, immobilizer, 4-drzwiowy, 5-biegowy, • 15.900 zł. Wro
cław, tel. 0601/21-75-42,071/348-34-78 
TOYOTA LANDCRUISER 90,2000 r.. 3000 ccm, diesel, błę
kitny metalic, I właściciel, kupiony w salonie, uszkodzony 
przód lewa strona, - 56.000 zł. Wrocław, tel. 0601/79-30-14 
TOYOTA STARLET, 1991 r., 152 tys. km, 1300 ccm, XLi 12V, 
złoty metalic, 3-drzwiowy, po wypadku, mocno uszkodzony 
lewy przód (ćwiartka do wymiany), - 4.500 zł lub kupię na 
części, na białych tablicach. 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, 1989 r. lekko uszkodzony przód, - 200 zł. Wro
cław, tel. 071/359-33-37 po godz. 16 
VOLVO 343,1987 r.. 150 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, lekko uszkodzony przód, • 2.500 zł. Ścinawa, teł 
076/843-63-39
VOLVO 343 DL, 1979 r„ 150 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
złoty, uszkodzony silnik, w całości, - 800 zł. Rudnica, tel. 074/ 
818-60-31
VOLVO 66 DL, 1979 r., 1200 ccm uszkodzony, po wypadku, 
rozbity prawy przód, dodatkowe części zamienne - 300 zł. 
Żarów, tel. 074/858-96-12
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). Uników, 
woj. sieradzkie, tel. 043/820-28-82, 0601/32-36-46, 0049/
17-19-72-63-14 Niemcy
VOLVO FL10, 1998 r., 200 tys. km, żółty, ciągnik siodłowy, 
układ hydrauliczny, mocno uszkodzony, - 30.000 zł. Wrocław, 
tel. 0603/99-99-29 .
VOLVO V40 KOMBI, 1996 r., 95 tys. km, 1900 ccm, turbo D 3 
pod. powietrzne, klimatyzacja. ABS, wspomaganie,.weluro
wa tapicerka, nie eksploatowany w kraju, pęknięty zderzak; -
38.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Ostrów Wlkp., tel. 062/ 
782-92-72,0601/56-10-47, 0603/94-07-67 
VOLVO OTO KOMBI. 1999 r.. 43 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
wtrysk, kolor grafitowy metalik, 4 poduszki pow., ABS, klima
tyzacja, pełne wyposażenie elektr., lekko uszkodzony przód, 
do wymiany maska, zderzak i wzmocnienie (posiadam wszyst
kie części), - 64.000 zł w tym cło (auto jest w kraju). Wrocław, 
tel. 0502/30-11-33
VW FOX, 1987 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny, silnika Pas
sata do remontu, stan dobry, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0601/
15-66-90
VW BUS, 1983 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, pomarań
czowy, oszklony, chłodzony pow., uszkodzony zawór, stan b. 
dobry, drugi silnik, na białych tablicach, -1.600 zł. Zgorzelec, 
tel. 075/771-76-60
VW GOLF 1,1976 r., 1500 ccm. benzyna, perłowobordowy,
3-drzwiowy, po lakierowaniu, uszkodzona tarcza sprzęgła, do 
drobnych poprawek, stan dobry, -1.500 zł. Pomiany, tel. 062/
781-53-58,0602/46-02-19
VW GOLF, 1977 r., 11500 ccm. diesel spalony, kpi. dokumen
tacja, rejestracja w 78 r, • 900 zi. Paczków, tel. 077/431-24-24 
VW GOLF, 1977 r., 1600 ccm, benzyna uszkodzony, po re
moncie silnika, zarejestrowany, • 1.200 zł. Wrocław, tel. 071/ 
336-26-17
VW GOLF 1,1979 r., 1100 ccm przegląd, doszczętnie rozbity, 
-1.400 zł. Legnica, tel. 0605/37-78-63 
VW GOLF, 1983 r., 1500 ccm, diesel lekko uszkodzony silnik 
(przegrzany), .na chodzie", - 2.800 zł lub zamienię na moto
cykl Suzuki RG 80, podpbny, samochód. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-46-05
VW GOLF II, 1986 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, wtrysk, 
zielony metalic, 4 lampy, 5-biegowy, ABS, napęd 4x4, poobi
jany tylny pas, alum. felgi, na zachodnich tablicach - 2.600 zł. 
Legnica, tel. 0607/18-10-88
VW GOLF, 1988/89 r., 1600 ccm, GTD, grafitowy metalic,
3-drzwiowy, el. otwierane szyby, lekko uszkodzony przód, 
koszt naprawy 1.000 zł, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 783-36-36 
VW GOLF, 1991 r., 135 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czerwo
ny, 5-drzwiowy, lekko uszkodzony błotnik tylny i przedni oraz 
wzmocniene czołowe, do sprowadzenia z Niemiec, na goto
wo -12.000 zł ♦ cło i transport. Świdnica, tel. 074/640-28-98, 
0501/31-49-91
VW GOLF Jll, 1992 r„ 1900 ccm. diesel, czerwony, po kra
dzieży, - 7.000 zł. Legnica, tel. 0608/52-74-92 
VW GOLF Hf GTI, 1992 r., 2000 ccm, czarny metalic, 5-drzwio
wy, alum. felgi, szyberdach, kubełkowe fotele, centralny za
mek, wspomaganie, uszkodzony, do poprawek lakierniczych,
• 14.500 zł. Leszno, tel. 0605/08-92-81 
VW GOLF III, 1993 r., 63 tys. km, 1400 ccm, biały, uszkodzo
ny lewy przód - 3.500 DEM + cło i transport. Góra, tel. 065/ 
543-32-41
VW GOLF III, 1993 r., 240 tys. km, 1800 ccm, benzyna po 
wypadku, klimatyzacja, alarm, centralny zamek, wspomaga
nie, częściowo uszkodzone nadwozie, • 9.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/373-90-18,0602/23-02-99 
VW GOLF, 1994 r., 1400 ccm, benzyna, czarny, po remoncie 
blacharki, do lakierowania, bez silnika, szyberdach, - 11.000 
zł. Wrocław, tel. 071/398-82-53,0503/97-20-51 
VWGOLF III KOMBI, 1995 r., 90 tys. km. 1900 ccm. TDI, czer
wony, relingi dachowe, el. otwierany dach, uszkodzony przód, 
zdolny do jazdy - 7.500 DEM + cło i transport. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-27-47,0604/21-41-62 
VW GOLF III, 1996 r.. 90 tys. km, 2000 ccm, GTi, grafitowy 
metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, 2 poduszki powietrzne, 
el. reg. lusterka, centralny zamek, ABS, klimatyzacja, uszko
dzony, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 23.800 zł. 
Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0603/60-78-74 
VW GOLF IV, 1999 r.. 1600 ccm. 16V klimatyzacja, el. otw. 
szyby, 2 x poduszka powietrzna, ABS, zarejestrowany, kom-
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piętna dokumentacja, uszkodzona lewa lampa i prawy błot
nik, - 32.000 zł. Wrocław, tel. 071//348-42-16 
VW JETTA, 1980 r„ 1500 ccm, benzyna, czerwony, stan do
bry, lekko uszkodzone zawieszenie przednie, nowa pompa 
wodna, amortyzatory, szyberdach, dod. felgi i opony, trochę 
drobnych części, -1.400 zł. środa Śląska, tel. 0608/47-22-66 
VW JETTA, 1981 r., 1600 ccm, diesel, biały, kompl. zniszczo
ny, kpi. dokumentacja, • 520 zł. Legnica, tel. 0607/54-68*46 
VW JETTA, 1991 r., 1600 ccm, diesel kpi. zniszczony, kpi. 
dokumentacja, • 4.100 zł. Wrocław, tel.0502/57-79-71 
VW JETTA 1994 r, 170 tys. km, diesel 5-biegowy, po spale
niu, zarejestrowana do 2002 r, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 0603/
09-32-23
VWLT 28,1979 r., 2400 ccm, diesel uszkodzony, bez podze
społów, zarejestrowany, - 1.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/ 
846-49-57
VW LT 35 MAXI, 1999 r., 2500 ccm, TOI uszkodzony, oclony -
39.000 zł. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
VW LUPO, 2000 r., 2 tys. km, 1000 ccm, czamy, pełne Wy
posażenie, uszkodzona lampa tylna i zderzak - 9.000 OEM. 
Nowa Sól, tel. 0605/54-39-70
VW PASSAT KOMBI, 1980 r., 1600 ccm, diesel, granatowy, 
uszkodzony tylny lewy błotnik i drzwi, sprawny, hak, po re
moncie silnika, 2 nowe opony, - 2.000 zł. Budzów, tel. 074/ 
818-14-07, 0601/89-16-35
VW PASSAT, 1980 r., 1500 ccm, diesel uszkodzony, silnik do 
wymiany: ważny przegląd do 12.2001 r., hak, 5-biegowy, do 
lakierowania, • 1.500 zł. Milicz, woj. wrocławskie, tel. 0608/
20-40-93
VW PASSAT KOMBI, 1981 r., 1600 ccm. diesel, biały, b. moc
no uszkodzony przód, zarejestrowany, ważny przegląd, -
1.800 zł. Wrocław, tel. 355-51-86,0601/92-97-24 
VW PASSAT GL, 1988 r., 1800 tcm, biały, lekko uszkodzony 
prawy tylny bok, • 6.000 zł. Kijów, gm. Otmuchów, tel. 077/ 
439-83-94, 0604/82-33-38.
VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm po kradzieży, drzwi, przed
nie tapicerki, karoseria, zawieszenia, silnią + skrzynia bie
gów, konsola, niewielki koszt naprawy, • 7.800 zł. Wrocław, 
tel. 0601/71-69-78
VW PASSAT, 1991 r., 1800 ccm, benzyna uszkodzon l̂ewy 
przód, immobilizer, Mul-T-Lock, inst. gazowa na gwarancji, 
alum. felgi, centralny zamek, - 7.800 zł. Lubin, tel. 0601/
88-11-92
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, czerwony, zadbany, przegląd, stan b. dobry, pęknięta 
przednia szyba, -11.900 zł. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 154 tys. km. 1600 ccrrt, TDi, 
kolor wiśniowy metalic, klimatyzacja, wspomaganie, central
ny zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, uszkodzony lewy 
przód, cena - 5.500 DEM ♦ cło i transport. Góra, tel. 065/ 
543-33-02
VW PASSAT, 1994 r., -13.000 zł. Głogów, tel. 076/831-73-24 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r.. 152 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
kolor wiśniowy metalic, ABS, wspomaganie.kier.. klimatyza
cja, el. otw. szyby, uszkodzony - 5.000 DEM + cło i transport. 
Góra, tel. 065/543-33-02 ..
VW PASSAT KOMBI, 1995/96 r., 140 tys. km, 1800 ccm, atra
mentowy metalic, pełne wyposażenie, poduszki pow., lekko 
uszkodzony lewy przód, lampa, maska i błotnik, I właściciel, 
w kraju od roku, -18.500 zł. Lubin, tel. 076/845-98-88,0605/
64-23-41
VW PASSAT, 1997 r., 1600 ccm, benzyna limuzyna, po poża
rze, zarejestrowany, kpi. dokumentacja, • 16.900 zł. Wrocław, 
tel. 0601/70-76-45
VW PASSAT KOMBI. 1998 r., 67 tys. km, 1900 ccm, TDi 110 
KM, srebrny metalic, katalizator, klimatronic, ABS, centr. za
mek, serwo, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, relingi dachowe, roleta, uszkodzony, w kraju - 47.900 zł. 
Leszno, tel. 065/526-11-43,0600/35-13-43 
VW PASSAT, 1999 r., 39 tys. km, 1900 ccm, TDi. błękitny 
metalic, 110 KM, kupiony w salonie, serwisowany, climatro- 
nic, ABS, poduszki pow., el. otwierane szyby, uszkodzony bok 
(prawe drzwi), - 43.000 zł + VAT. Jelenia Góra, tel. 0602/
55-72-11
VW POLO GT, 1976 r., 250 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
uszkodzona półoś (przegub i skrzynia sprawną), silnik 75 KM, 
-1.650 zł. Wrocław, tel. 0603/66-82-03, 348-44-73 
VW POLO COUPE, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, grafitowy, 
obrotomierz, kubełkowe fotele, aluminiowe felgi, .na chodzie”, 
do malowania błotnik i drzwi, pełna dokumentacja, - 3.800 zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-76-82,0600/85-82-95 
VW POLO COUPE,-1987 r„ 85 tys. km, 1300 ccm, diesel, 
czerwony, nowy akumulator, nowe amortyzatory, do lakiero
wania maska i prawy błotnik,.- 5300 zł. Głogów, tel. 076/
833-44-28,0502/04-86-43
VW POLO, 1990/00 r„ 37 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, aluminiowe felgi, ABS, centralny zamek, poduszka 
pow., wspomaganie kier., lekko, uszkodzony, - 27.900 zł lub 
zamienię. Kępno, tel. 062/581-04-18,0606/34-66-37 
VW POLO, 1993/95 r. mocno zniszczony, zarejestrowany, -
4.400 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
VW POLO KOMBI, 1994 r., HOO.ccm, benzyna, ciemnografi- 
towy, uszkodzony lewy przód, sprawny,-3-drzwiowy, zareje
strowany, udokumentowane pochodzenie, • 6.200 zł. Wrocław, 
teł. 0601/21-75-42,071/348-34-78 
VW POLO, 1996 r., 78 tys. km, 1600 ccm, perłowoniebieski, 
wspomaganie kier., centralny zamek, klimatyzacja, el. otwie
rane szyby, el. reg. reflektory, alarm ♦. pilot, aluminiowe felgi, 
szyberdach, sportowe zawieszenie, wydech i kierownica, 
poobijany, .na chodzie”, - 18.500 zł. Rawicz, tel. 0603/
94-57-43
VW POLO, 1997 r., 49 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, radioodtwarzacz, wspomaganie kier., 
centralny zamek, poduszka pow., 5-biegowy, pełna dokumen
tacja, stan b. dobry, lekko uszkodzony, - 23.900 zł.. Wieru
szów, tel. 062/581-04-18,0606/34-66-37 
VW SANTANA, 1984 r., 1600 ccm, diesel, srebrny metalic, 
uszkodzony przód, bez silnika, zarejestrowany, całe lampy i 
szyby, -1.000 zł. Lubin, tel. 076/749-79-68 
ŻUK, 1983 r., 2100 ccm, niebieski, skrzyniowy, uszkodzona 
skrzynia biegów, - 400 zł. Niegosławice, tel. 0603/53-52-77 
ŻUK A-11B, 1986 r., szary, wywrotka do tyłu, nowe burty pod
wyższane, wzmocnione resory, nowa inst. el., bez silnika, -
3.200 zł. Opole, tel. 0501/35-91-25

PR ZY C ZEPY
CEMENTONACZEPA BRANDYS BANAN, 1988 r. agregat 
wydmuchowy, sprawna, szeroki rozstaw osi -16.000 zł +. VAT. 
Jarocin, tel. 0600/23-55-83
DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPA KEMPINGOWA 5-osobowa, 
wc, prysznic - 80 zł/dobę. Elbląg, tel. 055/233-56-97, 0608/
33-14-50
KUPIĘ PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ dł.
4,2 m, obwód 8 m. Gryfów Śl., tel. 075/781-42-63 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ NIEWIADÓW dł do 200 
cm, ład. do 750 kg, może być mniejsza, w dobrym stanie, zarej. 
bezterminowo, tylna burta otwieranam, do 800 zł. Prochowi
ce, tel. 0601/85-04-19
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ bez dokumentacji. Syców, 
tel. 0601/08-70-26
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ zarejestrowaną, sprawną, 
na kołach od Fiata 126p - od 500 zł. Wrocław, tel. 0601/
13-02-87
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ - do 1.500 zł, może być 
do poprawek. Polkowice, tel. 0601/32-09-79 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ prod. polskiej, bez do
kumentacji. Wrocław, tel. 071/349-46-68,0603/11 -34-28 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ NIEWIADÓW N-126, 
1989/92 r. z przedsionkiem, lodówka - do 6.000 zł. Wrocław, 
tel. 321-59-45
KUPIĘ PRZYCZEPĘ ROLNICZĄ wywrotkę, do ciągnika rol
niczego, w cenie do 1.000 zł. Sobótka, tel. 071/785-48-47 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ ROLNICZĄ WYWROTKĘ do ciągnika 
Ursus C-330, z okolic Opola. Opole, tel. 077/421-51-58

KUPIĘ PRZYCZEPĘ TOWAROWĄ o ład. 1.2-2.51. Kamien- 
na:Góra, tel. 0603/46-43-25
KUPIĘ PRZYCZEPĘ TOWAROWĄ zarejestrówaną, uszko
dzoną, skorodowaną, lawetę, bagażową lub kempingową- 
Nowa Ruda, tel. 0605/37-73-41 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ TOWAROWĄ zarejestrowaną beztermi
nowo, 2-osiową, stan obojętny. Wrocław, tel. 0604/25-38-11, 
071/363-81-80
KUPIĘ PRZYCZEPĘ TOWAROWĄ w rozliczeniu zawiesz. 
tylne do Seata Ibizy i inne części. Zielona Góra, tel. 068/
324-21-26
KUPIĘ PRZYCZEPĘ WYWROTKĘ D-47 ład. 4.51, na balo
nowych kołach, opony 11.5x15. Legnica, tel. 076/854-28-79 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ WYWROTKĘ D47 technicznie spraw
na, zarejestrowana, z rejonu kłodzkiego, do 2.000 zł. Stara 
Łomnica, tel. 074/812-10-73,0502/60-89-47 
NACZEPA dł. 12.5 m, ład. 131,1-osiowa, przygotowana do 
rejestracji, • 3.500 zł. Płoty, gm. Czerwieńsk, tel. 068/
327-88-17, 068/327-87-15
NACZEPA, 1980 r., stalowa wanna 8 x 240 cm, klapa tyina, 
ład. 251,2-osiowa, opony 22.5 x 375,75%, szeroki rozstaw, 
sprawna, stan dobry, - 17.500 zł. Olbrachtów, gm. Żary, tel. 
0501/27-95-87
NACZEPA, 1986 r. „firana”, 3-osiowa, 31 europalfct, dł. 12,8 
m, stan b. dobry, -15.000 z l Strzelce Op., tel. 077/461-00-53, 
0604/63-41-52
NACZEPA, 1988 r. wywrotka 3-osiowa, - 25.000 zł. Brzeg, 
tel. 077/41 1-29-98,077/416-79-39 
NACZEPA ACKERMAN, 1973 r. platforma, 2-osiowa, na po
duszkach, zawieszenie pneumatyczne, ład. 271, nowe opo
ny, • 10.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-53-92, 0502/
34-00-94
NACZEPA BRAMBERG, 1989 r. chłodnia z agregatem, dł. 
18 m, - 30.000 zł. Legnica, tel. 076/852-39-07,0603/91-07-22 
NACZEPA COOKS, 1988 r. 3-osiowa, szeroki rozstaw, cała 
stalowa, na paraboli, • 33.000 zł + VAT lub wydzierżawię. 
Chojnów, tel. 0602/50-36-86
NACZEPA FAMERT TYP N, 1989 r. 13.6 x 2.5 m, .plandeka, 
poduszki, podłoga z rolkami, - 15.000 zł. Wrocław, tel. 0503/
04-32-99
NACZEPA FRUEHAUF, 1983 r. niebieska, 3-osiowa, szeroki 
rozstaw, plandeka nowa niebieska, podłoga z blachy po re
moncie, dł. 13,6 m, ład. 25.31, -12.500 zł + VAT lub zamienię 
na osobowy. Oława, tel. 071/313-10-38,0605/74-16-57 
NACZEPA FRUEHAUF, 1983 r. 3-osiowa, nie eksploatowa
na w kraju, 31 euro, dł. 12,8 m, stan b. dobry, - 10.000 zł. 
Strzelce Op., tel. 077/461-00-53,0604/63-41-52 
NACZEPA H.P. HOLL NOC HF, 1980 r. wywrotka 3-osiowa, 
masa własna 6.61, ład. 27.4 t, • 25.000 zł lub zamienię na 
wywrotkę. Chocianów, tel. 076/818-55-15,0602/39-89-77 
NACZEPA HENDRIX, 1992 r. wywrót na 3 strony, na podusz
kach, oś podnoszona, ABS, nowe opony, stan b. dobry, -
37.000 zł ♦ VAT. Zgorzelec, tel. 075/778-84-30.0601/78-73-67 
NACZEPA IYKI, 1982 r. plandeka dł. 12.20 m, ład. 26L 2osie 
bliźniacze BPW, stan b. dobry -11.900 złJub wynajmę. Strze
lin, tel. 071/392-17-41,0503/01-39-29
NACZEPA KAESSBOHRER, 1981 r. 3-osiowa, ład. 261, plan
deka, aluminiowe burty, wym. 12,2 x 2,5, szeroki rozstaw osi, 
w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 12.500 zł. Wrocław, tel. 
071/357-03-52,0601/71-51-65 
NACZEPA KAESSBOHRER, 1982 r. 3-osiowa, na podusz
kach, oplandekowana, burty aluminiowe,-11.500 zł. Kamien
nik, tel. 077/431-22-96
NACZEPA KAESSBOHRER, 1984 r. aluminiowe burty, wy
wrotka 3-stronna, 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, 1986 r. uniwersalna, do prze
wozu kontenerów, na poduszkach, ład; 241, w ciągłej eskplo- 
atacji, -12.000 zł.Zdzieszowice, tel. 077/484-45-49 
NACZEPA KAESSBOHRER, 1990 r. wywrotka, góra alumi
niowa, 2-osiowa, koła balonowe, na poduszkach, centralne 
smarowanie, • 33.000 zł. Źychów, tel. 062/763-41-56, Ó6Q1/ 
.88-73-75
NACZEPA KAESSBOHRER, 1996 r. 13.6 m, skrzyniowa 
oplandekowana, aluminiowe burty, na resorach, słabe opony,
- 31.000 zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-.05
NACZEPA KEMPF, 1990 k uniwersalna, • 90.000 zł. Chorzów, 
tel. 0601/49-45-59
NACZEPA KLAESER, 1993 r. cysterna, - 30.000 zł. Chorzów, 
tel. 0601/49-45-59
NACZEPA KLEBERG. 1993 r. .firanka”, 3 osie BPW, na po
duszkach, ABS, - 41.000 zł. Oława, tel. 0601/21-29-80 
NACZEPA KOEGEL, wywrotka, wywrót do tyłu, góra alumi
niowa, dół stalowy, nowe hamulce, na resorach, 3-osiowa, 
nadstawka, plandeka, opony 70%, zarejestrowana, ład. 281,
- 22.000 zł. Wrocław, tel. 071/789-14-00,0601/75-15-31 
NACZEPA KOŚCIAN CN-22,1988 f. cysterna, ważny dozór 
techniczny, -12.000 zł + VAT. Borów, teł. 071/393-31 -99,0604/
24-34-24
NACZEPA KRONE na resorach, po remoncie kapitalnym, fi
ranka, drzwi tylne, - 20.000 zł. Mysłów, tel. 075/741-23-11 
NACZEPA KRONE, 1990 r. rozsuwany dach, plandeka, dł.
13.60 m, centralne smarowanie, wgłębienie do przewożenia 
materiałów okrągłych (koryto), osie BPW na poduszkach, -
31.000 zł ♦ VAT. Rogów, tel. 071/316-27-25,0603/08-04-44 
NACZEPA KRONE, 1990/91 r. dł. 13.85, szer. 2,48, wys. re
gulowana do 2,75 m, szeroki rozstaw, osie SAF, oplandeko
wana. - 29.500 zł. Konin, tel. 063/279-01-15,0603/19-01-10 
NACZEPA LAG, 1979 r. cysterna, poj. 36.0001, ważny dozór 
techniczny, 3-osiowa, - 30.000 zł ♦ VAT. Borów, tel. 071/
393-31-99, 0604/24-34-24
NACZEPA LANGENDORF, 1980 r. stan b. dobry, 3 osie, wą
ski rozstaw, - 22.000 zł lub zamienię na naczepę, skrzynio
wą, 13,60 m. Kłodzko, tel. 074/867-43-91,0601/82-86-93 
NACZEPA LANGENDORF, 1992 r. aluminiowa, żebrowana,
25 m3 -18.500 DEM. Sulechów, Niemcy, tel. 068/385-00-31, 
0049/17-15-22-56-68
NACZEPA PANAV NPA7,1990 r. do przewozu samochodów, 
start idealny, na 7 szt., opony bezdętkowe, - 25.000 zł + VAT. 
Pleszew, tel. 062/742-43-85,0601/71-61-77,0604/45-18-35 
NACZEPA SCHMITZ SPR 24,1990 r. oplandekowana. 3-osio- 
wa, na poduszkach, dł. 13.60, szer. 2.45, dach rozsuwany, 
tylne drzwi, aluminiowe burty, reg. do rampy, szeroki rozstaw 
osi, stan dobry, - 30.000 zł ♦ VAT. Udanin, tel. 076/870-92-46 
NACZEPA TRAILOR, 1979 r., izoterma, 2-osiowa, szeroki 
rozstaw, na poduszkach - reguł, do ramp, 30 európalet, poje
dyncze koła, stan dobry - 8.000 zł ♦ VAT. Mogilno, tel. 0605/
65-62-94
NACZEPA TRAILOR, 1987 r. ład. 271, wym. 12.60 x 2.44 m, 
oplandekowana, resory paraboliczne, • 13.000 zł. Rydzyna, 
tel. 065/538-04-83
NACZEPA TRAILOR, 1988 r. 3-osiowa, na poduszkach, usta
wialna do rampy, ład. 24 t, dł. 12.6 m, oplandekowana, oś 
podnoszona, tlne drzwi, stan dobry - 17.000 zł + VAT. Wro
cław, tel. 071/345-45-72, 0603/T8-65-34 
NACZEPA TRAILOR, 1992 r. .firanka”, stan dobry, 3-osiowa, 
podnoszona do rampy, poduszki, dł. 13.8, rozsuwany dach, 
hydraulicznie podnoszona, przestrzenna, drzwi z tyłu, nie 
eksploatowana w kraju, - 28.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/ 
734-61-94 po godz.20,0603/50-48-27,0604/17-85-86 
NACZEPA TRAILOR, 1992 r., wywrotka, podnoszona oś, sze
roki rozstaw, 24 m3, - 38.000 zł. Góra, tel. 065/543-21-67 
NACZEPA ZREMB ND 160,1974 r. ładowność 16 ton, po re
moncie, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0601/75-20-85 
NACZEPA ZREMB SB-1, 1982 r. biała, chłodnia, agregat 
TK-SB1,2-osiowa, dł. chłodni 12.6 m, poj. 25 európalet, stan 
dobry, - 5.000 zł. Siciny, tel. 065/543-54-19,0605/06-95-40 
NACZEPA ZREMB NS-180,1985 r. do remontu. Kłodzko, tel. 
0602/65-77-20
NACZEPA ZREMB NS-260,1985 r. dopuszczalna ładowność
26 ton, nowe opony i plandeka, stan techniczny idealny, - 8.000 
zł. Wrocław, tel. 373-95-04,0602/63-94-34
NACZEPA ZREMB, 1988 r. niskopodwoziowa, żółta, stan b. 
dobry, 3-osiowa, tylna oś skrętna, -18.000 zł + VAT. Szprota
wa, tel. 0601/79-46-94
NACZEPA ZREMB NSZS-31,1989 r. 251,3-osiowa, hydrau-
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liczne najazdy, opony 90 %, prawie nowe, stan b. dobry, po 
generalnym remoncie - 20.000 zł.., tel. 0042/06-03-23-89-20 
NACZEPA ZREMB N-260,1989 r. 2-osiowa, ład. 261, dł. 12 
m, - 8.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-53-92,0502/34:00-94 
NACZEPY BRANDYS, 1980/90 r.. skrzyniowe, wywrotki,
3-osiowe, 2-osiowe, cena 8.000 - 32.000 zł. Nowa Ruda, tel. 
0607/42-45-35
NACZEPY BRANDYS, 1980/90 r. wywrotki, skrzyniowe, 
2-osiowe, 3-osiowe, oplandekowane, 12.6 i 13.6 m, na po
duszkach, cena 8.000 - 35.000 zł ♦ VAT. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29,0603/71-67-11.
O  PRODUKCJA PRZYCZEP SAMOCHODOWYCH \ 

CIĘŻAROWYCH, naprawa przyczep (remonty kapi
talne i bieżące). Wykonujemy zabudowy nadwozi 
samochodowych, stelaże pod plandeki, izotermy, 
nadwozia, specjalne do przewozu pojemników na 
paletach. Przebudowa i przeróbki przyczep (tan
dem), naczep, busów, izotermy skrzynie ładunko
we. Głogów, tel. 0501/62-29-25 87019561 

O  PRODUKCJA PRZYCZEP GASTRONOMICZNYCH, 
towarowych, autonadwozi • od 6.000 zł; urządzenia 
gastronomiczne gazowe, nowe i używane (rożny na 
kurczaki • wsad od 6 do 66 sz l, grille, gyrosy, be- 
mąry, frytkownice, opiekacze, naleśnikarki, patel
nie beztłuszczowe • od 1.300 zł), krótkie terminy., 
tel. 077/412-39-78,0602/72-19-40 01023981

PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ prod. 
zachodniej, dł. 4.5 m, • 400 zł. Legnica, tel. 0605/93-08-93 
PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ dł. 4.80 
m, kompletny stelaż, stan dobry - 900 zł. Polkowice, tel. 076/
845-37-28
PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ N-126 
używany, kompletny stelaż, zasłonki, część szwów do napra
wy, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/333-81-05 
PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ prod. 
zachodniej, dł. 4.0-4.5 m, ze stelażem, okna, 3 wejścia, 3-krot- 
nie rozkładany, stan b. dobry, • 950 zł. .Wrocław, tel. 071/ 
316-51-67 '
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2-osiowa, zarej. na 750 kg, 
wymiary 300 x 168 x 150 cm, plandeka celna, - 2.950 zł.., tel. 
0502/25-26-67
PRZYCZEPA BAGAŻOWA dopuszczalna ładowność 310 kg, 
garażowana, rejestracja bezterminowa,, zadbana, - 700 zł. 
Jaworzyna Śląska, tel. 071/324-06-74; 0608/48-65-76 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA z plandeką, 250 x 150 x 160 cm, 
zarejestrowana bezterminowo, ład. do 750 kg (plandeka i ste
laż nowe), 1.800 zł. Nowe Miasteczko, woj. lubuskie, tel. 
0608/45-88-18,0503/74-16-84 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA .SAM” nowa. 2 x 1.15 x 0.35 m, 
tylna burta otwierana, koła 13", burty blacha trapez ocynk, do 
rejestracji, - 800 zł. Radwanice, -teł. 076/831-14-92, 0502/
17-72-07
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM szara, przygotowana do re
jestracji, blacha ocynk, koła 165x13, na resorach, wym. 
160x110x30, - 500 zł. Starczów, tel. 074/817-42-16 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA zarejestrowana na 400 kg bez
terminowo, - 720 zł. Syców, tel. 062/785-26-38 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM szara, 1 -osiowa, przygoto- 

' wana do rejestracji, wymiary 210x120x50 ćm-, koła 15", -1.000 
zł. Tyniec Legnicki, tel. 076/858-04-47.
PRZYCZEPA BAGAŻOWĄ NIEWIADÓW N-250C plastikowa, 
mała, zarejestrowana, - 750 zł. Wrocław, tel.071/346-23-10, 
0601/70-33-89
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW N-400 zarejestro
wana, z plandeką, > '1.700 zł. Wrocław, tel. 071/346-23-10, 
0601/70-33-89
PRZYCZEPA BAGAŻOWA mała, nie zarejestrowana, - 385 
zł, Wrocław, tel. 071/346-23-10,0601/70-33-89 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA Niewiadów N-250 C, biała klapa, 
zamykana na kluczyk, zarejestrowana, stan b. dobry, - 800 
. zł. Wrocław, tel. 355-75-71,0501/80-46-25 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW kompletna, z prze
robionym podwoziem, -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/784-36-96, 
0603/57-04-09
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 nowa, wym. 1.60 x 1.00 m, ład. 
750 kg. - 900 zł. Zalesie Wielkie, tel. 065/548-27-54 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM nowa, zarejestrowana bez
terminowo, wym. 200 x 120 x 40, bez plandeki, na kołach 
Poloneza, -1.250 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-18-60 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA ZCS D-T7, 1977 r. z plandeką, 
ład. 850 kg, technicznie sprawna, - 600 zł. Szprotawa, tel. 
068/376-34-68
PRZYCZEPA BAGAŻOWA HP 400.01/2,1982 r., dopuszczal
na ładowność 310 kg, garażowana, rejestracja beztermino
wa, zadbana, - 700 zł. Jaworzyna Śląska, tel. 071/324-06-74, 
074/858-84-26
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW N-410, 1984 r, 
oplandekowana, - 550 zł. Wrocław, tel. 071/321-71-97 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1986 r„ opony 14*, zareje
strowana, ład. 650 kg, -1.100 zł. Gryfów Śl., tel. 075/781*27-43 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW N-410,1987 r. ład. 
400 kg, błotniki zewnętrzne, przegląd bezterminowy, stan b. 
dobry, - 800 zł. Wrocław, tel. 0501/52-01-10 •
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW N250C, 1990 r., 
pokrywa zamykana na klucz, małe zużycie, zarejestrowana 
bezterminowo, stan idealny, - 900 zł. Wrocław, tel. 07XI
372-81-14 po godz. 17
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW, 1991 r. zarejestro
wana, zamykana, - 600 zł. Rawicz, tel. 065/545-36-01. 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1991 r., ład. 250 kg, koła 
13", blaszana, zamykana na kluczyk, mało używana, wym. 
160x100x50, zarej. bezterminowo, - 300 zł; Wałbrzych, tel. 
074/665-11-29 po godz. 17,0603/52-90-99 .
PRZYCZEPA BAGAŻOWA EJ, 1995 r. wym. 310x220x160 
cm, kontener, 1-osiowa, ład. 500 kg, zarejestrowana bezter
minowo, stan b. dobry, • 2.700 zł. Zielona Góra, tel. 0602/ 
86-73-24
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, 1996 r. ład. 750 kg, zarejestro
wana bezterminowo, wym. 250x135x45 cm, jednoosiowa, 
plandeka celna, zapasowe koło, koła 15,, blachy ocynkowa
ne, stan b. dobry, - 850 zł + VAT. Roztoka, woj. wałbrzyskie, 
tel. 0501/25-36-65
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, 1997 r. typ „Opalanica”, oplan
dekowana, z homologacją, stan dobry, - 1.800 zł. Skwierzy
na, tel. 095/717-21-82,0601/75-08-52 |
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW 530,1998 r., wym. 
195x116x120 cm, plandeka celna, stalowy stelaż, 1-osiowa, 
hamulec najazdowy, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 071/357-38-67, 
0605/42-36-34
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1998 r. izoterma, 
200x100x100 cm. zarej. bezterminowo', blacharka ocynkowa
na, koło zapasowe, na resorach, stan b. dobry, - 1.600 zł. 
Wołów, tel. 071/389-38-17
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1998 r. zarejestrowana na 
500 kg, zamykany dach, koła 15”, blacha ocynkowana, pod
łoga drewniana, konserwacja, stan idealny, - 1.500 zł. Wro
cław, tel. 071/353-75-98
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PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM. 2000 r. ład. 500 kg, stelaż, 
opończa celna, koło zapasowe, podpórka zaczepu, ocynko* 
wana, wzór Niewiadów, - 2.200 zł. Kępno, tel. 062/782-31-42 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2000 r. wym. 250x125x130 
cm, zarej. bezterminowo, na resorach, amortyzatory olejowe
1 gumowe, koło podporowe i zapasowe, stelaż pod plandekę,
• 2,400 zl, Ścinawa, tel. 0601/72-61-59
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2000 r. wym. 200x110x130 
cm, ład. 500 kg, koło podporowe i zapasowe, stelaż pod plan
dekę, zarej. bezterminowo, - 2.000 zł. Ścinawa, tel. 076/
843-62-85 .
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. wym. 2.70 x 1.65 x 
0.40 m, zbudowana z profilu zamkniętego, 2-osiowa, hamu
lec najazdowy, blacha ocynkowana, trapezowa, koła VW, za
czep 1.700 kg, zarejestrowana, atrakc. wygląd, - 2.500 zł. 
Kępno, tel. 062/782-12-34
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., nowa, wym, 185 x 
120 x 45 cm, dyszel V, oś i koła z Opla Kadetta, amortyzatory 
gumowe, przód i tył otwierany, burty z blachy trapezowej, ocyn
kowane, podłoga z desek, światła pod podłogą, niska, moc
na, zarejestrowana na 500 kg masy całk, - 1.200 zł. Rawicz, 
tel. 0606/52-50-35
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. srebrna, wym. 
300x150x40 cm, zarejestrowana bezterminowo, ład. 500 kg, 
jednoosiowa, hamulec najazdowy, na resorach, koło podpo
rowe, amortyzatory olejowe i gumowe, - 3.500 zł. Ścinawa, 
tel. 076/843-62-85,0601/72-61-59 
PRZYCZEPA CHŁODNIA DĘBICAMS16 A, 1987 r. ład. 101, 
bliźniacze koła (8 + 1 zapasowe), stan opon b. dobry (90%), 
nowy układ skrętu (z dyszlem i osią), poj. 13 európalet, stan 
ogólny b. dobry, ważny przegląd tech, • 5.500 zł. Wronów, tel. 
065/543-54-19,0605/06-95-40 
PRZYCZEPA DŁUŻYCOWA, 1985 r. koła 650 x 16, technicz
nie sprawna, do przewozu stali, rur, • 700 zł. Szprotawa, tel. 
068/376-34-68
PRZYCZEPA DŁUŻYCOWA, 1993 r;, na ramie i kołach od 
Żuka, nie zarejestrowana, - 400 zł. Góra, tel. 065/544-13-75, 
0605/85-56-63
PRZYCZEPA DO PRZEWOZU KONI na 2 konie, ład. 1900 
kg, nowa plandeka, - 5.500 zł. Legnica, tel. 076/854-28-70 
PRZYCZEPA DO PRZEWOZU SKUTERÓW WODNYCH, 
1997 r. .LoadRite”, ocynkowana, do przewozu dwóch skute
rów, 2 wciągniki, oryginalna, prod. USA, zarejestrowana •
3.900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-49-12 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA pełne wyposażenie, ro
żen na 54 kurczaki, instalacja elektryczna, pompa wodna, 
zlew, • 12.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-19-45 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA rożen na 24 kurczaki, 
zlew, licznik, lodówka, pompa wodna, - 8.500 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/832-19-45
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA 1-osiowa. wym. 2x3x2  
m, biała, z rożnem gazowym, wsad na 20 kurczaków, z ate
stem sanepidu, wyposażona w. butle gazową, lodówkę, ter
mę, instalacja elektryczna i kanalizacyjna, • 9.000 zł. Oleśni
ca, tel. 071/399-40-08 .
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA rożen gazowy na 30 
kurczaków, frytkownica, mikrowela, lodówka, stoliki, woda, 
prąd, liczniki, -10.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-32-24 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA. 1990 r. niemiecka, 4.2 
mi zamrażarka, 2 mikrofale, ekspresy, liczniki, szafki, na ca
łej dług. pochłaniacze, podświetlana, oszklona linia gastro
nom., 280/180, frytownica, patelnia beztłuszczowa, gyros, 2 
bemary, 2 zamrażarki, lodówka, chłodziarka, -17,000 zł. Po
lkowice, tel. 076/845-24-86 po godz.17 .
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA .SAM”, 1994 r. rożen na 
36 kurczaków, mikrofalówka, frytkownica, opiekacz, waga, 
lodówka, zamrażarka, licznik, półki, atest sanepidu, rejestra
cja bezterminowa, 2 x 2 x 3.5 m, - 7.900 zł lub zamiana na 
osobowy.diesel lub bus. Strzelce Opolskie, tel. 077/461-08-91 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 1995 r. biała, 2-osiowa. 
z wyposażeniem lub bez wyposażenia, stan b. dobry, • 5.500 
zł. Legnica, tel. 076/855-30-50 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 1995/00 r. wym. 4 x 2 x
2 m, stan b. dobry, -10.000 zł. Nowa Ruda, tel. 0607/12-78-10 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA NIEWIADÓW, 1996 r. in- 
stalacja wodna i elektr., frytkownica, rożen gazowy na 32 kur
czaki, kuchenka mikrofalowa, 2 lodówki, atest Sanepidu, pro
sperująca, z lokalizacją, - 29.000 zł. Wrocław, tel. 0602/ 
69-74-84
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA ZSS OP1,1998 r. do pie
czenie ziemniaków, grillowania itp., atrakcyjny wygląd, • 8.500 
zł., tel. 0601/75-20-83
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA POL-CAMP, 1998 r., dł.
3.3 m. pełne wyposażenie, - 17.000 zł. Lubin, tel. 076/ 
842-12-82
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 2000 r„ o wym. 4x2x2  
m, pełne wyposażenie, rożen gazowy, lodówki - 2 szt., za
mrażarka, mikrofalówki - 2 szt., terma, opiekacz gazowy, peł
ne wypos. el., szafki, zlewozmywak, umywalka do rąk, atest 
PZHj odebrana przez Sanepid, - 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. Przy
lesie, tel. 077/412-39-78,0602/72-19-40 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP dwa pokoje„łazienka, gaz, 
12 V, 220 V, kuchnia, duży przedsionek, zarejestrowana, jed
na oś, • 6.500 zł. Popławski Edward, 67-200 Głogów, ul. Ga
lileusza 2/41
PRZYCZEPA KEMPINGOWA STAR biała, centralne ogrze
wanie, kuchenka gazowa, lodówka, antena satelitarna, - 6.000 
zł. Legnica, tel. 076/855-35-39 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA 6-osobowa, dwa pokoje, pełne 
wyposażenie -11.300 zł. Międzyrzecz, tel. 095/741-32-35 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA 4-osobowa, oclona, pełne wy
posażenie - 5.300 zł. Międzyrzecz, tel. 095/741-32-35 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP 4,15 m, 850 kg, namiot 
pełny nowy, stan b. dobry, - 4.200 zł. Miszkowice, tel. 075/ 
742-66-40

Sprzedaż pnyczep kempingowych
i stacjonarnych oraz części i przedsionków. 

Dominice k. Boszkowa 
tel. 065/537-14-60,0-60310 6011

PRZYCZEPA KEMPINGOWA ROLLER z  przedsionkiem, 2 
pokoje, kuchrfttf, szafa, "zlewozmywak (standard), dł. 5.5 m, -
5.000 zł. Nowe Miasteczko, woj. lubuskie, tel. 0608/45-88-18, 
0503/74-16-84
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOME-CAR 422 4-osobowa, 
co gaz, aneks kuchenny, RO, łazienka, wc, nowy przedsio
nek, lodówka, hamulec najazdowy, koło zapasowe, nowa, rej. 
bezterminowa. Polkowice, tel. 076/845-13-09,749-78-14 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA rożen na 25 kurczaków, gazo
wy, dwie butle, lodówka, ocieplana, licznik elektr., zlewozmy
wak, stan b. dobry, - 8.200 zł. Szczytna, tel. 074/868-44-77 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT aluminiowa, dług. 8 
m, 2-osiowa, 2 sypialnie, salon, łazienka, bogate wyposaże
nie, stan idealny, • 11.500 zł. Trzebnica, tel. 071/312-15-89, 
071/387-21-68
PRZYCZEPA KEMPINGOWA LMC 450 dł. 525 cm, 2 sypial
nie, kuchnia, łazienka, wc, bojler, ogrzewanie, przedsionek, •
18.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-11-05 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER LUX 4 lub 5-oso
bowa, dł. 5.30 m, meble dębowe, model aktualny, WC, ogrze
wanie, lodówka, 220V/12V/gaz, nowy przedsionek, kompl. 
dokumentacja, -11.000 zł. Wrocław, tel. 0603/98-07-61 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK 540,1-osiowa, 1978 r., 
dł. 6630 cm, waga 1200 kg, umywalka, zadaszenie, 6-osobo
wa, antena sat. - 7.800 zł. Wrocław, tel. 071/357-45-15,0608/
18-05-62
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126E po re- 
moncie, nowa tapicerka, po remoncie zewnętrznej .skorupy”, 
okna uchylne, zarejestrowana bezterminowo, 400 kg, inst. 
220/12V, * 3.200 zł. Wrocław, tel. 071/322-93-42 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABERT, 1969 r. dł. 4 m, - 2.300 
zł. Wrocław, tel. 071/352-90-44 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA. 1970 r. produkcji niemieckiej, 
waga 800 kg, 1-osiowa, kuchenka gazowa, zlew, 2 tapczany, 
stan dobry, • 4.800 zł. Jawor, tel. 076/870-22-06 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK, 1970 r. zarejestrowana, 
dł. 4,30 m, na 5-6.osób, lodówka, ogrzewanie. - 4.500 zł. Wro
cław, tel. 071/352-90-44
PRZYCZEPA KEMPINGOWA SPORT, 1971 r. hamulec na
jazdowy, przedsionek, dł. 360 cm, 1-osiowa, - 3.400 zł. Wro
cław, tel. 0603/68-24-12
PRZYCZEPA KEMPINGOWA N-126,1973 r. Zarejestrowana 
bezterminowo, po remoncie, dł. 4.5 m, 1-osiowa, inst. 220/ 
12V ♦ gaz, nowe opony, 6-osobowa, - 3.800 zł. Wrocław, tel. 
071/341-28-99,0501/40-30-01. .
PRZYCZEPA KEMPINGOWA FENDT, 1973 r. 3-osobowy, 
kuchenka, lodówka, hamulec najazdowy, zarejestrowana bez
terminowo, - 3.400 zł. Wrocław, tel. 0603/51 -03-80 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1974 r. na białych 
tablicach, kompletne wyposażenie, dł. 5.8 m, szer. 2.1 m, stan 
dobry, - 3.500 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-19 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP, 1974 r. dł. 4.15 m, 850 kg, 
namiot boczny pełny, - 4.200 zł. Miszkowice, tel. 075/ 
742-66-40
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1975 r., 
na resorach, inst. elektr., gazowa, stan dobry, - 2.000 zł. Lu
bin, tel. 076/849-39-87 po godz. 19 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP, 1975 r. jednoosiowa, dł.
6.5 m, 4-osobowa, kuchpia, 2 pokoje, pó odbudowie, stan 
dobry, - 8.000 zł. Rogów; tel. 071/316-27-25,0603/08-04-44 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NOVA 500,1975 r. 2-osiowa, 
pełne wyposażenie, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 365-52-33,0601/
69-63-39
PRZYCZEPA KEMPINGOWA MASER, 1975 r. dł. 6.6 m, 
2-osiowa, sprowadzona z Niemiec, ogrzewanie gazowe, - 
-1.900 zł. Wschowa, tel. 065/540-33-21,0603/56-76-92 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER FLIPER, 1975 r.
1-osiowa, po remoncie, hamulec, z przedsionkiem, 2 sypial
nie, kuchnia, lodówka, łazienka, ogrzewanie 220/12V+gaz, -
6.500 zł. Zawada, tel. 068/321-21-63,0600/22-75.17 . 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BEłSL 5300,1976 r. dł. 6,7 m, 
ciężar 1250 kg, duży przedsionek, dwie sypialnie, 6-osobo
wa, ogrzewanie, umywalka, WC, stan b. dobry, - 6.000 zł. 
Sulistrowice, tel. 071/346-19-39,0603/78-92-88 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS MONSUN, 1977 r., 
zarej. bezterminowo, nowa, z przedsionkiem, lodówka, toale
ta, kuchnia, ogrzewanie gazowe, "podwójne szyby, roleta mo- 
skitiera, hamulec najazdowy, koło zapasowe, butla gazowa, 
inst. 22Ó/12V, przedłużacz, elektr., stan idealny, - 7.200 zł. 
Wrocław, tel. 329-15-43
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER 360, 1977 r. dł.
3.60 m, 4-, 5-osobowa, z przedsionkiem, kuchenka gazowa, 
lodówka, inst. 220/12V ♦ gaz, zlewozmywak, ogrzewanie ga
zowe, stan idealny, - 5.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/
454-94-96, 0605/96-01-86
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WEIPERT, 1978 r. biała, na bia
łych tablicach, pełne wyposażenie, 2-osiowa, dł. 8.3 m, szer.
2.5 m, stan dobry,"- 7.500 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/
388-48-19
PRZYCZEPA KEMPINGOWA MISTERLAND, 1978 r. nowo 
sprowadzona, oclona, 1-osiowa, 5 m, 4-osobowa, oddzielna 
umywalka, ogrzewanie, kuchenka, radio, telewizor, mast an
tenowy, kompletne wyposażony w materace i inne, stan ide
alny, - 3.900 zł. Legnica, tel. 076/887-83-51,0601/76-97-19 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA MISTERLAND. 1978 r.. dł. 9 m.
2-osiowa, luksusowe wyposażenie, 6-osobowa, przedpokój, 
salonik, sypialnia, łazienka, ogrzewanie gazowe, - 9.200 zł. 
Legnica, tel. 0605/23-85-32
PRZYCZEPA KEMPINGOWA MISTERLAND, 1978 r. biała,
6-osobowa, luksusowe wyposażenie, 2 sypialnie, salonik, 
kuchnia, łazienka, ogrzewanie gazowe, inst. 220/12V, z przed
sionkiem, dł. całkowita 9 m, nadaje się na domek letniskowy,
- 8.800 zł. Legnica, tel. 0605/23-85-32
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK SPORT, 1978 r. stan do
bry, ogrzewanie gazowe, inst. 220/12V, z przedsionkiem, -
4.000 zł. Wrocław, tel. 349-33-52 w godz. 8-15 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126. 1978 r. 
pełne wyposażenie, z przedsionkiem, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/27-57-53
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK 540, 1978 r. 1-osiowa, 
dł. 6.63 m, umywalka, zadaszenie • 8.200 zł. Wrocław, tel. 
071/357-45-15,0608/18-05-62'
PRZYCZEPA KEMPINGOWA COSTINA, 1979 r. biało-brązo- 
wa, 1-osiowa, waga 850 kg, dł. 5 m, bogato wyposażony, stan 
b. dobry, - 7.500 zł. Brzeg, tel. 0604/75-52-76 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK 540, 1979 ri salon, za
mykana sypialnia, kuchnia, lodówka, łazienka, ogrzewanie, 

' 5-osobowa, zarejestrowana, z przedsionkiem oraz przycze
pa kemipngowa Weltbummler 500, wyposażenie jak wyżej, 
cena - 6.500 zł/szt. Gostyń, tel. 0503/80-73-98 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK, 1979r.4-osobwa, 1-osio
wa, kuchenka, lodówka, ogrzewanie gazowe, WC, łazienka, 
12/220 V, - 4.000 zł. Kamienna Góra. tel. 0605/08-74-51 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA SOLIFER ARTIC 40,1979 r. 2 
sypialnie, kuchenka, zlewozmywak, lodówka, szafa, c.o., inst. 
220/12V + gaz, stan b. dobry, - 6.600 zł. Lubin,'tel. 076/
846-10-31
PRZYCZEPA KEMPINGOWA. 1979 r. zarejestrowana, ubez
pieczona, po remoncie, prod. holenderskiej, 1-osiowa, ham. 
najazdowy, ogrzewanie elektr., inst. gazowa i elektr., stan 
dobry, - 2.999 zł. Lubomierz, tel. 075/783-36-67 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA, 1979 r. 3-osobowa, stan 
b. dobry, nie używana w Polsce, 1-osiowa, dł. 3,70 m, - 4.000 
zł. Wrocław, tel. 0502/96-43-55 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS KOMFORT 3.1980 r., 
zarejestrowana bezterminowo, 4-osobowa, przedsionek, lo
dówka, ogrzewanie, nawiew, 365 cm ♦ hak, - 5.500 zł. Wał
brzych, tel. 0601/77-95-09
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK, 1980 r. na białych tabli
cach, pełne wyposażenie, 2-osiowa, dł. 7.3 m, szer. 2.1 m, 
stan b. dobry, - 6.500 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-19 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1980 r. I 
rejestracja w 1990 r., mało używana, z wyposażeniem, uchyl
ne okna, nowa oś, przystosowana do hamulca najazdowego,
- 3.2Ó0 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831 -56-81 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DE REU, 1980 r., pow. użytk.
8.5 m2, hak, hamulec najazdowy, lodówka, c.o., gaz, prąd, 
bogate wnętrze, przedsionek wyposażony w kredens, fotele i
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•stół, butle gazowe 2 szt. x 5 1, kuchenka 2-palnikowa, stan b. 
dobry, mało używana, - 13.000 zł. Lubin, tel. 0603/13-92*11 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1980 r. 6-osobowa, lodówka, 
kuchenka, łazienka, okna uchylane, 2-osiowa, dł. 5.70 m, 
sprowadzona z Niemiec, kompletna dokumentacja, stan b. 
dobry, • 8.500 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-69-87 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1980 r. prod. zachodniej, 
2-osiowa, 2 sypialnie, media, agregat prądotwórczy, • 8.000 
zł. Świebodzice, tel. 074/854-37-53 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1980 r. prod. zachodniej, dłu
gość 5 m, 1-osiowa, komfortowa, z łazienką, przystawka, -
6.500 zł. Wrocław, tel. 071/347-84-85,0601/85-89-62 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1980 r. prod. niemieckiej, dł. 6 
m, szer. 2.1 m, 5 łóżek, pełne wyposażenie, stan b. dobry, -
5.100 zł. Zielona Góra. tel. 068/326-51-94,0604/64-01-89 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CHATEAU, 1981 r. 750 kg. dł.
4 m, kuchenka, zlewozmywak, lodówka, ogrzewanie, sypial
nia, nowy, b. duży przedsionek, zadbana, -9.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/353-43-67 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem - A00499 www.autogielda.com.pl) 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT WIND, 1981 r.4-oso- 
bowa, kuchenka gazowa, lodówka, zlewozmywak, ogrzewa
nie z nawiewem, instalacja elektryczna 220/12 V + gaż, ła
zienka, przedsionek, radioodtwarzacz z nagłośnieniem, I wła
ściciel w kraju, pełna dokumentacja, przegląd do 27.03.2002 
r., stan idealny, - 9.200 zł. Wrocław, tel. 071/337-10-17,0605/ 
43-50-21
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK SAFARI, 1982 r., od 95 r. 
w Polsce, rej. bezterminowa, dużo wyposażenia, • 5.900 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/752-41-72,0605/35-92-78 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1982 r. ,2  
przedsionkiem, - 3.000 zł. Kalisz, tel. 062/503-08-21 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABERT, 1982 r. dł. 8.40 m, 
sypialnia, kuchnia, natrysk, klimatyzacja do drobnych popra
wek - 6.800 zł. Legnica, tel. 076/858-24-49 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT WIND, 1982 r.
2-osiowa, dł. 7.26 m, ciężar własny 1300 kg, pełne wyposa
żenie, zarejestrowana, ważny przegląd, stan b. dobry, * 7.900 
zł. Lubin, tel. 076/842-47-93
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BUSTNĘR, 1982 r. dl. 4 m + 
przedsionek, stan idealny, - 6.500 2 ł. Wrocław, tel. 071/ 
•337-17-51
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP KL-330,1983 r. nowy mo
del, 3-osobowa, sprowadzona z Holandii, oclona, z przedsion
kiem, ogrzewanie, kuchnia, lodówka, zlewozmywak, RO, ha
mulec najazdowy, amortyzatory, stan idealny, ciężar 525 kg, -
8.500 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-98-98 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT WIND, 1983 r. kre- 
mowo-brązowa, dł. 5.7 m, waga 850 kg, nowy przedsionek, 
słoneczny dach, namiot, 2 sypialnie, 4-osobowa, pełne wy
posażenie, w.c., łazienka, lodówka, ogrzewanie, instalacja 121 
220 V+gaz  ̂rolety, welurowa tapicerka, stan idealny, w kraju 
od 2 tygodnia, - 9.200 zł. Chocianów, teł. 076/818*58-41,0608/4
01-77-13
PRZYCZEPA KEMPINGOWA IFA HP 5080,1983 r. żółto-zie- 
lona, masa całk. 500 kg, namiotowa, z przedsionkiem, wym.
1.5x4.5 m, kuchnia, 2 sypialnie, 4.5x2.2 m po rozłożeniu, stan 
idealny, * 1.700 zl. Lubin, tel. 076/842-16-40 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126.1984 r., 
szafki, stolik, lodówka, 4 spania, uchylne okna, zarejestrowa
ny bezterminowo, inst. 220V/12V, stan b. dobry, - 4.200 zł. 
Bierzyce, gm. Długołęka, tel. 071/315-49-44 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA LYUTON, 1984 r. pó general
nym remoncie, 4-osobowa, zlewozmywak zintegrowany z 
kuchenką (2-palnikową), stan b. dobry, hamulec najazdowy, 
lodówka, zarejestrowana, bezterminowy przegląd, - 2.900 zł 
lub zamiana na samochód. Kalisz, tel. 062/757-46-36,0601/
65-26-78
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
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126, 1984 r. 
przegląd bezterminowy, gaz, umywalka - 2.100 zł. Kłodzko, 
tel. 0501/31-48-13
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFFS, 1984 r. kremo- 
wo-brązowa, 4-osobowa, łazienka, w.c. chemiczne, kuchnia, 
hamulec najazdowy, ogrzewanie nadmuchowe, inst. 220/12V, 
przedsionek, rolety aluminiowe atermiczne, moskitiery, cię
żar całkowity 750 kg, zarej. bezterminowo, dł. 5 m, - 9.000 zł. 
Lubin, tel. 076/847-80-95
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY, 1985 r. biało-brązowa,
5-osobowa, z przedsionkiem, lodówka, hamulec najazdowy, 
meble stylowe, kuchnia gazowa, zlewozmywak, ogrzewanie 
gazowe, oświetlenie, inst. 220/12V + gaz, 2-pokojowa, rolety, 
koło zapasowe, • 8.500 zł. Legnica, tel. 076/856-32-03 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1986 r. dł. 4 m, kuchnia, WC, 
waga 750 kg, prawo jazdy kat. B, zarejestrowana, - 7.000 zł.
., tel. 071/347-91-81 .
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER LUX, 1986 r. kre- 
mowo-biała, dł. 7 m, waga 1300 kg, nowy przedsionek, od
dzielna sypialnia, 4-osobowa, pełne wyposażenie, inst. 220/ 
12V + gaz, w.c., łazienka, natrysk, ogrzewanie, lodówka, ro
lety, SAT, moskitiery, w kraju od 2 dni, stan idealny, -12.990 
zł. Chocianów, tel. 076/818-58-41,0608/01-77-13 
PRZYCZEPA KEMPINGOWAWILK, 1986 r. 1 osiowa, nieek- 
sploatowana w Polsce, wyposażona, sprawna, instalacja ga
zowa, elektryczna 12V i 220V lub zamienię na mniejszą, -
4.000 zł. Legnica, tel. 0603/95-02-92 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA. 1986 r. dł. 3.6 m, 4-oso- 
bowa, piętrowe łóżko, lodówka, kuchenka, ogrzewanie, role
ty, łazienka, stan b. dobry, waga 700 kg, www.elcampo.clik.pl; ’
- 8.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-25-39,0603/13-69-59 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOME-CAR 550,1986 r. prod. 
belgijskiej, całoroczna, 1-osiowa, kompletne wyposażenie, 
nowy przedsionek, duża, długość 5.5 m, TV kolorowy, salon, 
sypialnia, łazienka, kuchenka, 4-5 osobowa, bez wypadku, 
stan idealny, • 10.000 zł. Wrocław, tel. 0607/53-68-64 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126, 1987 r. 
duża, I rejestracja w 90 r., hamulec najazdowy, nowe opony, 
kuchenka gazowa, zlewozmywak, pompka do wody, - 4.200 
zł. Jelenia Góra, tel. 0607/11-57-62 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126E, 1987 r. 
biała, stan techniczny b. dobry, mało używana, przedsionek, 
szafa ubraniowa, kuchenka gazowa, zlewozmywak, - 4.100 
zł. Radwanice, tel. 071/311-72-06 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 E. 1987 r. 
biała, z przedsionkiem, lodówka, koło zapasowe podwiesza
ne, nowe opony, stan techn. b. dobry + dodatki, - 3.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-24-92 do godz. 18,0601/75-02-58 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1987 r., 3-osobowa, 
lekka, waga 750 kg, kuchnia, łazienka, z przedsionkiem, stan 
b. dobry, - 6.300 zł. Legnica, tel. 0605/23-85-32

^TfWAGA III Punkt przeniesiony z ul. Krzywoustego 25(5̂ ^

H A K I
HOLOWNICZE-WSZYSTKIE MODELE  

Wrocław, ul. Alei Pracy 2 
(wjazd od ul G R AB ISZY Ń SK IEJ)  

Jel/fax 071/339 OO 23, 0-601 786 2 8 8 ^

PRZYCZEPA KEMPINGOWA IFA, 1987 r. kompletne wypo
sażenie, duży przedsionek, na białych tablicach - 2.400 zł. 
Lubań, tel. 075/722-20-93
PRZYCZEPA KEMPINGOWA STERNDELVI, 1987 r., 5 oso
bowa, 2 sypialnie, kuchnia, umywalka, lodówka, waga 900 
kg, dł. 530 cm, nowe urządzenie najazdowe, stan b. dobry, •
11.500 zł. Wrocław, tel. 071/353-00-41 po godz. 19 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1987 r., dł. 6.8 m, 5,
6-osobowa, sypialnia, salon, kuchnia, rzeźbione meble, ba
rek, łazienka pod prysznic, brodzik, kuchenka 3-palnikowa, 
lodówka, 12/220 V, podłączenie do wody miejskiej, atermicz
ne szyby, co gaz, • 15.500 zł. Wrocław, tel. 071/322-30-19, 
0501/46-50-87 '
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CHATEAU, 1988 r. masa 560 
kg, dług. 5 m,*szer. 2.10 m, stan b. dobry, tropik, - 12.000 zł. 
Brzeg. tel. 077/416-41-82,077/416-11-84 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA STECKERMAN, 1988 r. dł. 4,70 
m, 2 sypialnie, kuchnia, łazienka, dużo szafek, nowy kształt, 
blacha perforowana, inst. RTV, telewizor 21" (gratis), waga 
880 kg. - 10.800 zł. Wrocław, tel. 071/353-52-36 lub, 0604/
29-14-41
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CHATEAU, 1988 r., ciężar przy
czepy 560 kg, dług. 5 m, szer. 2.10 m, tropik, stan b. dobry, - 

• 12.000 zł. Brzeg, tel. 077/416-41-82,077/416-11-84 - 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1988 r. kompletnie wyposażo
na, ogrzewanie gazowe, prod. NRD, odprawa celna wym 3.2 
x 2 x 2 m. - 3.000 zł. Modła. tel. 076/817*22-19.0602/88-08-99 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1988 r., kuchnia, łazienka z 
prysznicem, ogrzewanie, 1 miejsce do spania, - 9.000 zł. 
Wrocław, tel. 0608/30-37-66, 0503/01-88-84 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HP, 1989 r.. 4-osobowa, nowy 
przedsionek, hamulec najazdowy, 12/220 V, kuchenka gazo
wa, dł. 4.2 m, rejestracja bezterminowa, • 35.000 zł. Lubsko, 
tel. 068/457-98-22
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126, 1989 r. 
duża, zarejestrowaną bezterminowo, hamulec najazdowy i 
ręczny, wszystkie instalacje, pełne wyposażenie, stan b. do
bry + nowy przedsionek (duży), butla gazowa, koło zapaso
we, lusterko wsteczne, pompa elektryczna do wody, - 5.500 
zł. Wałbrzych, tel. 074/847-38-85,0608/45-14-02 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126, 1989 r. 
hamulec najazdowy, kuchenka gazowa, zlewozmywak, przed
sionek, stan b. dobry, czysta, b. mało używana, • 4.300 zł. 
Wrocław, teł. 783-64-72 wieczorem 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126E, 1989 r., 
gaz, zlewozmywak, szyby otwierane, hamulec najazdowy, 
koło zapasowe, przedsionek, inst. 12/220 V, * 4.200 zl. Wro
cław, tel. 352-94-98 po godz. 20,0607/65-79-11 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA SCHWERMASCHINEN HP 401 
A, 1990 r. Qick Junior, biała, zadbana, stan b. dobry, waga 
405 kg, 1-osiowa, dł. 2.80 m, szer. 1.87 m, b. duży przedsio
nek brezentowy z oknami, - 5.000 zł. Lubin, tel. 0605/07-77-69 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER, 1990 r. dł. 4.4 m,
4-osobowa, zasuwane drzwi, lodówka, kuchenka, ogrzewa
nie nawiewowe, łazienka z prysznicem, rolety, przedsionek, 
stan b. dobry, waga 780 kg, www.elcampo.clik.pl, • 12.200 zł. 
Ostrzeszów, tel. 062/730-25-39,0603/13-69-59 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA SKIF 2, 1990 r., namiotowa,
6-osobowa, duży przedsionek, koło zapasowe, zarejestrowa
na bezterminowo, stan b. dobry, pilne, * 1.500 zł. Wrodaw, 
tel. 071/781-34-10
PRZYCZEPA KEMPINGOWA .SKAMPER”, 1991 r. prod. USA, 
składana na wys. sam. osobowego, dł.' 6,5 m, 6-osobowa, 
ogrzewanie, zlewozmywak, szafki, stół, kuchenka 3-palniko
wa, lodówka, inst. gazowo-elektryczna, 2 sypialnie, z przed
sionkiem, moskitiery, zarejestrowana bezterminowo - 8.400 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-49-12 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1992 r. 2-osiowa, 
w.c., sypialnia na 7 osób, ogrzewanie nadmuchowe, podgrze
wane łóżka, kuchenka, zlewozmywak, żaluzje przeciw koma
rom, barek, 3 szafy, - 22.000 zł. Sulechów, tel. 068/385-37-27, 
0604/98-38-68 (zdjęda do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem • AG0194 www.autogielda.com.pl) 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA FENDT JOKER E, 1992 r. spro
wadzona w 1999 r. z Niemiec, stan b. dobry, 5-osobowa, 2 
sypialnie, WC, wszystkie media, • 16.000 zł. Oława, teł. 071/
313-53-91, 0604/42-22-85
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS 530 TK, 1993 r., ogrze
wanie, łazienka, wc, inst. 220/12V, żaluzje, moskitiery, 1-osio
wa, -17.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-11-63 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY DE LUX, 1994 r. 4-oso
bowa, WC chemiczne, stan dobry, - 15.500 zł. Wrocław, tel. 
0600/16-04-18 :
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 D. 1995 
r., z przedsionkiem, hamulec najazdowy, zaczep, otwierane 
okna, schowek na 2 duże butle gazowe, kuchenka gazowa, 
lodówka, zlewozmywak, inst. 220/12V + gaz, wersja ekspor
towa, zarejestrowana bezterminowo, stan b. dobry, • 7.000 
zł. Krotoszyn, tel. 062/722-65-08,0602/84-40-72 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFS, 1995/96 r., dł. 4.3 
m, 4-osobowa, meble, sypialnia, łazienka, wc-eko, brodzik, 
szyby termiczne, co gazowe, lodówka, zlewozmywak, 12/220 
V, stan idealny, - 24.000 zł. Wrocław, tel. 071/322-30-19,0501/
46-50-87
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA, 1998 r. komfortowa, 
lekko uszkodzona, do sprowadzenia - 6.700 DEM. Brody, tel. 
068/371-81-86
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA OPTIMA, 1998 r. biała, 
nowy model, lodówka, 1-osiowa, dł. 6 m, 5-osobowa, 12/220V, 
instalacja gazowa, łazienka, prysznic, ogrzewanie gazowe, 
oddzielna sypialnia, antena, lodówka, zlewozmywak, zbior
nik na wodę 601, pełna elektryka, ciepła woda itp, - 22.000 zł. 
Lubin, tel. 076/842-39-57
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT CORRNET, 1999 r. 
z przedsionkiem, uszkodzone poszycie boku, wnętrze, stan 
b. dobry, wc, sypialnia, kuchnia, • 26.000 zł. Wrodaw, tel. 0605/ 
10-57-33
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ELDDIS, 1999 r., dł. 4.20 m,
3-osobowa, kuchnia, łazienka, z przedsionkiem, - 25.000 zł. 
Wrocław, tel. 368-12-85
PRZYCZEPA LAWETA .MOTYL’ . - 700 zł: Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-15-80
PRZYCZEPA LAWETA SAM zarejestrowana, ład. 1200 kg 
(wzmocniona do 2200 kg), - 2.150 zł. Wrocław, tel. 071/ 
346-23-10,0601/70-33-89
PRZYCZEPA LAWETA przewóz bagażów i samochodów, -
2.000 zł. Wrocław, tel. 071/325-15-76 
PRZYCZEPA LAWETA, 1991 r. 2-osiowa, wciągarka, najaz
dy, hamulec najazdowy, koła 14”, • 2.100 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/815-64-21 po godz. 18 
PRZYCZEPA LAWETA, 1994 r., 2-osiowa, na resorach, ład.
1.200 kg, - 2.100 zł. Żagań, tel. 0607/31-84-15 
PRZYCZEPA LAWETA NIEWIADÓW 2001,1996 r„ ład. 1450 
kg, masa całkowita 2000 kg, 2-osiowa, do drobnych napraw,
- 3.300 zł. Wrocław, tel. 071/357-38-67 lub, 0605/42-36-34 
PRZYCZEPA LAWETA A 2001A NIEWIADÓW, 1996 r. orygi
nalna, stan b. dobry, - 4.100 zł. Prochowice, tel. 076/858-41-58

WYPOŻYCZALNIA 
PRZYCZEP BAGAŻOWYCH

już od 19 zł/dobę 
Wrocław, ul. Robotnicza 22 

tel. 071/78-17-456

PRZYCZEPA LAWETA NIEWIADÓW,'1996r. lad. 1400 kg, z 
salonu, I właściciel, kompletna, • 4.500 zł. Świdnica, tel. 074/
852-36-66
PRZYCZEPA LAWETA SAM, 1996 r. podwozie Niewiadów, 
rejestracja, opłacona, masa własna 400 kg, ład. 1.41, - 3.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/848-19-98,0603/19-51-61 
PRZYCZEPA LAWETA, 1997 r. 2-osiowa, opuszczana hy
draulicznie, prod. niemieckiej, wyciągarka, ład. 2200 kg, mało 
używana, stan b. dobry, • 5.800 zł. Bolesławiec, tel. 0601/
81-68-94
PRZYCZEPA LAWETA .MOTYL’ , 1998 r. do holowania sa
mochodów, na prawo jazdy kat. B, nie używana ♦ dodatkowy 
komplet opon z dętkami, możl. faktura VAT, • 1.600 zł. Wro
cław, tel. 0601/70-76-45
PRZYCZEPALAWETA SAM, 1999 r. 2-osiowa, hamulec na
jazdowy, wciągarka, plandeka celna, stelaż rozbierany, nowe 
ópony, zarejestrowana dł. 4.5 m, • 4.500 zł. Radwanice, tel. 
076/831-14-06,0608/41-71-80 
PRZYCZEPA LAWETA BARTHAU, 2000 r. masa całkowita
2,51, nieużywana, zarejestrowana w kraju, • 12.500 zł. Konin, 
tel. 063/279-01*15,0603/19*01*10 
PRZYCZEPA NISKOPODWOZIOWA PTN-8 .Śremka’, ład. 8 
t, - 6.000 zł. Poznań, tel. 061/282-42-58 
PRZYCZEPA NISKOPODWOZIOWA, 1981 r. prod. niemiec
kiej, ład.101,2-osiowa, z najazdami, - 23.000 zł + VAT. Choj
nów, tel. 0602/50-36-86
PRZYCZEPA ROLNICZA .PILAWKA’ po remoncie, nowa 
podłoga obita blachą, nowe opony, - 1.500 zl. Bielawa, tel. 
074/833-49-55
PRZYCZEPA ROLNICZA ład. 3.5 i, drewniane burty, z na
kładkami, metalowa podłoga, sprawna technicznie, stan b. 
dobry, -1.200 zł. Borek Strzeliński, woj. wrocławskie, tel. 0601/'
14-69-02
PRZYCZEPA ROLNICZA 2-kołowa, doczepiane górne burty, 
stan b. dobry, okol. Chojnowa, Chocianowa, -11.400 zł. Choj
nów, tel. 076/817-40-80 w godz.10-18 
PRZYCZEPA ROLNICZA D-50 ład. 6 1, po remoncie, nowa 
instalacja, hamulce, nadstawki, w ciągłej eksploatacji, opony 
900, stan b. dobry, - 2.600 zł. Jawor, tel. 076/872-83-84 
PRZYCZEPA ROLNICZA ZŁOCIENIEC PW-4 2 szt., wywrot
ki, po remoncie kapitalnym, z dokumentacją • 1.900 zł/szt. lub 
zamienię na mały ciągnik rolniczy albo ogrodniczy. Krzelów, 
tel. 071/389-94-74
PRZYCZEPA ROLNICZA ład. 4 1, wywrotka, brak siłowników,
-1.600 zł. Oława, tel. 071/303-39-10,0602/89-72-98 
PRZYCZEPA ROLNICZA 2-kołowa, nakładane górne burty, 
stan idealny, -1.400 zł. Parchów, tel. 076/8174(^80 
PRZYCZEPA ROLNICZA ład. 6 t, wysokie kda. • 1.300 zł. 
Sławice, tei. 071/389-07-79
PRZYCZEPA ROLNICZA wywrotka, 1-osiowa, wywrót na 3 
strony, brak siłownika, koła 20*, masywna konstrukcja, - 600 
zł. Świdnik, gm. Marciszów, tel. 074/741 -07-13 
PRZYCZEPA ROLNICZA SANOK D-44A burty metalowe, ład.
31, stan b. dobry, • 1.800 zł. Żagań, tel. 068/367-28-01 
PRZYCZEPA ROLNICZA SANOK D-45, 1966 r. szara, wy
wrotka. - 2.000 zł. Wschowa, tel. 0605/76-32-80 
PRZYCZEPA ROLNICZA PILAWA D-44B, 1980 r. I właści
ciel, ład. 3.51, drewniane burty, stan dobry, - 800 zl. Żemiki 
Wielkie, tel. 071/316-53*97
PRZYCZEPA ROLNICZA, 1986 r. dł. 2,5 m, szer. 1.1 m, wys. 
burty 0,5 m, burty blaszane, ogumienie 185 x 15 C, stan b. 
dobry, mało używana -1.000 zł. Wałbrzych, teł. 074/841-03-73 
wieczorem
O  PRZYCZEPA TOWAROWA nowa, 1-osiowa, wym. 

250x150x150 cm, oplandekowana, podwozie Knott, 
ład. 1400 kg, hamulec najazdowy, rama ocynkowa-. 
na, do zarejestrowania wg potrzeb kupującego, •
4.000 zł + VAT. Świdnica, tel. 074/853-24-59 
01026101

O  PRZYCZEPA TOWAROWA nowa, 1-osiowa, dług. 
308 cm, szer. 136 cm, wys. 185 cm, oplandekowa
na, hamulec najazdowy, rama ocynkowana, oś na 
wahaczach - 1300 kg, do zarejestrowania wg po
trzeb kupującego, - 3.700 zł + VAT. Świdnica, tel. 
074/853-24-59 01026111

PRZYCZEPA TOWAROWA 2-osiowa. dł. 8 m, do przewozu 
lekkich towarów przestrzennych, 100 m3, - 9.000 zł. Brzezi
na, tel. 071/317-72-45
PRZYCZEPA TOWAROWA 3.51, do remontu, - 480 zł. Góra, 
tel. 065/544-75-93.0503/79-77-05 
PRZYCZEPATOWAROWA NIEWIADÓW 2-osiowa, wym. 300 
x 150 cm, bez plandeki, - 3.500 zł.; Jeszkowice, tel. 071/ 
318-01-26,0604/08-38-63
PRZYCZEPATOWAROWA BPW izoterma 2-osiowa. masa 
całkowita do 2,51, otwierana z prawej strony i z tyłu, -11.000 
zł. Konin, tel. 063/279-01-15,0603/19-01-10 
PRZYCZEPA TOWAROWA 3-osiowa, kontener na oponach 
poduszkowych, 9.1x3x2.5, całość regulacja do rampy, otwie
rane boki, stan b. dobry, - 29.000 zł ♦ VAT. Lubin, tel. 076/
842-62-02, 0604/14-75-93
PRZYCZEPA TOWAROWA H-1 oplandekowana, 
140x250x160, zarejestrowana, -1.800 zł. Nowe Miasteczko, 
tel. 0608/45-88-18,0502/51-89-33 
PRZYCZEPA TOWAROWA kubatura 70 m3, do przewozu 
materiałów przestrzennych (styropian, wełna), oplandekowa
na, niska podłoga, drzwi z tyłu, nowa plandeka, - 18.000 zł 
inne propozycje. Strzegom, tel. 074/855-27-64 
PRZYCZEPA TOWAROWA 2-osiowa, hamulec najazdowy, 
izoterma, - 2.000 zł. Szprotawa, tel. 068/376-28-44 
PRZYCZEPATOWAROWA prod. niemieckiej, ładowność 3.5 
t, stan dobry - 400 zł. Wrocław, tel. 071/322:30-01 po godz. 20 
PRZYCZEPATOWAROWA WZGS zarejestrowana, samocho
dowa, zarejestrowana, • 4.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-42-22 
PRZYCZEPA TOWAROWA PILAWA .drewnianka’, -1.000 zł. 
Żórawina, tel. 071/316-51-07
PRZYCZEPATOWAROWA D-50,1970 r. ład. 6 1, - 1.800 zł. 
Ostrzeszów, tel. 062/730-42-24 
PRZYCZEPA TOWAROWA D-45,1975 r. ład. 4.5t, -1.600 zł. 
Lubin, tel. 0608/43-48-86
PRZYCZEPATOWAROWA SANOK D-50,1977 r. ład. 6 ton, 
po remoncie, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0601/75-20-85 
PRZYCZEPATOWAROWA SANOK D-83,1978 r. stan b. do
bry, zarejestrowana, ważny przegląd, nowe opony, wysokie 
burty. - 4.000 zł. Jawor, tel. 076/870-20-57,0605/82-59-38 
PRZYCZEPATOWAROWA D-83,1979 r. po remoncie, nowe 
opony, - 2.500 zł. Wołów, tel. 071/389-28-38,0607/40-78-44 
PRZYCZEPATOWAROWA SANOK D-50,1979 r. nowe opo
ny, podłoga metalowa, zarejestrowana, - 2.200 zł. Wrodaw, 
tel. 373-70-46,0601/79-78-43 
PRZYCZEPATOWAROWA, 1980 r. ład. 2.11; prod. niemiec
kiej, możliwość wykorzystania jako laweta, burty i podłogi z 
blachy alum., dł. 4.0 m, szer. 2.0 m, stan b. dobry - 3.500 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/762-11-67 
PRZYCZEPATOWAROWA GKB, 1980 r. stan b. dobry, przy
stosowana do zboża, nowe opony, ład. 121, - 4.200 zł. Kąty 
Wrocławskie, tel. 071/316-65-33, 0604/28-30-12 
PRZYCZEPA TOWAROWA, 1980 r. prod. niemieckiej, dł. 
skrzyni ład. 5 m, oplandekowana, - 5.000 zł. Rudna, gm. Lu
bin, tel. 0604/96-50-36
PRZYCZEPATOWAROWA SANOK D-50,1986 r., - 2.500 zł. 
Wiązów, tel. 071/393-10-57
PRZYCZEPATOWAROWA OLBERNHAU HL. 1987 r. prze
gląd do 2002 r., stan techn. b. dobry, faktura VAT, • 5.500 zł! 
Szprotawa, tel. 0601/79-46-94

PRZYCZEPA TOWAROWA HAAG, 1988 r. ład. 2.1 t, prod. 
niemieckiej, możliwość wykorzystania jako lawety (burty i 
podłoga z blachy aluminiowej), dł. 4 m, szer. 2 m, stan b. do
bry, - 3.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/762-11-67 
PRZYCZEPATOWAROWA ZREMB, 1989 r. lad. 11.51, - 4.500 
zł. Gościejowice, gm. Bojanowo, tel. 065/545-67-53 
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK D-633, 1990 r. B-tono- 
wa, mało używana, stan idealny, - 3.600 zł. Kamienna Góra, 
tel. 0604/34-18-82,075/746-14-92 
PRZYCZEPATOWAROWA JAMBO TANDEM, 1991 r. 2-osio
wa, na poduszkach, firana, 60 m3, stan b. dobry, • 20.000 zł + 
VAT. Chodanów, tel. 0604/28-12-09 
PRZYCZEPA TOWAROWA NIEWIADÓW 1200, 1991 r.
2-osiowa, hamulce, ład. 1050 kg, po remoncie, • 4.300 zł. 
Świebodzice, tel. 0605/40-97-62 
PRZYCZEPATOWAROWA, 1992/93 r. Niewiadów H1200, ład. 
1000 kg, 2-osiowa, oplandekowana, - 4.500 zł. Nysa, tel. 077/ 
433-37-32
PRZYCZEPATOWAROWA, 1994 r. kontener, 2-osiowa, ład. 
2 t, oszklona z 1 strony, - 1.500 zł. Opatówek, tel. 0608/
24-98-86
PRZYCZEPATOWAROWA SAM, 1995 r. zamknięta, srebna,
2-osiowa, hamulec najazdowy, nowe opony, aluminiowa, dł. 
2 m, szer. 2 m, otwierana z tyłu, - 4.900 zł. Legnica, tel. 0605/
85-58-00
PRZYCZEPATOWAROWA. 1995 r. Niewiadów, izoterma, 3 
x .1.8 x 1.6 m, zadbana, 2-osiowa, hamulec najazdowy, • 4.500 
zł lub zamienię na przyczepę oplandekowaną, 2-osiową. Boż
ków, tel. 074/871-43-75
PRZYCZEPATOWAROWA, 1995 r. wym. 320x200x170 cm, 
na osi skrętnej, stan b. dobry, • 1.800 zl. Żary, tel. 0605/
59-03-89
PRZYCZEPATOWAROWA DM1200,1996 r. 2-osiowa, oplan
dekowana, wym. 4.2x1.8x1.6, - 3.200 zł. Głogów, tel. 076/
833-28-89
PRZYCZEPATOWAROWA NIEWIADÓW F-203011HT, 1996 
r. 2-osiowa, ład. 1.21, wym. 305x181x210 cm, aluminiowa z 
roletami bocznymi, - 7.000 zł (cena nowej 17.000 zł). Wro
daw, tel. 341-64-61,0608/25-02-11 
PRZYCZEPATOWAROWA, 1998 r. oplandekowana, do ład. 
przestrzennych, o wym 8 m x 3,10 x 2,25, ład. 1500 kg, na 
podzespołach Knott hamulec najazdowy, stan b. dobry, - 6.600 
zł. Lwówek Śl., tel. 075/782-59-01,0502/59-52-01" 
PRZYCZEPATOWAROWA SAM. 1999 r. wym. 4.25x2.05x1.8 
m. może służyć jako laweta, 2-osiowa, hamulec najazdowy, 
ład. 1 1, plandeka celna, koła pod podłogą, zarejestrowana, -
8.500 zł. Śdnawa, tel. 076/843-62-85,0601/72-61*59 
PRZYCZEPA TOWAROWA SAM. 2000 r. 2-osiowa. prod. 
szwajcarskiej, 2 osie hamowane pneumatycznie, wymiar 7.60 
x 2.50 m, nie używana • 9.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/ 
318-42-97 • .
PRZYCZEPATOWAROWA SAM. 2001 r. zarej. beztermino
wo, oś skrętna, możliwość zainstalowania hamulcs, wym. 260/ 
130/40, atrakcyjny wygląd, oryginalny, prod. niemieckiej, za
czep z hamulcem, stan b. dobry, -1.950 zł. Chojnów, tel. 076/ 
877-36-55
PRZYCZEPA WYWROTKA ład. 4,51, do remontu, bez siłow
ników, - 800 zł. Bielawa, teł. 0605/65-31-56 
PRZYCZEPA WYWROTKA D-44 do remontu, brak dokumen
tacji • 700 zl. Brzeg Dolny, tel. 071/319-52-95 
PRZYCZEPA WYWROTKA 8 ton, z nakładkami, samocho
dowa, - 7.500 zł. Góra, tel. 065/544-75-93,;0503/79-77-05 
PRZYCZEPA WYWROTKA prod. czeskiej, 8-tomowa, stan b. 
dobry, zarejestrowane metalowe burty,-41.000 zl. Kamienna 
Góra, tel. 0604/34-18-82,075/746-14-92 
PRZYCZEPA WYWROTKA 3 -osiowa, 3 stronny wywrót hy
drauliczny, prod. zachodniej, na resorach parabolicznych, 
■opony bezdętkowe, wym. 8,20 x 1,10 x2,40 m, stan dobry, po 
remoncie, - 18.000 zł. Lewin Brzeski, tel. 077/412-71-98 po 
godz.20
PRZYCZEPA WYWROTKA 2-stronna, ład. 101, stan idealny, 
- 5.000 zł. Przybyłowice, gm. Męcinka, teł. 076/873-85-44, 
0602/25-43-13
PRZYCZEPA WYWROTKA HL 80-11 ład. 121. nowe siłowni
ki wywrotu, 3 szt., wys. burt 1 m, bliźniacze koła 900, stan b. 
dobry, - 5.500 zł. Szymanowo, tel. 065/546-44-75 /fax, 0601/
56-39-28
PRZYCZEPA WYWROTKA ład. 4 1, stan dobry, wysokie bur
ty, -1.700 zł. Żary, tel. 0608/08-24-78 
PRZYCZEPA WYWROTKA SANOK ład. 4.51, -1.500 zł. Żó
rawina, tel. 071/316-51-07
PRZYCZEPA WYWROTKA HL-8011,1978 r. ład. 101, bliź
niacze koła, - 4.000zł. Twardocice, gm. Pielgrzymka, tel. 076/
877-55-23, 0603/46-59-56
PRZYCZEPA WYWROTKA HL 8011, 1978 r. opony 1200 x 
20, niskie burty, - 3.500 zł. Wrodaw, tel. 071/354-34-95 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL-8011.1980 r. ład. 8,51, - 4.500 
zł. Gniechowice, tel. 071/316-37-28 
PRZYCZEPA WYWROTKA D-47,1980 r., - 1.500 zł. Klucz
bork, tel. 0502/24-24-80
PRZYCZEPA WYWROTKA HL 80-11,1980 r. ład. 8,51, - 4.300 
zł. Sobótka, tel. 071/316-37-28 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL, 1980 r. stan dobry, oryginal
na, wysokie burty, Szara, - 4.400 zł. Głogów, tel. 076/
835-55-06.0601/55-17-94
PRZYCZEPA WYWROTKA HL 8011, 1980 r. stan dobry, -
5.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-76-13 
PRZYCZEPA WYWROTKA GKB, 1981 r. technicznie spraw
na, dzielone burty, ład. 11.5 t, • 7.500 zł. Kępno, tel. 0621 
782-36-21
PRZYCZEPA WYWROTKA, 1981 r. ładowność 4. t, - 2.500 
zł. Tuchola Żarska, tel. 068/457-99-00 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL-80-11,1982 r. podwójne bur
ty, bliźniacze kda - 5.500 zł, - 5.500 zł. Tworzyjanów, tel. 074/
850-44-89
PRZYCZEPA WYWROTKA SAN0KD47 B, 1982 r. 4 (ony, -
3.000 zł. Wojciechów, tel. 077/410-04-71
PRZYCZEPA WYWROTKA HL 80-11,1985 r. ład. 8 1, wywrót 
na 3-strony, opony 1200, • 5.000 zł lub zamienię na prasę do 
słomy Z-224 (2 szt.). Piechowice,-woj. jeleniogórskie, tel. 0606/
50-99-68
PRZYCZEPA WYWROTKA HL-8011,1985 r. 8 ton, 2-stron
na, • 10.000 zł lub zamienię. Kamila Grutkowska, 55-080 
Pełcznica 16, gm. Kąty Wr.
PRZYCZEPA WYWROTKA, 1988 r. ład. 8 t, technicznie 
sprawna, • 4.300 zł. Lubsza, tel. 077/411-86-40, 0602/ 
36-57-42
PRZYCZEPA WYWROTKA D-55,1988 r. wywrót na 3 strony, 
stan b. dobry, • 4.000 zł. Wrocław, tel. 0601/58-61-09 
PRZYCZEPA WYWROTKA D636,1996 r. .ZASLAW, 2-stron
na, wysokie burty, ład. 111, stan b. dobry, • 21.000 zł. Strzelin, 
tel. 071/392-00-49
ZAMIENIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ HOME-CAR 550, 
J986 r. prod. belgijskiej, całoroczna, 1-osiowa, kompletne 
wyposażenie, nowy przedsionek, duża, długość 5.5 m, 5-6 
osobowa, bez wypadku - 10.000 zł, na Rata Cinquecento z 
1997 r„ może być mały diesel. Wrocław, tel. 0607/53-68-64

ZAMIANA
ALFA ROMEO 33, 1985 r., 130 tys. km, 1400 ccm, boxer, 
czarny, alum. felgi, el. otw. szyby, stan blacharki b. dobry, po 
malowaniu, RO Blaupunkt, stan b. dobry, możliwe raty przez

komis - 3.000 zl, zamienię na Poloneza, z inst. gazową, z 
dopłatą. Wrodaw, tel. 0607/5247-07 ’
ALFA ROMEO 33,1993 r., 142 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, el. otw. szyby, centralny zamek, wspomaga
nie, alarm '♦ pilot, stan b. dobry, - .10.800 zł lub zamienię na 
inny, może być droższy. Żagań, tel. 0603/75-57-29 
AUD1100,1978 r., 1600 ccm, benzyna, biały, ińst. gazowa, 
stan silnika b. dobry, blacharka do drobnych poprawek ♦ dru
gi na części - 2.300 zł, zamienię na VW Transportera lub'inny 
dostawczy, z dopłatą. Legnica, tel. 076/722-15-86 
AUD1100, 1980 r. 5-biegowy, hak, szyberdach - 1.600 zł, 
zamienię na motorower Simson skuter. Łęknica, tel. 068/
375-32-17
AUD1100,1982 r., 2200 ccm, benzyna zniszczony, zareje
strowany , zamienię na VW Golfa I, Ił, może być zniszczony. 
Rawicz, tel. 0502/30-43-64
AUD1100,1989 r., 2300 ccm, benzyna, granatowy, inst. ga
zowa, centr. zamek, alarm, alum. felgi, 4 zagłówki, szyber
dach, wspomaganie kier., kpi. dokumentacja, zadbany, - za
mienię na diesla, automatic, ze wspomaganiem. Głogów, tel. 
076/833-27-68, 0606/11-94-46 
AUDI 80,1980 r., 2200 ccm, wtrysk, zamienię na motocykl 
Dniepr, Ural, Iż lub NK z wózkiem. Malczyce, tel. 0605/ 
39-70-14
AUDI 80, 1985 r., 2000 ccm, wtrysk, grafitowy metalic, 115 
KM, centralny zamek, wspomaganie, reg. wys. fotela, alum. 
felgi 15", nowe przednie zawieszenie, nowe klocki tylne i 
przednie, spoiler, zadbane wnętrze, do malowania, zamienię 
na inny może być uszkodzony lub sprzedam. Wałbrzych, tel. 
0501/21-5145,074/830-91-84 
AUDI 80 B3,1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, srebrny metalik, 
wspomaganie, centralny zamek, szyberdach, przód B4, RO - 
15 500 zł, zamienię na Mercedesa 200 124 D, w tej cenie. 
Korfantów, tel. 0602/46-53-57 .
AUDI 80 B4,1992 r., 130 tys. km, 2000 ccm, granatowy, za
mienię na Forda Transita, Fiata Ducato, VW Transportera,
9-osobowego, oszklonego. Konradów, tel. 074/814-75-93, 
0607/41-30-74
AUDI 80AVANTB4,1994 r., 114 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czarny metalic, ABS, wspom. kierownicy, alarm, centralny 
zamek, szyberdach, relingi dachowe, alum. felgi, hak, roleta 
bagażnika, lekko uszkodzony błotnik, klapa, techn. sprawny-
21.800 zł, zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 074/664-26-53, 
0603/55-8341
AUDI 90 OUATTRO, 1990 r., 2300 ccm, 20V, czamy metalic, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, klimatronic, 180 KM, po tu
ningu, zamienię na diesla z klimatyzacją, Mercedesa, BMW, 
Audi, VW, inne propozycje. Lubin, tel. 0605/0747-04 
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 ukL.wydechowy, nowy 
przegląd -5.500 zł, zamienię na inny prod. zachodniej, w tej 
cenie, bez dopłaty. Wrodaw, teł. 0608/45-84-63 
AUSTIN METRO, 1985 r., 930 ccm,niebieski metalic, stan b. 
dobry, zarejestrowany, ubezpieczony, RO, bardzo ekonomicz
ny, 5.51/100 km • 2.500 zł, zamienię na konia. Unisław śląski, 
gm. Mieroszów, tel. 0603/36-13-67 
AVIA A30 FURGON, 1982 r„ 50 tys. km. 3900 ccm, niebie- 
sko-biały, lewarek biegów w podłodze, nowe opony, zamie
nię na przyczepę lawetę. Opole, tel. 0607/46-68-69 
BMW 316 E-30,1991 r., 137 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
szyberdach, obniżony, sportowy wydech, eł. reę/Uł. lusterka,
2-drzwiowy, zadbany, stan to. dobry, zamienię na uszkodzony 
albo VW Golfa III, TD, z dopłatą. Oleśnica, tel. 071/314-81-03 
BMW 320 E-30,1984/94 r., 2000 ccm, niebieski metalic, inst. 
gazowa, centr. zamek, alarm - zamienię na Opla Kadetta lub 
VW Golfa II. Złotoryja, tel. 0608/27-34-79 
BMW 525,1994 r., 2500 ccra. TDS pełne wyposażenie + skó
ra, zamienię na naczepę Jumbo lub inny sprzęt budowlany. 
Chojnów, tel. 076/819-14-76,0602/30-7249 
CHEYROLET SUBURBAN SILVERADO, 1983 r., 5700 ccm, 
benzyna + gaz 4x4, centralny zamek, el. otw. szyby, klimaty
zacja, welurowa tapicerka, chromowane felgi, duże koła, stan 
b. dobry, - 23.000 z ł , zamienię na inny. Malczyce, tel. 0603/
48-54-56
CITROEN AX, 1992 r., 95 tys. km. 1000 ccm, biały, stan b. 
dobry, RM, nowe opony, - 7.500 z ł , zamienię na inny. Wro
cław, tel. 314-82-05,0606/94-91-28 
CITROEN BX, 1989 r., 1400 ccm, wtrysk, czerwony, central
ny zamek, alarm, el. otwierane szyby, nowe sworznie, nowe 
klocki, pokrowce, stan b. dobry - 7.000 zł, zamienię na Toyotę 
Celicę, BMW 318,320, po 1987 r., 2-drzwiowy, Forda Probe, 
Sierrę, sedana, po 1989 r., Peugeot 405, bez dopłaty. Wro
daw, tel. 321-54-92,0503/91-26-89 
CITROEN BXTGE, 1994 r., 163 tys. km, 1351 ccm, benzyna 
+ gaz, zielony metalic, ciemne szyby, centralny zamek, el. 
otw. szyby, alarm, alum. felgi * kpi. felg stalowych, RM, stan 
b. dobry, - 13.800 zł, zamienię na busa 8-osob., benzyna 
wtrysk, gaz, dopłata. Jasień, tel. 0601/20-67-05 
CITROEN SAXO, 1998/99 r., 6 tys. km, 1100 ccm, żółty.'
4-drzwiowy, radio, wspomaganie, oszczędny, sprowadzony 
w całości, cena • 24.000 zł, zamienię na tańszy lub w tej sa
mej cenie lub po wypadku. Głogów, tel. 076/835-22-50,0601/.
18-67-66
CITROEN ZX, 1993 r., 1360 ccm, zielony metalic, nowe opo
ny, akumulator, tarcze i klocki, techn. sprawny, nie wymaga 
inwestycji • cena 11.600 zł, zamienię na tańszy, Fiat 126p, 
Polonez, Fiat 125p, inne propozycje lub sprzedam. Złotoryja, 
tel. 076/878-28-55
DAEWOO LANOS, 1998 r., 29 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, wspomaganie kier., regulowana kierownica, 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, lusterka i zderzaki w 
kolorze nadwozia, I właściciel, serwisowany, stan idealny -
24.000 zł, zamienię na mniejszy, pojemność do 1300 ccm. 
Lubin, tel. 076/848-56-50 w godz. od 7 do 15,076/846-56-28 
po godz. 17
DAEWOO LANOS, 2000 r., 10 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
platynowy metalic, centr. zamek, kupiony w salonie, I właści
ciel, - 25.300 z ł , zamiana na Poloneza lub Skodę. Jarocin, 
tel. 062/747-33-83,0605/6248-80 
DAEWOO NEXIA, 1996 r., 55 tys. km, 1500 ccm, ciemnozie
lony metalic, -14.000 z ł , zamienię na Daewoo Nubirę, z do
płatą. Wrodaw, tel. 071/348-57-00 .
DAEWOO NEXIA GLE. 1997 r., 83 tys. km, 1500 ccm, bordo
wy metalic, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, kataliza
tor, alarm, radio Sony, stan b. dobry, I właściciel -16.500 zł, 
zamienię na inny. Krosnowice, tel. 074/868-52-75.
DAIHATSU CHARADE, 1986 r., 150 tys. km, 1000 ccm, die
sel, zielony metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry •
6.000 zł, zamienię na Suzuki Samuraj. Jelenia Góra, tel. 0603/ 
6140-97
FIAT 125p, 1980 r. zarejestrowany, zamienię na sprzęt bu
dowlany. Lubin, tel. 0606̂ 10-74-81 
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, benzyna, biały, stan b. dobry, 
po przeglądzie techn. oraz Fiat 125,89 r., poj. 1500 ccm, E, 
kość słoniowa zamienię na jeden lub dwa, mogą być do re
montu, naprawy albo samochód na białych tablicach. Lwó
wek Śląski, tel. 0608/37-17-08 
FIAT 126p, 1983 r., zielony, stan b. dobry, zamienię na Polo
neza z lat 1992-93. Nowa Ruda, tel. 074/872-30-04, 0604/ 
36-60-35
FIAT 126p, 1985 r. 2 szt., czerwony i wiśniowy, alternator, 
szeroka deska rozdz., zamienię na jeden. Kalisz, tel. 0605/
78-08-62
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, kość słoniowa, alternator, lotni
cze fotele, zamienię na Stara 28/200, wywrotkę z HDS, do
płacę do 2.000 zł, może być do remontu. Jaworzyna Śl., tel. 
074/858-86-26,0605/07-80-32 
FIAT 126p, 1988 r. • zamienię na Audi 100, poj. 1800 ccm E, 
83/87 r., na białych tablicach. Rawicz, tel. 0502/3043-64 
FIAT 126p, 1988/89 r„ 650 ccm, czerwony, stan idealny, duża 
deska rozdzielcza, alternator, zapłon w stacyjce, kubełkowe 
fotele (przód i tył), szerokie zderzaki, nowe opony, teleskopy, 
drążki, wahacze, welurowa podsufitka, garażowany, tylna 
szybaogrzewana, zadbany, atrakcyjny wygląd, - 2.700 z ł , 
zamienię na inny. Opole, tel. 0608/17-00-95 
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, biały, zapłon w stacyjce, tylne 
szyby uchylane, lotnicze fotele, nowy akumulator, aparat za-
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pionowy, nowe opony,: 3.100 z ł , zamienię na VW, Forda, 
diesla, z dopłatą. Świerzawa, tel.Ą75/? 13-54-74 
FIAT 126p, 1993 r„ 650 ccm, biały, ospoilerowany, ciemne 
szyby, aluminiowe felgi, sportowy wydech, stan b. dobry - 4.500 
d, zamienię na VW Sdrocco II. Polanica Zdrój, tel. 074/868-41-37 
FIAT 126p, 1994 r., zielony, blokada skrzyni Biegów, oznakowa
ny, radio z CD, opony zimowe, zamienię na VW Golfa II, z lat 83/ 

' 89, może być całkowicie żmiszczony. Wrocław, tel. 0503/51-97-30 
FIAT 126p EL, 1996 r., 56 tys. km, 650 ccm, niebieski, oryg. la
kier, welurowa tapicerka, konserwacja, pasy z przodu i z tyłu, 
odcięcie zapłonu, stan b. dobry, cena 6.000 zł - zamienię na Fia
ta Cinąuecento, 93/95 r., 700 ccm, z dopłatą do 2.500 zł. Świebo
dzice. tel. 074/854-53-31
FIAT CINOUECENTO, 1993/94 r., 70 tys. km, 900 ccm, niebieski 
metalic, • 10.000 zł, zamienię na busa. Pęgów, tel. 071/310-73-06 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r„ 39 tys. km, 704 ccm, błękitny 
metalic, bez wypadku, tylne szyby uchylane, el. reg. reflektory, 
zegarek, 4 zagłówki, dodatkowa tapicerka drzwiowa i bagażni
ka. przegląd do 2002 r., konserwacja, radio + 2 głośniki, zamie
nię na VW Golfa III, Fiata Punto. Wrocław, tel. 0503/77-75-23 
FIAT CROMA 1987 r.,_140 tys. łynf biały, stan dobry, wspoma
ganie, • 5.900 zł zamienię na inny. Opole, tel. 0607/34-81-88 
FIAT DUCATO BUS, 1984 r., 200 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, stan dobry, nowe opony, 5-biegowy, 3 miejsca z przodu - 7.500 
zł, zamienię ria ciągnik rolniczy, inne propozycje. Oborniki Ślą
skie, tel. 0604/72-1948,0600/19-88-10 
FIAT DUCATO, 1995/96 r., 190 tys. km, 2500 ccm, TDi, biały, 
izoterma *■ chłodnia, agregat Carier, wym. 2x2x4 m, ład. 111, bez 
wypadku, I właściciel, stan techn. b. dobry, cena 39.000 zł - za
mienię na Opla Corsę, Fiata Punto, Forda Fiestę, Renaulta Clio, 
Citroena Berlingo, 1.9 D, osobowego, inne propozycje, Tuplice, 
tel. 0605/21-07-76
FIAT SEICENTO YOUNG, 2000 r., 6 tys. km, 900 ccm, srebrny 
metalic, stan idealny, blokada skrzyni biegów, nadkola, klapa- 
cze, zamienię na większy, zbliżony rocznik. Bolesławiec, tel. 075/ 
732-72-54 wieczorem >
FIAT UNO, 1992 r., 116 tys. km, 1000 ccm, benzyna, kolor stalo
wy metalic, katalizator, el. otw. szyby, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
centralny zamek, RO + zmieniacz na 6 płyt -10.200 zł, zamienię 
na VW Caravelle, diesla, 94/96 r., z dopłatą. Szklarska Poręba, 
tel. 075/717-29-97,0604/19-99-65 
FIAT UNO, 1994 r., 77 tys.km, 1000 ccm. zielony metalic, nowe 
amortyzatory przednie, alarm + pilot, zamienię na Opla Astrę
4-drzwiowego, 98/99 r., z dopłatą, Opla Corsę lub Skodę Felicię
4-drzwiową, 99/00 r., z dopłatą, w cenie do 20.000 zł. Stronie Śl., 
tel. 074/814-25-96
FORD BRONCO 2,1987 r., 2900 ccm, benzyna, czarny, klima
tyzacja, hak, bagażnik dachowy, orurowany, zamienię na BMW 
7, po 1987 r., peina dokumentacja. Jelenia Góra, tel. 075/ 
642-93-31,0607/11-57-62
FORD ESCORT, 1982 r., 1300 ccm, benzyna, jasnoniebieski 
metalic, 3-drzwiowy, zamienię na diesla, może być Ford Transit. 
Głogów, tel. 076/834-66-31
FORD ESCORT, 1982 r., 1300 ccm, benzyna 3-drzwiowy, za
mienię na diesla. Głogów, tel. 076/834-66-31.
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 1600 ccm, EFI, czarny, 3-drzwio
wy, alarm + pilot, centr. zamek, szyberdach. alum. felgi, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, stan b. dobry • 11.900 
zł, zamienię na inny. Wałbrzych, tel. 074/841-47-81, 0604/ 
36-60-84
FORD RESTA, 1989 r., 997 tys. km, 1400 ccm, czerwony, insL 
gazowa, obrotomierz, nowy model, zderzaki w kolorze nadwo
zia, stan b. dobry, pełna dokumentacja, • 7.900 z ł. zamienię na 
Fiata 126p, 1990-95 r.. Wrocław, tel. 333-87-67,0602/49-33-18 
FORD RESTA, 1996 r„ 48 tys. km. 1300 ccm, ENDURO, niebie
ski metalic, radioodtwarzacz oryginalny, poduszka powietrzna, 
wspomaganie, • 17.700 z ł, 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. zamek ♦ pilot, 2 
poduszki powietrzne, - 39.900 z ł, zamiana na inny. Kalisz, tel. 
062/76647-64,0603/07-91-83
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 
, zamiana na inny. Sieradz, tel. 043/841-57-02 
FORD GRANADA KOMBI, 1979 r., 170 tys. km, 2300 ćcm, sele
dynowy, insL gazowa, zapasowe 2 silniki, oblachowanie, - 3.500 
z ł, zamienię na Poloneza Trucka z inst. gazową. Wrocław, tel. 
071/311-3745
FORD KA 1996 r., 1300 ccm, benzyna, zielony metalic, bogata 
wersja, klimatyzacja, CD, el. otwierane szyby • 20.000 z), zamie
nię na większy, w tej cenie. Sieradz, tel. 043/829-76-95,0608/
18-83-67
FORD MONDEO, 1993/94 r., 150 tys. km, 1800 ccm, 16V, ZE
TEC, kolor grafitowy metalic, zamienię na inny, dostawczy. Wro
cław. tel. 0602/78-81-71-
FORD MONDEO, 1995 r., 99 tys. km, 2500 ccm. 24V, srebrny, 
pełne wyposażenie elektr., automatic, 170 KM, klimatyzacja, ABS, 
drewno, zamienię na tańszy lub po wypadku. Oława, tel. 06071
42-55-19
FORD MONDEO KOMBI Ghia, 1995 r., 90 tys. km, 1800 ccm, 
16V Zetec, perłowogranatowy, klimatyzacja, pełne wyposażenie 
oprócz skóry, 2 poduszki pow., zamienię na vana. Wrocław, tel. 
071/351-17-63,0601/41-70-63
FORD MONDEO KOMBI, 1997/98 r., 77 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
granatowy metalic, centralnyzamek, wspomaganie kier., system 
antypoślizgowy, 4 poduszki pow., ABS, regulowana kierownica, 
hak, relingi, bez wypadku - 34.500 zł, zamienię na tańszy, oso
bowy, w cenie ok. 10.000-15.000 zi, z dopłatą. Wrocław, tel; 071/
373-67-71,0604/24-6841
FORD SCORPIO, 1986 r., 30 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, centralny zamek, el. otw. szyby, alarm + pilot, RO, 
ABS, hak, szyberdach, po remoncie kapitalnym silnika i zawie
szenia, amortyzatory - 8.000 zł, zamienię na inny lub sprzedam. 
Nysa, tel. 077/433-08-46,0604/58-6047 
FORD SIERRA, 1984 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, uszko
dzony silnik, sprawny, do poprawek lakierniczych, szyberdach •
3.000 zł, zamienię na Forda Sierrę sedan, Forda Scorpio, Opla 
Omegę, z dopłatą do 5.000 zł. Wrocław, tel. 0608/65-2841 
FORD SIERRA Ghia, 1985 r., 2000 ccm, benzyna, gaz, metalic,
5-drzwiowy, centralny zamek, el. otw. szyby i dach, nie wymaga 
napraw, stan b. dobry, • 5 800 zł, zamienię na inny osobowy lub 
bus. Lwówek Śląski, tel. 0608/34-51-30
FORD SIERRA Ghia SEDAN, 1989 r., szary metalic, inst. gazo
wa, 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. legnickie, tel. 0603/
17-86-00
FORD TRANSIT MAXI, 1978 r., 2400 ccm, diesel uszkodzony 
silnik, blacharka po remoncie w 1999 r., przegląd do 11.01 r., 
zamienię na osobowy kombi lub przyjmę inne propozycje. Wro
cław, tel. 071/398-84-01
FORD TRANSIT, 1979 r., benzyna, popielaty/ład. 1300 kg + 3 
osoby, hak, po remoncie blacharki i po lakierowaniu - 4400 zł, 
zamienię na osobowy lub sprzedam. Jaczów, tel. 076/831-20-55, 
0501/94-72-16
FORD TRANSIT, 1988 r., 1993 ccm, bęnzyna, zielony, blaszak, 
krótki - zamienię na ciągnik Ursus C-385. Łagów, gm. Dąbie Lu
buskie, tel. 0603/96-83-03.ą
FORD TRANSIT, 1902 r.,"16 tysskm, 2500 cćm, diesel, biały, 
niski, krótki/ oszklony, 9-osobowy, zadbany, garażowany - 20.000 
zl, zamienię-na Nissana Terrano, 4x4, Opla Fronterę, 95 r., z 
dopłatą! Głogów, teł. 076/833-37-65.0604/81-01*55 s 
HONDA CMC. 1987 r„ 1300 ccm, 12V, czerwony, szyberdach, 
odcięcie zapłonu, stan dobry, - 7.400 zł, zamienię na Forda Sier
rę sedana, bez dopłaty. Legnica, tel. 076/854-36-79 
HONDA CMC, 1993 r„ 120tys,km. 1400 ccm, wtrysk, 16V, nie
bieski metalic, • 14.900 z ł, zamienię na tańszy lub droższy. Lu
bin, teł. 0608/12-17-35
HONDA CMC, 1994 r., 78 tys. km. 1400 ccm, 16 V, biały, 90 KM, 
katalizator, 2-drzwiowy, lakierowane zderzaki, regulacja świateł, 
RÓ Kenwood, nie składany, udokumentowane pochodzenie, 
garażowany • 19.500 zł, zamienię na inny.. Kalisz, tel. 062/ 
503-06-92
HONDA PRELUDE, 1989 r., 150 tys. km, 2000 ccm, żółty, szy
berdach, alum. felgi, radio z RDS, stan dobry, zamienię na Fiata 
Cinąuecento, 126p. Poloneza Caro, tańszy. Leszno, tel. 065/ 
520-2048,0502/61-39,54

HONDA PRELUDE, 1992 r., 2300 ccm, 16V, pertowoczerwony, 
centralny zamek, wspomaganie kier., ABS, pełne wyposażenie 

' elektryczne, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, szyberdach, 
ciemne szyby - 24.500 zł, zamienię na tańszy. Wołów, teł. 0504/ 
9Ź-52-28
HONDA PRELUDE, 1992 r., 2300 ccm, wtrysk, 16V, perłowo- 
czerwony, centr. zamek, wspomaganie, ABS, pełna elektryka, 
szyberdach, welurowa tapicerka, alum. felgi, skrętne tylne osie, 
stan b. dobry, zamienię na mniejszy, - 25.500 zł. Wołów, tel. 071/ 
38948-06
HYUNDAI SONATA, 1995 r., 85 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
wtrysk, granatowy metalic, sprowadzony w całości, welurowa 
tapicerka, pełne wyposażenie elektryczne, centralny zamek, spo
iler, dużo dodatków, po wymianie oleju, klocków i pasków, atrakc. 
wygląd, kpi. dokumentacja, zamienię na droższy, z dopłatą 5.000 
zł. Jaworzyna Śląska, tel. 074/858-86-90 
ISUZU MIDI, 1994 r., 140 tys. km, 2200 ccm, diesel, beżowy, po 
wymianie spizęgła/dbciśku i łożyska, dobre opony, I rej. w 1996 
r., zamienię na osobowy. Wrocław, tel. 071/341-78-23 
JELCZ 317 W, 1983 r. stan dobry, brak akumulatorów - 6.500 zł, 
zamienię lub sprzedam. Złotoryja, tel. 0604/32-01-98 
LADA 2107, 1987 r., 98 tys. km, 1300 ccm, niebieski, wersja 
belgijska, wycieraczki ref., ogrzewana szyba, nie wymaga na
praw, w ciągłej eksploatacji - 3 050 zł, zamienię na Mercedesa 
200 W 123 D, 1979-83 r., w b. dobrym stanie z dopłatą. Dzierżo
niów, tel. 074/831-19-15
LADA SAMARA, 1978 r. stan b. dobry, zamienię na motorower. 
Oleśnica, tel. 071/314-9847
LADA SAMARA, 1990 r., 41 tys. km, 1300 ccm, benzyna, beżo
wy, oryg. lakier, wymieniony silnik, 5-biegowy, zadbany, przegląd 
do2002 r., stan b. dobry - 4.500 zł, zamienię na Fiata Uno, z 88/ 
89 r., poj. 1.000 lub 1.100 ccm, z dopłatą do 2.000 zł. Bystrzyca 
Oławska, tel. 071/303-0848
LANCIA PRISMA, 1986 r„ 2000 ccm, turbo D, srebrny metalic,
4-drzwiowy, 5-biegowy, centralny zamek, el. otw. szyby, zamie
nię na inny, o większej pojemności. Jelenia Góra, tel. 075/
753-38-03
LANCIA PRISMA, 1988 r„ 180 tys. km, 2000 ccm, turbo D, ja- 
snobłękitny, 4-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie, serwo, reg. 
kierownica, el. otw. szyby, tylna szyba ogrzewana, dodatkowe 
światło .stop’, ciemne tylne lampy, centralny zamek, - 8.700 zł 
zamienię na mniejszy. Legnica, tel. 076/85442-54 
LANCIA THEMA, 1988 r., 2000 ccm el. dodatki, zadbany, alumi
niowe felgi, atrakcyjny wygląd, • 11.000 zł, zamienię na inny lub 
busa. Lubań, tel. 0608/34-51-30 
LANCIA THEMA, 1989 r., 148 tys. km, 2000 ccm, 16V, turbo, 
granatowy, limuzyna rządowa, ABS, bogate wyposażenie el., 
alum. felgi, zadbany, bez wypadku -14.000 zł, zamienię na Opla 
Omegę 2.3 TD, może być bez silnika lub z uszkodzonym silni
kiem. Lubin, tel. 0607/20-79-59
MAZDA 121,1992 r., 1400 ccm, 16V, grafitowy metalic, • 13.900 
z ł, zamienię na inny. Polkowice, tel. 0604/89-03-20 
MAZDA 323,1981 r., 1296 ccm. benzyna, czerwony, uszkodzo
ne podwozie, stan silnika i skrzyni biegów b. dobry, niekomplet
na dokumentacja, zapewniam przewiezienie auta -1.500 zł, za
mienię na Fiata 126p, w tej cenie. Zielona Góra, tel. 0609/50-29-31 
MAZDA 323 F, 1990/91 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, kataliza
tor, stan b. dobry, wspomaganie kier., alarm + pilot, centralny 
zamek, radioodtwarzacz Panasonic, el. otwierane szyby, 5-bie- 
gowy, - 12.500 z l , zamienię na inny. Otmuchów, tel. 077/ 
431-37-22 -
MAZDA 323 P, 1997 r., 41 tys. km, 1300 ccm, bordowy metalic, 
stan b. dobry, ABS, reg. reflektory, dzielona kanapa, podśw. zamki, 
reg. kierownica, wspomaganie, RO, w kraju od 1.5 r., I właściciel
• cena 25.000 zł, zamienię na VW TDi, Seat. Oleśnica, teł. 071/
314-72-74̂ 071/314-20-91 praca
O  MAZDA 626,1992 r., 2000 ccm nowy typ nadwozia, 

alum. felgi, pełne wyposażenie elektr., zamienię na 
tańszy, chętnie na Poloneza z 1996-98 r. Zielona 
Góra, tel. 068/327-62-25 87021501

MAZDA626,1992r., 171 tys. km, -21.000zł,zamienię na busa
• do 10.000 zl. Wrocław, tel. 0604/46-55-71
MAZDA MX-3,1992 r., 2000 ccm, 24 V, V6, - 21.000 zł, zamienię 
na BMW lub inny. Wrocław, teł. 0503/68-99-34 
MERCEDES 190,1985/86 r., 198 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, ospoilerowany, zderzaki Zender, maska Bra- 
bus, spoilery progowe, białe zegary, alum. felgi, obniżony, radio 
+ 4 głośniki, podłokietniki, ekonomizer, alarm, sportowa kierow
nica, zadbany, stan b. dobry, -13.900 zł, zamienię na samochód 
do 5.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0501/55-67-20 
MERCEDES 190 E, 1986/87 r„ 2000 ccm, benzyna, srebrny, 
sprowadzony w całości, bez wypadku, stan dobry, uszkodzony 
silnik, zamienię na tańszy, Fiata 126p, Poloneza Caro. Leszno, 
tel. 065/520-2048,0502/61-39-54 
MERCEDES 190,1987 r., 2000 ccm, benzyna, biały, insL gazo
wa, stan b. dobry, - 14.700 zł, zamienię na Mercedesa 124 lub 
Audi C4, B4. Wrocław, tel. 0503/57-16-76 
MERCEDES 190 E. 1988 r., 230 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
szaiy metalic, ABS, centr. zamek, el. otw. szyberdach, wspoma
ganie, radioodtwarzacz, - 15.600 z ł, zamiana na inny. Ostrze
szów, tel. 062/730-82-37 .
MERCEDES 200123 D, 1978 r., szary, II właściciel w kraju, hak, 
białe kierunkowskazy, zadbany, stan idealny • 4.800 zł, zamienię 
na Audi 80, coupe, diesla, w tej cenie. Polkowice, tel. 076/ 
749-36-03,076/749-76-04
MERCEDES 200124 D, 1989 r„ 329 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
beżowy, szeroka listwa, alarm, centralny zamek, ABS, szyber
dach • 21.000 zł, zamienię na Forda Transita, diesla, do 8.000 zł. 
Wrocław, tel. 0605/07-09-33
MERCEDES 210 E, 1996 r., 75 tys. km, 3000 ccm, diesel, 24V, 
fioletowy metalic, avangarde, lampy xenony, klimatyzacja, szy
berdach, hak, spryskiwacze lamp, komputer i inne dodatki, za
mienię na tańszy. Lubań, teł. 0604/69-28-77 
MERCEDES 230123 E, 1977/84 r., 28 tys. km, 2300 ccm, ben
zyna + gaz, brązowy metalic, centralny zamek, el. otw. szyber
dach, el. reg. lusterka, 4 zagłówki, podłokietniki przód i tył, silnik 
wtrysk od Mercedesa 124, automatic, hak, nowe opony i ukł. 
wydechowy, stan b. dobry - zamienię na motor. Wołczyn, teł. 077/ 
418-84-39,0604/24-64-95
MERCEDES 230124 E, 1985 r., 280 tys. km, 2300 ccm, benzy
na, czerwony, szyberdach, hak, stan b. dobry • 16.000 zł, zamie
nię na kombi lub busa osobowego. Kostomłoty, tel. 071/317-02-68 
MERCEDES 230124 E, 1987 r., 2300 ccm, PbI * gaz, metalic, 
bez korozji, sprowadzony w całości, inst. gazowa, automatic, 
garażowany, stan idealny, zamienię na tańszy, VW Transportera 
T4, na 9 osób. Złoty Stok, tel. 074/817-54-18.0606/42-96-58 
MERCEDES 230 124 KOMBI, 1990 r., 190 tys. km, 2300 ccm, 
benzyna, stalowy metalic, ABS, centr. zamek, pełna dokumenta
cja, wspomaganie, el. reg. foteli, automatic, stan b. dobry, - 25.200 
z ł , zamiana na busa lub inny, osobowy. Jarocin, tel. 0607/
51-75-80,0601/73-25-09
MERCEDES 230 124 D, 1996 r., 136 tys. km, 2300 ccm, grana
towy, stan b. dobry, zamienię na Fiata Punto II lub Daewoo Matiz. 
Wrocław, tel. 0601/4747-61
MERCEDES 240 123' D, 1978 r., 2400 ccm, diesel, czeiwony, 
dużo nowych pzęści, po remoncie kapitalnym rozrusznika i alter
natora, centr. zamek/hak, wspomaganie, zapłon w stacyjce, re
jestracja do 03.2002 r., stan b. dobry- 5.800 zł. zamienię na Audi,' 
VW Passata, Toyotę, Opla, Poloneza, z inst. gazową. Wrocław, 
tel. 071/787-28-38
MERCEDES 250 124 D, 1986/87 r., 230 tys. km, 2500 ccm. die
sel, czarny metalic, stan b. dobry, sprow. w całości, kpi. doku
mentacja, 5-biegowy' Wspomaganie, centralnyzamek, szyber
dach, el. reg. lusterka, RM, zamienię z dopłatą na VWT4 2400 D 
lub osobowy kombi z silnikiem TDi. Wrocław, tel. 0607/81-54-10 
MERCEDES260124 E'1993r, 117 tys. km.2600 ccm, benzy
na, khaki metalic, oclony w całości, bez wypadku, pełne wyposa
żenie, stan idealny - 37.000 zł, zamienię na tańszy. Wałbrzych, 
tel. 074/844-1641,0606/33-85-06 
MERCEDES 300123 D, 1981 r., 254 tys. km,3000 ccm, diesel, 
żółty, zamienię na VW Transportera lub MB busa 207 D, pilne. 
Wrocław, teł. 071/345-14-70
MERCEDES 300124 E, 1991 r., 215 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
złoty metalic, alum. felgi, ABS, alarm, webasto, drewno, el. reg. 
lusterka i szyberdach, przerobiony na E-Klasse - 36.000 zł, za
mienię na VW Caravelle, 2.5 TDI, 94/96 r. Szklarska Poręba, tel; 
075/717-29-97,0604/25-71-95
MERCEDES 310 D, 1993 r., 2900 ccm, diesel, biały, kontener

aluminiowy zamienię na mniejszy, dostawczy, może być Polo
nez Truck, 5-osobowy. Leszno, tel. 0501/70-04-56 
MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 278 tys. km, 2Ó00 ccm, benzyna 
inst. gazowa, centralny zamek, wspomaganie, hak, el. reg. lu
sterka, reg. kierownica • 9.500 zł, zamienię na droższy, do 40.000 
zł. Świeradów Zdrój, tel. 075/781-74-01 
MITSUBISHI GALANT, 199Ó r.,'2000 ccm, grafitowy, stan dobry 
• cena 11.000 zł, zamienię na droższy, w cenie do 18.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0600/11-84-89 
MITSUBISHI L300 BUS, 1985 r., 2300 ccm, diesel uniwersalny 
do ład. 2 tony, zamienię na samochód o poj. 1.6 diesel, osobowy. 
Niemstów 117D/1, gm. Lubin, tel. 0604/94-03-98 
MUSCEL M461 Gaz, techn. sprawne napędy, .na chodzie”, stan 
średni, oplandekowany, + części, • 1.900 zł, zamienię ha Fiata 
126p po 87 r., w stanie dobrym. Radków, teł. 074/871-92-51 po 
godz.21,0608/60-34-28
NISSAN PATROL. 1986 r., 3300 ccm, diesel,-kolor wiśniowy, 4 x 
4, oryrowany, dodatkowe światła, spoiler,'oryginalny hak, zdej
mowany twardy dach, - 18.000 zł, zamienię na cały łub uszko
dzony do 10.000 zł .+ dopłata (możliwefety). Zielona Góra, tel. 
068/341 -41-33,0604/30̂ -29-41
NISSAN TRADE BUS, 1995 r., 157 tys. km, 2800 ccm. diesel, 
czerwony, wspomaganie, hak, radio, el. reg. lusterka, podwyż
szony, przedłużony, oszklony, tapicerowany, 5-osobowy lub ład.
1.5 tony, cena - 22.700 zł, zamienię na mniejszy osobowy. Wał
brzych, tel. 074/664-94-20
NYSA 522 M, 1986 r., 2120 cćm, zielony, mikrobus, oszklony, z 
siedzeniami 9+1, .na chodzie”, wyrejestrowany, do częściowe
go remontu blacharka -1.000 zł, zamienię na Rata 126p, Wart
burga, Poloneza. Świerzawa, tel. 075/713-52-31 
OPEL ASTRA, 1992 r., 1600 ccm, benzyna szyberdach, weluro
wa tapicerka, bez wypadku, -12.700 zł .zamienię na Golfa, E/D 
lub inny. Bolesławiec, tel. 075/736-53-29 
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r,, 150 tys: km. 1800 ccm. czerwo
ny, bez wypadku, stan b. dobry, • 15.000 zl zamienę na inny np. 
Fiata 126p. Głuszyca, tel. 074/845-90-86 
OPEL CALIBRA, 1992 r., 160 tys. km, 2000 ccm, DOHC, czer
wony, aluminiowe felgi, el. reguł, lusterka, sportowy tłumik, inst. 
gazowa, bez wypadku, oryginalny lakier, sprowadzony w cało
ści, I właściciel w kraju, zamienię na inny. Boguszyce, woj. Wro
cławskie, tel. 0607/51-06-05
OPEL CALIBRA. 1992 r.. 130 tys. km, 2000ccm, 16V, grafitowy, 
el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, klimatyzacja, felgi 16̂ , 
wspomaganie kier., ABS, pełna dokumentacja, - 17.000 zł, za
mienię na tańszy, może być uszkodzony. Wrocław,1el. 071/
327-90-99 wieczorem
OPEL CALIBRA, 1993 r., 104 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czar
ny, el.szyberdach, lusterka, spoiler, ABS, wspomaganie, sporto
wy wydech, alum. felgi, cena 19.900 zł, - zamienię na inny. Po
lkowice, tel. 0608/67-51-05
OPEL COMBO, 1989 r., 1600 ccm, diesel, biały, 5-biegowy, 5-oso
bowy + 600 kg, hak, radio, po lakierowaniu, zadbany, halogeny 
w zderzaku - 11.500 zł, zamienię na Audi 100 z lat 85-89 r., z 
instalacją gazową, Forda Scorpio 2.0, z instalacją gazową For
da Sierrę 1.8, 2.0 z lat 88-92, z instalacją gazową. Lubin, tel. 
0607/19-50-38
OPEL CORSA, 1991 r., 150 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czer
wony, zamienię na Seata Cordobę, z lat 95/%, zdopłatą lub sprze
dam. Dłużyna Dolna, teł. 075/771-84-86 
OPEL CORSA B, 1996 r„ 131 tys. km, 1400 ccm, ecotec, biały, 
centr. zamek, alarm + pilot, alum. felgi, RO Sony + 6 głośników, 
kupiony w salonie w Polsce, I właściciel, serwisowany, garażo
wany, bez wypadku, ciemne szyby, immobilizer, welurowa tapi
cerka, sport, tłumik, stan idealny, -19.500 zł - zamienię na BMW 
520,525 E-30, Mercedesa, do 18.000 zł. Bogatynia; tel. 0608/
85-24-15
OPEL CORSA 1999/00 r., 38 tys. km, 1700 ccm, diesel, czarny, 
wspomaganie, poduszka powietrzna, centr. zamek, alarm, •
25.000 z ł , zamiana na inny. Witaszyce k. Jarocina, tel. 0503/
0349-13
OPEL KADETT KOMBI, 1980 r., 1254 ccm, benzyna, czerwony,
5-drzwiowy, do remontu, zamienię na inny, sprawny, z dopłatą. 
Bolesławiec, tel. 075/644-94-78,0606/78-56-39 
OPEL KADETT, 1980 r., 1300 ccm, OHC 4-drzwiowy, stan dobry 
- 2.500 zł, zamienię na Fiata 126p. Głuszyca, tel. 074/845-6243 
OPEL KADETT, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, brązowy, po re
moncie silnika, przegląd do końca roku, zamienię na ciągnik 
ogrodniczy, diesel, - do 2.000zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-37-12 
OPEL KADETT, 1985 r., 100 tys. km, 1300 ccm, biały, 4-drzwio
wy, alum. felgi, kpi. dokumentacja, stan dobry, zamienię na uszko
dzony do lakierowania, - 6.100 zł. Legnica, tel. 0604/7240-44 
OPEL KADETT GSI, 1985 r., 140 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
biały, spoilery, szyberdach, fotele kubełkowe, deska Digital, spor
towe zawieszenie - 6.000 zł, zamienię na Corsę, czarny, 9346 
r., 5-drzwiowy, z dopłatą lub Audi 80. Strzelin, tel. 0601/55-57-02 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, E/granatowy metalic, atrakc. 
wygląd - cena 6.500 zł, zamienię na inny, dopłacę 3000 zł. Jaro
szów, tel. 074/855-84-21
OPEL KADETT, 1987 r., 140 tys. km, 1300 ccm, niebieski, .łez
ka”, garażowany, oryginalny lakier, pełna dokumentacja, I wła
ściciel, hak - 7.000 zł, zamienię na diesla, Skodę Favorit i inne. 
Polanica Zdrój, teł. 074/868-22-07,0608/5145-18 
OPEL KADETT GSI, 1989 r., 162 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
DOHC, 16V, fioletowoperfowy metalic. 150 KM, sportowe zawie
szenie i układ wydechowy, kubełkowe fotele, alum. felgi 15", ospo
ilerowany, RM Opel, tylny spoiler ♦ trzecie światło .stop", skórza
na kierownica, komputer, atrakc. wygląd -12.000 zł, zamienię na 
Forda Restę, Escorta, Clio i inne. Kalisz, teł- 0608/53-23-04 
OPEL KADETT, 1990 r., 150 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały,
5-drzwiowy, szyberdach, hak, udokum. pochodzenie, RM lub 
zamienię na busa 6-osobowego, podobny rocznik z dopłatą. 
Brzeg Opolski, tel. 077/411-36-07 
OPEL KADETT, 1991 r., 1600 cćm, benzyna Pb, wtrysk, bordo
wy, ekonomiczny, w kraju od 1996 r., zadbany, stan b. dobry, 
zamienię na Poloneza Trucka, 5-osobowego, 1600 lub 1900 ccm, 
w b. dobrym stanie, do 10.000 zł z dopłatą. Strzegom, tel. 074/ 
855-82-53,0602/4949-20
OPEL MANTA 1979 r., 2000 ccm, niebieski, - 3.000 zł, zamiana 
na inny. Kalisz, tel. 0502/36-07-76 
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r., 260 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, biały, instal. gazowa, wspomaganie, centralny zamek, hak -
8.500 zł, zamienię na rocznik 93. do 15.000 zł łub inne oferty. 
Kalisz, tel. 062/767-06-99,0602/36-89-76 
OPEL OMEGA, 1988 r., 1800 ccm, wtrysk, szary metalic, 11 wła
ściciel, sprowadzony w całości, RM, spoiler na tylnej klapie, zde
rzaki w kolorze nadwozia, - 7.500 zł, zamienię na inny, może być 
droższy. Lubin, tel. 076/846-57-03,0604/11-36-86 
OPEL OMEGA 1990 r., 2000 ccm, wtrysk, bordowy metalic, alu
miniowe felgi, centralny zamek, szyberdach, ABS, hak, wspo
maganie kier., halogeny, RM, -11.000 zł, zamienię na VW Golfa 
III lub inny. Modlęcin, woj. wałbrzyskie, tek 0503/06-28-81 
OPEL OMEGA, 1991/97 r.. 230 tys. km, 3000 ccm, 24V, czarny 
metalic, el. otwierane szyby, el. szyberdach, centralny zamek, 
aluminiowe felgi, klimatyzacja, podgrzewane fotele - 16.000 zł, 
zamienię na inny. Wrocław, tel. 0603/22-86-04 
OPEL OMEGA KOMBI, B, 1994 r„ 170 tys. km, 2500 ccm, ECO
TEC, 24V, perłowozielony, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, 
tempomat, zestaw w telefonem, w kraju o<f miesiąca, pełne wy
posażenie oprócz skóry, cena - 32.000 zł, zamienię na BMW 3, 
Coupe. Polkowice, tel. 0603/21-53-19 
OPEL REKORD, 1984 r., 1790 ccm, benzyna, niebieskografitO- 
wy, nowa instalaćja gazowa, hak, szyberdach, 4-drzwiowy, eko
nomiczny, nie wyamaga napraw - 5.800 zł, zamienię na Audi 
100 .cygaro”, poj. silnika 1800 - 2300 ccm. Wrocław, tel. 071/
346-66-21,0600/87-27-38
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, sprowa
dzony w całości, pełna dokumentacja, - 46.000 z ł, zamiana 
na tańszy. Sieradz, tel. 043/822-82-12 
OPEL VECTRA, 1991 r., t600 ccm; benzyna, czerwony me
talic, RO, szyberdach, welurowa tapięefta, stan b..dobry, -
12.400 zł, zamienię na busa, diesla.' Świdnica, tel. 074/ 
64045-68, 074/853-08-56
OPEL VECTRA SEDAN, 1991/92 r., 125 tys. łun, 1600 ccm, 
benzyna, granatowy, w kraju od mies., zarejestrowana, kpi. 
dokumentacja, I właściciel, centralny zamek, ABS, wspoma
ganie, el. reg. szyberdach, immobilizer, oryg. RO, el. reg. re
flektory, stań b. dobry, cena - 13.500 zl, zamienię na Opla

Kadetta, 5-drzwiowego, diesel, benzyna, może być Polonez, 
Renault T9.1eszno, tel. 065/529-23-21 
OPEL YECTRA SEDAN,’ 1992 r., 134 tys. km, 1600 ecfti, gra
natowy, sprow. w.całości, garażowany, szyberdach, hak, stan 
b. dobry -13.000 zł, zamienię na nowszy z dostawą, Honda, 
Mazda, Mercedes 180. Grodków, tel. 077/415-2546, 0502/
42-31-72
OPEL VECTRA B SEDAN, 1996 r., 90 tys. km, 1600 ccm, 
czarny metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, peina 
dokumentacja, ABS, poduszka pow., wspomaganie kier., cen
tralny zamek, alarm ♦ pilot, el. reguł, lusterka, immobilizer, 
dodatkowe światło .stop”, RO, dzielonalylna kanapa - 32.500 
zł, zamienię na Mercedesa C. Legnica, tel. 076/850-62-64, 

: 0606/13-93-48
OPEL VECTRA KOMBI, 1999 r., 66 tys. km. 1800 ćcm, i 16V, 
wiśniowy metalic,' ABS, wspomaganie, centr. zamek + pilot, 
radioodtwarzacz, alum. felgi, el. otw: szyby, 2 poduszki po
wietrzne,et reg. lusterka, relingi, - 41.000 z ł , zamiana na 
samochód do 20.000 żł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/ 
736-5941,0604/54-38-22 .
PEUGEOT 405 GR, 1988 r., 1900 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, po remoncie silnika, hak, RO, reguł, pasy, kierowni
ca, tylna szyba ogrzewana, po wymianie klocków hamulo- 
wych, płynów, oleju, atrakc. wygląd, kpi. dokumentacja, • 8.000 
z ł , zamienię na Escorta, Audi 80 B3 albo inne propozycje. 
Oława, tel. 071/303-24-12,0607/10-37-44 
PEUGEOT 405, 1991 r., 1600 ccm/ benzyna, granatowy, - 
zamienię na inny, chętnie diesel ♦ dopłata. Świdnica, tel. 074/ 
640-45-68
PEUGEOT 405 GL SEDAN, 1991/92 r., .1600 ccm, benzyna, 
granatowy, hak, RO, zadbane wnętrze, stan dobry, -13.200 
z ł , zamienię na busa, diesla. Świdnica, tel. 074/64045-68 
PEUGEOT 505,1985 r., diesel 2 szt,, zamienię ną busa lub 
sprzedam. Wałbrzych, tel. 074/845-33-47 
POLONEZ, 1981 r., niebieski, tył Caro, przód .nosek”, stan 
silńika b. dobry - 1.500 zł, zamienię na inny, o większej, po
jemności silnika lub inne propozycje. Wałbrzych, tęl. 0600/
25-93-47
POLONEZ, 1985 r., 1500 ccm, kolor wiśnlćfty. nadwozie Caro 
(przerobiony), plastikowe podszybie, - 2.200 z ł, zamienię na 
inny, może być dostawczy lub sprzedam. Kalisz, tel. 0605/
78-08-62
POLONEZ, 1987. r. karoseria z 92 r., nadkola, alarm, haloge
ny, nowe fotele', dzielona kanapa, boczki, stan dobry - 3.000 
zł, zamienię na busa, 79-85 r., z dopłatą, najchętniej Transita, 
LL28, Transporter lub inny. Jelenia Góra, tel. 075/642-12-74 
POLONEZ, 1987 r.. 1500 ccm, czerwony, na nowych tabli
cach, zamienię na mniejszy. Wrocław, tel. 071/325-16-94 
POLONEZ SLE, 1989 r., 1500 ccm, benżyna, biały, beż wy
padku, 5-biegowy, hak, pokrowce, stan dobry, - 2.50Ó z ł, za
mienię na Fiata 126p. Prochowice, tel. 076/8584645 
POLONEZ CARGO, 1995/96 r., 1600 ccm, seledynowy, 5-oso- 
bowy, 5-drzwiowy, blokada skrzyni biegów, immobilizer, szy
berdach, podgrz. fotele, stan b. dobry, zamienię nainny, może 
być bus. Wrocław, tel. 0603/85-23-24 
POLONEZ CARO, 1994/95 r., 1600 ccm, benzyna, czerwo
ny, 5-drzwiowy, stan b. dobry - 8.500 zł, zamienię na busa z 
dopłatą lub inny. Wrocław, tel. 0606/49-47-39 
POLONEZ TRUCK, 1990 r., 1600 ccm, benzyna 2-osobowy, 
nadbudowa, w ciągłej eksploatacji, zamienię na osobowy, 
prod. zachodniej, kombi, hak, 5-biegowy, z dopłatą. Wrocław, 
tel. 0603/08-57-07
PONTIAC TRANS SPORT, 1994/95 r., 170 tys. km, 3800 ccm, 
wtrysk, turkusowy metalic, pełne wyposażenie, skórzana ta
picera, alum. felgi, klimatyzacja, I właściciel, serwisowany, 
zadbany, zamienię na tańszy. Bolków, tel. 075/741-48-65, 
0607/55-03-07 -
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r,. 1700 ccm, benzyna ♦ gaz. 
grafitowy metalic, hak, wspomaganie kier., centralnyzamek, 
nie składak, cena 9.300 zi, zamienię na inny, diesel lub E + 
gaz, może być uszkodzony. Bolesławiec, tel. 075/732-84-07 
RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 99 tys, km. 1400 ccm. ben
zyna, ciemnoczerwony, alarm, centr. zamek, dodatkowe świa
tło .stop”, bez wypadku, stan b. dobry, ekonomiczny, kupiony 
w salonie w Polsce, kpi. dokumentacja, -13.500 z ł, zamienię 
na osobowy kombi. Świebodzice, tel. 074/854-26*04 
RENAULT 25, 1987 r., 2700 ccm, V6, antracytowy metalic, 
pełne wyposażenie, skóra, klimatyzacja, ABS, stan dobry, ater- 
miczne szyby, alum. felgi 15', zamienię na Forda Sierrę se
dana lub samochód 4x4, może być uszkodzony. Wałbrzych, 
tel. 0608/0.1-87-41
RENAULT 25,1989/90 r., 164 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, zie
lony metalic, centralny zamek, wspomaganie, ABS, el. otw. 
szyby, welurowa tapicerka, alum. felgi, - 8.800 z ł , zamienię 
na inny, może być droższy. Żagań, tel. 0603/75-57-29 
RENAULT 5,1985 r., 119 tys. km, 1100ccm, biały, nowe opo
ny i akumulator, rozrusznik, gażnik, garażowany, zadbany, 
RM, stan b. dobry, zamienię na Fiata 126p. Świebodzice, tel. 
0747854-33:22
RENAULT 5, 1988 r.,'125 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały,
3-drzwiowy, ekonomiczny, w ciągłej eksploatacji, aktualny 
przegląd, • 6.500 z ł, zamienię na Fiata 126p, 1990/94 r.. Ubo
cze, tel. 075/78140-08
RENAULT 5,1991/92 r.. 1100 ccm, srebrny metalic, stan b. 
dobry - 7.300 zi, zamienię na Fiata 126p lub Opla Kadetta 
kombi. Wschowa, tel. 065/540-15-00,0603/33-89-56 
RENAULT 9, 1984 r., 1500 ccm, niebieski metalic, stan b. 
dobry, - 5.500 z ł , zamienię na inny. Złotoryja, tel. 0604/
32-01-98
RENAULT CLIO, 1991 r., 140 tys. km, 1200 ccm, czerwony, 
zadbany, RM, 5-drzwiowy, hak, nowe opony, akumulator,na 
Fiata 126p, • 10.500 zł, zamienię na inny. Kalisz, tel. 062/
760-27-05
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 113 tys. km, 1800 cćm. srebrny 
metalic, pełne wyposażenie elektryczne, klimatyzacja, ABS, 
2 pod; powietrznej alum. felgi 15" z rantem, halogeny soczew
kowe, kpi. dokumentacja, książka serwisowa - 28.900 zł, za
mienię na BMW 3 lub inny, bez dopłaty. Polkowice, tel. 0603/
20-62-28, 0607/38-00- 6̂ _
RENAULT RAPID, 1994 r„ 86 tys! km, 1200 ccm, wtrysk, bia
ły, 5-biegowy, 5-osobowy, zarejestrowany jako osobowy, 
uchylny dach, sprowadzony w całości, I właściciel w kraju, -
13.800 z ł , zamiana na inny. Turek, tel. 063/279-93-46 w 
godz. 8-18,0600/32-1144
RENAULT TRAFIĆ, 1990 r., 1700 ccm, benzyna .♦ gaz spraw
ny, zadbany, mało eksploatowany, stan b. dobry, zamienię na 
samochód do 5.000zł. Legnica, tel. 0601/08-05-59 
ROBUR, 1985 r., SW-266 kontener, nowe opony, zamienię 
na busa do remontu. Borów, teł̂ .071/393-34-09 wieczorem 
ROVER 620, 1994 r., 2000 ccm, czarny, centralny zamek, 
wspomaganie - 19.500 zł, zamienię na mniejszy. Żarów, tel. 
0607/09-61-42
SEAT IBIZA, 1990/91 r, 1500 ccm, wtrysk, grafitowy metalic, 
centralny zamek, alum. felgi, 5-biegowy, kpi.' dokumentacja, 
zamienię na większy. Wałbrzych, tel. 0604/87-95-01, 074/
843-43-65
SEAT IBIZA, 1991 r., 900 ccm, niebieski, stan b. dobry, - 8.500 
z ł, zamienię na Audi 80, Opla Vectrę, Renaulta 19, z dopłatą. 
Kępno, teł. 062/782-21-24
SEAT IBIZA, 1996 r., 1100 ccm, czerwony, kupiony w salo
nie, bez wypadku, zamienię na kombi, diesel, 1996/98 r. Wro
cław, tel. 071/315-24-12
SEAT MALAGA, 1991 r„ 90 tys. J<m, 1200 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, za
mienię nas Opla Omegę, Forda Sierrę. Głogów, tel. 0601/
05-38-95
SKODA105,1981 r., 1000 ccm. czerwony, stan dobry-1.300 
zł, zamienię na VW Polo kombi lub Forda Fiestę, uszkodzony 
lub rozbity. Ligota Trzebnicka, gm. Trzebnica, tel. 071/
312-33-38 -
SKODA 105 LUX, 1987/88 r., 1050 ccm, kremowy, oryginal
ny lakier, nowe opony, I rej. w 1990 r., wersja eksportowa, 
RO, pasy tylne, tylna szyba ogrzewana, garażowany, zadba
ny, atrakcyjny wygląd, stan idealny, - 2.600 z ł , zamienię na 
inny samochód. Paczków, tel. 0608/17-00-95 
SKODA FAVORIT, 1993 r. inst. gazowa, stan dobry, zamienię 
na Żuka, izoterma, z inst. gazową. Wrocław, tel. 0600/33-50-84 
STAR 200.1976 r. wysoki 2,5 m, nowe opony i akumulatory,

po rerqoocię silnika, hydroklapa aluminiowa -.'zamienię na 
i)usa. Borów' (eT.071/393-3449 Wieczorem 
STAR 200 3W, 1991 r., 6830 ccm, diesel, zielony, wywrotka, 

•podwyższane burty, przegrody, węglarka -10.000 zł, zamie- 
nię na samochód skrzyniowy do 3,51 ładowności, na prawo 
jazdy kat. B. Boguszów-Gorće, tel. 0606/66-75-84, 074/
844-21-26
STAR 29 A, 1983 r., SW400 silnik z 1993' r.; wszystkie pod
zespoły ze Stara 200, wspomaganie kier. - 5.000 zł, zamienię 
na Fiata 126p. Wrocław, tel. 373-7046,0601/79-78-43 
SUBARU IMPREZA 555,1996 r., 134 tys. km, 2000 ccm, tur
bo, niebieski, zadbany, nie eksploatowany sportowo, dodatki, 
2 autoalarmy, stan idealny - 55.000 zł, zamienię na Skodę 
Octavię kombi TDi, Peugeota 406 HDi, BMW 525 TOS, Toyo
tę Avensis diesel. Brzeg, tei. 0601/70-34-91 
TALBOT HORIZON, 1983 r„ 270 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
zielony, 4-drzwiowy, 5-biegowy, stan silnika dobry, do popra
wek blacharki, przegląd do. 3.2001 r., zamienię na Renault 4, 
po 1984 r. lub inny prod. francuskiej, bez dopłaty. Bolesła
wiec. tel. 0603/57-12-80 .
TOYOTA COROLLA. 1986 r.. 1800 ccm, diesel, złoty meta
lic, 5-biegowy, hak, zamienię na busa, osobowego, do 20.000 
zl. Bolesławiec, tel. 075/734-74-19 
TOYOTA COROLLA XL, 1990 r., 193 tys. km, 1300 ccm, 12V, 
czarny, 75 KM, hatchback, 3-drzwiowy,.alum. felgi + kpi. opon 
zimowych, łańcuchy, centr. zamek, inst. gazowa, bagażnik na 
narty, serwisowany, zamienię na Opla Calibrę luj) Hondę CRX 
ż dopłatą. Wrocław, tej. 0601/88-3247 "  V  •
TOYOTA COROLLA, 199U, 130Ó ccm; 12V, biały, liftback, - 
i  1000 z ł, zamienię na inny. Polkowice, tel. 0604/89-03-20 
TOYOTA SUPRA, 1990 r.,219 tys. km, 3000 ccm, Ti 240 KM, 
perłowoczamy, klimatyzacja, pełne wyp. elektr., centr. zamek, 
wspomaganie, ABS, alum. felgi, radioodtwafzacz, dach .tar
ga"; komputer, serwisowany, stan b. dobry, pełna dokumen

tacja, 22.900 z ł , zamiana na tańszy. Kalisz, tel. 0601/ 
7649-77
VOLVO 343,1976 r., 175 tys. km, 1.100 ccm, benzyna, czer
wony, automatic, w ciągłej eksploatacji, zarejestrowany, 50% 
zniżki na OC, stan techn. dobry, -1.150 z i , zamienię na ko
siarkę samojezdną traktorek. Wrocław, tel. 071/329-15-54 
wieczorem
VW GARBUS, 1991 r, złoty metalic, po remoncie general
nym. zamienię na Fiata 126p, 1993/94. Wołów, tel. 071/
389-16-14, 0607/25-75-42
VW GOLF 1,1977 r., 1600 ccm, diesel, zielony, zadbany, po 
remoncie nadwozia i silnika - 4.000 zł, zamienię na Mercede
sa 123, do remontu. Oleśnica, tel. 071/314-9547, 0605/
25-2148
VW GOLF,, 1979r., 1100 ccm, żółty, cena 3100 zł. zamienię 
na Fiata 1Ź6p po 90 r.. z oryg. lakierem, stan b. dobry, w tej 
cenie. Jelenia Góra, tel. 0604/13-77-69 
VW GOLF CABRIO, 1982 r., 1600 ccm, seledynowy, alarm, 
sportowe zawieszenie i tłumik, skórzana kierownica, garażo
wany, zadbany, stan b. dobry - 8.500 zł, zamienię na inny, 
może być uszkodzony. Lubin, tel. 0609/46-59-77 
VW GOLF, 1983 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebrny,
5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, hak, z urzędu celnego, 
stan b. dobry - 5.500 zi, zamienię na ciągnik Ursus C-360. 
Polanica Zdrój, tel. 074/86841-37 
VW GOLF II, 1984 r.p 1300 ccm, benzyna, bordowy, szyber
dach, RM, 5-drzwiowy, 4 lampy z przodu, stan b. dobry - 6.900 
zł, zamienię na Fiata 126p z 1995 r., + dopłata lub na inny. 
Radwanice, tel. 0609/49-96-15 
VW GOLF II. 1985 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grana
towy, 5-drzwiowy, oryg. lakier, bez prawa rejestracji, -2.500 
zl, zamienię na inny w podobnej cenie, lub sprzedam w cało
ści. Wrocław, tel. 0603/77-90-48 
VW GOLF, 1987 r., 1600 ccm, diesel, srebrny metalic, stan 
techn. b. dobry, 5-biegowy, zadbane wnętrze, szerokie zde
rzaki, zamienię na inny, może być uszkodzony, tańszy, droż
szy, chętnie Volvo 740 diesel albo VW Passat kombi. Wro
cław, tel. 0605/57-14-28
VW GOLF II, 1987/96 r., 1300 ccm, benzyna, biały, szyber
dach, welurowa tapicerka, alum. felgi, hak, nowy akumulator 
i klocki hamulcowe, stan b. dobry, zadbany, zamienię na Po
loneza Trucka, 5 lub 2-osobowego, lub inny dostawczy. Gło
gów, tel. 076/834-90-28,0603/30-60-68 
VW GOLF III, 1993 r., 160 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały,
3-drzwiowy, sprowadzony w 2000 r w całości, zderzaki w ko
lorze nadwozia, wspomaganie, dzielona tylna kanapa, bloka
da skrzyni biegów, RO Sony; cena • 19.000 zi, zamienię na 
VW Passata, diesel, Kombi. Wrocław, tel. 071/364-19-28. 
0501/61-49-50
VW GOLF III, 1994 r., 88 tys. km, 1600 ccm, czerwony, I wła
ściciel, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, 
obniżony, alarm, ciemne szyby, sportowy tłumik, czarne lam
py, 2 pod. powietrzne, białe zegary, stan b. dobry, zamienię 
na VW Golfa TDi, z klimatyzacją. Świdnica Śl., tel. 0601/
73-55-88.0604/93-24-51 " .
VW GOLF III, 1996 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony metalic, 
wersja Roling Stones, 5-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, białe 
zegary, obrotomierz, wspomaganie, oryginalny 2-stopniowy 
el. otw. szyberdach, centralny zamek, reguł, fotele, dzielona 
kanapa, 4 zagłówki, listwy boczne - 25.800 zł, zamienię na 
tańszy. Wschowa, tel. 065/54042-17 
VW JETTA, 1991 r„ 16 tys. km, 1600 ccm, diesel, zielony 
metalic, szerokie zderzaki, nakładki na progi i nadkola, szy
berdach, centralny zamek, weluroWa tapicerka, w kraju od 2 
miesięcy, I właściciel, RM, zielone szyby, stan b. dobry, -
14.300 z ł , zamienię na VW Passata 1.9 D, TD. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/816-97-92
VW LT 28 BUS, 1976 r. po kapit. remoncie silnika i nadwozia 
- 6.000 Zi, zamienię na inny. Wrocław, tel. 0501/98-75-85 
VW PASSAT, 1978 r., 1300 ccm, kolor kremowy, radio, gło
śniki, alum. felgi, techn. sprawny, przegląd do 04.2002 r., w 
ciągłej eksploatacji, stan dobry, zamienię na Renaulta 9, do 
1988 r.( na zachodnich tablicach. Olszyna Lubańska, tel. 0606/
26-58-82
VW PASSAT VARIANT, 1990 r., 160 tys. km, 1800 ccm, biały. 
KOMBI, relingi, tylna roleta, RO, zielone sżyby, reguł. el. re
flektory, 4 zagłówki, zadbany, sprowadzony w całości, bez 
wypadku, zamienię na diesla: Peugeot 605 lub inny. Oława, 
tel. 0606/11-9442
VW PASSAT SEDAN, 1991/92 r., 1800 ccm, granatowy, ospo
ilerowany, ABS, szyberdach, wspomaganie kierownicy, dzie
lona tylna kanapa - 20.000 zł, zamienię na diesla po 1994 r. z 
dopłatą. Wrocław, tel. 0601/19-01-01 
VW PASSAT,-1991/97 r., 105 tys. km,.1600 .ccm, bordowy 
metalic, pełne wyposażenie -17.500 zł, zamienię na inny sa
mochód (np. diesel). Wałbrzych, tel. 0605/35-07-85 po 
godz. 17
VW PASSAT KOMBI, 1992 r , 115 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, grafitowy metalic, centr. zamek, szyberdach el., regulacja 
świateł, wspomaganie - 16.800 zł, zamienię na ciągnik sio
dłowy Renault, do 25.000 zł. Mercedes 208, 207, 307, 210, 
310. Zebrzydowa, tel. 075/736-21-52,0607/20-73-87 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 138 tys. km, 1900 ccm, diesel 
roleta, relingi, centralny zamek, zimowe opony, • 22.500 zł, 
zamienię na VW Transporter T4, po. 1985 r. 8-osobowy. Nowa 
Ruda, tel. 074/87240-24
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 96 tys. km, 1800 ccm, czerwo
ny, w kraju od 12.2000 r., centralny zamek, hak, wspomaga
nie kier., immobilizer, dzielona tylna kanapa, -15.000-zl , za
mienię na Mazdę 626, po 1993 r.. Wrocław, tel. 373-71-88 
VW PASSAT, 1997/98 r., 50 tys. km, 1800 ccm, turbo, błękit
ny, tiptronic; klimatyzacja, skóra, pełne wyposażenie elektrycz
ne, zamienię na tańszy, stan dobry, Van lub terenowy. Oława, 
tel. 0603/84-78-77
VW PASSAT, 1998 r., 57 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimaty
zacji, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, zamienię na tań
szy. Międzylesie, tel. 074/812-65-12,0603/33-86-55 
VW SCIROCCO, 1988/97 r., 195 tys. km, 11800 ccm, benzy
na, biały, spoilery, RO, szyberdach, nowy akumulator, alurm 
felgi 14" i zapasowe 13" • 9.500 zł, zamienię na inny osobowy 
do 4.500 zł. Krasiejów, gm. Ozimek, tel. 0606/19-97-92 
ŻUK A-16,1979 r.,100 tys. km, 2120 ccm, E+gaz, zfelony. 5 
osób + 500 kg, zamienię ną Poloneza, do 1.500 zł, w ciągłej 
eksploatacji. Wrocław, tel. 071/322-88-01 wieczorem
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AKCESO RIA
SAMOCHODOWE

AKUMULATOR CENTRATLUS 61 Ah, z 2000 r. • 100 zł. 
Wrocław, tel. 0603/85-13-62
AKUMULATOR CENTRA, 2000 r. 175 Ah. moc rozruchowa 
650 A. 2 szt. • 250 zł/szL Wrocław, tel. 0504/99*64-58 
ALARM SAMOCHODOWY sterowany pilotem, z syreną oraz 
centralny zamek uniwersalny, nowy, na gwarancji, • 120 zł. 
Legnica, tel. 076/722-17-66
ALARM SAMOCHODOWY PATRIOT 2 piloty, kod zmienny, 
immobilizer, ster. zamka, dodatkowe funkcje, • 130 zł. Wro
cław, tel. 071/343-48-14
O  ALARMY „Aligator” , „Tar", „Cassini” , „Seka” , 

„Legendford", „Lampart", „Scorpion” - kpi. ze* 
stawy z syrenami oraz czujniki udarowe, ultra* 
dźwiękowe, radarowe, ciśnienia przechyłowe, ra* 
diopowiadomienia, centralne zamki, antyradaiy, 

. sterowniki zamków. Profesjonalny montaż lub 
wysyłka, detal i hurt Opisy, schematy, instr. mon* 
taiu. NAJNIŻSZE CENY, SPRAWDŹ! Wrocław 
(e*mall:im r@ go2.pl), te l. 071/343*48*14, 
0601/73*75*30 01025251

BAGAŻNIKI
BOKSY

NAJNIŻSZE CENY • RATY, MONTAŻ GRATIS
OPOH554

Wrocław, ul. Ołbińska 4 b 
(boczna ul. Jedności Narodowej) 

przyjdź do nas z tym ogłoszeniem, 
a otrzymasz 5% rabatu 

tel. 321-30-06, 372-28-17 
/

Corsy, Calibry, - 90 zł oraz uniwersalny, na relingi, do kombi 
lub vanów, uniwersalny, • 90 zł. Leszno, tel. 0601/89-41-59 
BAGAŻNIK DACHOWY z uchwytami, zamykany na kluczyk, 
• 100 zł. Polkowice, tei. 076/847-45-67 
BAGAŻNIK DACHOWY do Skody Felicia lub Favorit, -100 
zł. Wrocław, tel. 071/329-64-66,0502/20-89-44 
BAGAŻNIK DACHOWY do BMW E36, BMW 5,7, VW Golfa 
IV, VW Passata 1988 r., Renaulta Twingo. Wrocław, tel. 
0501/17-93-77
BAGAŻNIK DACHOWY baza, do Opla Vectry - 80 zł. Wro
cław, tel. 071/341-28-92

»MOTO CENTRUM MROZEŃSKI” WROCŁAW /łrort-dctal/

» m c m BAGAŻNIKI „ T H U L E ’■  > » m

M a rower, na  narty,na surfing, ow iewki,.pokrowce,haki holownicze, 
fo te lik i,m a ty  bagażnika./

I  M a | w l ę k s z y  na Dolnym Śląsku tel. 337-20-73
I  sa lo n  p r z y  s ta c j i p a l iw  S H E L L  u l.  Ś lę żn a  146-148 tel. 337-11-17

oraz u l.  L e g n ic k a  62 tei. 351-23-71
M  u l.  P o w s ta ń có w  Ś l. 122 tel. 373-24-15 J

..Gdzie kupić bagażniki?   W iem !........... W  “mcm” !!!..

O  ALARMY SAMOCHODOWE : Gepard 2, Legen- 
ford, Lampart, Skorpion, Alfa - od 100 zł, central* 
ne zamki * od 75 zł, czujniki * od 20 zł, syreny * 
od 25 zł, blokady elektroniczne * od 35 zł, bloka* 
dy skrzyń biegów Tytan-Dipol • od 260 zł, haki 
hol., atestowane, odkręcane kule, z kompletem 
montażowym * od 160 zł, montaż, sprzedaż,, na* 
prawa, wysyłka,, faktury VAT, Legnica, ul. Kręta 
10 (na lewo od Realu), te l. 0602/43*01*75 
84014941

BAGAŻNIK DACHOWY do samochodu marki VW, Toyota, 
stan b. dobry, -100 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 
BAGAŻNIK DACHOWY INTER PACK + uchwyty na narty i 
rowery, do VW Golfa III. Wrocław, tel. 071/368-12-99 
BAGAŻNIK DACHOWY stelaż, nowy, do Toyoty Corolli, 
1990/99 r. - 250 zł oraz używany, zamykany na kluczyk, do 
VW Passata III -150 zł. Wrocław, tel. 071/353-52-36 lub, 
0604/29-14-41
BAGAŻNIK DACHOWY INTER PACK prawie nowy. przy
stosowany do rynienek, -200 zł. Wrocław, tel. 0609/48-08-22

O P O N Y  - NOWE. UŻYW ANE i BIEŻNIKOWANE - duży wvbór
W-w, ul. J. Narodowej 187 (w oficynie), tel. 372-16-85, kom. 0-601 75 02 6 0 '

AMORTYZATORY SACHS 4 szt., nowe, do Audi 80, • 540 
zł. Wiązów, tel. 0502/29-21-46 
ANTENA samochodowa, magnesowa, do CB-radia Super 
Santiago 1200,4 dB -100 zł, zasilacz do CB-radia 13.8 V/3 
A, 2 wyjścia - 30 zł. Pieszyce, tel. 0605/83-96-54 
ANTENA SAMOCHODOWA automatyczna, nowa, nie uży
wana, - 40 zł. Wrocław, tel. 0502/83-64-03 
ANTYRADAR ULTRA LIMITED, 2001 r. szerokopasmowy, 
profesjonalny, cyfrowy, na wszystkie typy radarów, między 
innymi foto. video. stan dobry, nowy, - 950 zł. Wrocław, tel. 
071/336-23-51,0603/91-54-12

Bagażniki THULE 
Wszystkie modele aut • montaż gratis 

do każdego bagażnika wrragy rila dwóch osób
w Polsce. Czechach, Słowacji lub Austrii 

oratisl
AUTO CENTRUM o p o h h m  

W*, ul. fotów 16, tli C71025-M-M, 0582 56ł 265,0607 241166

ANTYRADAR UNIOEN USA najnowszy model. 360 stopni, 
pasma X, K, Ka, laser, radary pistoletowe, impulsowe, sy- 
acjoname, video i pułapki video, VG-2, • 530 zł. Wrocław, 
tel. 343-48-14
ANTYRADAR UNIDEN, 2001 r. 6-pasmowy, na foto, video, 
kamery, pistolety, laser 360 stopni, nowy, - 450 zł. Wrocław, 
tel. 071/336-23-51,0603/91-54-12 
O  AUTOALARMY „Gepard" • 75 zł, „Gepard 2” * 87 

zł, „Patriot” (zmienny kod, immobilizer, sterowa* 
nie zamkiem) * 125 zł, „Legendford" (atest, zmień* 
ny kod, czujnik wstrząsowy, ster. zamka, progra
mowany) * 160 zł, „Scorpion” (wszystkie możli* 
we funkcje, immobilizer, atest) * 168 zł oraz ra- 
diopowiadom., czujniki, syreny, anteny e l . , an* 
tyradary * od 20 zł, Sprzedaż, montaż, wysyłka. 
Najniższe ceny, tel. 071/343*48*14,0601/73*75*30 
Wrocław 01025241 

BAGAŻNIK DACHOWY na rowery, uniwersalny - 200 zł. 
Kłodzko, tel. 0603/94-15-09
BAGAŻNIK DACHOWY oryginalny, z 2 kluczykami, do Astry,

BAGAŻNIK DACHOWY do samochodu osobowego Fiat 
126p, - 40 zł. Wrocław, tel. 071/363-94-94 
BAGAŻNIK DACHOWY do Audi 100 CC .cygaro', dwie bel
ki, - 50 zł. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 0607/43-12-55 
BLOKADA ZAPŁONU sensorowa, samouzbrojenie po 8 
sek., 30 A, funkcje: antynapad, antyporwanie, instrukcja, - 
40 zł. Wrocław, tel. 0601/73-75-30 
BLOKADA SKRZYNI BIEGÓW MUL-T-LOCK oryginalna - 
150 zł. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
O  CENTRALNE ZAMKI od 70 zł, alarmy: „GepardN 

• 75 zł, „Patriot" * 125 zł, „Legendford” * 160 zł, 
„Scorpion” * 168 zł oraz czujniki, syreny, immo* 
bilizery, blokady sensorowe, sterowniki zam
ków, antyradary • ceny od 20 zł. Montaż lub wy
syłka pocztą, rachunki, gwarancje pomoc 
techn., opisy instalacji. NEGOCJACJA CEN. 
ZAW SZE NAJTAN IEJ!, W rocław  (e-ma- 
il:imr@go2.pl), tel. 071/343-48-14,0601/73-75*30 
01025231

CENTRALNY ZAMEK do Fiata Punto. Cinquecento, ze
staw kpi. + okablowanie i sterownik. Wrocław, tel. 
071/343-48-14
FELGA STALOWA do Forda Sierry, roz. 14', na 4 otwory, 
• 60 zł. Wrocław, tel. 0609/59-01-54 
FELGA STALOWA srebrna, nowa, do Opla Corsy, stan ide
alny - 70 zł. Wrocław, tel. 071/363-87-99 
FELGI na 5 śrub, do Forda, 6Jx14x47.5, • 250 zł. Trzebni
ca. tel. 071/312-83-38

AUTOALARMY
blokady skrzyni biegów 

centralne zamki s
znakowanie pojazdów i
głośniki samochodowe ° 

montaż, sprzedał 
naprawa, raty, wysyłka

ceny z montażem:
autoalarmy z atestem, od 290 z l  ........  rata ok. 28 zl !
autoalarmy bez atestu, od 250 z l  ..........  rata ok. 25 zł '
autoaianny24V do sam. ciężarowych, od 600z ł  rataok.60zl •
alarmy motocyklowe z atestem, od 400 z l............ tata ok. 40 zl
centralne zamki, 2 drzwi -180 z l .....  rata ok. 18 zł !
centralne zamki, 4 drzwi-230 z ł   rata ok. 24 zł ;
blokada Tytan-Dipol. od 340 z l ............   rata ok. 33 zl !
blokady elektroniczne od 50 zl 
moduły antynapadowe od 70 zł 
znakowanie pojazdu od 30 zl

UWAGA: nowe pojazdy bez utraty gwarancji fabrycznej 
Leg n ica, al. Rzeczypospolitej 116 

(lotnisko) naprzeciw hurtowni Żywiec-Trade, i
tel. 0-606 966-264.

Wrocław, ul. Krzyw oustego 250 I 
_______ t9l/ifatt Q71/3?$ 11 ^QP012048|

FELGI niklowane, 4 szt., z oponami, do samochodów tere
nowych, 5-otworowe, rozmiar 15/7JJ, cena • 600 zł/kom
plet. Żary, tel. 068/375-74-48 
0 -" fE L G I  ALUMINIOWE Skup - sprzedaż - zamia

na, nowe i używane, realizuję zamówienia na 
nowe felgi z katalogu na 2001 r., w superatrak- 
cyjnej cenie, krótkie terminy realizacji. Kupię 
opony używane, w b. dobrym stanie. fax 
071/349-47-55, tel. 071/349-40-62,0601/77-68-33, 
0502/37-81-98 00010571

O  FELGI ALUMINIOWE do Renaulta, 16", do Mer
cedesa, 15", koła z  felgami alum., do VW T4, 
Bora. Wrocław, ul. Bora*Komorowskiego 53, tel. 
071/345*47*37,0501/02-60-62 00010541

FELGI ALUMINIOWE BORBET 17*. 50/235, szerokie ran
ty, najnowszy model, 6-ramienne gwiazdy + nowe opony, 
do Audi, VW Golfa IV i III, • 1.900 z). Wrocław, tel. 
0501/62-40-39

> FELGI ALUMINIOWE do Mercedesa. 16", stan b. dobry, - 
1.650 zł. Bolesławiec, tel. 0606/94-74-68 
FELGI ALUMINIOWE 6J x 14, typ B 614, do Forda Scor- 
pio + opony 195/65 R15, 5-otworowe. Bolesławiec, tel. 
075/734-66-35
FELGI ALUMINIOWE RONAL do Mercedesa, Opla B, VW 
T4, w kolorze białym, 5-ramienna gwiazda, 7Jx15H2E28- 
600 zł, ze śrubami oraz drugi komplet, firmy Penta (prod. 
angielskiej), srebrne, rant polerowany, 5-ramienna gwiaz
da, 7Jx15H2E11, ze śrubami - 550 zł. Brzeg, tel. 
077/404-61-61 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in
ternecie pod numerem - AC0505 www.autogielda.com.pl) 
FELGI ALUMINIOWE do forda, Peugeota, 195x45x14 na 
4 śruby, rozstaw 108 mm, nowy wzór, stan b. dobry. Choj
nów, tel. 076/819-10-04,0604/19-61-54

FELól ALUMINIOWE 15", rozstaw śrub 100,4 szt., z ran
tem, - 400 zł. Głogów, tel. 0600/37-73-29 

' FELGI ALUMINIOWE oryginalne 15" ♦ opony Michelin 205. 
Głogów, tel. 0603/66-56-69
FELGI ALUMINIOWE J15 x 195, gwiazda, - 1.400 zł. Głu
szyca, tel. 074/845-94-29
FELGI ALUMINIOWE z oponami, do Mercedesa 124, - 500 
zł. Godzikowice, tel. 071/313-08-48 
FELGI ALUMINIOWE z oponami, do BMW 5, - 800 zł. 
Grzmiąca, tel. 074/845-66-85,0601/18-14-03 
FELGI ALUMINIOWE 16", do Mercedesa, felgi aluminio
we do Opla Omegi B ♦ śruby, felgi aluminiowe 15", 5-otwo
rowe, do VW oraz felgi aluminiowe 15", do BMW. Henry
ków, tel. 074/810-51-10,0604/44-17-69 
FELGI ALUMINIOWE 15", 5-ramienne gwiazdy. 4 szt., z 
oponami, stan b. dobry, 108 mm odl. między otworami, - 
470 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-46-05 
FELGI ALUMINIOWE do Forda, 4-otworowe, szeroki rant, 
po renowacji, z oponami, wyważone - 700 zł/kpi. Jelenia 
Góra. tel. 0602/12-23-93 i  
FELGI ALUMINIOWE 13", stan idealny, 4 sztuki, • 550 zł. 
Kamienica, tel. 077/431-76-22 
FELGI ALUMINIOWE 16", 5-otworowe, z oponami 275/65 
R16 (2 sztuki) oraz 245/65 R16 (2 szt.), - 1.800 zł. Kar
pacz, tel. 0605/32-18-75
FELGI ALUMINIOWE do nowego modelu BMW 730,16", 
z oponami, stan b. dobry, • 2.000 zł. Kobierzyce, tel. 
071/311-91-91,0501/34-42-12 
FELGI ALUMINIOWE 7J/15, .gwiazdy*, atrakcyjny wzór, 
prod. USA, z oponami lub bez, do malowania, - 800 zł lub 
zamienię na felgi do VW Golfa IV, Mercedesa 124 C, E. 
Kobierzyce, tel. 071/311-17-90 
FELGI ALUMINIOWE z oponami 195/50/15, 4 szt., uży
wane rok, do Fiata, Lancii, • 1.270 zł. Kudowa Zdrój, tel. 
074/865-56-20,0603/79-81-21 
FELGI ALUMINIOWE do BMW, 7Jx14 na 5 śrub, 4 sztuki, 
cena - 300 zł. Legnica, tel. 0608/36-84-57 
FELGI ALUMINIOWE nowe, RFN, gwiazda pięcioramien
na, 4 otworowe 7J x 15 H2, komplet, cena około 1000 zł. 
Legnica, tel. 076/722-90-05
FELGI ALUMINIOWE 14*. rozstaw 114.3 mm, 6-ramien
ne, z oponami letnimi, do Nissana, • 990 zł. Legnica, tel. 
076/854-19-89,0604/33-86-24 
FELGI ALUMINIOWE 14", 4 x 100 mm. stan b. dobry, • 
320 zHub zamienię na felgi do Forda Escorta, z oponami, 
z dopł.. Legnica, tel. 0603/17-06-90 
FELGI ALUMINIOWE do BMW, 5.5Jx13" na.4 śruby, 4 sztu
ki, cena - 200 zł, 7Jx16,3 sztuki na 4 śruby, cena • 400 zł. 
Legnica, tel. 0608/36-84-57
FELGI ALUMINIOWE do BMW5, 7, gwiazdy 5-ramienne 
9x16, szeroki rant, stan idealny, • 1.700 zł. Legnica, tel. 
076/854-61-81,076/721-67-68 
FELGI ALUMINIOWE 15" z oponami 195/65/15, • 1.400 zł. 
Legnica, tel. 0603/82-39-44
FELGI ALUMINIOWE z oponami 215/55 R16, stan idealny, 
do Mercedesa .okularnika" lub 124, • 1.700 zł. Legnica, tel. 
0607/16-88-52
FELGI ALUMINIOWE 13”, z oponami Michelin, stan b. do
bry - 540 zł, kpi. kół do Fiata i Poloneza • 100 zł. Legnica, 
tel. 0605/37-78-63
FELGI ALUMINIOWE AEZ, 7x16, nowe, 4x1000,5-ramien
ne gwiazdy ♦ szpilki, cena • 1.400 zł, AEZ 7x15, nowe, 5x112, 
3-ramienna gwiazda, cena • 1.300 zł. Lubin, tel. 
0606/24-82-80
FELGI ALUMINIOWE 5-ramienne, 13 cali, 2 szt, • 100 zł. 
Lubin, tel. 076/846-30-27,0606/34-17-61 
FELGI ALUMINIOWE TEKNO 15", 7J x 15 H2, odl. mię
dzy otworami 108 mm. nowe. Lubin, tel. 0601/06-10-24 
FELGI ALUMINIOWE do Jeepa i inne. BBS, Delta, Bor
bet, 10 wzorów, 15", 16", 17", od 7-10", cena - od 400 do 
1.500 zł. Lubin, tel. 0502/21-98-08, 076/846-25-26 po 
godz. 20
FELGI ALUMINIOWE oryginalne do BMW 5, &Jx15 iS 20, 
5-otworowe, z 1999 r., z oponami Pirelli Winter Performan
ce EVO 210, 225/60 R15 96H, stan b. dobry, - 1.500 zł. 
Lubin, tel. 0607/52-28-44
FELGI ALUMINIOWE 13/5.5" do Fiata Punto I, nowe, cena 
-1.100 zł/kpi. Lubin, tel. 0767841-86-05,0602/19-27-40 
FELGI ALUMINIOWE BORBET 15", z oponami, po rege
neracji, -1.100 zł. Lubin, tel. 0603/04-19-15 
FELGI ALUMINIOWE OZ 7.5 x 16, odl. między otworami 5 
x 112 mm, ET 41, pasują do: Mercedesa, Audi, VW Passa
ta B5, nowe, komplet śrub, 6-ramienne gwiazdy, efektow
ne, felgi alum. do BMW, 7.5 x 16, odl. między otworami 5 x 
120 mm, nowe, 5-ramienne gwiazdy, komplet śrub, czarne 
ramiona, efektowne - 1.300 zł. Lubin, tel. 0604/75-68-25 
FELGI ALUMINIOWE 6J x 13 H2, do VW Golfa, z oponami 
205/60 R13, - 400 zł. Ogrodziskó, tel. 076/817-40-19 
FELGI ALUMINIOWE BORBET 71/2x16", 2 sztuki do BMW 
E-34,5, 7, - 400 zł. Prochowice, tel. 0608/77-57-63 
FELGI ALUMINIOWE BOR&ET 9Jx16", Hz, ET 15", 120 B 
do BMW 5,7, E-34. -180 zł. Prochowice, tel. 0608/77-57-63 
FELGI ALUMINIOWE 6Jx14, stan b. dobry, z dekielkami i 
szpilkami, oryginalne, do Seata Toledo, Ibizy, Cordoby. Pro
chowice, tel. 0603/44-67-59
FELGI ALUMINIOWE 6J x 14, oryginalne, do VW, 4 x 100 
mm - 500 zł, felgi stalowe, 14", do VW - 200 zł, 14", do 
Mercedesa 123, Forda Scorpio, niebieski met. - 200 zh 13", 
do VW, Audi 100 - 160 zł, 13", do Opla Kadetta • 120 zł, 
koła z oponami, do Opla Corsy, 145 R13 MS, • 250 z ł , 
opony używane, 13", 14" - 40 zł/szt.. Przemków, tel. 
0608/09-42-98
FELGI ALUMINIOWE 15", 5-otworowe, z oponami Nova 
Technic, 205/60/15, stan idealny - 1.400 zł/kpi. Rychtal, 
tel. 062/781-61-67,0606/87-05-69 
FELGI ALUMINIOWE RONAL, do Opla Omegi B/A, 17", • 
1.200 zł. Stronie Śl., tel. 074/814-27-08, 0604/93-15-22 
FELGI ALUMINIOWE 4 szt., do BMW 5, - 400 zł. Szprota
wa, tel. 068/376-28-44
FELGI ALUMINIOWE 14", 5-otworowe, do BMW, 4 szt. + 
2 opony, stan b. dobry, - 200 zł. Świdnica, tel. 0606/44-23-93 
FELGI ALUMINIOWE 16", z oponami 205/50 R16, 5-ra
mienne gwiazdy, do VW, Opla, na 4 śruby, komplet, • 2.000 
zł. Świdnica, tel. 0601/73-55-88 
FELGI ALUMINIOWE 16" oryginalne Chrysler Talon Eay- 
gle lub Mitsubishi Eclipse, 4 sztuki, cena - 400 zł/kpi. Świd
nica, tel. 0601/71-05-50
FELGI ALUMINIOWE 15", 5-otworowe, stan b. dobry, • 600 
zł. Świdnica, tel. 0605/69-21-28 
FELGI ALUMINIOWE 7 J x 15", 4-otworowe, odl. między 
otworami 108,12-ramienne gwiazdy, po regeneracji, z ran
tem, do Peugeota, Forda, Audi 100 .cygaro", Volvo 850, - 
700 zł/komplet, głowica do Opla Rekorda Omegi, 2000 ccm, 
benz., z wałkiem, stan b. dobry • 150 zł. Świdnica, tel. 
074/853-37-36,0607/48-99-86 
FELGI ALUMINIOWE 15" do Audi B4,4 sztuki. -1.100 zł. 
Trzebnica, tel. 0604/26-40-20 
FELGI ALUMINIOWE nowe, do Audi, BMW, Opla, VW, Sko-
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dy i innych, cena od 1.000 zł. Trzebnica, tel. 071/387-09-43 
po godz. 16
FELGI ALUMINIOWE z oponami 195 x 60 x 15, gwiazdy, - 
1,000 zł. Wałbrzych, tel. 074/865-91-11 
FELGI ALUMINIOWE oryginalne, do Mercedesa 123, - 200 
zł. Wiązów, tel. 0605/05-93-66 
FELGI ALUMINIOWE rozstaw 4x98 mm, do Fiata Lancii, 
Alfy Romeo, 15", z oponami, nowy model 2000, stan ideal
ny, • 1.700 zł. Włodowice 56, woj. wałbrzyskie, tel. 
074/872-23-50,0602/62-98-68 
FELGI ALUMINIOWE 7J x 15 H2 ET41, rozstaw 108, wy
pukła czarna 5-ramienna gwiazda, z jasnym rantem, 7 cm, 
stan idealny, - 850 zł. Wołów, tel. 0604/60-89-09 
FELGI ALUMINIOWE 4 x 100 mm, 14", z oponami nowymi 
Michelin 165/65, do samochodu Opel Corsa, Daewoo Ne
wa, VW Polo - 1.200 zł. Wrocław, tel. 0503/59-48-31

Haki holownicze
europejski standard • wszystkie modele aut 

A U T O  C E N T R U M  
Wrocław, ul. Rakowa 16 

tel. 071/325-38-30,0502 569 265,0607 241 866

FELGI ALUMINIOWE 15" 4-otworowe, odl. między otwo
rami 100 mm, gruba szprycha, rant, + opony Michalin 
185/55 R15 • 600 zł/kpi. Wrocław, tel. 071/357-97-35 
FELGI ALUMINIOWE do BMW 5,16", nowy kpi., 5-ramien
ne gwiazdy, prod. niemieckiej, • 1.700 zł. Wrocław, tel. 
0603/97-32-59
FELGI ALUMINIOWE 7 x 15", 5-ramienne gwiazdy, nowe. 
do Alfa Romeo, Peugeota, Fiata Scudo itp, - 1.050 zł, 6 x 
14", do Alfa Romeo, Lancii, Fiata Punto, - 700 zł. Wrocław, 
tel. 071/339-87-10,0601/71-59-50 
FELGI ALUMINIOWE ATS 15 cali, szeroki rant, 4 otwory, 
nowe, opony 195/55/15, po regeneracji, - 650 zł. Wrocław, 
tel. 0602/86-35-69
FELGI ALUMINIOWE 3-ramienne, 5 calowe, 13H2, roz
staw 98 mm, 5 szt., stan b. dobry, do Fiata Cinqueceto, 
Uno, Seicento lub Poloneza, - 800 zł. Wrocław, tel. 
0608/71-60-84
FELGI ALUMINIOWE oryginalne, do VW Garbusa, 4-otwo
rowe, odl. między otworami 140 mm, 4 szt., stan b. dobry,
- 500 żł, 14", 4-otworowe, odl. między otworami 100 mnv 
pasują do VW, BMW, Opla, Toyoty, Nissana, Hondy, - 400 
zł, 15", 5-ramienne gwiazdy, 5-otworowe, odl. między otwo
rami 108 mm, stan b. dobry, pasują do VW, Toyoty, 4 szt, • 
600 zł, 14", z oponami, 4-otworowe, odl. między otworami 
100 mm, do Opla, Toyoty, stan b. dobry, - 600 zl, 15" gwiaz
da, 5 ramion, duży rant, rozstaw śrub 5 x 108 mm, 4 szt., 
pasują do VW, Toyoty, Forda, • 400 zł, 14" rozstaw śrub 4 x 
100 mm, od BMW 3, pasują do VW, Toyoty, Opla, Nissana,
4 szt., stan b. dobry. - 400 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 
FELGI ALUMINIOWE do BMW 5,7,15", z oponami, przód 
205/60/15, tył 215/60/15, - 850 zł. Wrocław, tel. . 
0601/55-37-83
FELGI ALUMINIOWE 5Jx13, rozstaw 4x98 mm, 5-ramien
ne, nowy wzór, do Fiata Uno, Punto, Tipo, Cinquecento, 
Seicento, Poloneza, Fiata 126p, nowe - 200 zł/szt. Wro
cław, tel. 0603/85-13-62
FELGI ALUMINIOWE z oponami, 15", do Fiata, odl. mię
dzy otworami 4 x 98 cm. Wrocław, tel. 0502/11-'83-81 
FELGI ALUMINIOWE nowe, do VW Passata B5, Audi A4, 
A6, komplet, ze śrubami, 5-otworowe, 7.5Jx16 H2, + opo
ny Dunlop 205/55 ZR 16, wzór bieżnika .jodełka" - 700 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/339-96-67,0601/73-30-21 
FELGI ALUMINIOWE BORBET 17" do BMW serii 7E-38, z 
oponami: tylne Bridgestone 235/45 R17 (najnowszy mo
del) oraz przednie Dunlop 225/45 R17, - 1.900 zł. Wro
cław, tel. 0601/55-56-82,0501/73-57-85 
FELGI ALUMINIOWE 15", gwiazdy, mały rant, odl. między 
otworami 4 x 100, z oponami 195/50 R15, do Hondy, Re
nault, VW, Opla. - 900 zł. Wrocław, tel. 0604/49-94-67 
FELGI ALUMINIOWE 17" rozstaw 5 x 100, z oponami w 
stanie idealnym 205/50/17, do Audi A3, Audi TT, VW Golfa 
IV, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 0603/39-39-59 
FELGI ALUMINIOWE z oponami 205x60x15, do BMW 318, 
oryginalne, - 650 zł. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
FELGI ALUMINIOWE 14 i 15". do VW. Opla. Seata. Sko
dy. nowe, nie używane, atrakcyjny wzór. Wrocław, tel. 
0601/55-26-69
FELGI ALUMINIOWE 13,14,15,* do Forda, Peugeota, stan 
idealny, nowy wzór. Wrocław, tel. 071/349-27-83 
FELGI ALUMINIOWE 15", do Forda Scorpio, 4 szt. • 600 
zł. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FELGI ALUMINIOWE 17,16", do Mercedesa, Opel, Audi.
- 1.700 zł. Wrocław, tel. 0600/38-58-75
FELGI ALUMINIOWE BORBET T 8J x 17,2 szt., 9 x 16,1 
szt. Wrocław, tel. 0603/85-23-24 
FELGI ALUMINIOWE BEBES 4 x 108, 4 szt., z oponami 
Michelin - 70 zł. Wrocław, tel. 071/373-96-71,0607/07-68-06 
FELGI ALUMINIOWE 4,5J x 12 H2 ETO, 5 śrub - 500 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-35-27
FELGI ALUMINIOWE BBS do VW Golfa III, • 15.500 zł. 
Wrocław, tel. 0502/54-08-12
FELGI ALUMINIOWE 6J x 15", oryginalne, do Mercedesa,
5 szt., z 4 oponami letnimi, na gwarancji, śruby, • 1.050 zł. 
Wrocław, tel. 071/780-89-50,0605/53-59-01
FELGI ALUMINIOWE 3-ramienne gwiazdy, stan b. dobry, 
używane 2 sezony, 15", odl. między otworami 4 x 100 mm 
•850zł, opony 195x60x15, 4 szt, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0601/70-49-98
FELGI ALUMINIOWE oryginalne do Alfy Romeo 164,145, 
146,4-otworowe, 6Jx15 H2, komplet oraz 5-otworowe, kom
plet - 400 zł/szt. Wrocław, tel. 071/339-96-67, 
0601/73-30-21
FELGI ALUMINIOWE AZEV z oponami do VW Golfa IV 
GTi, VR6, Audi A6, A8 oraz 17" do Toyoty Avenśis, - 2.400 
zł. Wrocław, tel. 0605/94-04-36 
FELGI ALUMINIOWE AEZ PARKON 5-otworowe. 7J x 
15H2. do Opla Vectra, Omega, Astra II, Calibra, Zafira, 
stan b. dobry, kpi, • 1.350 zł. Wrocław, tel. 328-13-11 
FELGI ALUMINIOWE 15", 14" i 16", nowe, 5-ramienne

OPONY
KRAJOWE I IMPORTOWANE 

NOWE I UŻYWANE , 
FELGI STALOWE I ALU ■ 
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Wrocław, ul. Buraczana 101 
(Klecina) od 8.30 do 17.00 

tel. 071/333-74-89

gwiazdy, do różnych modeli aut, -1.290 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 0601/91-87-56
FELGI ALUMINIOWE z oponami 225/45 R16, gwiazdy z 
rantem, rozstaw 5x100, do Opla Passata, Audi A3, VW Golfa 
IV lub Skody Oktavii, - 400 zł lub zamienię na radio sa
mochodowe albo telefon. Złotoryja, tel. 076/878-41-94, 
0605/53-18-09
FELGI ALUMINIOWE 8-ramienne, z oponami, do Opla, 14", 
2 sztuki, stan idealny, stan opon b. dobry. Żary, tel. 
068/374-46-98
FELGI ALUMINIOWE, 1999 r. , rozmiar 8.5/17, rozstaw 
śrub 5x120do BMW:3,4 sztuki z oponami, najnowszy mo
del, stan opon i felg idealny, - 35.000 zł lub zamienię na 
inny. Bolesławiec, tel. 0604/97-29-13 
O  FELGI ALUMINIOWE, STALOWE komplety na 

koła, skup, sprzedaż, zamiana, rozmiary 13,14, 
15,16,17”, do różnych modeli aut osobowych 
(Audi, BMW, Opel, VW, Renault, Peugeot, Hon
da, Mitsubishi, Citroen, Mercedes, Toyota, Sko
da, Hyundai, Daewoo, Fiat) i dostawczych (Mer
cedes, Fiat Peugeot, Renault, VW i inne), reali
zujemy zamówienia, idywidualne, Wrocław, tel. 
071/349-40-62, fax 071/349-47-55, tel. 
0502/37-81-98,0601/77-68-33 81009991

FELGI STALOWE 2 szt., 5-otworowe, 14", stan b. dobry, 
oryginalne np. do Forda Scorpio, mogą być do Mercedesa 
123 itp., cena - 45 zł/szt. Kamieniec Wrocławski, tei. 
071/318-51-85
FELGI STALOWE 13", stan b. dobry, do Peugeota 205. 
309 • 20 zł/szt. Lwówek Śl.. tel. 075/782-25-60 
FELGI STALOWE do VW Golfa II, 2 szt. Milicz, tel. 
0603/28-82-19 _
FELGI STALOWE 15 szt.. do Opla Omegi B. - 900 zł. Ole
śnica. tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
FELGI STALOWE 13", 4 otwory, odl. między otworami 
114.3 mm, 4 szt., do Nissana, Mitsubishi, Hyundaia, Vo- 
lvo, Hondy. • 120 zł. Szczytna, tel. 074/868-30-51. 
0604/65-61-95
FELGI STALOWE o wym. 5,5 x 14" do BMW, 4 otwory, 4 
szt., oryg. kołpaki. Wałbrzych, tel. 0600/29-33-57 
FELGI STALOWE do Citroena C15, 14", - 200 zł-Wro
cław, tel. 0601/78-28-97
FELGI STALOWE na 5 śrub. do Mazdy 626 - 30 zł/szt. 
Zawonia, tel. 071/312-90-73
FELGI STALOWE 4 szt., do VW Vento • 60 zł/szt. Zgorze
lec. tel. 075/775-70-73 lub 0501/62-33-99 
FELGI STALOWE 15", do BMW 5, 5 śrub • 50 zł/szt. Zło
toryja. tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
FELGI STALOWE na 6 śrub, 4 szt., opony 255 x 70 x 15, 
rury na przód. Złotoryja, tel. 076/878-29-13,878-51-96 
FOTEL z podstawą do kabin samochodów ciężarowych, 
cena • 100 zł/szt. Lubin, tel. 076/749-45-90 
FOTEL KUBEŁKOWY do VW Golfa I, łamany, cena - 80 
zł/sztuka. Lubin, tel. 076/749-45-90 
FOTELE DO BUSA 3-osobowe, wysokie, z zagłówkami, z 
regulacją oparcia. Wrocław, tel. 0601/31-29-42 
FOTELIK SAMOCHODOWY dziecięcy, własne pasy. re
gulacja 3-stopniowa, stan b. dobry, -130 zł. Głogów, tel. 
076/83540-53
FOTELIK SAMOCHODOWY RENOLUX, - 90 zł. Jelcz-La
skowice, tel. 071/318-35-62
FOTELIK SAMOCHODOWY CHICCO żółty z kołyską i 
rączką do noszenia, z tyłu schowek, daszek, do 13 kg, stan 
b. dobry, • 250 zł. Lutomia Górna, tel. 074/850-29-70 
FOTELIK SAMOCHODOWY MAXI COSI spełnia funkcje 
nosidełka i bujaczka, -100 zł. Siechnice, gm. Św.Katarzy- 
na, tel. 071/789-19-78
FOTELIK SAMOCHODOWY MAXI COSI -140 zł. Wrocław, 
tel. 071/789-31-99
FOTELIK SAMOCHODOWY CHICO granatowy. 9 -18 kg. 
używany, stan b. dobry, - 90 zł. Wrodaw, tel. 071/354-24-98, 
0604/85-75-06 _
FOTELIK SAMOCHODOWY prod. zachodniej, podstawka, 
regulacja pasa - 70 zł. Wrocław, tel. 071/786-77-91, 
0609/35-26-62
FOTELIK SAMOCHODOWY do 18 kg, stan b. dobry, -100 
zł. Wrocław, tel. 071/322-23-44 
FOTELIK SAMOCHODOWY Maxi Cosi, 0-9 kg, budka, stan 
idealny, -100 zl. Wrocław, tel. 0602/64-34-38 
FOTELIK SAMOCHODOWY 9-18 kg, prod. francuskiej, 
pasy, z atestem, podstawka ochronna, śtan idealny. -100 
zł. Wrocław, tel. 071/362-59-69 
FOTELIK SAMOCHODOWY BEBE CONFORT dziecięcy, 
0-10 kg. z budką, własne pasy, atest, stan idealny, -150 zł, 
ROMER od 4 do 5 lat, rozkładany, 3 pozycje, własne pasy, 
atest, stan idealny, -110 zł, RENOLUX od 0-18 kg, rozkła
dany, 5 pozycji, pasy, może być dla noworodka, -100 zł. 
Wrocław, teł. 322-21-89.784-65-62,0600/55-91-57 
FOTELIK SAMOCHODOWY do 10 kg. - 50 zł. Wrocław, 
tel. 071/352-61-34
FOTELIK SAMOCHODOWY CHICCO 0-18 kg. własne 
pasy. rozkładany, atest, stan b. dobry, • 140 zł, RENOLUX 
z zagłówkiem, od 0-18 kg, własne pasy, 5-punktowy, roz
kładany, atest, stan b. dobry, • 120 zł. ROMER 9-24 kg, 
własne pasy, 5-punktowy, rozkładany, atest, stan b. dobry, 
-120 zł. Wrocław, tel. 071/372-97-75.0601/19-08-44 
FOTELIK SAMOCHODOWY RENOLUX 0-18 kg, posiada 
zagłówek, atest, własne pasy, regulowane położenie, *110 
zł, ROMER 9-20 kg, od 8 mies. do 5 lat, 3-stopniowa regu
lacja położenia, 5-punktowe, własne pasy, atest, stan b. 
dobry, • 110 zł, MAXI COSI 0-10 kg, sztywna rączka, atest, 
własne pasy, wkładka, funkcja .bujaczka*, stan b. dobry, - 
110 zł. Wrocław, tel. 071/793-52-82,0604/10-85-65 
FOTELIK SAMOCHODOWY ROMER dla dziecka, 9-20 kg, 
z pasami 5-punktowymi, regulacja oparcia, atest, stan b. 
dobry, -110 zł, MAXI COSI z budką, wkładka dla noworod
ka, uchwyt do noszenia, do 10 kg, stan b. dobry, -150 zł 
oraz bez budki • 110 zł. Wrocław, tel. 071/341-20-22, 
0603/55-59-58
FOTELIK SAMOCHODOWY ROMER od 1-4 lat, regulacja
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KORZYSTNE R A B A T Y  NA O P O N Y
O S O B O W E ,  D O S T A W C Z E  
I C I Ę Ż A R O W E .  C E N Y  ( B R U T T O )  O D :

GRUPA MICHELIN
K O R M O R A N  
K L E B E R  
B F  G O O D R IC H  
GRUPA FIRESTONE -158,81 zł 
E U R O P A  II -84 ,55  zł

- 155 z ł 
70,08 zł
126,30 zł

- 1 24 zł

GRUPA GOODYEAR - 149 z ł 
D Ę B IC A ' -6 6 ,3 7  zł
S A V O  - 77,10 zł
D U N L O P  - 148,50 zł
GRUPA CONTINENTAL - 147 z ł 
G R U P A  P IR ELLI - 134,70 zł

B R ID G E S T O N E -  156,60 zł C O U R IE R - 99 zł
M o n t a ż  -  4 , 5 0  z ł ,  w y w a ż a n i e  o p o n  -  4 , 5 0  z ł  opoiib29 

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  !  
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tel. 071/373-72-15, fax 373-72-18 pn-pt O "  I  57 , so O "  I  U

pasów, oparcia, atest, stan b. dbbry, -•410 'zł; MAXI COSI 
0-10 kg, z uchwytem do noszenia, własne pasy, atest, stan 
b. dobry, *110 zł, MAXI COSI wkładka dla noworodka -150 
zł. Wrocław, tel. 071/333-52-56,0603/55-59-58 
FOTELIK SAMOCHODOWY CAM pięciopunktowe pasy, roz
kładany, z atestem -100 żł, fotelik .Romer King*, możliwy 
montaż na środku siedzenia, rozkładany, pasy, atest • 120 
zł, fotelik Chicco, rozkładany, pasy, pasy pięciopunktowe, 
atest - 140 zł. Wrocław, tel. 071/352-40-48. 322-41-57, 
0605/06-93-62
FOTELIK SAMOCHODOWY do 36 kg oraz Renolux 0-18 
kg, z pasami • 95 zł/szt., wózek dla bliźniaków (jeden za 
drugim), granatowy, z budką nad całością, składany, - 250 
zł. Wrocław, tel. 322-37-85
FOTELIK SAMOCHODOWY CHICCO BELLE EPOOUE, 
2-funkcyjny, wentylacja, zagłówek, atrakcyjne wzory, - 400 
zł. Wrocław, tel. 071/364-49-43,0608/30-88-84 
FOTELIKI SAMOCHODOWE ROMER. CHICCO od 9-20 kg. 
z atestem -110 zł/szt. Wrocław, tel. 071/333-52-56. 
0603/55-59-58 .
HAK HOLOWNICZY do Mercedesa 100 D, -120 zł. Gło
gów, tel. 0607/71-12-13
HALOGENY BOSCH prostokątne, komplet • 150 zł. Wro
cław, tel. 071/339-96-67,0601/73-30-21 
IMMOBILIZER CEL-PROTECTOR, - 60 zł. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
O  INSTALACJA GAZOWA - montaż, serwis, skup in

stalacji. Janików, tel. 071/303-08-93 01023911 
INSTALACJA GAZOWA kompletna, do Poloneza. • 520 zł. 
Kowary, tel. 075/761-44-89,0608/48-85-78 
INSTALACJA GAZOWA LOVATO kompletna, butla 701, do 
silnika gaźnikowego. Legnica, tel. 0605/93-08-93 
INSTALACJA GAZOWA LOVATO pełna dokumentacja, przy
stosowana do samochodu z wtryskiem paliwa, stan b. do
bry, -1.500 zł. Legnica, tel. 076/850-62-64,0606/13-93-48 
INSTALACJA GAZOWA. - 650 zł. Opole. tel. 0607/46-68-69 
INSTALACJA GAZOWA typu .LOVATO*. 4-letnia, z kpi. do
kumentacją i legalizacją, • 1.000 zł. Prochowice, tel. 
076/85843-78
INSTALACJA GAZOWA do modelu z gaźnikiem, z doku
mentacją, butla 651, • 600 zł. Trzebnica, tel. 071/312-33-54, 
090/34-14-92
INSTALACJA GAZOWA 451, z dokumentacją, • 550 zł. Wro
cław, tel. 0603/45-89-59
INSTALACJA GAZOWA do silników gaźnikowych, do For
da Transita ze zbiornikiem o poj. 90 I - 650 zł, do Forda 
Sierry, zbiornik 65 I - 650 zł. do VW Transportera, zbiornik 
1001 - 650 zł. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
INSTALACJA GAZOWA BRC. 1988 r. do samochodu z wtry
skiem. do BMW, Mercedesa, do 3500 ccm. Nowogrodziec, 
tel. 075/736-76-19,0601/92-97-29 
INSTALACJA GAZOWA, 1995 r. zbiornik 65 litrów, komplet
na dokumentacja, • 300 zł. Nowa Ruda, tel. 0603/04-94-79 
KANISTRY NA PALIWO nowe, • 50 zł. Wrocław, tel. 
344-81-35
KIEROWNICA MOMO skórzana, sportowa, 3-ramienna, - 
150 zł. Lubin, tel. 0604/64-87-38 
KIEROWNICA SPORTOWA do Fiata 126p lub Poloneza. • 
400 zł. Lubin, tel. 076/846-30-27.0606/34-17-61 
KIEROWNICA SPORTOWA skórzana, 2 naby, -150 zł. Wro
cław. tel. 071/339-96-67.0601/73-30-21 
KIEROWNICE skórzane, do: VW Passata, Vento, Transpor
tera T4, Golfa, Opła (Irmscher), lewarki do: Opla, Mercede
sa (także MB 100), Forda, Audi, VW (także LT busa), felgi 
stalowe, 13:15*. Wrocław. tel. 0605/10-83-08 :
KOGUT „T A X r na.magnes, - 60 zł. Legnica, tel.- ‘ 
061)5/60-17-18
KOŁA 4 szt.. do VW LT 40, 35- 150 zł/szt. Bierutów, tel. 
071/315-65-54 po godz. 20
KOŁA 22,5; bezdętkowe opony 295/80/22,5; napędowe, stan 
b. dobry. Henryków, tel. 074/810-51-10,0604/44-17.-69 
KOŁA kompletne + felgi alum. 13*. z nakrętkami/prawie 
nowe, • 1.300 zł. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
KOŁA, opony zimowe 165x13, komplet, do Łady, Rata 125p,
- 300 zł. Piechowice, tel. 075/761-13-67
KOŁA do Lady Nivy Waz 2121,5 szt., szerokie felgi 6 1/2J x 
15H2, opony 225/60 R15, po renowacji - 800 zł; kpł. drzwi, 
tylna klapa. Syców, tel. 0603/78-61-75 
KOŁA kompletne, 4 sztuki, 165x65x14, nowe do Fiata Pun- 
to, Siena. Żary, tel. 068/97446-98 
KOŁO do Fiata Palio, Marea, zimowe opony, nowe, 
175/65/14 + kołpaki • 750 zł oraz do Golfa III, zimowe opo
ny, 175/70/13. Henryków, tel. 074/810-51-10,0604/44-17-69' 
KOŁO 750x20, kompletne - 120 zł/sżt. Modła 58, tel. 
076/817-28-55
KOŁO z oponą Fulda, stan b. dobry, do Forda busa, 1982 r,
- 60 zł. Wrocław, tel. 071/78648-98
KOŁO CONTINENTAL 125/70/15 ET 40,4x100 mm, dojaz
dowe, oryginalne od VW, pasują do Audi, Opla, nowe, - 50 
zł. Lubin, tel. 0607/12-24-21
KOŁPAK113,14,15", do VW, Forda, Opla, Mercedesa, Re
naulta, Audi, Hondy, pojedynczo lub komplety, od 10 do 140 
zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0607/5342-91 
KOŁPAKI do BMW E36 (mod3), 1991-98 r. -150 zł. dywani
ki welurowe do BMW E34 (mod5) -150 zł, lewarek do pod
noszenia auta (BMW) -130 zł. Wrocław, tel. 0501/17-93-77 
KOŁPAK115* do Mercedesa 124, stan b. dobry, oryginalne, 
cena 150 zł/kpi. Wrocław, tel. 0501/79-70-81 
KOŁPAKI 4 szt., do Mercedesa C-Klasse, oryginalne, - 80 
zł. Zdzieszowice, tel. 077/484-42-11 po godz. 16, 
0606/3446-79
KSIĄŻKI OBSŁUGI Fiata Uno • 25 zł, Fiata Cinqubcento • 
25 zł oraz instrukcje napraw Fiata 500, Fiata 600, Fiata 850, 
Zastawy 750 - 35 zł/szt. Kłodzko, tel. 074/867-88-93 w 
godz. 7-9,18-23
KUPIĘ DRUGĄ CZĘŚĆ KSIĄŻKI NAPRAW MERCEDESA 
123, 1976/85 r. Bogumiła Kalinowskiego. Kłodzko, tel. 
074/866-06-08
KUPIĘ FELGĘ ALUMINIOWĄ ENKEI HR 8/5J/15 ET35, 
1989 r., prod. japońskiej. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
KUPIĘ FELGI do Fiata 126p, 2 szt., nowego typu. Strzelin, 
tel. 071/392-00-12,0601/30-6549 
KUPIĘ FELG114*. na 4 śruby, do VW Golfa III. Wrocław, 
tel. 071/343-61-91.0601/55-30-54 
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE 14*. do Peugeot 306, w cenie 
do 450 zł. Lubin, tel. 076/842-30-12,0502/44-17-64 
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ do silnika 2000 - 2300 ccm 
E, pełny wtrysk, używaną, z dokumentacją lub bez, w cenie 
do 800 zł. Bralin, tel. 062/78144-74,0605/08-39-37 
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ do silnika z wtryskiem lub 
gaźnikiem, z demontażu, może być bez dokumentacji, z te
renu Dolnego Śląska, woj. opolskiego lub wielkopolskiego. 
Syców, tel. 0502/53-97-04
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ z dokumentacją lub bez. 
Trzebnica, tel. 071/312-30-74
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ do Poloneza. Trzebnica, tel. 
071/312-33-54,090/34-14-92
KUPIĘ KOŁA do Fiata 126p, w cenie do 50 zł/szt. Kępno, 
tel. 0606/40-25-54
KUPIĘ KOŁPAK do VW, rok prod. 1999,15*. Wrocław, tel. 
071/368-12-99
KUPIĘ OPONĘ BRIDGESTONE STEEL BELTED 60 
275/60/15. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
KUPIĘ OPONĘ PIRELLI L-6 165/70/14*. Wąsosz, tel. 
065/615-10-08 .
KUPIĘ OPONY 13”, 14”, 15”, w rozliczeniu Polonez Caro 92

r. • 4.500 zł, stan b. dobry (o kontakt proszę pana z Starej 
Olesznej). Bolesławiec, tel. 0603/31-89-00 
KUPIĘ OPONY 205/50/17 i 215/45/17, w b. dobrym stanie. 
Chojnów, tel. 0602/75-21-02
KUPIĘ OPONY pompowane 825-16, 2 szt., 700-12, 2 szt.
Krotoszyn, tel. 0607/17-24-72
KUPIĘ OPONY 2 szt., 825x20, typ D-98. Lubin, tel.
076/846-71-66
KUPIĘ OPONY 175/50/13 lub 195/50/13 lub 235/50/13, 2 
sztuki, najchętniej Dunlop. Wrocław, tel. 0503/67-00-77 
KUPIĘ OPONY zimowe, do Fiata Sieny 165x60x14, 
175x60x14 lub 155x60x14, mogą być z felgami. Wrocław, 
tel. 071/343-61-91
KUPIĘ OPONY letnie. 190x60x14 lub 185x60x14, mogą być 
z felgami, do VW Golfa lub zamienię 2 opony 185x70x13, 
nowe na opony 14”. Wrocław, tel. 071/343-61-91 
KUPIĘ OPONY letnie. 175/50/14, 4 szt. Wrocław, tel. 
0601/87-73-08
KUPIĘ OPONY Hanomag (Fadroma), 2 sztuki, o wymiarach 
20.5 R25 Michelin typ B, 20.5 25 EM Nylon Semperit lub 
podobne. Wrocław, tel. 0502/54-08-12 
KUPIĘ OPONY DUNLOP SP9 175/65R 14, z zapasu, do 
Hondy Civic, z lat 97/98, e-mail: larko@poczta.onet.pl. Opo
le, tel. 0602/35-36-88
KUPIĘ OPONY MICHELIN itp., przednie, 315x22.5. Strze
lin. tel. 0503/01-39-29,071/392-1741 
KUPIĘ REFLEKTORY KSENONOWE uszkodzone lub całe, 
w rozsądnej cenie oraz same przetwornice. Niemodlin, tel. 
0604/82-52-39
LAMPY do samochodów: Ford Focus, Nissan Sentra, Opel 
Astra II, Renault 19 Chamade, Audi 80 (stary model), Opel 
Vectra B, VW Golf II i inne, 20 szŁ - 1.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/31547-81
MAGNETYZERY DO PALIWA firmy .Maksor”, Sport, Eco- 
no, nowe - od 150 zł. Wrocław, tel. 0501/40-69-00 
NAJAZDY na samochód* 2 szt., wys. 25cm, -150 zł. Wro
cław, tel. 0501/17-93-77
OLEJE SILNIKOWE Castrol GTX5 (41) - 90 zł. Castrol GTX3 
(51) - 55 zł. Wrocław, tel. 0602/65-51-89 
OPONA CONTINENTAL CONTI ECO CONTACT nowa, 185 
x 65C x 15 EP 88T, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/785-76-08 
OPONY zużyte • 10 zł/szt. Głogów, tel. 0606/93-95-21 
OPONY bezdętkowe, nowe, nie używane, 215/75/17.5 - 230 
zł; 315/80/22.5 - 675-zl i 385/80/22.5 - 799 zł. Gryfów Śl., 
teł. 075/781-41-74
OPONY 11 R 22.5 (2 szt.), koła 22.5, bieżnik napędowy, 
opony 295/80/22.5 (12 szt.) oraz opony 12 R 22.5, napędo
we (4 szt.). Henryków, tel. 074/810-51-10,0604/44-17-69 
OPONY 4 szt., 900 x 20, U-32 - 200 zł/szt. Stanisław Mały, 
55-216 Janków 21, gm. Domaniów 
OPONY, motocyklowe, używane, różne rozmiary, cena od 
40 -100 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
OPONY 205/60/14,4 sztuki, 185/60/14,4 sztuki, 175/70/13, 
4 sztuki, ceny od 30 do 50 zł oraz 195/65/15, 4 sztuki, 
185/55/14,4 sztuki, 225/45/16, 3 sztuki, ceny od 30 do 50 
zł. Legnica, tel. 0608/36-84-57 
OPONY 1200x22,2 szt., nowe, 1400x20 jodełka”, 1200x18 
uniwersalne - od 150 zł. Lubsza, tel. 077/4^6-87-61, 
0602/18-21-80
OPONY 16x20, nowe i używane, ceny 300-500 zł. Modła 
58, tel. 076/817-28-55
OPONY 15”, 16”, 17”. bieżnik od 5-8 mm. Nowa Ruda, tel. 
0608/75-64-23
OPONY nowe, do wózka widłowego. Ostrów Wlkp., tel.
062/739-61-30,0604/64-1247
OPONY do sam. terenowego 31-10.50 R15, z felgami do
sam. Nissan Patrol, 8 szt. • 300 zł/szt. Pieszyce, tel.
0606/12-46-23
OPONY 195/65 R15,2 sztuki, zimowe, 215/55 R16,2 sztu
ki, 235/45 R17,2 sztuki. 195/75 R16C, 107/105 P. 2 sztuki. 
175/70 R14, 2 sztuki, 185/60 r14, 2 sztuki, 185/65 R14 z 
aluminiowymi felgami, cena • 130 zł, cena opon - 80 zł. Ści
nawa, tel. 0605/41-61-25
OPONY letnie, 3 szt., 185/60 R14, stan b. dobry, cena • 45 
zł/szt. Wąsosz, tel. 065/543-76-31 
OPONY używane, 245 x 40 x 17,205 x 55 x 16,225 x 50 x 
16. stan idealny -150 zł/szt. Wiązów, tel. 0605/05-93-66 
OPONY używane. 185/65/14. 2 szt., 165/70/14, 4 szt., 
235/60/13, 6 szt., 205/50/15, 2 szt., felgi aluminiowe 
205/65/15,4 szŁ, felgi stalowe, pojedyncze, do Opla. Wro
cław, tel. 071/368-77-55,0602/74-84-24 
OPONY 175/70/14, z felgami, 2 szt, -100 zł. Wrocław, tel. 
0600/33-05-14
OPONY 185/R14 (4 szt.) - 200 zł, 175/R14 (4 szt.) - 200 zł, 
175/R13 (4 szt.) - 200 zł, stan b. dobry. Wrocław, tel. 
0601/88-32-87
OPONY 11 x 20 - 400 zł, 295 x 80 R22,5 - 700 zł, 10 x 20 -
400 zł. Wrocław, tel. 78145-82
OPONY zimowe, 4 szt., z felgami, do VW Golf II i III - 350 zł.
Wrocław, tel. 071/787-33-83,0603/34-05-24
OPONY używane. 13,14,15 cali'r prod. zachodniej, stan b.
dobry, letnie i zimowe, ceny od 45 zł/szt. Wrocław, tel.
071/35141-87 w godz. 9-17
OPONY 20.8 x 38, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/317-01-73, 
0608/82-79-64
OPONY 25.5 x 20. 2 szt., różne - 500 zł. Wrocław, tel. 
345-67-28,345-74-01
OPONY 205/40 ZR/17,2 szt. -110 zł, opona Michelin Pilot 
205/50 R15, stan idealny - 130 zł, kpi. opon zimowych z 
felgami do Opla - 350 zł. Wrocław, tel! 0501/70-53-83 
OPONY 155 x 70 x R12C, 4 szt. - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/354-35-27
OPONY 2 szt., nowe, 225 x 75 R16 Trac - 600 zł, koło do 
Renault Laguny, 195/65 R15, nowe -160 zł. Wrocław, tel. 
0601/78-28-97
OPONY 2 sztuki, 135 x R13, radialne, nowe, -100 zł. Wro
cław, tel. 071/362-82-92
OPONY Goodyear, nowe, z felgami, 315 x 80 R 22,5, do 
ciągnika siodłowego. 2 szt. prowadzące i 4 szt. napędowe, • 
1.700 zł. Wrocław, tel. 324-24-33,0603/9149-63 
OPONY 195 x 50 x 15,205 *50 x 15,225 x 50 x 15, bogaty 
wybór, ok. 500 szt., pary i pojedyncze, możliwość dopaso
wania. Złotoryja, tel. 076/878-29-13,076/878-51-96 ' 
OPONY używane, 13,14 i 15”, około 100 sztuk - od 10 do 
20 zł. Żary, tel. 068/375-7448

OPONY radialne, 825/20, nowe. 2.szt. - 350 zł/szt. Żemiki 
Wielkie, tel. 071/316-53-97
OPONY BARUM 205/60 R15. 4 sztuki, - 400 zł. Wrocław,
tel. 071/789-52-21 w godz. 10-16
OPONY BARUM R14« 185/65, używane, bieżnik 34 mm •
25 zł/szt. Wrocław, ter. 0503/54-27-95
OPONY CONTINENTAL ECO EP 195/65 R15, stan idealny,
2 szt, - 240 zł. Wrocław, tel. 071/310-2248,0605/12-65-26 
OPONY CONTINENTAL oraz inne. 13. 14,15. 16” i inne, 
stan idealny, b. mało używane i nowe, od 50 zł. Wrocław, tel. 
071/349-27-83
OPONY CONTINENTAL PREMIUM, 2000 r. wym. 195/65/15,
4 szt, - 480 zł. Wrocław, tel. 0501/43-66-00
OPONY DĘBICA Vivo 155/70/13, stan średni, 2 szt, • 30 zł.
Wrocław, tel. 0607/44-00-32
OPONY DUNLOP 205/60 R15 • 480 zł. Wrocław, tel. 
071/339-96-67,0601/73-30-21 
OPONY DUNLOP wzór .jodełka” 205/55 R16, komplet, - 
1.200 zł. Wrocław, tel. 071/339-96-67,0601/73-30-21 
OPONY DUNLOP SP SPORT 9000 kierunkowe, 4 szt.. zu
życie 5%, • 250 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 0601/91-87-56 
OPONY DUNLOP, 1996 r. 230/55/390,4 szt, • 300 zł. Lubin, 
tel. 0605/52-9040
OPONY FIRESTONE 205/60/13, bieżnik 10 mm, 2 szt, • 140 
zł. Nowa Ruda, tel. 0600/18-93-12 
OPONY FIRESTONE rozm. 225/60/15,2 szt., stan dobry - 
50 zł/szt. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
OPONY FULDA 225/70 R15C, 4 szt., do Mercedesa Sprin
tera -1.000 zł; felgi aluminiowe 15” do BMW (mod3), stan b. 
dobry. Wrocław, tel. 0501/17-93-77 
OPONY FULDA 175/70 R13, kpi. - 400 zł. Wrocław, tel. 
071/339-96-67,0601/73-30-21 
OPONY GOODYEAR Eagle GS-N, 205/60/15, 7 mm bież
nik - 290 zł, Bridgestone 215/45/15,84V, 7 mm biżnik, 2 szt.
-140 zł, Firestone, 195/60/14,2 szt. • 130 zł, Michelin Ener
gy, 185/65/14, 2 szt. - 140 zł. Jawor, tel. 076/870-60-37, 
0602/3044-26
OPONY GOODYEAR 185/65 r14, stan b. dobry, cena • 150 
zł/szt. Lubin, tel. 076/841-86-05,0602/19-2740 
OPONY GOODYEAR WRANGLER do samochodów tere
nowych, 255/75/15, wys. bieżnika od 7 do 11 mm i inne opo
ny do samochodów osobowych • 100 zł/szt. Nowa Ruda, tel. 
0600/18-93-12
OPONY GOODYEAR 185 x 65R-15, 4 szt./150 zł, opony 
Firestone 205 x 60 x 15”,- 91V, 2 szL/80 zł. Świdnica, tel. 
074/853-37-36
OPONY KORMORAN 195/70/15 C do busa, 2 szt., stan b. 
dobry. Wrocław, tel. 0501/2547-55 
OPONY KORMORAN Impulser, letnie, 4 sztuki, 165/70x13, 
kupione w maju 2000 r., używane ale na gwarancji, - 250 zł. 
Wrocław, tel. 358-21-06
OPONY KORMORAN IMPULSER 175 x 13, 4 szt. - 4.000 
zł. Wrocław, tel. 0605/76-04-51 
OPONY MICHELIN 235/75/17*5, 5 szt. Henryków, tel. 
074/810-51-10,0604/44-17-69 
OPONY MICHELIN 4 szt., bieżnik 8 mm, 195/65/15, - 800 
zł. Pietrzykowice, woj. wrocławskie, tel. 0601/73-16-17 
OPONY MICHELIN 155/70/13, 4 szt., cena -100 zł/kom
plet. Sobótka, tek 071/316-22-95,0503/79-89-94:
OPONY MICHELIN pilot, 205/65 R15, bieżnik 6 mm. 2 sztu
ki. • 140 zł. Wrocław, tel. 0600/19-93-28 
OPONY MICHELIN 295/80R/22.5; go samochodu ciężaro
wego, nowe. XZA1 (3 szt.), XDA1 (4 szt.), cena • 1.100 zł/szt.' 
Wrocław, tel. 071/316-81-63
OPONY MICHELIN nowe, 195 x 65 x 15.4 szt. - 220 zł/szt. 
Wrocław, tel. 342-90;20.0606/64-04-84 
OPONY MICHELINTozmiar 195/70/13. 2 szt.. stan dobry • 
70 zł/szt. Wrocław, tel. 071/387-83-06,0604/12-86-85 
OPONY MICHELIN SP 2000,195/50/16, letnie, 2 szt, -170 
zł. Wrocław, tel. 0600/41-26-40 
OPONY MICHELIN oraz innych firm, 14 i 15”, do VW, Opła, 
Seata, Skody, nowe, nie używane oraz b. mało używane i 
bieżnikowane. Wrocław, tel. 071/349-27-83 
OPONY MICHELIN do Renault, 175x65x14,4 sztuki, 7 mm, 
stan idealny oraz MICHELIN Exalto 185x60x14”, 4 sztuki, 
ok. 7 mm, stan idealny. Żary, tel. 068/37446-98 
OPONY NEUMAND wielosezonowe, 175x70x13, stan b. do
bry - 100 zł/szt. Świeradów Zdrój, tel. 075/781-74-01, 
0606/16-39-18
O  OPONY NOWE I UŻYWANE 12-17", również do aut 

dostawczych, stan b. dobry, du iy wybór oraz fel
gi stalowe i aluminiowe, nowe modele, skup, 
sprzedaż, zam iana, czynne codzienn ie  w 
godz. 9-22, także w soboty. Wrocław Złotniki, ul. 
Kielecka 64, 071/349-40-62, 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, te l 071/349-40-62, fax 
071/34947-55, w godz. 9-22.., tel. 0502/37-81-98, 
0601/77-68-33 81009981

O  OPONY NOWE I UŻYWANE zimowe i letnie: 
165x70x13, 175x70x13, 175x70x14, 185x65x14, 
185x70x14, 185x65x15, 195x65x15, 205x65x15, 
205x55x16, 205x55x15, 205x50x15, 185x14C, 
195x50x15, 225x55x16, 235x35x18, 235x35x17 
oraz inne rozmiary. Felgi aluminiowe - ceny kon
kurencyjne. Sobótka, tel. 0606/40-81-20, 
071/391-11-64 01024371

O  OPONY NOWE I UŻYWANE, WULKANIZACJA, do 
aut osobowych i dostawczych, duży wybór roz
miarów! 12,13,14,15,16118" oraz FELGI STA
LOWE I ALUMINIOWE, nowe modele, przystęp- 

r ne ceny, możliwość montażu i komputerowego 
wyważenia, pełna obsługa wulkanizacyjna oraz 
prostowanie felg. Przyjmujemy indywidualne za
mówienia na każdy rodzaj opon i felg. Przy zaku
pie kpi. opon, montaż gratisl Wrocław-Leśnica, 
ul. M okrzańska10,wylot na Lubin, tel.

071/349-27-83 w godz. 8-20, 0601/55-26-69 
02021821

O  OPONY NOWE I UŻYWANE, OSOBOWE I DO
STAWCZE np. rozmiary 155/70 R13,175/70 R13, 
175/65 R14,185/65 R14,195/65 R15,185/65 R15, 
204/45 R16,205/55 R16,215/55 R16,225/50 R16 i 
wiele innych. Felgi stalowe i aluminiowe, czynne 
od pn. do pŁ w godz. 9-18, w sob. w godz. 9-15. 
Wrocław, ul. Bora-Kom orowskiego 53, tel. 
071/345-47-34, 0501/02-60-62 00010581

OPONY PIRELLI P 7000 235/45/17, 94 W, stan b. dobry, 2 
szt. -160 zł. Pirelli P 6000,205/60/15, stan b. dobry, bieżnik 
6 mm, 4 szt. - 260 zł. Michelin Pilot HX 205/50/16. 87W - 
250 zł. Jawor, tel. 0602/3044-26 
OPONY PIRELLI 185x50x13,4 szt., pasują do Fiata 126p, 
cena 30 zł/szt. lub razem 100 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-17-09 do godz. 14,0602/50-80-10 
OPONY PIRELLI P4 175 R 14", 4 szt., całoroczne, ok. 5 
mm bieżnika, stan b. dobry, - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/316-51-67
OPONY PNEUMANT letnie, wielosezonowe, 175x70x13, 
stan b. dobry - 100 zł/szt. Świeradów Zdrój, tel. 
075/781-74-01
OPONY SEMPERIT 305/75/19.5, 4 szt. Henryków, tel. 
074/810-51-10,0604/44-17-69 
OPONY STOMIL rolnicze, 4 szt. - 200 zł, - 400 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
OPONY TECHNIC195/50/15, stan b. dobry - 95 zł/szt. Ole
śnica, tel. 0604/64-38-01
OPONY UNIROYAL 185/65/15, 5 szt., równy bieżnik - 40 
zł/szt. Lwówek Śl., tel. 075/782-25-60 
O  OPONY DO AUT CIĘŻAROWYCH używane, bież

nikowane, nowe, 8.25 x 20,900 x 20,1000 x 20, 
1100 x 20,295/80 R22.5,11Rx 22.5,315/80R 22.5, 
12R 22.5, opony do naczep, 365/80 R20, 385/65

OPONY - FELGI
SPRZEDAŻ, SERWIS, WYMIANA 

Wrocław, ul. Drzewna 4
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R22.5, opony „do lasu": 1200 x 18,1200 x 20, 
1500 x 20, w ciągłej sprzedaży felgi bezdętkowe 
do aut ciężarowych, możliwość montażu zaku
pionych opon i. felg, ceny opon od 80, zł/szt. Ząb- 
kowice Ś ląsk ie , u l. W aryńskiego 13, tel. 
074/815-40-67,0601/79-01-77 01022911

O  OPONY NOWE, UŻYWANE, BIEŻNIKOWANE do 
aut osobowych i dostawczych, 12-17”, Dębica, 
Barum, Dunlop, Michelin Hnne, 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 stalo
we, aluminiowe, wymiana, wyważanie na. miej
scu, Wrocław, ul. Jedności Narodowej 187, tel. 
071/372-16-85,0601/75-02-60 81010001

OPÓNY UŻYWANE Good Year 185x65x15 M+S 4 szt., Mi
chelin 165x65x14 M+T 2 szt., Good Year 165x70x14 M+S 2 
szt., 50 zł/szt., w dobrym stanie, kołpaki-15” -100 zł/kpł., 
oryg. do Opla Astry B, Vectry B. Lubań, tel. 075/722-51-18, 
0603/64-04-13
O  OPONY UŻYWANE LETNIE I ZIMOWE 135x13, 

145x13, 155x13,155x70x13,165x13,165x70x13, 
175x70x13, 165x65x14, 165x70x14, 175x65x14, 
175x70x14, 185x60x14, 185x65x14, 185x70x14, 
195x60x14, 195x65x14,185x65x14, 195x59x15, 
195x60x15, 195x65x15, 205x60x15, 205x65x15, 
225x70x15C, 195x70x15C 235x60x16,
295x80x22.5,185xR14C, 225x55x16,205x55x16,. 
205x50x16 i inne, Wrocław, tel. 0602/42-58-23 
81010461

ORUROWANIE do samochodów terenowych, ciężarowych i 
osobowych. Wrocław, tel. 0607/48-95-76 
PASKI KLINOWE różne rozmiary - 4 zł/ŝ t. Namysłów, tel. 
0603/77-24-00 ,
PASY BEZWŁADNOŚCIOWE przód i tyłr czarne lub czer
wone-* od 150-200 zł. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
PLANDEKA 550x300 cm,:- 180 zł. Legnica, tel. 
076/856-39-37
PLANDEKA ochronna, nowa, niebiesko-szara, z mocnej pra
sowanej folii, możliwość zatroczenia, wym. 5x4 m, 20 m2, - 
35 zł. Wrocław, teł. 071/78648-98 lub, 0601/98-03-57 ■
O  PLANDEKI NIEPRZEMAKALNE lekkie, silne, 

trwałe, metalowe oczka mocujące, odporne na 
temperaturę. Również pokrowce- na przykrycie 
kombajnów, maszyn rolniczych i samochodów. 
Cena 4 zł/m2. Plandeki grube - 20 zł/m2. Na ży
czenie wysyłamy pocztą, wystawiamy faktury 
VAT. Świdnica, tel. 074/853-72-77 01025941

POKROWIEC plandeka o wym. 6.5 x 4.5 m, - 500 zł. Namy
słów, tel. 077/41046-06
POKROWIEC na bagażnik, z dermy, do samochodu osobo
wego Fiat 126p, - 50 zł. Wrocław, tel. 071/363-94-94 
ROLETY BAGAŻNIKA siatki, relingi do aut kombi, van. 
Trzebnica, tel. 071/312-32-91
O  SERWIS I SPRZEDAŻ OPON ORAZ FELG ALU

MINIOWYCH I STALOWYCH, 12-18", również do 
samochodów dostawczych i ciężarowych (na za
mówienie). Felgi stalowe, w kompletach i poje
dynczo, do aut zachodnich osobowych i dostaw
czych. Sprowadzamy felgi na indywidualne za
mówienie. Felgi aluminiowe, nowe modele, 
13-18", nowe i używane, do wszystkich typów 
pojazdów. PROMOCJA!. Przy zakupie kpi. opon, 
montaż gratisl Wrocław-Leśnica, ul. Mokrzań- 
ska10,wylot na Lubin, tel. 071/349-27-83 w 
godz. 8-20,0601/55-26-69 02021851

SPOILER do Forda Sierry, na stopce, wys. 30 cm, • 280 zł. 
Wrocław, tel. 0601/85-90-55
SPOILER TYLNY .skrzydło”, - 150 zł. Wrocław, tel. 
071/783-86-73
SZYBERDACH ELEKTRYCZNY uszkodzone prowadnice, do 
samochodu osobowego Mercedes, • 70 zł. Legnica, tel. 
076/850-61-86,0604/47-31-57 
SZYBERDACH UNIWERSALNY 76 x 38 cm, -120 zł. Wro
cław, tel. 071/345-68-78,0502/51-50-31 
ŚWIECE ŻAROWE za połowę ceny sklepowej. Legnica, tel. 
076/850-72-84,0603/57-0442 
TACHOGRAF do Stara. - 100 zł. Wojcieszów, tel. 
075/751-29-35,0607/34-30-55 
TACHOGRAF JAEGER mechaniczny, sprawny • 35 zl. Wro
cław, tel. 071/349-29-60
TACHOGRAFY różnego typu, zalegalizowane, -100 zł. Mo
dła. tel. 0602/50-13-71
TAKSOMETR TAXEL 3D .kogut' taxi, duży. stan b. dobry. • 
390 zł. Świdnica, tel. 074/856-90-84 po godz. 16

UKŁAD WYDECHOWY REMUS, SEBRING. Krotoszyn, tel. 
0608/40-65-49
WYKŁADZINA BAGAŻNIKA ochronna, do Opla Vectry. • 150 
zł. Wrocław, tel. 071/341-28-92 
ZAMIENIĘ FELGI ALUMINIOWE KING 16” 5-ramienna 
gwiazda, z nitami, 4 x 100, do VW, Opla, na felgi 15*. Wro
cław, tel. 0606/82-9248
ZAMIENIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ 2-letnia, stan b. dobry, 
zbiornik 451 - na VW Polo kombi, uszkodzony lub Ford Fie
sta, możl. dopłaty. Ligota Trzebnicka, gm. Trzebnica, tel. 
071/312-33-38

KUPIĘ
SAM OCHÓD

O  „AUTA CAŁE I PO WYPADKU KUPIĘ”: lekko lub 
mocno rozbite, również uszkodzone mechanicz
nie i do remontu blacharki, po pożarze, kradzie
ży i całkowicie rozbite • osobowe, terenowe, den 
stawcze, ciężarowe i vany. Jeżeli posiadasz ta
kie auto dzwón!!! Załatwiamy wszystkie formal
ności i dojeżdżamy wszędzie, odbieramy auto 
własnym transportem. Gratis II! NAJLEPSZE 
CENY,!!! GOTÓWKA NATYCHMIAST, 24 H !!! Wro
cław, tel. 0601/78-82-84 (non-stop), 0601/70-7645 
81009551

O  „CAŁE I POWYPADKOWE KUPIĘ całkowicie roz
bite, spalone, płacę gotówką natychmiast, wła
sny transport, fachowe doradztwo, auta osobo
we, dostawcze, jeepy, vany, najlepsze ceny, ak
tualne non-stop. Wrocław, tel. 0605/38-04-78 
81009901

O  „ABC-AUTO”. Jeżeli chcesz dobrze sprzedać 
swój bardziej lub mniej rozbity samochód, także 
po pożarze lub na części, zadzwoń, tel. 
071/311-39-61 lub 0602/12-51-35. Transport oczy
wiście gratis. Wrocław 01024601 

O  0601/71-69-78, 0601/77-87-40 to numery telefo
nów, które pozwolą Ci sprzedać auto całe lub po 
wypadku, natychmiastowa wyplata gotówki, 
transport gratis, wystarczy zadzwonić. Wrocław 
81009921

O  „UNIWER AUTO” kupi zdecydowanie każdego 
Fiata 126p, wypłata gotówki w 20 minut! Czynne 
całą dobę. Dzwoń!. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
01023761

r  KUPIĘ KAŻDEGO ]  
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S K O D Ę  F A Y O R I T  §  
z  lat 87 - 96, również po wypadku, uszkodzonego

. Wrocław, tel. 0-601 71 03 50 ,
ALFA ROMEO 75, 1988/92 r. rozbity lub spalony, zareje
strowany, w cenie do 2.500. Międzyrzecz, tel. 0606/71-76-87 
O  ALFA ROMEO, AUDI, FIAT PUNTO, TIPO, SEICEN- 

TO, CINOUECENTO, BMW, Ford Fiesta, Escort, 
Mondeo, Focus, Daewoo, Mercedes, Nissan, Opel 
Corsa, Astra, Vectra, Omega B, A, Kadett, Agila, 
Peugeot 206, 406, 405, Renault Megane, Clio, 
Laguna, Scenic, Kangoo, Seat Cordoba, Leon, 
Ibiza, Arosa, Toledo, Toyota, Honda, Mazda, VW 
Polo, Golf, Passat • KUPIĘ, i inne marki i modele 
po. wypadku lub do remontu,, a także całe auta, 
poniżej ceny giełdowej, tel. 071/314-33-73, 
0603/234549 (Oleśnica) 81010431 

AUDI 100 po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0.603/234549
AUD1100,1983/88 r., diesel lub benzyna na białych tabli
cach. Goduszyn. tel. 0609/63=96-19 
AUD1100,1985/86 r., 2000 ccm, diesel .cygaro”, na białych 
tablicach. Leszno, tel. 0605/40-14-94 
AUD1100,1989/90 r., diesel .cygaro”, na białych tablicach, 
może być uszkodz. nadwozie - 1.500 DEM. Grodków, tel. 
077/415-9648 po godz.20
AUD1100,1990 r. .cygaro”, na zachodnich tablicach. Żary, 
tel. 0606/8940-15
AUDI 80 B4, 1900 ccm, turbo D zniszczony, z .twardym* 
dowodem rejestracyjnym. Bolesławiec, tel. 0608/76-92-06 
AUDI 80 po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/234549
AUDI 80 B4,1900 ccm. TDi do 19.000 zł. Środa Śląska, tel. 
0603/87-02-56
AUDI 80 B4. od 1992 r., bogate wyposażenie, może być lek
ko rozbity, zarejestrowany w kraju. Wrocław, tel. 
071/328-32-53,0605/07-9843 
AUDI 80,1900 ccm. TDi - do 20.000 zł. Zielona Góra. tel. 
0603/36-72-85
AUDI 80.1980/86 r.. D lub E na białych tablicach. Ciepli- 
ce-Jelenia Góra. tel. 0607/65-59-61 
AUDI 80.1982/93 r. uszkodzony, po wypadku, do remontu, 
bez silnika lub z uszkodzonym silnikiem, zarejestrowany, skła
dak. Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0607/43-12-55 
AUDI 80.1985/93 r. uszkodzony, bez silnika, z uszkodzo
nym lub do remontu, zarejestrowany. Złotoryja, tel. 
076/878-37-54,0604/53-18-57 
AUDI 80 63, B4,1987/93 r. po wypadku, do 5.000 zł. Lubin, 
tel. 0603/68-60-94
AUDI 80,1987/93 r. może być uszkodzony lub do remontu. 
Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
AUDI 80, 1989/90 r., diesel do 12.000 zł. Wrocław, tel. 
0609/59-00-33 po godz. 18
AUDI A4, benzyna automatic. alum. felgi, może być duża
pojemność silnika, pełne wyposażenie, może być bez skóry,
tanio. Kalisz, tel. 0603/82-22-26
AUDI A4, 2000 r.. 1900 ccm, TDi lub 2500 ccm. auto całe,
bez prawa rejestracji, na części. Zielona Góra, tel.
0503/65-06-56
AUDI A6, A8 po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/234549
AVIAA21 może być do remontu, chętnie z przyczepą towa
rową o ład. 1.2-2.51. Kamienna Góra, tel. 0603/4643-25 
AVIA A31 skrzyniowy, lewarek zmiany biegów w podłodze, 
4 świece żarowe, w cenie do 7.000 zł. Sulechów, tel. 
0602/36-16-87
BMW 3 uszkodzony, chętnie do lakierowania. Wrocław, tel. 
0605/11-62-99
BMW 3,1981/85 r. 1.8-2.5, uszkodzony, do remontu, zare
jestrowany. Świdnica, tel. 0606/44-23-93 
BMW 318,1980/97 r. stan b. dobry, na białych tablicach. 
Wrocław, tel. 0501/53-37-78,0503/96-79-19 
BMW 318,1981 r„ 1600 ccm na białych tablicach. Lubin, 
tel. 076/844-51-06
BMW 318,320,1985/92 r. na zachodnich tablicach, w cenie 
do 1.500 zł. Wrocław, tel. 0607/48-29-83
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* Najwięcej płacimy
*  Posiadamy własny transport
*  Skupujemy F IA T Y  z całej Polski
*  Wystawiamy zaświadczenia do wyrejestrowania

ZADZWOŃ
Wrocław 

Tel/Fax 071342^2^4  
Lub 0501 403-135 

CZYNNE CAŁĄ DO BĘ

BMW 320, 323.1980/97 r. stan b. dobry, na białych tabli
cach. Wrodaw, tel. 0501/53-37-78,0503/96-79-19 
BMW 323, 325 i, E-30 stan b. dobry, chętnie z szyberda
chem i wspomaganiem, bez prawa rej., może być do lakie
rowania. Wrocław, tel. 0504/96-08-40 
BMW 324,325 i, 1980/97 r. stan b. dobry, na białych tabli
cach. Wrocław, tel. 0501/53-37-78,0503/96-79-19 
BMW 325,1985/92 r. na zachodnich tablicach, w cenie do
1.500 zł. Wrocław, tel. 0607/48-29-83
BMW 5 uszkodzony, chętnie do lakierowania. Wrocław, tel. 
0605/11-62-99
BMW 524 TD, 1987 r., 2400 ccm, turbo D na zachodnich
tablicach, bogate wyposażenie, chętnie czarny lub srebrny
metalic, manualna skrzynia biegów, stan b. dobry. Lubin, tel.
076/749-33-25,076/847-91-72
BMW 525 od 1995 r. Świdnica, tel. 0603/99-78-30
BMW 7 uszkodzony, chętnie do lakierowania. Wrocław, tel.
0605/11-62-99
BMW 7 V8, 1991/94 r. pełne wyposażenie, do 30.000 zł. 
Wrocław, tel. 784-55-22
BMW E-28 uszkodzony silnik. Kłodzko, tel. 0609/17-91-95 
BMW E-30,1985/92 r. na zachodnich tablicach, w cenie do
1.500 zł. Wrocław, tel. 0607/48-29-83
CHEVROLET ASTRO, 1985/92 f. cały lub uszkodzony, w 
cenie do 1.500 DEM. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
CHEVROLET CAMARO, 1988 r., 5200 ccm lub podobny • 
sportowy, tylko stan b. dobry, chętnie z inst. gazową, • 20.1)00 
zł. Poznań, tel. 0604/97-40-16 
CHRYSLER LE BARON zniszczony, rozbity, z dokumenta
cją. Wrocławrtel..0608/22-30-63 
CHRYSLER VOYAGER, 1990/95 r., 3000 ccm. benzyna lub 
3300 ccm - do 5.000 zł. Legnica, tel. 0605/85-58-00 
CITROEN AX, 1997 r., 1500 ccm, 5-drzwiowy, na białych 
tablicach, • 3.000 zL Zielona Góra, tel. 068/385-92-45, 
0604/77-19-03
CITROEN C15 na białych tablicach, pilne, zlecę sprowadze
nie, w rozsądnej cenie. Wrocław, tel. 0501/98-75-85 
CITROEN C15,1992/00 r., 1800 ccm, diesel, na białych ta
blicach. Wrocław, tel. 0501/80-52-23 
CITROEN SAXO po 1996 r., uszkodzony. Wrocław, tel. 
0502/51-29-93
CITROEN XANTIA KOMBI, 1994/97 r., turbo D bogate wy
posażenie, klimatyzacja, możliwość zamiany na Peugeota 
309, z 91 r., poj. 1.900 ccm D + dopłata. Wrocław, tel. 
0602/62-61-53
O  CITROEN XM, 1990/92 r., 3000 ccm w rozliczeniu 

może być Fiat Cinquecento 900. Wrocław, tel. 
0608/29-83-29 01025711

CITROEN ZX, SAXO, .1400 ccm, benzyna, diesel w b. do
brym stanie - do 15 000 zł. Wrocław, tel. 0603/80-83-98 
CITROEN BERLINGO, PEUGEOT PARTNER, 1998/00 r. 
bez wypadku, drzwi boczne, 5-osobowy, od I. właściciela, z 
salonu, w leasingu. Nowa Ruda, tel. 074/872-23-26 w 
godz. 15- 17.30,0605/08-10-37 
DAEWOO ESPERO mocno uszkodzony, spalony. Jerzma
nowice, tel. 0603/30-15-68
DAEWOO LANOS, 1950 r. 5-drzwiowy, I właściciel niepalą
cy, bez wypadku, do 16.000 zł lub z silnikiem 1.6 -17.000 zł. 
Nysa. tel. 0603/41-98-25
DAEWOO MATIZ. Świebodzice, tel. 074/854-55-80 
DAEWOO MATIZ, 2000 r. z małym przebiegiem. Wrocław, 
tel. 071/325-58-79, po godz.15 
DAEWOO NEXIA, 1997 r., 1500 ccm, benzyna na białych 
tablicach, stan b. dobry, może być do poprawek lakierniczych. 
Krotoszyn, tel. 0604/37-24-01
DAEWOO NEXIA. 1997 r., 1500 ccm bez prawa rejestracji 
lub na białych tablicach. Konarzew, tel. 0604/37-24-01 
DAEWOO TICO bez wypadku, I właściciel. Złoty Stok, tel. 
0608/47-58-97
DAEWOO TICO, 1997/99 r., 800 ccm, Pb/ bez wypadku, 
chętnie od I właściciela. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
074/817-54-18
DAIHATSU CHARADE, 1984/87 r., 1000 ccm, diesel na bia
łych tablicach. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
FIAT 125P, POLONEZ w zamian za wyrejestrowanie, ewen
tualnie zapłacę 50-100 zł. Zawonia k. Trzebnicy, tel. 
0608/16-25-78
FIAT 125p techn. sprawny, zarejestrowany - do 300 zł. Lu
bin, tel. 0604/48-21-07
FIAT 125p stan i rocznik obojętne, przyjmę za wyrejestro
wane. Wrocław, tel. 0608/68-47-72 .
O  FIAT 126p lub Cinquecento. Świebodzice, tel.

074/854-55-80 81010481
FIAT 126p .łezka”, zarejestrowany, skorodowany, uszkodzo
ny, po 1987 r. Bardo śląskie, woj. wałbrzyskie, tel. 
0603/16-55-95
FIAT 126p sprawny, tanio. Gajków, tel. 0501/71-00-82 
FIAT 126p stan obojętny. Jelenia Góra, tel. 0603/25-96-02 
FIAT 126p do poprawek, uszkodzony lub na części. Oleśni
ca, tel. 0600/35-36-53
FIAT 126p od I właściciela, oryginalny lakier, stan b. dobry. 
Oława, tel. 071/303-39-10,0602/89-72-98 
FIAT 126p może być do drobnych poprawek. Świebodzice, 
tel. 074/854-51-61
FIAT 126p w całości lub na części, do remontu, na białych 
tablicach. Wrocław, tel. 0503/65-65-58,0600/53-34-09 
FIAT 126p może być uszkodzony lub do remontu. Wrocław, 
tel. 071/344-42-42,0608/75-16-34 
FIAT 126p. Wrocław, tel. 0601/77-88-22 
FIAT 126p stan obojętny, może być do lakierowania. Wro
cław, tel. 0605/11-62-99
FIAT 126p BIŚ na części lub do remontu. Wrocław, tel. 
071/373-90-73,0501/94-75-25 
FIAT 126p, 1987/97 r. uszkodzony, do remontu, po wypad
ku. Nowa Ruda, tel. 0603/04-94-79 
FIAT 126p FL, 1988/94 r., 652 ccm uszkodzony, do remontu 
lub lakierowania. Wrocław, tel. 0607/82-97-45 
FIAT 126p, 1990/96 r. stan dobry, w rozsądnej cenie. Zielo
na Góra, tel. 068/323-85-08,0603/62-85-54 
FIAT 126p, 1990/98 r. uszkodzony. Głogów, tel. 
0608/52-48-56
FIAT 126p, 1998 r.. Świebodzice, tel. 074/854-36-50 
FIAT BRAVA, 1997-98 r. bogate wyposażenie. Wrocław, tel. 
0502/95-47-03
FIAT CINOUECENTO po wypadku. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73,0603/23-45-49 
FIAT CINOUECENTO lub UNO, po wypadku, do remontu. 
Wrocław, tel. 071/341-46-89
FIAT CINOUECENTO, 1992/00 r., 900 ccm do remontu bla
charki lub z uszkodzonym silnikiem. Kłodzko, tel. 
0608/14-00-39
FIAT CINOUECENTO, 1994/96 r. nie biały. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/817-54-18
FIAT CINOUECENTO, 1995/99 r. uszkodzony lekko lub moc
no, w rozliczeniu Fiat Cinquecento z 1997 r., 703 ccm. Wro
cław. tel. 0503/77-75-23
FIAT CROMA, 2500 ccm, diesel na białych tablicach. Godu- 
szyn, tel. 0609/63-96-19
FIAT CROMA, 1991 r., 1900 ccm. turbo D na białych tabli
cach. Wrocław, tel. 353-83-28 
FIAT PALIO, 1999 r., 1200 ccm od I właściciela • do 25.000 
zł. Opole, tel. 0606/97-51-04
FIAT PANDA zarejestrowany, stan ogólny dobry, nie wyma

gający remontu blacharki, z ok. Wrocławia, do 2.500 zl, pil
ne. Wrocław, tel. 0502/31-65-51 
FIAT PANDA, 1991/93 r., 750 ccm rozbity, uszkodzony, z 
dokumentacją. Zgorzelec, tel. 075/775-01-33 po godz. 20 
FIAT PUNTO bez wypadku, z salonu. Kamieniec Ząbk., tel. 
0604/17-92-85
FIAT PUNTO uszkodzony, 3-drzwiowy, do 6.000 zł. Legni
ca, tel. 0606/61-69-11 -
FIAT PUNTO Tipo, Seicento, Cinquecento, po wypadku. Ole
śnica, tel. 071/314-33-73,0603/234^49 
FIAT PUNTO do poprawek lub po wypadku. Wrocław, tel. 
0601/80-99-18
FIAT PUNTO 5-drzwiowy. Wrocław, tel. 321M6-11, 
0601/73-59-42
FIAT PUNTO. 1995/99 r. uszkodzony lekko lub mocno, w 
rozliczeniu Fiat Cinquecento z 1997 r.. 703 ccm. Wrocław, 
tel. 0503/77-75-23
FIAT PUNTO II, 2000/02 r., 1200 ccm wspomaganie kier.,
2-drzwiowy, może być sprowadzony, - 23.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-60-41 po godz. 20,0502/13-95-69 
FIAT PUNTO, SIENA, 1998/99 r. od pierwszego właściciel. 
Leszno, tel. 0603/67-31-30
FIAT REGATA, 1985/87 r.. 1700 -1900 ccm diesel, najchęt
niej od pierwszego właściciela - do 5.000 zł. Wolbrom, teł. 
035/641-11-97
FIAT REGATA, 1988/90 r. benzyna lub diesel, na białych 
tablicach, stan b. dobry, do - 1.500 zł. Baranowice. teł. 
0601/71-51-51
FIAT RITMO, 1900 ccm, turbo D bez prawa rejestracji, na 
białych tablicach - do 1.000 DEM. Legnica, teł. 076/850-65-01 
FIAT RITMO, 1700 ccm, diesel z uszkodzonym tyłem lub 
bokiem, ze sprawnym silnikiem i układem napędowym. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 062/734-73-00.062/734-73-23 
FIAT SEICENTO po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49
RAT SEICENTO. Wrocław, tel. 321-16-11,0601/73-59-42 
RAT SIENA, 1999 r., 1200 ccm od I właściciela • do 25.000 
zł. Opole, tel. 0606/97-51-04
FIAT TEMPRA, 1991/94 r. na części, może być uszkodzo
ny. Kłoda. tel. 0601/05-81-98
FIAT TIPO, UNO po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49
FIAT UNO bez wypadku, z salonu. Kamieniec Ząbk., tel. 
0604/17-92-85
FIAT UNO po 1993 r., 5-drzwiowy, na białych tablicach. Lu
bań, tel. 0603/29-37-55
FIAT UNO, 1000 ccm 5-drzwiowy. Świebodzice, tel. 
074/854-55-80
FIAT UNO, 1992/93 r. 5-drzwiowy, mała pojemność, stan 
techn. dobry. Wrocław, tel. 355-24-27,0605/14-41-11

FIAT UNO, 1992/96 r. na białych tablicach. Wrocław, .tel. 
0601/71-69-78
O  FIRMA „UNIWER AUTO” kupi zdecydowanie każ

dego Fiata Cinquecento, w b. dobrym stanie lub 
zniszczonego, rozbitego. Aktualne non-stop. Po
siadamy własny transport. Wypłata gotówki w 20 
minut. Czynne całą  dobę. Wrocław, tel. 
071/342-62-64 (i fax), 0501/40-31-35 01023511

FORD KOMBI do 2000 ccm, diesel lub z insL gazową, w 
cenie do 20.000 zł, w rozliczeniu samochód ciężarowy. Strzel
ce Opolskie, tel. 077/461-41-58,0602/82-8748 
FORD ESCORT może być do małego remontu. Góra, tel. 
065/543-37-20,0501/70-04-56 
FORD ESCORT, 1980/85 r., diesel, benzyna. Łomnica, woj. 
jeleniogórskie, tel. 0607/65-59-61 
FORD ESCORT, 1985-88 r. po wypadku lub spalony, z pra
wem rejestracji. Nowogrodziec, tel. 0603/20-78-38, 
075/731-71-73
FORD ESCORT KOMBI, T986/90 r., 1600 ccm, diesel do 
drobnego remontu. Wrocław, tel. 06Q9/27-11 -65 
FORD ESCORT, 1986/90 r., 1600 ccm, diesel, 5-drzwiowy, 
stan b. dobry, na niemieckich numerach rej. lub bez prawa 
rejestracji, do 1.000 DEM, do 50 km od Zgorzelca. Zgorze
lec, tel. 0609/27-13-12
FORD ESCORT, 1990/92 r. na białych tablicach, w rozsąd
nej cenie. Leszno, tel. 0607/21-76-71 
FORD ESCORT, 1990/95 r. może być uszkodzony lub do 
remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, EFi 3-drzwiowy, szy
berdach, ospoilerowany jak RS, na białych tablicach, stan b. 
dobry. Głogów, tel. 0607/41-62-86 
FORD ESCORT, 1991/92 r., 1800 ccm, diesel stan b. dobry, 
na białych tablicach. Kłodzko, tel. 0607/09-68-72 
FORD ESCORT, 1993/95 r. udokumentowane pochodzenie. 
Żarów, tel. 0605/24-77-36
FORD ESCORT, FIESTA, SIERRA do drobnych napraw, w 
całości lub na części. Lwówek Śląski, tel. 0608/34-51-30 
FORD FIESTA, 1980/91 r. uszkodzony, bez silnika lub do 
remontu, zarejestrowany, składak. Złotoryja, tel. 
076/878-37-54,0604/53-18-57 
FORD FIESTA, 1989/95 r. może być do małego remontu. 
Góra, tel. 065/543-37-20,0501/70-04-56 
FORD RESTA, 1990 r., 1100 ccm, benzyna granatowy me
talic, na białych tablicach - 600 DEM. Zielona Góra, tel. 
0609/28-97-16
FORD FIESTA, TRANSIT, 1982/92 r. uszkodzony, po wy
padku, do remontu, bez silnika lub z uszkodzonym silnikiem,

zarejestrowany, składak. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 
0607/43-12-55
FORD GRANADA, benzyna na białych tablicach. Wrocław, 
tel. 0602/57-99-07,071/345-73-90 wewn. 52 
FORD GRANADA, 1979/84 r., 2500 ccm, diesel na białych 
tablicach. Sobieszów, tel. 0607/65-59-61 
FORD MONDEO KOMBI, TDi od 1997 r., klimatyzacja elek
troniczna. Wrocław, tel. 071/342-91-95 w godz. 15-18, 
0601/72-40-10
FORD MONDEO, 1993/95 r. może być do małego remontu. 
Wrocław, tel. 0606/93-82-96
FORD MONDEO, '1993/95 r. może być uszkodzony lub do 
remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
FORD PROBE, 1991/92 r. spalony lub rozbity. Opole, tel. 
0602/34-57-86,0602/18-27-48 
FORD SCORPIO, 1992/94 r. kombi lub sedan, 2.0i 16V albo
2.4-2.9i V6, zarejestrowany w Polsce, po wypadku. Wrocław, 
tel. 071/349-27-14 \
FORD SIERRA, 2-drzwiowy, do remontu - do 1.000 zł. Brzeg 
Opolski, tel. 077/416-36-85
FORD SIERRA, 2300 ccm, diesel 3-drzwiowy, kompletnie 
rozbity, kpi. dokumentacja. Marcinkowice, woj. wrocławskie, 
tel. 0607/08-74-63
FORD SIERRA do 1987 r., poj. silnika 1.600-2.000 ccm,
5-drzwiowy, bez prawa rejestracji lub zamienię za bramę ga
rażową, firmy Siebau, kasetonową. Namysłów, tel. 
0608/47-86-54.0608/04-21 -38 
FORD SIERRA wyprod. do 90 r., na białych tablicach. Ża
gań. tel. 0605/43-90-45
FORD SIERRA KOMBI, 1982 r., 2000 ccm, DOHC, na bia
łych tablicach. Wałbrzych, tel. 0607/36-85-64 
FORD SIERRA, 1982/88 r., 2300 ccm, diesel na białych ta
blicach. Sobieszów, tel. 0607/65-59-61 
FORD SIERRA, 1986/87 r„ 1600 ccm hatchback, uszkodzony 
lub skorodowany, z dokumentacją. Wrocław, tel. 
071/368-15-83
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 2000 ccm, DOHC, na za
chodnich tablicach, stan dobry. Wałbrzych, tel. 0607/36-85-64 
FORD TRANSIT .łezka*, zarejestrowany, skorodowany, 
uszkodzony, po 1987 r. Bardo Śląskie, woj. wałbrzyskie, tel. 
0603/16-55-95
FORD TRANSIT może być do małego remontu. Góra, tel. 
065/543-37-20,0501/70-04-56 
FORD TRANSIT, 1978/85 r. bus lub skrzyniowy, uszkodzo
ny, po wypadku, rej. w Polsce lub na białych tablicach. Wro
cław, tel. 071/349-27-14
FORD TRANSIT BUS. 1985 r.. 2500 ccm, diesel na białych
tablicach. Wrocław, teł. 0608/01-75-70
FORD TRANSIT, 1986/91 r. bus lub blaszak, na białych ta

blicach lub rej. w Polsce, po wypadku. Wrocław, tel. 
0604/68-71-95
FORD TRANSIT, 1986/91 r. zarejestrowany w Polsce, uszko
dzony lub po wypadku, rej. na 3.51 (całk. masa). Wrocław, 
tel. 349-27-14
FORD TRANSIT, 1987/92 r., 2500 ccm, diesel chętnie niski, 
krótki, na 6 osób, do poprawek blacharsko-lakiemiczych lub 
podobny. Leszno, tel. 065/520-83-00,0605/06-97-09 
FORD TRANSIT, 1989/94 r., diesel do drobnych poprawek 
blach.-lakiemiczych, stan b. dobry lub zlecę sprow., niedro
go. Wrocław, tel. 071/372-47-88 
FORD TRANSIT, 1990/95 r., 2500 ccm, diesel zarejestro
wany, techn. sprawny, stan dobry. Legnica, tel. 
076/722-90-43,0606/14-33-94 
FORD TRANSIT, 1990/95 r., diesel stan obojętny, chętnie 
do poprawek blacharsko-lakiemiczych lub zlecę sprowadze
nie. Wrocław, tel. 0603/85-23-25 
FORD TRANSIT, 1991/95 r., 2500 ccm, D, TD oszklony, i  
siedzeniami, na białych tablicach. Oława, teł. 0603A10-46-24 
FORD TRANSIT, 1992/94 r., diesel długi, wysoki, skrzynio
wy. Rydzyna, tel. 0601/91-97-74 

'  FORD TRANSIT, 1996/01 r. pojedyncza kabina, krótki, skrzy
niowy lub podobny. Wrocław, tel. 071/346-26-02 
FORD WINDSTAR, 1994/96 r. po wypadku, do remontu, rej. 
w kraju. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD MONDEO, VW PASSAT KOMBI po 95 r., ciężarowy,
I właściciel, z salonu, bez wypadku, w leasingu. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-23-26 w godz. 15 -17.30,0605/08-10-37 
HONDAACCORD do 85 r., na białych tablicach. Trzebnica, 
tel. 0603/10-46-24
HONDA CIVIC, 1990/94 r., 1300 ccm, 16V, 5-drzwiowy lub 
zamienię za Fiata 126p z 92 r., stan b. dobry, z dopłatą, do
15.000 zł. Wolsztyn, tel. 068/347-15-80 
HONDA CM C  SEDAN, 1993/95 r., bez prawa rejestracji,
4-drzwiowy. Opole, tel. 0608/87-03-34,0604/92-52-01 
HONDA CRX, 1990/91 r., TDi bardzo mocno rozbity lub spa
lony, udokumentowane pochodzenie. Wrocław, tel. 
0503/94-96-53
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rocław, tel.0-601217 542. MOI 788 284

HYUNDAI PONY, 1989/93 r. lub Lantra. S-Coupe albo Mit
subishi Lancer, Colt, Galant, na białych tablicach. Legnica, 
teL 0600/24-10-25,0603/67-01-05 - ....
JELCZ 317 może być uszkodzony, bez silnika, po wypadku, 
potrzebne części związane z wywrotem • do 2.000 zł. Ka
mienic Ząbkowicki, tel. 074/817-31-83 
LADA 2107 może być uszkodzony lub do remontu. Wrocław, 
tel. 071/3444 2 42,0608/75-16-34 
LADA SAMARA, 1991 r., 1300 ccm stan b. dobry, 3-drzwio
wy, 5-biegowy. Wrocław, tel. 787-77-11,0501/32-83-64 
LANCIA THEMA, 1988/91 r., 2000 ccm, benzyna, na bia
łych tablicach. Wieruszów, woj. kaliskie, tel. 0604/93-8343 
LANCIA THEMA, 1989/90 r., benzyna, na białych tablicach. 
Trzebnica, tel. 0603/1046-24
LUBLIN II do poprawek lub po wypadku. Wrocław, tel. 
0601/80-99-18
LUBLIN II, 1995/98 r. może być uszkodzony lub do remon
tu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
LUBLIN II skrzyniowy, przedłużony. Wilkszyn, tel. 
071/396-36-21
MAZDA 323, 626 po wypadku lub na części, od 1983 r. 
Wrocław, tel. 0601/70-57-00
MAZDA 626,1990 r. 2000-2200 ccm, stan b. dobry, klimaty
zacja. Wrocław, tel. 0600/61-90-60 
MERCEDES do 3000 ccm, diesel lub z inst. gazową, w ce
nie do 20.000 zł, w rozliczeniu samochód ciężarowy. Strzel
ce Opolskie, tel. 077/46141-58,0602/82-8748 
MERCEDES 123 200 D, 240 D, do remontu lub uszkodzony. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 0603/74-0948 
MERCEDES, 1980/90 r., diesel terenowy, bez prawa reje
stracji, cały samochód lub części. Opole, tel. 0604/92-52-01, 
0608/87-03-34
MERCEDES, 1990 r. - do 10.000 DEM. Wrocław, tel.
372-21-21,0601/72-3747
MERCEDES 123,126 .łezka”, zarejestrowany, skorodowa
ny, uszkodzony, po 1987 r. Bardo Śląskie, woj. wałbrzyskie, 
tel. 0603/16-55-95
MERCEDES 123 na zachodnich tablicach. Bolesławiec, tel. 
0604/69-5847
MERCEDES 123 D na niemieckich tabl. rejestracyjnych, 
może być z uszkodzonym silnikiem. Zielona Góra. tel. 
0601/79-91-32
MERCEDES 123,1980/84 r. stan dobry, na białych tabli
cach. Kłodzko, tel. 0607/40-77-23 
MERCEDES 200-300 124 D. 1985/88 r. uszkodzony tył lub 
dach (może być mocno), do remontu. Nowa Ruda, tel. 
0603/04-94-79
MERCEDES 207, 208,209,210, 2400 ccm, diesel powyż- 
szony, przedłużony, na białych tablicacłrlub zarejestrowany 
w Polsce, oszklony. Wałbrzych, teł. 074/848-82-21, 
0608/78-56-37
MERCEDES 207,307 BUS na zachodnich tablicach. Bole
sławiec, tel. 0604/69-5847
MERCEDES 207, 307 D, 1980/90 r., 3000 ccm, diesel do 
remontu lub uszkodzony, w cenie do 16.000 zł. Grabowno, 
tel. 065/543-68-15
MERCEDES 207, 307.1980/94 r., 2400 ccm, diesel może 
być do remontu, w cenie do 20.000 zl. Leszno, tel. 
065/544-44-21,0605/85-57-21 
MERCEDES 207,310 D może być uszkodzony do remontu. 
Leszno, tel. 0601/84-83-52

MERCEDES 208,1989/94 r„ diesel zarejestrowany, techn. 
sprawny, stan dobry. Legnica, tel. 076/722-90-43, 
0606/14-33-94
MERCEDES 208, 308, 1993 r. blaszak, może być uszko
dzony. Wrocław, teł. 0602/26-76-79 
MERCEDES 208,310,1989/94 r.. diesel VW TRANSPOR
TER T4. do drobnych poprawek blach.-lakiemiczych lub 
mech., stan b. dobry, lub zlecę sprow. Wrocław, tel. 
071/37247-88
MERCEDES 210,1989/94 r., diesel zarejestrowany, techn. 
sprawny, stan dobry. Legnica, tel. 076/722-90-43, 
0606/14-33-94
MERCEDES 210,310 D do remontu blacharka lub silnik, po 
89 r. Świdnica, tel. 074/853-37-23,0603/11-06-59 
MERCEDES 230 123E, 1980/83 r., 2300 ccm, benzyna na 
białych tablicach. Oborniki Śląskie, tel. 0603/1046-24 
MERCEDES 230 123 E. 1983/84 r. w b. dobrym stanie, na 
zachodnich tablicach. Sulechów, tel. 0602/36-16-87 
MERCEDES 240, 300 123 D, 1980/85 r. stan b. dobry, na 
białych tablicach, tylko kombi, • 4.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/68-62-99
MERCEDES 250,300124,1987/93 r., diesel, chętnie kom
bi, do niewielkich poprawek blach.-lakiemiczych mech., stan 
b. dobry lub zlecę sprow. Wrocław, teł. 0603/85-23-25 
MERCEDES 307 .łezka", zarejestrowany, skorodowany, 
uszkodzony, po 1987 r. Bardo śląskie, woj. wałbrzyskie, tel. 
0603/16-55-95
MERCEDES 307,309 D może być do małego remontu. Góra,
tel. 065/543-37-20,0501/70-04-56
MERCEDES 308,1989/94 r., diesel zarejestrowany, techn.
sprawny, stan dobry. Legnica, tel. 076/722-90-43,
0606/14-33-94
MERCEDES 310, 410,1989/94 r., diesel zarejestrowany, 
techn. sprawny, stan dobry. Legnica, tel. 076/722-9043, 
0606/14-33-94
MERCEDES 408 o 1978 r., najlepiej kontener, .na chodzie*, 
techn. sprawny. Wrocław, tel. 071/786-78-51,0607/18-20-59 
MERCEDES 410,914 5 szt., chłodnie, najlepiej bezpośred
nio z importu i w pakiecie, w dobrym stanie. Lublin, tel. 
0601/81-08-07
MERCEDES 508,608 o 1978 r., najlepiej kontener, .na cho
dzie*, techn. sprawny. Wrocław, tel. 071/786-78-51, 
0607/18-20-59
MERCEDES SPRINTER, 1995/98 r. blaszak. Wrocław, tel. 
0602/26-76-79
MITSUBISHI CANTER od 1992 r., na białych tablicach. Wro
cław, tel. 071/788-60-95,0601/7046-16 
MITSUBISHI ECLIPSE może być uszkodzony. Wrocław, tel! 
0501/34-31-72
MITSUBISHI PAJERO, 1985 r., 2300 ccm, diesel cały, na 
białych tablicach. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
NISSAN N-12,1984/85 r. do remontu, zarejestrowany w kra
ju. .. tel. 0606/36-24-81 
NISSAN 300 ZX. Wrocław, tel. 0605/58-01-80 
NISSAN B-11,1986 r„ 1700 ccm, diesel, może być uszko
dzony silnik, lub bez prawa do rejestracji, karoseria w do
brym stanie. Kępno, tel. 062/782-29-75 
NISSAN BLUEBIRD KOMBI, 1989/90 r., 2000 ccm. diesel 
stan b. dobry, na białych tablicach. Wrocław, tel. 
071/37344-81,0604/07-5949 
NISSAN SUNNY, 1980/92 r. cały lub uszkodzony, do remon
tu, zarejestrowany w Polsce lub na zachodnich tablicach. 
Bolesławiec, tel. 0604/69-5847 
NISSAN SUNNY B 11,1985/86 r., 1700 ccm, diesel, uszko
dzony, w całości lub na części, bez prawa rejestracji, w ce
nie do 500 DEM. Jelenia Góra, tel. 075/641-2144 
OPEL ASCONA, 1982/84 r., benzyna. Lubin, tel. 
0602/22-97-88
OPEL ASCONA. 1985/87 r , 1600 ccm, diesel 5-drzwiowy.

bez prawa rejestracji. Wałbrzych, tel. 074/846-7045 po 
godz. 21
OPEL ASTRA po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/2345-49
OPEL ASTRA, diesel do-12.500 zł. Wrocław, tel. 
0609/59-00-33 po godz. 18
OPEL ASTRA, diesel Vectra D, Peugeot 306, 405 D, Seat 
Toledo, Cordoba D. Wrocław, tel. 071/783-06-50, 
0504/90-57-82
OPEL ASTRA KOMBI - do 11.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/65-87-10
OPEL ASTRA na białych tablicach. Wrocław, tel. 
0503/79-99-02
OPEL ASTRA, 1989/95 r. może być do małego remontu. 
Góra, tel. 065/543-37-20,0501/70-04-56 
OPEL ASTRA, 1995/96 r.. 1700 ccm, diesel, Isuzu, prze
bieg do 130.000 km, TDI, wspomaganie, centralny zamek + 
pilot, kombi lub classic, poduszka pow, bez wypadku. Wro
cław, tel. 0606/18-84-74 po godz. 20 
OPEL ASTRA, 1997 r., 1600 ccm od 1997 r., od j właścicie
la. Wrocław, tel. 329-21-98
OPEL ASTRA, CORSA, KADETT, 1400 ccm, benzyna, die
sel w b. dobrym stanie, w cenie do 15 000 zł. Wrocław, tel. 
0603/30-64-06
OPEL BEDFORD, 1982-85 r. na białych tablicach, bus lub 
blaszak. Wrocław, tel. 0608/31-38-54 
OPEL COMBO, VW Taro, Toyota Hilux, Ford Transit - typu 
pick-up, ze skrzynią ładunkową, na białych tablicach. Zgo
rzelec, tel. 0605/04-62-26
OPEL CORSA po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/234549
OPEL CORSA, 1993 r. mocno uszkodzony lub spalony, za
rejestrowany w kraju, pełna dokumentacja. Wrocław, tel. 
0608/52-03-08,0502/54-08-12 
OPEL KADETT .łezka*, zarejestrowany, skorodowany, 
uszkodzony, po 1987 r. Bardo śląskie, woj. wałbrzyskie, tel. 
0603/16-55-95
OPEL KADETT po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/234549
OPEL KADETT KOMBI, 1985/88 r., 1600 ccm, diesel na 
białych tablicach. Jelenia Góra • Cieplice, tel. 0607/65-59-61 
OPEL KADETT, 1985/90 r., 1600 ccm, diesel na białych ta
blicach. Prudnik, tel. 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 
remontu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
OPEL KADETT, 1985/92 r. może być uszkodzony lub do 
remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, diesel .łezka*, 5-drzwio
wy, na białych tablicach lub bez prawa rejestracji, na części, 
w cenie 1500 zł. Oleśnica, tel. 0606/93-65-69 
OPEL KADETT, 1986/91 r., 1600 ccm, benzyna 3-drzwio
wy, na białych tablicach, stan techn. b. dobry. Bobrzany, tel. 
068/376-93-16,0601/95-04-38 
OPEL KADETT, 1986/91 r. 3-drzwiowy, do remontu. Żary, 
tel. 0608/35-00-89
OPEL KADETT, 1990 r. spalony, po wypadku, z ważną do
kumentacją. Legnica, tel. 0604/86-98-57 
OPEL OMEGA po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/234549

OPEL OMEGA B od 1995 r. Świdnica, tel. 0603/99-78-30 
OPEL OMEGA SEDAN, 1987/90 r. sedan, zadbany, na bia
łych tablicach. Ścinawa, tel. 0606/88-31-64 
OPEL OMEGA. 1987/92 r. może być do małego remontu. 
Wrocław, tel. 0606/93-82-96
OPEL OMEGA KOMBI, 1988/92 r„ turbo D na białych tabli
cach. Oborniki Śląskie, tel. 0603/1046-24 
OPEL OMEGA KOMBI, 1990 r., 2300 ccm, diesel granato
wy. na białych tablicach. Leszno, tel. 0605/05-90-51 
OPEL OMEGA KOMBI, 1990/92 r., 2000 ccm, 2.400 na bia
łych tablicach. Trzebnica, tel. 0603/1046-24 
OPEL OMEGA, 1990/93 r., 2300 ccm, turbo D biały, bez 
wypadku, na białych tablicach, w całości lub na części. Jele
nia Góra, tel. 075/76144-89,0608/48-85-78 
OPEL OMEGA KOMBI, 1991/93 r. zadbany. Wrocław, tel. 
071/351-63-44,0604/57-69-32 
OPEL OMEGA KOMBI. 1992/93 r.. 2300 ccm, turbo D stan 
b. dobry. Wrocław, tel. 071/346-22-35.0604/57-62-32 
OPEL REKORD KOMBI, 1985/87 r. na zachodnich tablicach. 
Wrocław, tel. 0603/1046-24
OPEL VECTRA po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/234549
OPEL VECTRA na białych tablicach. Wrocław, tel. 
0503/79-99-02
OPEL VECTRA, 1988/91 r. 1.800 lub 2.000 ccm, na białych 
tablicach, na części, nie uszkodzony, możliwy odbiór z Nie
miec. Lubin, tel. 0604/12-29-97 
OPEL VECTRA, 1988/93 r. po wupadku, do 5.000 zł. Lubin, 
tel. 0603/68-60-94
OPEL VECTRA, 1989/91 r., 2000 ccm 5-drzwiowy, na za
chodnich tablicach. Wrocław, tel. 0603/1046-24 
OPEL VECTRA, 1989/95 r. może być do małego remontu. 
Góra, tel. 065/543-37-20,0501/70-04-56 
PEUGEOT 106 po 1996 r., uszkodzony. Wrocław, tel. 
0502/51-29-93
PEUGEOT 106,205, 309,405,1600 ccm, benzyna, diesel 
w b. dobrym stanie - do 15 000 zł. Wrocław, tel. 
0603/80-83-98
PEUGEOT 205,1984/92 r. może być do małego remontu. 
Wrocław, tel. 0606/93-82-96
PEUGEOT 205, 1984/92 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
PEUGEOT 205,1984/93 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
PEUGEOT 206,1998/00 r.. Wrocław, tel. 071/363-90-66 
PEUGEOT 605, diesel lekko uszkodzony, okazję lub inny 
model. Wrocław, tel. 0606/40-66-05 
PEUGEOT J5 ,1985/86 r., 2500 ccm, diesel uszkodzony, do 
remontu. Wrocław, tel. 0603/95-96-34 
POLONEZ stan obojętny, może być do lakierowania. Wro
cław, tel. 0605/11-62-99
POLONEZ stan i rocznik obojętne, przyjmę za wyrejestro
wane. Wrocław, tel. 0608/6847-72 
POLONEZ, 1988/94 r. może być uszkodzony lub do remon
tu. Wrocław, tel. 071/3444242.0608/75-16-34 
POLONEZ ATU. Świebodzice, tel. 074/854-55-80 
POLONEZ CARO. Świebodzice, tel. 074/854-55-80 
POLONEZ CARO, 1990/98 r. stan dobry lub do poprawek, z 
inst. gazową lub bez. Wrocław, tel. 355-24-27,0605/1441-11 
POLONEZ CARO, 1991/97 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
POLONEZ CARO, 1991/98 r. może być do małego remon
tu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
POLONEZ CARO, 1991/99 r. może być uszkodzony lub do 
remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
POLONEZ CARO. 1992/99 r. poj. 1400/1600/1900 ccm D
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lub ATU, uszkodzony, również Truck. Wrocław, teł. 339-99-19, 
0502/57-79-71
POLONEZ CARO, 2000 r., od I właściciela, jak najmniejszy 
przebieg, zadbany. Wrocław, tel. 0605/10-16-07 
POLONEZ CARO, ATU do poprawek lub po wypadku. Wro
cław, tel. 0601/80-99-18
POLONEZ TRUCK. diesel stan b. dobry, do 8.500 zł. Wał
brzych. tel. 074/847-70-27
POLONEZ TRUCK, 1993/97 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
POLONEZ TRUCK, 1993/98 r. może być do małego remon
tu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
POLONEZ TRUCK, 1993/99 r. może być uszkodzony lub do 
remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
POLONEZ TRUCK, 1994/00 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
POLONEZ TRUCK. 1994/99 r., 150 tys. km 2- lub 5-osobo
wy, 1600 ccm E lub 1900 ccm D. bez wypadku, stan dobry. 
Legnica, tel. 076/722-90-43,0606/14-33-94 
POLONEZ TRUCK. 2000/01 r., 1600 ccm chętce na gaz. 
krótki, 2-osobowy, może być bez nadbudówki lub zamiana 
na r. 95, z dopłatą. Wrocław, tel. 071/346-26-02 
POLONEZ, FIAT 125p może być po wypadku lub po remon
cie, w rozsądnej cenie, płatne gotówką. Wrocław, tel. 
0605/82-49-57
PORSCHE 924,911 uszkodzony lub do remontu. Wrocław, 
tel. 0502/50-86-13
RENAULT 14. Wysłów, tel. 075/741-23-11 
RENAULT 19,1989/90 r., 1800 ccm, benzyna, na białych 
tablicach, w cenie do 1.000 DEM. Legnica, teł. 076/855-31-89 
RENAULT 19,1991 r., diesel stan b. dobry, na zachodnich 
tablicach. Legnica, tel. 0604/80-17-56 
RENAULT 19, 21, CLIO, 1400 ccm, benzyna, diesel w b. 
dobrym stanie - do 15 000 zł. Wrocław, tel. 363-37-31 
RENAULT 25,1985/87 r., 2100 ccm, diesel kolor złoty me
talic, w dobrym stanie, na białych tablicach. Legnica, tel. 
0602/23-29-81
RENAULT 5 od 1985 r., uszkodzony, pełna dokumentacja. 
Wrocław, tel. 0607/18-20-60
RENAULT 9,11,21 na zachodnich tablicach. Bolesławiec, 
tel. 0604/69-58-47
RENAULT CLIO, LAGUNA, MEGANE . SCENIC po wypad
ku. Oleśnica, tel. 06Ó5/12-21-41 
RENAULT ESPACE, 1989 r., 2200 ccm, turbo D uszkodzo
ny lub na części, zarejestrowany w kraju. Kłodzko, tel. 
0606/42-72-94 w godz. 8-13
RENAULT MEGANE Clio, Laguna, Scenic, po wypadku. Ole
śnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
RENAULT MEGANE, 1996/97 r. na białych tablicach. Jele
nia Góra, tel. 0604/31-96-65
ROYER 400 SEDAN, 1996/99 r. 1600 - 2000 ccm, nie biały, 
udokumentowane pochodzenie, stan idealny lub lekko 
uszkodzony, w cenie 18.000 - 30.000 zł. Wieruszów, tel. 
0607/43-11-43
ROVER 825 TD, 1996/97 r., 2500 ccm. turbo D,. bez wypad
ku, sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, pełne wy
posażenie elektryczne, klimatyzacja, skóra. Wrocław, tel. 
071/330-08-08 po godz. 21,0604/52-97-52 
SAMOCHÓD na białych tablicach, uszkodzony lub bez pra
wa rejestracji, - do 100 zł. Gajków, tel. 0501/71-00-82 
SAMOCHÓD OSOBOWY może być uszkodzony, w rozlicze
niu nowe okna drewniane euro, ogrodzenie lub wykonanie 
usługi budowlanej. Pleszew, tel. 0602/64-78-91 
SAMOCHÓD OSOBOWY, diesel oclony, lekko uszkodzony, 
do 20.000 zł. Wrocław, tel. 0606/40-66-05 
SAMOCHÓD USZKODZONY, 1991/96 r. po wypadku, tak
że mocno rozbity, chętnie Opel Corsa, Astra, Vectra, VW 
Golf, Passat, Renault Clio, Megane, 19, Citroen ZX, Ford 
Escort, Fiesta, Rat Punto, Seat Toledo, Cordoba, Ibiza i inne, 
chętnie diesel lub z inst. gazową, nie prowadzę auto-handlu. 
Rawicz, tel. 0606/52-50-35 całą dobę 
SEAT CORDOBA lub VW Polo Classic, bez wypadku, od I 
właściciela, do 28.000 zł. Wałbrzych, tel. 0608/10-50-87 
SEAT IBIZA, 1989/92 r. po wypadku lub spaleniu, benzyna 
lub diesel, zarejestrowany w kraju - do 2.500 zł. Wrocław, 
tel. 0601/71-51-51 .
SEAT TOLEDO welurowa tapicerka, zadbany - do 12.000 
zł. Wrocław, tel. 0603/65-87-10 
SEAT TOLEDO GLX, 1992 r. benzyna lub diesel, niebieski, 
pilne, na białych tablicach, stan b. dobry, do - 5.000 zł. Ole
śnica, tel. 0601/71-51-51
SKODA 105,120 może być uszkodzony lub do remontu. Wro
cław, tel. 071/344-42-42,0608/75-16-34 
SKODA FELICIA, 1998/99 r., 70 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
bez wypadku, kupiony w salonie, stan dobry, płatne gotów
ką, do 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-05-61 
SKODA FELICIA, FAVORIT po wypadku, może być bardzo 
uszkodzony. Kłodzko, tel. 074/868-53-87 
SKODA OCTAYIA KOMBI. Wrocław, tel. 0602/64-47-25 
SKODA OCTAYIA, 1999T, 1900 ccm. TDI - do 37 000 zł. 
Nowa Ruda, tel. 0603/38-15-14 
STAR 1142,742 lub Lublin, osobowy, bus, może być do re
montu. Środa śląska, woj. wrocławskie, tel. 0600/63-30-62 
SUBARU LEGACY KOMBI, 1990/92 r. na białych tablicach. 
Oborniki Śląskie, tel. 0603/10-46-24 
SYRENA 100,101,102,1963 r. w stanie obojętnym, wszel
kie części, detale ozdobne, literaturę. Lublin, tel. 
081/743-27-99 lub 0501/25-75-58 
TOYOTA Corolla, Starlet, Tercel lub Mazda, Honda, po wy
padku lub na białych tablicach do 1990 r. Świdnica, tel. 
0605/83-96-80
TOYOTA AVENSIS, 1998/99 r., 2000 ccm, benzyna kombi 
lub sedan, bez wypadku, klimatyzacja, nie biały. Wrocław, 
tel. 0502/15-93-55 po godz. 12 
TOYOTA CARINA E lub model II, benzyna lub diesel, może 
być uszkodzony, bez prawa rejestracji lub zarejestrowany,, 
stan techn. obojętny. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
TOYOTA CELICA, 1988/90 r., 2000 ccm na zachodnich ta
blicach. Wrocław, tel. 0603/10-46-24 
TOYOTA COROLLA, 1988/93 r. może być do małego re
montu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
TOYOTA PREVIA, 1991 r. lekko lub mocno uszkodzony. 
Legnica, tel. 076/722-95-33 po godz. 18,0604/80-17-56 
TRABANT POLO na niemieckich tabl. rejestracyjnych. Zie
lona Góra, tel. 0601/78-50-30
VOLVO do remontu, model obojętny, do 1969 r. Wrocław, 
tel. 0501/41-10-76
VOLVO 343 DL, 1400 ccm, benzyna w b. dobrym stanie, na 
białych tablicach. Wrocław, tel. 0501/03-63-17 
VW, diesel lub Opel, Ford, może być lekko uszkodzony, w 
cenie do 12.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-13-46, 
0603/25-31-02
VW GOLF II po wypadku. Głogów, tel. 0603/66-56-55 
VW GOLF po wypadku. Oleśnica, tel. 0605/12-21-41 
VW GOLF III, GTI, 2000 ccm, przebieg maks. 140.000 km, 
nie składak, w cenie do 20.000 zł. Szklarska Poręba, tel. 
075/717-23-49
VW GOLF PICK-UP. Wieruszów, tel. 0602/22-06-35
VW GOLF II, diesel wyprod. po 88 r., 5-drzwiowy, na białych
tablicach. Wrocław, tel. 0603/75-40-39
VW GOLF II, III może być po wypadku. Wrocław, tel.
341-64-61,0608/25-02-11
VW GOLF, diesel stan dobry, w cenie do 2.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-26-26
VW GOLF, 1980/90 r. 1.5 D, 1.6 D, do remontu silnika, po

Wypadku, zarejestrowany w kraju. Kłodzko, tel. 
0603/04-94-79
VW GOLF, 1981/86 r., 1600 ccm, diesel do poprawek lub do 
malowania, w rozsądnej cenie. Lubin, tel. 076/844-51-06 
VW GOLF CABRIO, 1983/89 r. na białych tablicach, w ce
nie do 2.000 DEM. Wrocław, tel. 071/788-80-33, 
0602/81-54-43
VW GOLF II, 1984/90 r. uszkodzony, bez silnika lub z uszko
dzonym, zarejestrowany. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 
0604/53-18-57
VW GOLF U, III, 1984/94 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
VW GOLF II, III, 1984/95 r. może być do małego remontu. 
Wrocław, tel. 0606/93-82-96
VW GOLF I), III, 1984/96 r. może być uszkodzony lub do 
remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
VW GOLF CABRIO, 1985 r., 1800 ccm, wtrysk bez prawa 
rejestracji, w b. dobrym stanie. Legnica, tel. 0607/20-56-22 
VW GOLF II, 1987/90 r. benzyna lub diesel, po wypadku lub 
spalony, z polską dokumentacją. Nysa, tel. 0606/99-43-65 
VW GOLF, POLO, 1989/95 r. może być do małego remontu. 
Góra, tel. 065/543-37-20,0501/70-04-56 
VW GOLF III GT, 1994 r. 1800-2000 ccm, 5-drzwiowy, z el. 
podnoszonymi szybami, mile widziana klimatyzacja., tel. 
0601/82-11-91
VW GOLF III, 1994/96 r., 1900 ccm, turbo D spr. na nowych 
zasadach, nie uszkodzony - do 24.000 zł. Głogów, tel. 
076/832-20-89
VW GOLF, JETTA, 1991/92 r., 1600 ccm w stanie idealnym, 
chętnie diesel. Złotoryja, tel. 076/878-57-01 
VW GOLF, PASSAT, 1987/95 r., benzyna, diesel, chętnie do 
poprawek blach.-lakiemiczych lub stan b. dobry w przestęp
nej cenie. Wrocław, tel. 071/372-47-88 
VW GOLF, PASSAT, POLO, 1982/92 r. uszkodzony, po wy
padku, do remontu, bez silnika lub z uszkodzonym silnikiem, 
zarejestrowany, składak. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 
0607/43-12-55 .
VW GOLF, SEAT IBIZA, 2000 ccm, 16V., tel. 0504/90-60-09 
VW LT na zachodnich tablicach. Bolesławiec, tel. 
0604/69-58-47
VW LT 28 do remontu, bez przeglądu, zarejestrowany, w 
całości lub na części. Lwówek śląski, tel. 0608/34-51-30 
VW LT 28 uszkodzony, do remontu, atrakc. wygląd. Rakowi- 
ce, tel. 0608/19-39-91
VW LT 28,1989/92 r. cena do 10.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/360-62-97,0602/83-81-67 
VW LT 35 do remontu. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
VW LT 35.1996 r.. 2500 ccm, turbo D długi, zarejestrowany, 
stan b. dobry, w rozliczeniu Fiat Ducato Maxi, z 1995 r., do- 
płata. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-31-82,0605/95-16-41 
VW PASSAT po wypadku. Oleśnica, tel. 0605/12-21-41. 
VW PASSAT, diesel stan dobry, w cenie do 2.000 zt. Wro
cław, tel. 071/372-26-26
VW PASSAT KOMBI, 1981/87 r. diesel lub turbo D, na bia
łych tablicach. Wrocław, tel. 355-51-861.0601792-97-24 
VW PASSAT KOMBI, 1984/88 r.. diesel do małego remontu/* 
Wrocław, tel. 0609/27-11-65
VW PASSAT, 1984/92 r. uszkodzony, bez silnika, z uszko
dzonym lub do remontu, składak, zarejestrowany. Złotoryja, 
tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
VW PASSAT, 1985/87 r., 1600 ccm, benzyna, uszkodzony -
1.000 zł. Sulechów, tel. 068/385-87-27
VW PASSAT KOMBI,. 1986/93 r. może być do małego re
montu. Wrodaw, tel. 0606/93-82-96 
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 1600 ccm, diesel zarejestro
wany, z uszkodzonym silnikiem. Zawidów, tel. 075/778-84-66 
O  VW PASSAT SEDAN, 1988/90 r. na białych tabll-. 

cach, na części, możliwy odbiór z Niemiec. Lu* 
b i n, tel. 0604/12-29-97 84015071 

VW PASSAT, 1988/93 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
VW PASSAT, 1988/93 r. na białych tablicach. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
VW PASSAT SEDAN, 1988/94 r. 1600 lub 1900 ccm, diesel, 
bez prawa rejestracji, w cenie do 2.500 DEM. Niemodlin, tel. 
0604/82-52-39
VW PASSAT, 1989/91 r., benzyna, diesel na zachodnich ta
blicach. Oborniki śląskie, tel. 0603/10-46-24 
VW PASSAT KOMBI. 1990/93 r.. 1600 ccm, diesel bez silni
ka lub z uszkodzonym silnikiem, może być z blacharką do 
remontu. Wrocław, tel. 0503/06-25-50 
VW PASSAT KOMBI, 1992/93 r., 1900 ccm, turbo D. Świe
bodzice, tel. 074/854-67-38
VW PASSAT, GOLF. 1984/94 r.. diesel stan b. dobry, chęt
nie kombi lub limuzyna, do remontu blach. Wrocław, tel. 
0607/81-54-10
VW POLO po wypadku. Oleśnica, tel. 0605/12-21-41 
VW POLO Golf, Passat, Vento, po wypadku. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73,0603/23-45-49 
VW POLO KOMBI, 1985/87 r. 1100-1300 ccm, spalony lub 
po wypadku, z kompletną dokumentacją. Bolesławiec, tel. 
075/644-93-76
VW POLO. 1988 r., 1300 ccm, benzyna, w b. dobrym sta
nie, na białych tablicach, zdecydowanie. Chojnów, tel. 
0602/23-29-81
VW POLO, 1989/94 r. może być do małego remontu. Wro
cław. tel. 0606/93-82-96
VW POLO, 1989/94 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
VW POLO, 1989/96 r. może być uszkodzony lub do remon
tu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
VW POLO KOMBI, 1991/94 r., 1043 ccm na białych tabli
cach. Mirków, teł. 0605/12-21-41 
VW POLO, 1995 r. bogato wyposażony, najlepiej z książką 
serwisową, może być uszkodzony i sprowadzony. Poznań, 
(el. 0501/93-00-60
VW POLO. 1996/98 r., 70 tys. km, 1900 ccm, diesel bez 
wypadku, stan dobry, płatne gotówką, do 27.000 zł. Wro
cław, tel. 071/342-05-61
VW POLO CLASSIC, 1997/99 r., 1900 ccm 5-drzwiowy, ku
piony w salonie w kraju, I właściciel, ABS, szyberdach, stan 
techn. b. dobry. Wrocław, tel. 0609/28-74-34 
VW POLO, 1998/00 r.. Wrocław, tel. 071/363-90-66 
VW SANTANA, 1984 r. na zachodnich tablicach. Ścinawa, 
tel. 0504/95-73-89
VW SHARAN, 1997/99 r., 1900 ccm, TDI dobre wyposaże
nie, może być mocno uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 
0604/47-41-88
VW TRANSPORTER T4, turbo D zarejestrowany, nie skła
dak, pełna dokumentacja, bez wypadku, długi, w cenie do
30.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-31-82, 
0605/95-16-41
VW TRANSPORTER, 1978/79 r. .ogórek’ , 3-osobowy, w roz
liczeniu wzmacniacz samochodowy Magnat, 1000 W. Świd
nica. tel. 074/640-66-01
VW TRANSPORTER. 1986/88 r.. 1600 ccm, diesel 6-oso
bowy + plandeka, uszkodzony lub na części, zarejestrowany 
w kraju. Kłodzko, tel. 0606/42-72-94 w godz. 8-13 
VW TRANSPORTER T4,1990/93 r., 2400 ccm, diesel krót
ki, tylna klapa otwierana do góry, napęd 4x4, ogrzewanie 
webasto, cały oszklony lub do połowy, w cenie do 30.000 zł, 
płatne 22.000 zł gotówką, reszta na raty. Oława, tel. 
071/313-81-88
VW TRANSPORTER T4, 1990/94 r. może być do małego 
remontu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96

VW TRANSPORTER T4,1990/94 r. może być uszkodzony 
lub do remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
VW TRANSPORTER T4,1990/94 r., 2400 ccm, diesel, chęt
nie do poprawek blach.-lakiemiczych, mech. lub stan b. do
bry, 5-biegowy, wspomaganie, siedzenia, oszklony, lub zle
cę sprow., w rozliczeniu może być sam. osobowy. Wrocław, 
tel. 071/372-47-88
VW TRANSPORTER T4,1990/95 r., 1900 ccm, diesel może 
być uszkodzony. Wrocław, tel. 0502/17-57-47 
VW TRANSPORTER T4,1997/98 r., 2400 ccm, diesel oszklo
ny do połowy lub blaszak, długi, z otwieranymi drzwiami tyl
nymi. Jarosław, tel. 016/621-22-78 do godz. 21, 
0502/41-48-83 do godz. 17
VW VENTO po wypadku. Oleśnica, tel. 0605/12-21-41 
VW VENTO, 1996/98 r„ 1900 ccm, TDi nie biały, dobrze 
wyposażony. Wrocław, tel. 0609/28-74-34 
WARSZAWA M-20 GARBUS może być sama karoseria, z 
dokumentacją. Wrocław, tel. 0607/33-95-83

KUPIĘ 
CZĘŚCI

ALFA ROMEO 33, 1400 ccm, wtrysk : silnik. Gostyń, tel. 
065/571-42-00
AUD1100, diesel: silnik, do remontu, kompletna dokumen
tacja, siedzenia el., welur. Wrocław, tel. 0502/60-89-43 
AUDI 80 B3: maska silnika, lusterko lewe, błotniki. Legnica, 
tel. 0606/68-30-86
AUDI 80 COUPE : siedzenia z tylną kanapą. Świdnica, tel. 
0609/58-99-50
AUDI 80,1989 r., 2000 ccm: wentylator do chłodnicy. Wro
cław, tel. 342-13-91 w godz. 10-18,353-23-62 po godz. 19 
AUDI 80 B4,1994 r.: maska, poduszki, lampy, drzwi, błotni
ki, nadkola, chłodnica. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
AUDI 80 B4, 1994 r.': różne części. Wrocław, tel. 
0602/26-76-79
AUDI S3 : przednie błotniki, halogeny, zderzak tylny. Wro
cław, tel. 0606/81-40-86
BMW E-36 : szyberdach elektryczny, podłokietnik. Rawicz, 
tel. 065/546-21-14,0601/93-33-81 ^ '
BMW KOMBI, 1995 r., 2500 ccm, TDS: szeroka atrapa, .no
sek-, wyposaż, wnętrza, szyba do tylnej klapy (otwierana), 
dł. 128 cm, prawe lusterko zewn., lampa tylna prawa, prawe 
ramię wycieraczki. Wrocław, tei. 0602/82-24-82 
BMW 3^5,7, 8 : różne części, felgi aluminiowe 15’, 16*417’, 
18‘, chętnie pojedyncze, akcesoria -M-Power, Hartge, Alpi- 
ne, Ac-Śchnitzer, hartge i inne. Wrocław, tel. 0605/11-62-99 
BMW 318 E 30, KOMBI: amortyzator tylny. Wrocław, tel. 
0501/98-75-85 .-
BMW 318.iE-30,1800 ccm, wtrysk : silnik oclony lub do 
oclenia, z dokumentacją. Wrocław, tel. 071/372-14-35 
BMW 318 I E-36,1992 r .: klimatyzacja kompl. Trzebnica, 
tel. 071/312-18-87,0607/40-20-17 
BMW 325 E-36,1996 r.', 2500 ccm, TDS: silnik kpi., skrzy
nia biegów, instalacja + komputer. Leszno, tel. 0608/85-41-72 
BMW 5: części przodu. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
BMW 5 E-34: maska silnika, błotniki, reflektory, kierunkow
skazy, wzmocnienie czołowe, chłodnica, visco, kpi. grill z atra
pą oraz kpi. lampa lewa tylna. Wrocław, tel. 368-75-88, 
0602/66-49-88
BMW 520,1991 r., 2400 ćcm, diesel. 24V: maska, zderzak 
przedni, szyba czołowa, światła, chłodnica wody i most tylni, 
nadwozie uzbrojone, turbina do poj. 2.4 diesel. Lubin, tel. 
0608/65-59-06
BMW 525 KOMBI, 1992 r.: listwa dachowa prawa, chromo
wana. Trzebnica, tel. 071/312-18-87,0607/40-20-17 
BMW E-30 4-drzwiowy: el. podnośniki szyb. Wrocław, tel. 
0501/98-75-85
CHRYSLER YISION : skrzynia biegów. Brzeg, tel.
0602/66-59-74,077/411-57-90
CHRYSLER VOYAGER : różne części, używane lub cały
samochód, powypadku. Poznań, tel. 061/810-51-57,
0601/72-46-69
CITROEN, 1900 ccm, turbo D : silnik. Wrocław, tel. 
0501/34-31-72
CITROEN BERLINGO : ścianka działowa. Kłodzko, tel. 
0601/99-02-23
CITROEN BERLINGO, 1999 r., 1900 ccm, diesel : silnik. 
Rawicz, tel. 0603/99-24-24
CITROEN C15 : felgi stalowe, 4 sztuki. Bielawa, tel. 
074/646-11-15
CITROEN C15 : ćwiartka lewa, maska, błotnik lewy, zde
rzak, chłodnica, lampa lewa. Wrocław, tel. 0501/98-75-85 
CITROEN JUMPER : silnik 2.0 D lub TD. Legnica, tel. 
0602/28-65-24
CITROEN JUMPER : felgi stalowe 15“, 2 szt. lub kpi. koła 
oraz osłona pod silnik. Brzeg, tel. 077/412-10-37 po godz. 20, 
0607/24-81-17
CITROEN JUMPER, 1997 r., 2500 ccm, diesel niski, dł. śred
nia, oszklony: blacharka lewej strony, dach. Krotoszyn, tel. 
062/725-45-18
CITROEN XANTIA, 1993 r. : hak. Miejska Górka. tel. 
065/547-45-30
CITROEN XSARA, 1999 r., 1600 ccm, wtrysk : kompletny 
silnik. Wrocław, tel. 354-27-55 
CITROEN XSARA KOMBI, 1999 r.: dach z podsufitką. drzwi 
przednie prawe, szyba czołowa, szyby tylne boczne, klapa 
tylna z szybą, reflektor lewy, lampa tylna lewa, poduszka 
pow. kierowcy i pasażera. Prudnik, tel. 0604/60-81-13 
CITROEN XSARA, 1999 r., 1600 ccm, wtrysk: silnik. Wro
cław, tel. 071/354-27-55
CJTROEN XSARA, 2000 r., 1600 ccm, wtrysk : kompletny 
uzbrojony silnik z mocowaniami, 2 chłodnice i wentylatory, 
przekłdnia kierownicza do wersji ze wspomaganiem i ABŚ, 
półosie, przedni zderzak. Wrocław, tel. 354-27-55.
DACIA : półosie do skrzyni biegów (5). Legnica, tel. 
076/862-07-29
DAEWOO ESPERO : osłona silnika (dolna lewa), plastiko
wa. Wrocław, tel. 0502/31 -65-51 
DAEWOO LANOS, 1600 ccm, 16V,: różne przednie, klapa 
tylna, zderzak - tanio. Świebodzice, tel. 074/850-88-76 
DAEWOO LANOS SX, 1999 r., 20 tys. km, 1600 ccm : kli
matyzacja kompletna. Włocławek, tel. 0604/64-38-91 
DAEWOO MATIZ: maska przednia, szyba przednia, półka 
tylna, pasy tylne, spoiler, listwy plastikowe dachu, wykładzi
na bagażnika. Legnica, tel. 076/850-20-60 po godz. 15, 
0605/63-27-72
DAEWOO MATIZ : podsufitka. Zielona Góra, tel.
068/360-62-97,0602/83-81-67
DAEWOO MUSSO, 1999 r. : różne części. Wrocław, tel.
341-64-61,0608/25-02-11
FIAT 125p : okrągłe zegary - do 50 zł. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
FIAT 126p FL, 650 tys. km : skrzynia biegów, do .100 zł, 
alternator, do 90 zł. głowica, do 30 zł, rozrusznik, do 50 zł, 
zderzaki szerokie, do 30 zł, fotele lot., do 50 zł, resor, do 10 
zł,żarówki H4, wahacze, do 20 zł. Oława, tel. 071/303-29-25, 
0606/42-15-39
FIAT 126p: skrzynia biegów, w dobrym stanie, elektrowen- 
tylator, stacyjka, rozrusznik, alternator (może być z blachą). 
Strzelin, tel. 071/392-00-12,0601/30-65-49

FIAT 126p, 650 ccm: silnik, skrzynia biegów, rozrusznik na 
kluczyk, lotnicze fotele, alternator lub kupię cały samochód 
po wypadku. Trzebnica, tel. 071/312-33-54,090/34-14-92 
FIAT 126p: alternator - do 80 zł. Wrocław, tei. 0603/85-13-62 
FIAT 126p: opony. Wrocław, tel. 0604/60-46-04 
FIAT 126p BIS, 1988 r., 703 ccm : głowica i tłumik (z ok. 
Jeleniej Góry). Olszyna, tel. 0600/37-83-31 
FIAT 126p EL SX, 1995 r.: drzwi lewe (kpi.), zderzak przed
ni, maska, kierunkowskaz lewy, lampa lewa, nadkole lewe, 
kierunkowskaz prawy, błotnik lewy. Wrocław, tel. 
.0601/73-20-98
FIAT 127,1300 ccm, E : wałek rozrządu. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-18-11
FIAT 850 COUPE, 1971 r.: części, elementy ozdobne i wy
kończeniowe, lusterka chromowane. Wrocław, tel. 
0502/97-27-38
FIAT CINOUECENTO : fotele przednie (11 szt.), mogą być 
używane.tel. 0607/47-59-78 
FIAT CINOUECENTO, 1998 r.: ćwiartkę tylną lewą z podło
gą, lampy tylne, szyby uchylane, lampę przednią lewą, zde
rzak przedni, błotnik przedni lewy oraz maskę. Żórawina, 
tel. 071/316-58-50 po godz. 20,0606/95-33-16 
FIAT CINOUECENTO, 1998/99 r. : licznik (nowy model),
3-wskażnikowy, do 50 zł. Chojnów, teł. 076/817-21-15 po 
godz. 14,0609/28-33-17
FIAT PUNTO II, 2000 r. 3-drzwiowy: dach z podsufitką, drzwi 
lewe z szybą czołową, szyba lewa boczna, wykładzina pod
łogi, drążek kierowniczy lewy. Prudnik, tel. 0604/60-81-13- 
FIAT SEICENTO : cały przód, lewa strona, dach + środek. 
Wrocław, tel. 0501/98-75-85
FIAT SIENA, 2000 r . : kpi. drzwi lewej strony, lewy próg, 
kierownica, przedni lewy błotnik, konsola, przedni zderzak, 
pokrywa silnika. Wrocław, tel. 328-90-42,0607/23-80-61 
FIAT TEMPRA: silnik (turbo diesel). Żary, tel. 0604/50-59-32, 
0604/50-85-58
FORD ESCORT, 1982 r. : karoserię. BoTesławieć, tel. 
0608/34-51-30
FORD ESCORT CABRIO, 1994 i. : drzwi prawe. Wołów, tel. 
071/389-61-21
FORD ESCORT .̂1997 r., 1800 ccm, turbo D : felgi aluminio
we 14* z opeffami, poduszkę pod silnika, spoiler na tyłffą 
klapę, hatfgeny. Lubin, tel. 076/847-68-29,0605/36-77-65^ 
FORD ESCORT, 1998 r. : tapicerka drzwi przednichrflra- 
wych, listwa drzwi prawych tylnych. Paczków, tei. 
0606/99-56-29
FORD FIESTA, 1996/00 r.: siedzenia przednie, kanapa tyl
na, plastiki bagażnika, półka tylna. Złotoryja, tel. 
076/878-57-39,0604/85-41-36 
FORD FIESTA* 1997 r: : pólka tylna. Trzebnica, tel. 
071/312-17-09 do godz. 14,0602/50-80-10 
FORD FIESTA, 1997/98 r. : poduszka powietrzna, tłumik, 
siedzenie kierowcy do wersji 2-drzwiowej w kolorze szaro-nie- 
bieskim. Wrocław, tel. 071/785-68-07,0501/98-76-33 
FORD FIESTA, 1997/99 r.: dach z podsufitką, el. otwierany 
szyberdach do modelu 5-drzwiowego, drzwi lewe przednie j 
tylne. Wrocław, ter. 302-72-10 po godz. 18,0600/30-78-03 
FORD FOCUS: zaślepka do poduszki pow., oryginalna, od 
strony pasażera, kolor .foczy". Chojnów, tel. 076/818-61-58, 
0600/85-27-99
FORD FOCUS, 1800 ccm, TDi: alternator z łapą mocującą, 
chłodnicę wody z wentylatorami oraz osłonę paska rozrzą
du. Góra, tel. 065/543-49-66
FORD MONDEO, 1998 r . : konsola pomiędzy siedzeniami, 
pokrycie siedzeń, plastik pod przednim zderzakiem, plastik 
pomiędzy grillem a przednim pasem, felgi aluminiowe 15-16". 
Kłodzko, tel. 0502/23-04-30
FORD MONDEO KOMBI, 1999 r.: listwa plastikowa, moco
wana do podłogi bagażnika, przy klapie tylnej. Wrocław, tel. 
0601/13-56-59 -
FORD SCORPIO, 1992 r. (model przejściowy): błotnik przed
ni lewy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FORD SCORPIO, 1996 r.: silnik 2.0 DOHC, 136 KM. Kudo
wa Zdrój, tel. 074/866-95-96,0601/76-39-55 
FORD SIERRA KOMBI. 1984 r., 2000 ccm, benzyna : tapi
cerka, hak, zamek klapy tylnej. Wrocław, tel. 361-50-53r 
0604/25-66-35
FORD SIERRA, 1990 r .: szyba tyina do bagażnika. Kłodz
ko. tel. 074/867-19-39
FORD TAURUS, 1991 r .: regulator dmuchawy, do wersji z 
klimatyzacją., tel. 0605/05-69-55 
FORD TRANSIT, 1980 r.: przekładnia, kolumna kierownicy. 
Wrocław, tel. 071/354-00-26
FORD TRANSIT BUS. 1985 r„ 2500 ccm, diesel: nadwo
zie, może być na białych tablicach. Wrocław, tel. 
0601/01-75-70
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel: chłodnica, dy
wan kabiny, kołnierz plastikowy pod osłonę gumową dźwigni 
zmiany biegów, amortyzatory tylne, bliźniacze koła. Złotory
ja, tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
FORD TRANSIT, 1994 r., 2500 ccm, diesel: silnik. Świebo
dzin, tel. 0601/53-92-16
FORD TRANSIT, 1995 r.: szyby rozsuwane boczne. Oława, 
tel. 0607/18-86-05
FORD TRANSIT, 1995 r.: tylne lewe drzwi z szybą, wysoki. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-03-37,0607/53-05-81 
FORD TRANSIT, 1997 r .: ćwiartka prawa przednia, szyba 
ogrzewana. Lubin, tel. 076/843-61-50,0601/59-78-45 
FORD TRANSIT, 1997 r.: siedzenie przednie pasażera lub 
kierowcy. Wrocław, tel. 0601/31-29-42 
HANOMAG F-45/35 : most. Strzelce Opolskie, tel. 
077/461-41-58,0602/82-87-48 
HONDA ACCORD, 1991 r., 2000 ccm: czujnik ABS, hamul
ce tarczowe. Opole, tel. 077/454-97-23 wieczorem, 
0601/06-37-39
HONDA CONCERTO, 1994 r.: lampa przednia prawa. Suli
ków, tel. 075/775-58-22
HONOMAG F45,2800 ccm, diesel, 4-cyJind.: głowica uzbro
jona w b. dobrym stanie lub silnik cały na części, skrzynia 
biegów, półosie tylne, przekł. kierownicy. 58-150 Strzegom, 
tel. 074/855-82-53
HYUNDAI EXCEL, 1986 r., 1500 ccm : ramię wycieraczki, 
wspornik silnika, instrukcje obsługi i inne. Opole, tel. 
0607/33-91-80
IVECO 35-10,1996 r., 2800 ccm, turbo D : silnik, oże być 
bez głowicy i osprzętu. Brenno, tel. 065/549-42-72 
IVECO 35-12,1995 r. • silnik. Wrocław, tel. 0607/15-64-05 
JELCZ: silnik SW-680 turbo. Wrocław, tel. 0603/78-20-78 
KOPARKA BIAŁORUŚ : blok i wał kpi., w całości lub na 
części i inne. Polkowice, tel. 076/845-96-48 
LADA SAMARA 2107 : skrzynia biegów (5). Zielona Góra, 
tel. 0603/17-47-13
MAN 19.240, 1977 r., 1300 ccm, 270 KM : pompa wody, 
felgi do opon bezdętkowych. Legnica, tel. 0608/77-57-63 
MAZDA 121,1996 r., Ford Fiesta: obudowa filtra powietrza 
do silnika 1800 ccm TD. Legnica, tel. 076/854-56-12, 
0501/53-14-99
MAZDA 626, 1983/97 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0601/70-57-00
MAZDA 626,1995 r. 5-drzwiowy: klapa tylna z szybą, spo
iler, lampa prawa tylna, klosz, poduszka pow. pasażera. Lu
bin, tel. 0601/92-33-07
MERCEDES, 2300 ccm, benzyna: miska olejowa. Grodków, 
tel. 0601/18-89-26
MERCEDES 123 : skrzynia biegów, • 250 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-74-76

MERCEDES 124 : tylna część nadwozia. Paczków, tel: 
0606/99-56-29
MERCEDES 124 KOMBI: różne części blacharskie, mecha
niczne, lampy, poduszki, inne. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
MERCEDES 124: wyposażenie wnętrza lub boczki drzwi w 
kolorze beżowym. Zielona Góra, tel. 0601/76-19-33 . 
MERCEDES 124,1991 r .: przednia szyba, szerokie listwy, 
listwy progowe, zderzak przedni chętnie z niklami, tapicerka 
z siedzeniami, kpi. klamek z niklami, lampy przednie. Św- 
Katarzyna, woj. wrocławskie, tel. 0607/81-54-10 
MERCEDES 124,1992 r . : maska, błotniki przednie, drzwi 
przednie lewe, w kolorze kości słoniowej. Wrocław, tel. 
071/348-50-06,0601/76-37-32 
MERCEDES 190 D, 1985 r., 2000 ęcm, diesel: tylny most, 
(z gwarancją sprawności, 3.23). Szlichtyngowa, tel. 
0603/85-02-92
MERCEDES 190, 1986 r . : reflektor lewy, pokrywa silnika, 
zderzak przedni, drzwi lewe przednie, automatyczna skrzy
nia biegów. Zielona Góra, tel. 0601/76-19-33 
MERCEDES 207: zderzak, lampy, zamki drzwi, kierownica, 
zawias bocznych drzwi, inne. Kłodzko, teł. 0605/37-73-41 
MERCEDES 220 C. 1994 r„ 2206 ccm, diesel: silnik lub 
części silnika. Konary, tel. 076/870-92-10,0601/73-72-86 
MERCEDES 230124,1989 r., 2300 ccm: różne części. Wro-' 
cław, tel. 0606/85-06-22
MERCEDES 307 D : skrzynia biegów (5),'w dobrym stanie. 
Wrocław, teł. 0501/40-31-35
MERCEDES 608,1979 r.: wał korbowy, silnik niekompletny. 
Wrocław, tel. 0601/81-06-37
MERCEDES 813,1974 r.: przekładnia kierownicza ze wspo
maganiem. Wrocław, tel. 325-18-48,0502/61-10-53 
MERCEDES C-KLASSE : skrzynia biegów, filtr powietrza, 
obudowa chłodnic. Świebodzice, tel. 074/854-15-59, 
0605/22-21-03
MERCEDES C-KLASSE, 1995 r., 2000 ćęm : silnik moduł 
zapłonu nr 0185454432. Wrocław, tel. 0501/28-03-88 
MERCEDES E-KLASSĘ124 E>: maska silnika, klapa tylna, 
tapicerka drżwj, koosolś’ przednia. Świdnica, tel. 
0601/56-41-16
MERCEDES MB-100,1992 r. bus: klamka drzwi bocznych, 
tel. 0603/09-65-21
MERCEDES VITO : podnośnik szyby od strony kierowcy, 
elektryczny, z  wiązką przewodów, tapicerkę drzwi, beżową. 
Góra. tel. 065/543-23-68.0603/70-95-5?
MITSUBISHI CANTER: kontener, na bliźniaczych kołach, z 
windą, do 3.51 całk. Leszno, tel. 0603/62-99-23 
MITSUBISHI CARISMA : hak. Jelenia Góra, tel.. 
075/713-61-43
MITSUBISHI COLT, 1984 r., 1600 ccm, GT: zderzak przed: 
ni szeroki, amortyzatory tylne. Lubin, tel. 0603/18-21-57 
MITSUBISHI GALANT, 1983 r . : wał korbowy. Nysa, tel. 
0602/64-00-75
MITSUBISHI L-200 PICK-UP : orurowanie. klimatyzację. 
Kłodzko, tel. 0601/88-22-50
MOTOCYKL AVO SIMSON 250: różne części. Głogów, tel. 
076/834-19-80
MOTOCYKL HONDA CB 750,1994 r.: różne części. Wro
cław, tel. 0603/98-07-61
MOTOCYKL SUZUKI RG 80 GAMMA, 1991 r. : owiewki, 
lusterka, błotnik przedni, wąż hamulca przedniego. kierun- 
kowskazy. linka obrotomierza, akumulator. Wrocław, tel. 
0502/60-89-43
MOTOROWER DELTA: silnik, może być uszkodzony. Trzeb
nica, tel. 071/312-92-24
MOTOROWER HONDA NSR 80, MTX 80, MBX80 : silnik, 
chłodzony cieczą, bez dokumentacji, może być uszkodzony, 
niekompletny. Opołe, tel. 077/421-51-16 
NISSAN 200 SX, 1999 r . : poduszka pow. kierowcy. Wro
cław, tel. 322-21 -89,0602/85-77-07 
NISSAN 300 ZX, 1984 r., 2000 ccm. turbo wersja USA: róż
ne części. Syców, tel. 062/786-11-78 
NISSAN MICRA, 1999 r., 1000 ccm, 16V: przednia zwrotni
ca, zbiornik płynu chłodzącego. Wrocław, tel. 0502/29-21-51 
NISSAN PRAIRE, 1987 r. : komputer. Opole, tel. 
0602/34-57-86,0602/18-27-48 
NISSAN STANZA, 1985 r., 1600 ccm, benzyna: przeguby, 
półosie, skrzynia biegów (5), drzwi wewn. od strony kierow
cy, z szybą. Gostyń, tel. 065/572-05-18.065/575-10-52 
OPEL ASTRA: felgi aluminiowe, w cenie do 300 zł. Kłodz
ko, tel. 0604/87-53-33
OPEL ASTRA A : klapka do wlewu paliwa (do centralnego 
zamka). Wrocław, tel. 0604/51-08-04 
OPEL ASTRA, 1994 r.: deskę rozdzielczą, czarną. Lwówek 
Śląski, lei. 075/782-58-20,0609/17-18-37 
OPEL ASTRA, 1995 r., 1400 ccm, wtrysk, 5-drzwiowy: tył 
nadwozia (dwie ćwiartki), klapa tylna z szybą, maska silni
ka, błotniki przednie, lampy, zderzaki, drzwi prawe tylne, atra
pa przednia, pas przedni. Syców, tel. 0608/79-08-01 
OPEL ASTRA 1,1998 r.: poduszka pow. pasażera, obudo
wa licznika, kołpaki 14", listwy ozdobne, drzwi, szyba tylnej 
pokrywy. Wrocław, tel. 0503/03-00-42 
OPEL ASTRA II, 1998 r .: konsola, napinacze pasów. Ząb
kowice Śląskie, tel. 0602/70-67-23 
OPEL CORSA II, 1995 r.: kolumna kierownicy, może być z 
kołem kierowniczym. Kłodzko, tel. 074/867-76-42 
OPEL CORSA B, 1996/99 r.: wszystkie części lub cały sa
mochód bez prawa rejestracji. Bolesławiec, tel. 
0501/62-39-18,0608/14-52-10 
OPEL CORSA, 1998 r.: napinacz pasów pirotechniczny, fo
tela pasażera oraz zagłówki tylne z tulejami. Wrocław, tel. 
071/354-10-62,0606/92-96-96 
OPEL FRONTERA, 1993 r. 2-drzwiowy: szyba tylna. Ka
mienica, tel. 077/431-76-22
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel .łezka": skrzynia biegów 
automatyczna. Zielona Góra, tel. 068/327-31-08 
OPEL OMEGAII: części przodu.Legnica, tel. 0603/80-26-88 
OPEL OMEGA B : opony letnie, rozmiar 205 x 65 x 15,195 
x 65 x 15, prawa listwa do tylnych drzwi, osłona silnika. Wro
cław, tel. 071/341-21-93
OPEL OMEGA KOMBI. 1998 r.,-2500 ccm, TDS: podłużni
ce przód, błotniki, maska, szyba przednia, lewy próg, lewe 
tylne drzwi, szyba drzwi od kierowcy, lewe lusterko.., tel. 
0503/99-25-46
OPEL REKORD, 1985 r . : atrapa przednia, prawy kierun
kowskaz, zatrzaski na listwy progowe. Snowidza, tel. 
076/871-83-49,0502/54-55-66 
OPEL SINTRA, 1997 r., 2000 ccm, XE : pompa wtórnego 
obiegu powietrza, zderzak przedni, kolektor, felgi aluminio
we. Wrocław, tel. 0601/97-60-68.0601/97-60-67 
OPEL VECTRA A, 2000 ccm, 16V: oryginalne listwy progo
we. Jelenia Góra, tel. 0604/13-77-69 
OPEL VECTRA, 1700 ccm, TDi: silnik Isuzu, może być bez 
dokumentacji i osprzętu. Jelenia Góra, tel. 0602/76-82-98, 
0603/74-73-17
OPEL VECTRA: licznik kilometrów lub cały prędkościomierz. 
Kłodzko, tel. 074/867-76-42
OPEL VECTRA, 2000 r., 2000 ccm, turbo D : serwo, osłona 
plastikowa podszybia, silniczek podnoszenia szyb (lewych 
drzwi), lampa przednia lewa, nadkole lewe, silniczek spry- 
skiwaczy. Wrocław, tel. 365-52-33,0601/69-63-39 
PEUGEOT 205 GTI : 2 felgi aluminiowe 15", nakładki na 
błotniki przednie, silniczek do prawych drzwi. Wrocław, tel. 
0604/87-70-11'*
PEUGEOT 205,1990 r., 1900 ccm, diesel: felgi aluminio
we, tapicerka wewn., drzwi prawe (3-drzwiowy), tłumik. Wro
cław. tel. 071/789-42-27.0601/70-57-21.0603/26-89-62

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 76 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 15.05.2001



PEUGEOT 406,1996 r.: lampa lewa przednia, błotnik lewy 
przedni, drzwi kierowcy kpi., wózek pod silnik, wahacz lewy, 
kolumna McPhersona lewa, półoś, próg lewy, słupek przed
ni. poduszka pow. i inne. Opole, tel. 077/464-65-15 
PEUGEOT 406, 1996 r., 1800 ccm, 16V : zegary Sagem, 
oryginalne radio z wyświetlaczem, zagłówki do tyłu, zegarek 
elektroniczny. Lubin, tel. 0602/57-73-31 
PEUGEOT BOXER, 2500 ccm, TD : głowica kompletna. 
Przedborów, tel. 062/731-03-99,0608/83-18-71 
PEUGEOT PARTNER : ścianka działowa przedziału baga
żowego. Kłodzko, tel. 0601/99-02-23 
POLONEZ: silnik, skrzynia biegów, koła lub cały samochód 
po wypadku. Trzebnica, tel. 071/312-33-54,090/34-14-92 
POLONEZ CARO: spoiler na tylną klapę ze światłem .stop" 
lub bez, aluminiowe felgi w dobrym stanie. Wałbrzych, tel. 
074/816-10-87
POLONEZ CARO : zderzak, reflektory, drabinka, maska, 
drzwi. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
POLONEZ CARO PLUS: maska, zderzaki, drabinka, chłod
nica, pompa paliwa do GSi, elektryczne podnośniki szyb, 
reflektory. Wrocław, telv0601/80-99-18 
POLONEZ CARO PLUS : maska, drzwi, most, lampy, błot
niki, fotele, szyba, chłodnica. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
POLONEZ CARO : zderzak, maska, lampy, drzwi, most, 
skrzynia biegów, szyita, siedzenia, chłodnica. Wrocław, tel. 
0604/06-55-32 *-■ ̂  ** > . ... •• '
POLONEZ CARO PLUS. 1998 r .: zderzak przedni, błotnik 
prawy. Żary, tel. 0601/88-35-95 
POLONEZ TRUCK, 1900 ccm, diesel: skrzynia biegów. Opo
le. tel. 0501/29-36-58
POLONEZ TRUCK : aluminiowe burty dł. 2 m, klapa tylna 
do nadbudówki, dolne zabudowy. Wrocław, tel. 0603/85-13-6?1 
POLONEZ TRUCK : nadwozie 5-osobowe, całe lub lekko 
uszkodzone. Wrocław, tel. 0607/19-52-75 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA : oś skrętna oraz hamulec na
jazdowy. Chojnóŵ  tel. 076/877-34-37 pr. Rafała 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNĄUS JET 380 : przedsio
nek, obwód 765 cm. Wrocław, tel. 368-61-04 „
RENAULT 18: reflektory z kierunkowskazami, błotnik lęwy. 
Patoka, woj. legnickie, tel. 0600/54-12-67 
RENAULT 19,1991 r.,: reflektory lewy i prawy, kierunkow
skazy białe, maska silnika, błotnik prawy, drzwi prawe z lu
sterkiem model 3-dzrwiowy, klapa tylna z szybą, zderzak 
przedni, szyba przednia, do lakierowania części tylko koloru 
białego, w dobrym stanie. Głogów, tel. 0502/04-86*43, 
076/83344-28
RENAULT21,1987 r.: popy chacz do zaworu do silnika (die
sel). Nowa Ruda, tel. 074/872-84-63 
O  RENAULT CLIO II: ćwiartka lewa przednia z  pro

giem, drzwi lewe z  szybą (do modelu 3-drzwio- 
wego), zderzak przedni do lakierowania, reflek
tor lewy, błotnik przedni lewy, lusterko zewn. lewe 
(czarne, ręczna regulacja). Wrocław, tel. 
071/339-83-21,0604/5947-63 80008231

RENAULT ESPACE, 1998 r. nowy model: błotnik prawy 
przedni, tapicerka drzwi prawych, lampa prawa przednia. 
Wrocław, tel. 0501/14-35-63
RENAULT MEGANE, 1997 r.: części przodu. Oleśnica, tel. 
0606/48-28-64
RENAULT MEGANE. 1997 r.: zwrotnica koła, nakładka pro
gu wewn., plastikowa, nakładka słupka. Wrocław, tel. 
0503/03-0042
RENAULT MEGANE. 1998 r . : dach. drzwi z szybami (4 
szt.), cały przód, próg. Kościan, tel. 0607/35-04-73 • 
RENAULT MEGANE, 2000 r.: poduszka powietrzna dla pa
sażera. Raszków, tel. 0602/12-9245 lub 062/593-03-63 
RENAULT TRAFIĆ : wszystkie części mechaniczne i bla
charskie. Legnica, tel. 0606/68-30-86 
RENAULT TRAFIĆ : szyby boczne, tapicerka, fotele, pod
sufitka, do modelu krótkiego. Wrocław, tel. 339-91-81, 
0602/57-90-30
ROMAN: regulator obrotów do silnika, typ D2156HMN8, typ 
pompy RO-PES6A 95D 410RS 2108L. Wrocław, tel. 
071/341-24-71 wieczorem. 0601/56-20-50 
ROVER 220 SD, 1996 r., 2000 ccm, turbo D : części przodu. 
Strzelin, tel. 071/392-34-08
SKODA OCTAVIA, 1998 r . : kompletna klimatyzacja. Wro
cław. tel. 0501/60-81-91
STAR 266 : hamulec ręczny, kpi. Bolesławiec, tel. 
0606/35-83-93
TALBOT RANCHO : klosz lampy tylnej lewej lub całą lam
pę, amortyzator przedni. Wrocław, lei. 0608/10-7547 
TOYOTA 4RUNNER: komputer 8966135470. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98,
TOYOTA 4RUNNER, 1991 r., 3000 ccm : cały przód, zde
rzak, reflektory, pas, wzmocnienie, najchętniej od wersji USA. 
Zielona Góra, tel. 0502/64-2046 
TOYOTA CAMRY, 1995 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0603/98-07-61
TOYOTA HIACE BUS, 1993 r., 2400 ccm, diesel: klapa tyl
na, nieuzbrojona. Głogów, tel. 076/833-95-12- 
TRABANT POLO: zwrotnica przednia prawa, półoś prawa, 
felga z oponą (2 szt.), wahacz tylny prawy. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
VOLVO : do różnych modeli, do 1970 r. Wrocław, tel. 
0503/5948-95
VOLVO V40,1998 r., 1900 ccm, turbo D : nadkole przednie 
prawe, listwa dachowa i podszybia, osłona silnika, roleta ba
gażnika. Wrocław, tel. 071/337-07-78 
VW, 2000 ccm, iE : silnik 5-cylindrowy. Bralin, tel. 
062/781-44-74,0605/08-39-37 
VW, 1900 ccm, TDi, 110 P S : kolano przed filtrem powietrza, 
nr katalogowy 7110806915C, wąż chłodnicy i intercoolera, 
nr katalogowy 711014583813. Wrocław, tel. 071/368-12-99 
VW. 1999 r . : lusterko wewnętrzne, na szybę, kolor biały. 
Wrocław, tel. 071/368-12-99
VW BORA, GOLF IV, 2300 ccm, benzyna, V5 : sprzęgło 
kpi., koło zamachowe oraz tarczę ♦ docisk sprzęgła. Jelenia 
Góra, tel. 0609/26-96-78,0603/61-59-50 
VW CORRADO, 1991 r . : kierunkowskazy przednie. Wro
cław. tel. 0606/88-9248
VW CORRADO G-60, 1992 r., 1800 ccm : turbina, części 
przodu. Lubin, tel. 0601/42-28-54 
VW GOLF III: linka, szyberdach, tylne siedzenia, felgi BBS. 
Leszno, tel. 0607/51-94-28
VW GOLF 1,1600 ccm : gaźnik, pompa paliwa. Lubin, tel. 
0609/46-59-77
VW GOLF IV: siedzenie przednie kierowcy. Wałbrzych, tel. 
074/811-24-83
VW GOLF II GTI, 1991 r., 1800 ccm: amortyzatory gazowe, 
przednie i tylne, iluminacja niebieska, błotniki przednie, szy
ba przednia, felgi stalowe. Wrocław, tel. 0601/70-57-21 
VW GOLF III, 1995 r .: inst. elektryczna do sterowania szy
bami elektr. i centralnym zamkiem. Trzebnica, tel. 
0602/71-56-86
VW LT 31, 2400 ccm, d iese l: silnik. Zielona Góra, tel. 
068/360-62-97,0602/83-81-67 
VW PASSAT B5 KOMBI: tapicerka skórzana, kompletna, 
szara (ew. czarna), stan idealny oraz alum. felgi 15" lub 16*, 
oryginalne. Chorzów, tel. 0601/44-70-11 
O  VW PASSAT, 1990 r . : maska, grill, lampy, zde

rzak, chłodnica, szyba, drzwi przednie prawe, 
lusterko I klamka lewa, klapa tylna, zderzak tyl
ny, tylna część nadwozia do sedana, tylne amor

tyzatory, wspomaganie, pokrętła nawiewu. Lubin, 
tel. 0604/12-29-97 84015061

VW PASSAT, 1991 r., 1800 ccm, benzyna : linka prędko
ściomierza, czujnik świateł cofania, czujniki drzwi, ślimak pod 
linkę prędkościomierza. Kamiennik, tel. 077/431-20-18 
VW PASSAT SEDAN, 1992 r.: zderzak przedni, atrapa, szy
ba przednia. Wrocław, tel. 071/788-15-51 
VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 1900 ccm. TDi 110 KM: pod
stawę pod alternator i pod klimatyzację z napinaczem, błot
niki przednie i tylne, spoiler na klapę tylną, zagłówek tylny 
skórzany (czamy) oraz ramiona wycieraczek. Sędzimirów, 
gm. Pielgrzymka, tel. 076/877-57-03 
VW POLO 3-drzwiowy: siedzenia przednie i tylne, nie znisz
czone. Lwówek śląski,- tel. 0604/94-30-79 lub 075/782-27-72 
VW POLO, 1995 r . : siedzenia, do modelu 3-drzwiowego. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-55-82 
VW POLO, 1997 r.: listwy ozdobne na dach, 2 szt. Trzebni
ca, tel. 071/387-15-34 po godz. 16,0503/95-91-08 
VW SHARAN, 1997 r., 1900 ccm, TDI: rury gumowe, prze
pływomierz powietrza Pierburg. Jelenia Góra, tel. 
0604/4741-88
VW TRANSPORTER T5: błotniki, maskę kpł., zderzak przed
ni, lampy kpi;, grill, listwę pod lampy, wzmocnienie przednie 
kpi., chłodnice z wentylatorami, hak, szyba przednia, drzwi 
przednie lewe. Legnica, tel. 0607/18-10-88 
VW TRANSPORTER T4 : zagłówki wszystkich siedzeń. Mi
licz, te|v0603/28-82-19
VW TRANSPORTER T4: bagażnik, zagłówki (6 szt.). Wro
cław, tel. 071/322-68-21
VW TRANSPORTER : drzwi tylne, zderzak, błotniki. Wro
cław, tel. 0603/81-68-71
VWTRANSPORTER T4,1992/95 r., 2000 ccm,: lewy bok, 
lewy głupek, p«ta i inne części z demontażu.Zielona Góra, 
tel. 068/324-65-78 po 20
VW TRANSPORTER T4,1997 r., 2500 ccm, benzyna: ste
rownik nr 023906025C. Wołów, tel. 0604/60-89-09 
ZASTAWA 1100 P. 1100 ccra: skrzynia biegów, sprawna. 
Wrocław, tel. 071/345-44-71

MOTOCYKLE
APRILIA FUTURA, 1992 r., 80 ccm, czerwono-biały, ścigacz, 
po kapitalnym remoncie silnika, zarejestrowany na motoro
wer. - 4.900 zł. Oleśnica, tel. 071/315-58-38,0502/26-39-10 
APRILIA 125 PROSPORT, 1990 r., 18 tys. km, 125 ccm ści
gacz, obudowany, tarcze hamulcowe, 33 KM, - 5.500 zł. Ra- 
koszyce, tel. 071/795-16-38
APRILIA RX 425,1991 r., wrzosowo-biały, wysokie enduro, 
2 chłodnice, hamulce tarczowe, dobre osiągi, zarejestrowa
ny, stan b. dobry, - 4.700 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-53-16 
CAGIVA160 AR, 1988 r., 160 ccm, niebiesko-seledynowy, 
cylinder, tłok Polinii, oryginalnie rasowany na 160 cm3, moc 
ok. 40 KM, 6-biegowy, po wymianie pierścieni, łańcucha, zę
batki, nowe kostki, - 2.800 zł. Kowary, tel. 075/761-30-72 
C Z 175,1972 r. po remoncie kapit. silnika + drugi w czę
ściach, - 280 zł lub zamienię na telefon komórkowy. Doma
szowice, tel. 077/41945-92
CZ 175,1987 r., 25 tys. km, 175 ccm, czerwony, sprawny, 
nowy akumulator, w ciągłej ekspoloatacji, brak przeglądu, 
pełna dokumentacja - 650 zł lub zamienię na MZ-ETZ 250 
lub Simson S-51. Brzeg Dolny, tel. 071/319-52-95 
CZ 350,12 tys. km, 350 ccm, bordowy, stan b. dobry lub 
zamienię na Simsona, albo inne propozycje. Goworowice, 
tel. 077/431-25-14
CZ 350 zarejestrowany, opłacony, dużo części, dwa kaski, -
300 zł. Prudnik, tel. 0501/63-58-76
CZ 350,1982 r., bordowy, brak II biegu i akumulatora, - 200
zł. Bielany Wrocławskie, tel. 0609/47-98-26
CZ 350, 1987 r. stan b. dobry, - 300 zł. Siedlęcin, tel.
075/713-74-20
DNIEPR, 1985 r. stan b. dobry, oryginalny w 100%, - 4.200 
zł. Wrocław, tel. 0503/89-92-39 
GILERA125 SP 02,1990 r., 20 tys. km, 125 ccm, niebie
sko-biały, chłodnica, hamulce tarczowe, rozrusznik, • 3.900 
zł. Wrocław, tel. 0607/54-35-39 
GOKART, 1997 r., 125 ccm, żółty, oryginalny, stan b. dobry, 
♦ części, laweta, • 3.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0603/13*75-79 
GOKART, 2000 r., 650 ccm, czerwono-żółty, 35 KM, na ba
zie Fiata 126p, kubełkowy fotel, - 4.800 zł. Jeszkowice, tel. 
071/318-0340
GOKARf HONDA, 160 ccm, OHV, srebrny, oryg., stan ide
alny, • 2.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-95-62 
HERCULES 80 CROSS. 1994 r., 80 ccm wyczynowy, brak 
tłoka, - 1.200 zł. Dąbrowa, gm. Twardogóra, tel. 
071/315-98-31
HONDA 100,1997 r., 11 tys. km, 100 ccm, czerwony meta
lic, stan wizualny i techniczny b. dobry, nie eksploatowany w 
Polsce, - 5.300 zł. Kluczbork, tel. 077/418-39-32, 
0501/26-24-64
HONDA 1100 GOLDWING, 1981 r., 66 tys. km, 1100 ccm, 
bordowy metalic, sprowadzony z Kanady w 1994 r., lakier 
oryginalny, nowe: świece, opona tył, akumulator, • 8.200 zł. 
Kraków, tel. 012/412-26-70
HONDA 200 CROSS, 1984 r., 200 ccm, 4-suw, czerwony, 
kierunkowskazy, liczniki, kompletna dokumentacja, 30 KM, 
atrakcyjny wygląd, • 1.900 zł. Paczków, tel. 0606/99-56-29 
HONDA 500 SHADOW, 1983 r., 500 ccm silnik widlasty, stan 
b. dobry ♦ dodatki, - 6.900 zł. Bierutów, tel. 0501/92-84-59 
HONDA 500 SHADOW, 1983 r., 69 tys. km, 500 cem> 50 
kM, czamy, zadbany, oryginalny lakier, silnik widlasty 45 
stop., akcesoria, wał kardana, 6-biegowypuste wydechy H-D, 
sprowadzony z Kanady, piękny cruiser, • 6.900 zł. Wrocław, 
tel. 0501/92-84-59
HONDA 600 TRANSALP, 1991 r., 27 tys. km, 600 ccm, V2, 
niebieski, stan dobry, nowy łańcuch, zębatki, opona i klocki 
hamulcowe, • 8.500 zł. Jany, woj. lubuskie, tel. 
0606/91-24-39,068/321-12-29 
HONDA CB 250G, 1975 r., 250 ccm, czarny, stan dobry, 
garażowany, bez wypadku, niklowane dodatki, • 1.900 zł. 
Oława, tel. 071/313-44-37 po godz. 15,0502/93-6049 
HONDA CB 400,1985 r., 400 ccm, metalic, nowe zębatki, 
łańcuch, sprzęgło, tulejki, tarczowe hamulce, po przeglądzie, 
kompletna dokumentacja, - 3.900 zł lub zamienię na Fiata 
126p. Strzelin, tel. 071/392-31-72,0607/78-69-08 
HONDA CB 750F, 1981 r. stan dobry, - 4.000 zł. Głuchołazy, 
tel. 077/439-13-90
HONDA CBR 500,1989 r., biało-czerwony, ścigacz, zareje
strowany, - 6.000 zł. Kamień, tel. "071/315-2643 
HONDA CBR 600F3,1994/95 r., 18 tys. km, 600 ccm stan 
wizualny i techniczny b. dobry, nie używany w Polsce, -
16.000 zł. Kluczbork, tel. 077/418-39-32,0501/26-24-64 
HONDA CBR 900RR, 1992 r., 33 tys. km, 900 ccm, ciemno
granatowy metalic, stan b. dobry, - 15.800 zł. Wrocław, tel. 
071/346-66-21,0608/07,74-37 
HONDA CBX 550F, 1985 r., 38 tys. km, 550 ccm, biało-czer
wony, nowy rozrząd, świece, akumulator, filtr, przygotowany 
do sezonu, - 5.000 zł. Kępno, tel. 062/781-02-60, 
0601/89-10-61
HONDA CBX 750F, 1986 r., czamy, - 5.000 zł. Głogów, tel. 
076/833-30-54
HONDA CX 500, 1981 r., 500 ccm, bordowy, stan dobry, 
nowe łożyska w kołach, • 4.000 zł. Wrocław, tel. 
0600/12-96-39
HONDA CX 500,1982 r. kask, książka serwisowa, - 3.500 
zł. Lubań, tel. 075/722-62-74,0604/90-35-34

HONDA CX 500, 1983 r., - 5.500 zł. Wrocław, tel. 
0606/44-12-31
HONDA MB 80,1982 r., 3 tys. km, 80 ccm, 2-suw, niebieski,
5-biegowy, dozownik oleju, hamulec tarczowy, ścigacz, stan 
b. dobry, kompletna dokumentacja, • 1.500 zł. Świerzawa, 
tel. 075/713-51-04 po godz. 21 
HONDA MBX 80,1982 r., 80 ccm, biały, stan b. dobry, ści
gacz, zarejestrowany jako motorower, centralny amortyza
tor, hamulec tarczowy, dozownik oleju, -1.950 zł. Baranów, 
tel. 062/782-71-70
HONDA MBX 80,1983 r., 80 ccm, żółty, chłodzony, cieczą, 
dozownik oleju, hamulec tarczowy, obudowany, sprowadzo
ny z Niemiec, - 2.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-1945 
HONDA MBX 80,1983 r., 80 ccm atrakcyjny wygląd, do za
rejestrowania jako motorower, stan dobry, - 1.500 zł. Wró- 
blowice, tel. 0605/51-95*33
HONDA MBX 80 HC04,1986 r., 80 ćcm, czerwony, oclony, 
nie zarejestrowany, chłodzony cieczą, centralny amortyza
tor, hamulec tarczowy, turystyczpo-sportowy. obrotomierz, 
aluminiowe-chromowane felgi, dolbwnik.pleju, atrakcyjny 
wygląd, 6-biegowy, • 1:500 zł. Wrocław, tel. 0602/2 U9.6-97 
HONDA MCX 80,1986 r., czerwony, mini chopper, oryginał- ‘ 
ny lakier, dozownik oleju, 5-biegowy, hamulec tarczowy, alu
miniowe felgi, pełna dokumentacja, przygotowany do sezo
nu, - 2.700 zł. NamysłóW, lei. 077/410-21-18,0605714-51-91 
HONDA MTX 80 ENDURO, 78 ccm, czarny, centralny amor
tyzator, dozownik oleju, stan b. dobry, przygotowany do se
zonu, • 1.800 zł. Mirsk, tel. 0603/96-18-91 po godz. 20 
HONDA MTX 80,80-ccm, czamy, atrakcyjny wygląd, stan b. 
dobry,.- 2.000 zł. Wrocław, tel. 0608/84-92-20 
HONDA MTX 80,1983 r„ 25 tys. km, 80 ccm, czarno-czer
wony, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, po malowaniu, -1.600 
zł. Góra, tel. 065/543-23-63
HONDA MTX 80 ENDURO, 1983 r., 80 ccm zadbany, po 
remoncie silnika, zarejestrowany, przygotowany do sezonu,
- 2.000 zł. Wrocław, tel. 786-80-05 po godz. 20, 
0608/82-83-57
HONDA NSI80.1996 r., 21 tys. km, 80 ccm, czamy, *4.500 
zł. Góra, tel. 065/543-3241
HONDA NSR125,1991 r., 14 tys. km, 125 cćm, zielono-czar- 
ny, nowe zębatki i łańcuch, ścigacz, 6-biegowy, 2 hamulce 
tarczowe, stan idealny, - 4.700 zł. Góra, tel. 065/54341-65, 
0603/944440
HONDA NSR 125,1991 r., 19 tys. km, 125 ccm, czerwony, 
stan b. dobry, zadbany, I właściciel, hamulce tarczowe, roz
rusznik, 6-biegowy, dozownik oleju, • 5.100 zł lub zamienię 
na inny motocykl, lub samochód. Wrocław, tel. 0501/17-93-77 
HONDA NSR 125R, 1997 r., 124 ccm, żółty, 31 KM, stan 
idealny, w kraju od 03.2001 r, - 11.300 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-19-17, -
HONDA NSR 125R, 1997/98 r., 125 ccm, czarnoczerwońy 
szary, .kocie oczy*, stan b. dobry, dozownik, • 8.800 zł. 
Wschowa, tel. 0601/59-58-64
HONDA NX 250 ENDURO. 1993 r.; 4-suW. DOHC stan b. 
dobry, zarejestrowany, - 6.400 zł. Jawor, tel. 076/870-88-25 
HONDA V F1000,1986 r., 1000 ccm. V4, niebiesko-czerwo- 
ny, stan dobry, zarejestrowany jako składak w 97 r., nowy 
olej, filtr, świece, uszczelniacze teleskopów, stan opon do
bry + drugi silnik w częściach, moc 120 KM, układ wydecho
wy 4 w1, głośny, - 6.500 zł. Żary, tel. 068/470-61-56, 
0602/6141-35
HONDA VF 750F, 1983 r., 55 tys. km. 750 ccm, V4 16V, 
czerwony, stan dobry, bez wypadku, oryginalny lakier, 1. wła
ściciel w kraju, 90 KM, antynurek, regulowane zawieszenie, 
po wymianie filtrów i płynów, nie wymaga wkładu finansowe
go, - 4:700 zł. Suszki, tel. 075/784-11-52 
HONDA VF 750F, 1983 r. zadbany, - 5.500 zł. Wrocław, tel.
349-14-65
HYOSUNG CRUISE II CHOPPER. 1997 r., 7 tys. km. 125 
ccm, czerwony metalic, stan b. dobry, silnik 2-zaworowy ssą
cy, 2-wydechowy, koła aluminiowe, starter tradycyjny + roz
rusznik, dużo niklu, 15 KM • 6.000 zł. Lubsko, tel. 
0601/61-97-61
JAWA 350, 1982 r., 348 ccm, żółty, po wymianie łożysk, 
sworzni oraz pierścieni, brak wirnika prądnicy, kompletna do
kumentacja, w całości lub na części, - 300 zł. Pieńsk, tel. 
075/778-52-28
JAWA 350,1983 r., czerwony, nowy siłnik, 2 kaski, stan do
bry, - 580 zł. Legnickie Pole, tel. 0607/48-19-77 
JAWA 350 CD, 1987/89 r., czerwony, nowy akumulator, opo
ny, dużo zapasowych części, - 700 zł. Duszniki Zdrój, tel. 
0607/58-32-67,0608/07-35-97 
JAWA 350,1988 r., 7 tys. km, czerwony, I właściciel, mało 
używany, opłacone OC i NW na cały rok, stan techn. i lakie
ru idealny, + 2 kaski, • 1.800 zł. Krzepielów 174, gm. Sława, 
tel. 068/356-80-85
JAWA 350,1988 r., 20 tys. km, 350 ccm, czerwony, RO + 4 
głośniki, kufer, bagażniki boczne, owiewka, światła dzienne, 
dodatkowe światło .stop*, 2 kaski, opłacony, zarejestrowa
ny, zadbany, stań b. dobry, - 700 zł. Świdnica, tel. 
074/851-39-59,0606/66-57-51 
JAWA 350 TS, 1988 r. stan dobry, - 400 zł. Wiązów, tel. 
0606/57-13-16 wieczorem
JAWA 350 TS, 1989 r., czerwony, po lakierowaniu, doku
mentacja, po remoncie, lusterka, szeroka opona, bez aku
mulatora, -.1.000 zł. Mazurowice, tel. 071/795-12-65 
JAWA 350 TS, 1989 r., 20 tys. km, 350 ccm, perłowoczamy, 
po remoncie silnika w 2001 r., nowy wał, pierścienie, łóży- 
ska, sprzęgło, skrzynia biegów i ukł. napędowy, szeroka tyl
na opona, 2 lusterka, zarejestrowany, opłacony do 11.2001 
r, - 950 zł lub zamienię na MZ ETZ 150,250,86/89 r.. Nowa 
Bystrzyca, gm. Bystrzyca Kłodzka, teL 0606/62-51-96 
JAWA 350 TS, 1989 r., 20 tys. km, 350 ccm, czerwony, stan 
idealny, teleskopy przednie gazowe od CZ Cross, przedni 
błotnik od Jawy 500, silnik pomalowany na czarno + kufer, 
owiewki na ręce, opłacony, zarejestrowany, - 1.500 zł. Gło
gów, tel. 076/834-71-54,0606/74-52-12 
JAWA 350 TS, 1989 r., czarny, - 650 zł. Godzieszowa, woj. 
wrocławskie, tel. 0503/99-55-16 
JAWA 350 TS, 1989 r., 12 tys. km, czerwony, stan b. dobry 
+ kask, owiewka, nowy akumulator + druga Jawa w czę
ściach, -1.200 zł. Jugowice, tel. 068/378-11-24 
JAWA 350 TS, 1989 r., 15 tys. km, 350 ccm, czamy, stan 
dobry, zadbany + owiewka i kask, • 800 zł. Legnica, tel. 
076/862-20-37
JAWA 350 TS, 1989 r., czerwony, 2 szt., owiewka, lusterka 
samochodowe, przedni błotnik chromowany, -1.100 zł. Lesz
no. tel. 065/549-05-71
JAWA350 TS, 1989 r„ czerwony, owiewka, podniesione tłu
miki, stan b. dobry, - 1.000 zł. Mochy, gm. Przemęt, tel. 
065/549-05-71
JAWA 350 TS, 1989 r., 18 tys. km, 350 ccm, czerwony, stan 
b. dobry, wzmocniony silnik, kufry boczne, bagażnik, nowy 
akumulator + drugi silnik, pilne, - 890 zł. Siedlisko, tel. 
068/388-36-11
JAWA 350 TS, 1990 r., 350 ccm. czamy, atrakcyjny wygląd, 
zarejestrowany, instalacja 12V, alternator, kufer, halogeny, 
stan idealny, -1.100 zł. Stogniewice, tel. 062/781 -66-86 
JAWA 350 S, 1990 r., czamy, kompletna dokumentacja, - 
500 zł. Mrozów, tel. 071/317-07-38 
JAWA 350 TS, 1990 r., 16 tys. km, czerwonosrebmy, 2 lu
sterka, dodatkowe halogeny, po lakierowaniu, • 590 zł. Ra
wicz, tel. 065/545-16-75,0609/63-66-32 
JAWA 350, 1990 r., czamy, - 350 zł. Środa Śląska, tel. 
0607/73-02-18
JAWA 350 TS, 1991 r., 21 tys. km, czamy, stan b. dobry, 
kompletna dokumentacja, nowe opony z atestem, + boczne 
kufry, teleskopy tylne, • 1.300 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/641-65-18
JAWA 350 TS, 1991 r., 10 tys. km, 343 ccm, czerwony, ory

ginalny przebieg i lakier, nowy akumulator (gwarancja), stan 
techn. i wizualny idealny, -1.600 zł. Wrocław, tel. 342-21-09 
JUNAK D-20,1961 r. do wykończenia, brak dokumentacji, - 
120 zł. Oleśnica, tel. 0607/53-06-11 
JUNAK M-10 CHOPPER. 1958 r„ 350 ccm, kolor wiśniowy, 
do wykończenia, artystycznie malowany zbiornik, trapezo
we zawieszenie, • 2.800 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-51-50 
JUNAK M-10,1959 r., 22 tys. km, 350 ccm, czarny, orygi
nalny, 30 lat nie używany, sprawny, bez dokumentów, • 1.700 
zł. Zielona Góra, tel. 0602/40-69-28 
JUNAK M-10,1964 r. do małych poprawek • 800 zł. Wro
cław, tej. 071/785-63-77,0503/64-83-62 
JUNAK M-7 do remontu, w całości lub na części, - 350 zł. 
Bojanowo, tel..065/545-61-57
K 650, 1978 r„ 650 ccm; boxer, kolor khaki, po remoncie, 
wojskowy, wszystkie dodatki, napęd na wózek boczny, 
wsteczny bieg, oryginalny w 100%, nowe tłoki, pierścienie,. 
wal po szlifie, zarejestrowany, opłacony, stan b. dobry, - 4.600 
zł. Wałbrzych, tel. 074/665-66-10.0604/57-06-31 
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 internecie pod numerem - AE0053 
www.autogielda.com.pł) — - ■
KAWASAKI 750 VULKAN, 1994 r„ 750 ccm zniszczony, -
4.500 zł. Wrocław, tel. 0603/50-24-52
KAWASAKI 7502 TD, 1985 r., 24 tys. km stan b. dobry, -
6.800 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-70-51,0602/10-21-80 
KAWASAKI ER 500,1999 r., 6 tys. km, 500 ccm, zielony, 
kupiony w salonie, stan b. dobry, -14.000 zł. Wrocław, tel. 
0600/3544-74
KAWASAKI GEZ 500S, 1996 r., 15 tys. km, perlowoczerwo- 
ny, 6-biegowy, chłodzony cieczą, 3 tarcze, nowy model, za
dbany, książka serwisowa, • 9.800 zł. Oława, tel. 
071/31340-72,0603/28-84-38 
KAWASAKI GPX, 1995 r., 25 tys. km, 600 ccm, czamy, wy
dech Remus, - 8.500 zł. Leszno, tel. 0603/23-29-60 
KAWASAKI GPX 600,1989 r., 47 tys. km, 600 ccm. czamy, 
sportowo-turystyczny, 3 tarcze, - 6.900 zł. Szalejów Górny, 
gm. Kłodzko, tel. 074/868-71-14 
KAWASAKI GPX 600,1994 r.. 33 tys. km, 600 ccm, czer
wony, stan idealny, serwisowany, • 10.000 zł. Wrocław, tel. 
316-87-62
KAWASAKI GPX 750ZX, 1990 r., 750 ccm. zielono-biały. 
ścigacz, 3 tarcze, 105 KM, V max 250 km, sprowadzony
05.2001 r., bez wypadku, stan b. dobry, - 9.600 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/734-20-75,0608/10-08-32 
KAWASAKI GPZ 1000RX, 1987 r., 33 tys. km. 1000 ccm. 
16V, niebiesko-srebrny, - 7.000 zł. Zawadzkie, tel. 
077/461-6440,0607/76-37-35 
KAWASAKI GPZ 1000RX, 1988 r., 25 tys. km po remoncie,
• 8.500 zł. Opole. tel. 0608/7244-12
KAWASAKI GPZ 1100.1996 r.. 8 tys. km. 1100 ccm, czer
wony, stan tech. b. dobry, 130 KM, sportowo-turystyczny, 
przegląd do 04.2002 r., przygotowany do sezonu, • 15.000 
zł. Jawor, tel. 0600/10-26-66,0605/26-60-34 
KAWASAKI GPZ 500 CHOPPER, 1986 r., czamy, atrakcyj
ny wygląd, nowy akumulator i opony, 6-biegowy, zadbany, 
dużo chromu, stopniowane siedzenie, przygotowany do se
zonu. • 6.600 zł. Lubin, tel. 076/844-75-11 
KAWASAKI GPZ 500S, 1996 r. stan b. dobry. - 1.900 zł. 
Kluczbork, tel. 077/418-39-32,0501/26-24-64 
KAWASAKI GPZ 550,1982 r., czarno-biały, przygotowany 
do sezonu, stan b. dobry, - 3.800 zł. Bielawa, tel. 
0608/12-52-75
KAWASAKI GPZ 600R, 1985 r., 38 tys. km, 600 ccm, czer
wono-biały, nowy rozrząd, świece, olej, filtr, przygotowany 
do sezonu, - 5.500 zł. Kępno, tel. 062/781-02-60, 
0601/89-10-61
KAWASAKI GPZ 750,1985 r., 50 tys. km, 750 ccm, czer
wonosrebmy, silnik do remontu, reszta stan b. dobry, kom
puter, antynurek, naprawa ok. 1.500 zł, możliwy dowóz, -
3.500 zł. Golędzinów, gm. Oborniki śląskie, tel. 
0608/53-17-85 po 15
KAWASAKI KLR 250,1991 r., 22 tys. km rok w kraju, za
dbany, bagażnik, stan b. dobry, • 6.000 zł. Jawor, tel. 
076/87042-61
KAWASAKI KLR 650 ENDURO, 1987/88 r., 37 tys. km. 651 
ccm, czerwony, w kraju od 01.2001 r., stan b. dobry, • 6.500 
zł. Bolesławiec, tel. 0601/58-51-25 
KAWASAKI KLR 650,1989 r., 42 tys. km. czerwony, cros- 
sowo-szosowy, bez wypadku, sprowadzony z Niemiec, za
rejestrowany, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 354-46-95, 
0607/60-99-31
KAWASAKI UN 1500 VULKAN CHOPPER, 1990 r.. 46 tys. 
km, 1500 ccm, V2, bordowy, olbrzymi moment obrotowy, dużo 
chromu i dodatków, konsola, głośny ukł. wydechowy, stan b. 
dobry, - 15.900 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-56-88, 
0606/32-0244
KAWASAKI VOLL125 CROSS, 1993 r., 125 ccm. zielony, 
sprowadzony z Niemiec, nowe opony, stan dobry, po wymia
nie łożysk, - 4.200 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0604/77-5242 
KAWASAKI ZL 900,1985/86 r., 26 tys. km. 900 ccm, perło
woczamy, udokum. pochodzenie, dużo chromu, 6-biegowy, 
3 tarcze, chłodzony wodą, chłodnica oleju, aluminiowe felgi, 
wał kardana, centralny amortyzator, oparcie dla pasażera, 
wersja otwarta, przygotowany do sezonu, wersja Eliminator
♦ dodatki, • 11.500 zł. Bralin, tel. 062/781-24-03, 
0606/27-83-39
KAWASAKI ZX1000,1989/90 r., 20 tys. km. 1000 ccm, per- 
łowoczarny, udokum. pochodzenie, bez przebiegu w kraju, 
centralny amortyzator, chłodzony wodą, chłodnica oleju,
6-biegowy, rozrusznik, aluminiowe felgi, po wymianie kloc
ków, płynów, 3 tarcze, 4 cylindry 16V, 2 głośne rury wydech., 
szyba, obrotomierz, stan idealny, • 11.000 z ł , www.moto- 
port.bralin.com.pl. Bralin, tel. 062/781 -24-03,0606/27-83-39 
KAWASAKI ZX 600R, 1995 r. stan b. dobry. • 16.000 zł. 
Brzeg, tel. 0602/77-72-50
KAWASAKI ZX 700R, 1997 r., 11 tys. km stan idealny, -
23.000 zł. Wrocław, tel. 0603/23-39-67
KAWASAKI ZX 900R. 1996 r.. 26 tys. km. zielono-biało-nie-
bieski, wersja USA, stan b. dobry, - 18.500 zł. Prudnik, tel.
0608/49-89-16
KAWASAKI ZXR, 1993 r. sprowadzony w całości z Austrii, 
w kraju od 6 miesięcy, kompletna dokumentacja, oclony, nie 
rejestrowany w kraju, • 13.500 zł. Legnica, tel. 0608/82-95-68 
KAWASAKI ZXR 750,1990 r. przygotowany do sezonu, •
11.500 zł. Bielawa, tel. 0604/88-59-08,074/833-70-55 
KAWASAKI ZXR 750, 1990 r., 30 tys. km, 750 ccm, bia- 
ło-zielony, po wymianie klocków, filtrów i świec, ścigacz (128 
KM), głośny tłumik 4w1, kufer + kombinezon i buty, -13.000 
zł lub zamienię na uszkodzony samochód. Oleśnica, tel. 
0502/45-18-91
KAWASAKI ZZR 600,1991 r., 600 ccm, benzyna, zielono-fio- 
letowy, nowy akumulator, po lakierowaniu, po wymianie ole
ju, filtra, sportowy wydech, • 11.000 zł. Wschowa, tel. 
065/540-53-32
KAWASAKI ZZR 600 NIN JA, 1992 r., 30 tys. km, 600 ccm, 
niebiesko-srebrny, nowe płyny, akumulator i klocki hamulco
we, sprowadzony z Niemiec, stan techn. b. dobry, • 11.500 
zł. Brzeg, tel. 077/416-72-55
KOMBINEZON MOTOCYKLOWY skórzany, czamy. 2-czę* 
ściowy, wzrost 180 cm, stan b. dobry, - 650 zł. Brzeg, tel. 
0608/61-05-77
KOMBINEZON MOTOCYKLOWY kurtka + spodnie skórza
ne, nowe, rozmiar 54, -1.100 zł. Leszno, tel. 0605/05-90-51 
KOMBINEZON MOTOCYKLOWY, czerwono-biało-czamy. 
.Dainese*. 2-częściowy, • 650 zł. Wołów, tel. 071/389-32*17, 
0607/55-36-85
KTM PL 80,1985 r., 25 tys. km, 80 ccm, czarno-czerwony, 
szosowy, 2-suw, 6 kW, 5-biegowy, nowe opony, nowy prze

gląd, pełna dokumentacja, • 2.200 zł. Namysłów, tel. 
077/410-26-71,0502/13-02-75 
KUPIĘ MOTOCYKL ścigacz, stan b. dobry, w rozliczeniu 
BMW E-36 320 z 1993 r. Duszniki Zdrój, tel. 0606/42-51-38 
KUPIĘ MOTOCYKL ENDURO, 600 ccm bez prawa rejestra
cji. Kiełczów, tel. 0609/28-64-61 - . ^
KUPIĘ MOTOCYKL prod. japońskiej, stan b. dobry. Siedlę= 
cin, tel. 075/713-74-20
KUPIĘ MOTOCYKL CROSS od 1990 r., prod. japońskiej, -
1.500 zł. Wrocław, tel. 071/788-1543,0503/73-53-73 
KUPIĘ MOTOCYKL CROSS poj. 80-125 ccm, może być bez 
dokumentacji, w dobrym stanie - do 1.100 Zł, w rozliczeniu 
może być konsola Sony Playstation, 400 zł, najlepiej z oko
lic Ząbkowic Śl. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-9141 
KUPIĘ MOTOCYKL AVO SIMSON 250 oraz IFA BK-350 i 
EMW R-35. Olszyna, tel. 075/721-2541
KUPIĘ MOTOCYKL DNIEPR. Kiełczów., tel. 0609/28-64-61 
KUPIĘ MOTOCYKL DNIEPR Ural lub z wózkiem, w rozli
czeniu Audi 80, poj. 2200, na wtrysku. Malczyce, tel. 
0605/39-70-14 '
KUPIĘ MOTOCYKL HONDA MTX 80 lub MBX 80, bez do
kumentacji, po wypadku, z technicznie sprawnym silnikiem. 
Gronowice, gm. Lasowice Wielkie, tel. 077/413-22-33 
KUPIĘ MOTOCYKL JAWA lub MZ, stan b. dobry, może być 
bez dokumentacji. Siedlęcin, tel. 075/713-74-20 
KUPIĘ MOTOCYKL JUNAK, MZ 250. Kiełczów. tel. 
0609/28-64-61
KUPIĘ MOTOCYKL JUNAK oryginalny z dokumentami - do
1.500 zł. Lubin, tel. 0501/62-2941
KUPIĘ MOTOCYKL OSA SKUTER kompletny, do remontu. 
Kłodzko, tel. 0602/65-77-20
KUPIĘ MOTOCYKL WFM, SHL, PANONIA może być do,
remontu, najchętniej z dokumentacją. Wrocław, tel.
0504/90-59-32,071/342-17-20
KUPIĘ MOTOCYKL WSK 125, 175. Kiełczów, tei.
0609/28-64-61
KUPIĘ MOTOCYKL WSK, SHL, WSM z dowodem rejestra-; 
cyjnym, niezarejestrowany, w dobrym stanie. Wrodaw, Yei 
361-58-03,363-92-95
KUPIĘ MOTOCYKL YAMAHA DRAG STAR CLASSIC j  Wro
cław, tel. 785-79-07,0601/70-84-92 r /
KUPIĘ MOTOCYKLE stere. Głogów, tel. 060&/84-29-68, 
076/831-78-78 po godz. 16
KUPIĘ MOTOROWER o poj. od 80 do 1«0 ccm. lub sam 
silnik w stanie b. dobrym, może być bez dokumentacji. Gło
gów, tel. 0603/66-56-55
KUPIĘ MOTOROWER SKUTER poj. #>-80 ccm. zarejestro
wany jako motorower, prod. japońsjwej, stan b. dobry, do 3 
lat. Wałbrzych, tel. 074/847-11-88,0604/2847-30 
KUPIĘ MOTOROWER HONDA 50 ZJ MONCEY. Legnica, 
tel. 076/850-2341 po godz. 20 
KUPIĘ MOTOROWER JAWA 50 kompletny, na części. Wro
cław, tel. 071/362-80-08
KUPIĘ MOTOROWER ROMET OGAR stan dobry. Wrocław, 
tel. 0604/6046-04
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON uszkodzony lub do remon
tu. Wrocław, tel. 0604/14-68-58 
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON. 1983/92 r. może być bez 
dokumentacji. Bralin, tel. 062/781-44-74.0605/08-39-37 
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1984 r . czerwo
ny, do remontu, pełna dokumentacja, - 1.050 zł. Poniatowi- 
ce. tel. 071/315-57-52
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON SKUTER. 1988 r.. 50 ccm. 
turkusowy, po remoncie silnika, nowy akumulator, -1.700 zł 
lub zamienię na motorower Simson enduro. Oleśnica, tel. 
071/398-53-58,0607/39-93-04 
KUPIĘ MOTOROWER YAMAHA PW 50. Legnica, tel. 
076/850-2341 po godz. 20
KUPIĘ MOTORYNKĘ techn. sprawną, w cenie do 100 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/846-30-73 -
MOTOCYKL SAM, 2001 r., 350 ccm, niebieski, hamulce tar
czowe, szerokie opony, 4-biegowy, atrakcyjny wygląd, brak 
zapłonu, - 400 zł. Budzów, gm. Stoszowice, tel. 
074/818-12-30
MOTOCYKL JUNAK M-10.1963 r. przerobiony na Chope- 
ra, silnik do remontu, zarejestrowany, ubezpieczony, • 1.000 
zł. Malczyce, tel. 0605/39-70-14 
MOTOCYKL K-75, 1970 r. z wózkiem bocznym, czamy, 
sprawny, - 1.250 zł. Bielawa, tel. 0601/4543-93 
MOTOCYKL TRÓJKOŁOWY SAM, 1999 r„ 2300 ccm, V6, 
automatic, potężnej budowy, koła Jeepa, przód na trapezie, 
do wykończenia, - 7.000 zł lub zamienię na inny. Rzepin, tel. 
068/34141-33,0604/30-2941 
MOTOCYKL TRÓJKOŁOWY VW GARBUS, 1999 r„ 1300 
ccm, zielony, chromowania, zadbany, trapezowe zawiesze
nie, stalowe niklowane koła 15*, skórzane dwustopniowe sie
dzenie, - 7.500 zł lub zamiana na auto lub motocykl. Zdzie
szowice. tel. 077/4844843 po 20,0606/89-56-27 
MOTOROWER APRILIA, 1992 r., 50 ccm, benzyna, bia- 
ło-czerwono-fioletowy, ścigacz, centralny amortyzator, el. roz
rusznik, obrotomierz, hamulec tarczowy, atrakcyjny wygląd, 
• 4.500 zł. Wrocław, tel. 354-36-81 
MOTOROWER APRILIA SR 50 SKUTER. 1996 r.. 7 tys. 
km, czarno-srebrny, rozrusznik, chłodzony cieczą, automa
tic, - 4.900 zł. Grabów nad Prosną, tel. 062/730-60-20 
MOTOROWER CHART, 1989 r., 50 ccm, kolor wiśniowy, po 
remoncie silnika, nowy akumulator, zarejestrowany, stan b. 
dobry, • 1.100 zł. Gromadka, tel. 076/817-42-09, 
0607/55-20-54
MOTOROWER CHART 210,1990 r., 4 tys. km. 50 ccm. bia
ły, po remoncie silnika, kierunkowskazy, światło .stop*, atrak- 
cyjnywygląd, -1.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-81-55, 
0503/6840-19
MOTOROWER CHART, 1990 r., 50 ccm, czerwony, nowy 
akumulator, nowe opony, kierunkowskazy, nowy elektroniczny 
aparat zapłonowy, dodatkowo drugi silnik, nowe koło tylne, 
stacyjka, nowa kostka elektroniczna, stan b. dobry, - 800 zł. 
Jerzmanowice, gm. Chojnów, tel. 076/819-61-71 po godz. 17, 
0604/864148
MOTOROWER CHART 210,1990 r., 50 ccm. biały. 3-biego- 
wy. 2-osobowy, licznik, kierunkowskazy, nowe opony, linki, 
przegląd bezterminowy, ubezpieczony, po remoncie silnika, 
zadbany, atrakcyjny wygląd, • 1.300 zł lub zamienię na Fiata 
126p, 125p, po 1985 r.. Paczków, tel. 0603/42-81-86 
MOTOROWER CHART 210,1990 r., 50 ccm, niebieski me
talic, • 1.000 zł. Zbąrzewo, tel. 065/537-09-57 
MOTOROWER HERCULES, 1987 r., 50 ccm stan b. dobry,
- 1.200 zl. Dąbrowa, gm. Twardogóra, tel. 071/315-98-31 
MOTOROWER HONDA CROSS, 1988 r., 76 ccm, czarny, 
dozownik oleju, stan b. dobry, do włożenia pierścienie, atrak
cyjny, zarejestrowany, • 1.500 zł lub zamienię na samochód. 
Karpacz, tel. 0607/5042-57 .
MOTOROWER HONDA NSR 50,1989 r. bez dokumentacji,
- 1.500 zł. tel. 0606/78-61-93 po godz. 18 
MOTOROWER JAWA, 50 ccm bez dokumentacji, - 50 zł. 
Stanisław Mały, 55-216 Janków 21. gm. Domaniów 
MOTOROWER JAWA 50 przerobiony, bez dokumentacji, 
stan dobry, -180 zł. Michałowice, tel. 071/316-36-01 
MOTOROWER JAWA 50, 49 ccm, srebrno-czarny, po re
moncie kapitalnym, - 270 zł. Wrocław, tel. 32243-78, 
0502/57-1647
MOTOROWER JAWA, 1972 r.. 18 tys. km, 50 ccą, bordo
wy, oryginalny lakier, techn. sprawny, udokum. pochodze
nie, części i motorower Ogar razem, - 350 zł. Buków, gm. 
Żarów, tel. 074/850-73-80
MOTOROWER JAWA, 1979 r. (2 szt.), dużo części, nowe i 
używane, • 300 zł lub zamienię. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/481-72-60

15.05.2001 sp is treści - patrz strona 61 (rozkładowa) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 77



MOTOROWER JAWA BABETTA, 1989 r.,4 tys. km, 50 ccm.
2-suw, zielony, stan dobry, mało używany ♦ drugi silnik ♦ 
nowy cylinder i tłok, - 200 zł. Oleśnica Śląska, tel. 
071/314-96-22 po godz. 16
MOTOROWER JINCHENG, 2000 r., 50 ccm, żółty, stan ide
alny, I właściciel, • 5.500 zł. Piaski, tel. 065/571-91-61 
MOTOROWER KIMKO SKUTER, 1997 r., 50 ccm bordowy 
metalic. automatic. - 2.900 zł. Wschowa, tel. 065/540-34-78 
po godz. 20.0609/62-93-47
MOTOROWER KOMAR, 21 tys. km, 50 ccm, pomarańczo
wy. 2 lampy przednie. 2-osobowy, kompletna dokumentacja, 
nowe opony, sprawny, • 120 zł. Jutrosin, tel. 065/547-13-97 
MOTOROWER MAALGUTI, 1995 r., 6 tys. km, 49 ccm, per- 
łowoczarny, atrakcyjny wygląd, bez wypadku, dozownik ole
ju, automatic, rozrusznik ♦ części, - 4.500 zł. Lubin. tel. 
076/842-39-57
MOTOROWER MALAGUTI, 1996 r., 3 tys. km, 49 ccm, czer
wony, skuter, el. rozruszniki dozownik oleju, światła soczew
kowe, atrakcyjny wygląd, lekko uszkodzony, - 5,500-złrWro- 
cław, tel. 0601/73-27-39
MOTOROWER OGAR, niebieski, kwadratowy silnik, przed
nie i tylne światła, brak dokumentacji, 2-biegowy, sygnat, dłu
gie siedzenie, stan b. dobry, - 200 zł. Gola świdnicka, tel. 
074/850-79-14
MOTOROWER OGAR 200, czerwony, 3-biegowy, nowa tyl
na opona, manetka, linka do sprzęgła, • 350 zł. Wrocław, tel. 
071/387-87-99
MOTOROWER OGAR 205,1986 r., - 320 zł. Grodziszcze, 
tel. 074/850-13-00
MOTOROWER OGAR 205,1988 r., ciemnoczerwony, -1.500 
zł. Stary Śleszów, tel. 071/311-45-75 
MOTOROWER OGAR 200,1988 r., pomarańczowy, 3-bie
gowy, mało używany, stan dobry, - 700 zł. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-48-09
MOTOROWER OGAR 200,1988/89 r.. 5 tys. km. niebieski.
3-biegowy, nowe opony, kratka na lampie, techn. sprawny, 
faktura zakupu, II właściciel, kompletna dokumentacja, atrak
cyjny wygląd, stan idealny, - 750 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-56-79.0603/45-28-42
iW|OTOROWER OGAR 205, 1989 r. stan b. dobry, po re
moncie silnika, nowe opony, łańcuch, cylinder, -420 zł. Strze
lin. tel. 071/392-67-39
MOTOROWER OGAR 200,1989 r., niebieski, oryginalny la
kier, 3-btegowy, silnik Jawy, stan dobry, • 550 zł. Wrocław, 
tel. 352-54^52,0503/94-96-51 
MOTOROWER>EGASUS SKUTER, 1999 r., 50 ccm, srebr
ny metalic, automatic. • 3.900 zł. Wschowa, tel. 
065/540-34-78 ptf $odz. 20,0609/62-93-47 
MOTOROWER PEUGEOT SKUTER, 1995 r.. 31 tys. km,
49 ccm, czarno-szaty rozrusznik, dozownik oleju, kierun
kowskazy. nie eksploatowany w kraju, stan dobry, • 2.600 zł. 
Nowa Ruda, tel. 074/872-^12,0607/82-58-55 
MOTOROWER PEUGEOT SKUTER, 1997 r., 15 tys. km,
50 ccm, czarny, Speedfight, stan b. dobry, atrakcyjny wy
gląd, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 071/369-27-27 
MOTOROWER PEUGEOT CROSS. 1998 r., 7 tys. km, 50 
ccm, czerwono-żółty, stan b. dobry, - 4.900 zł. Chocianów, 
tel. 0604/28-12-09
MOTOROWER PEUGEOT. 1998 r., 8 tys. km. 50 ccm. po
marańczowy, zadbany, sprowadzony, kompletna dokumen
tacja, • 3.200 zł. Ostrzeszów, tel. 0502/15-69-24 
MOTOROWER PtAGGIO SKUTER, 1998 r. elektr. rozrusz
nik, hamulce tarczowe, dozownik oleju, 2 oryg. kaski, atrak
cyjny wygląd, - 4.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/324-18-58, 
0608/01-83-04
MOTOROWER ROMET KADET, 1979 r., 50 ccm, czerwony, 
nowe linki, tłok i pierścienie, światła, kompletna dokumenta
cja, nowy kondensator, zapłon ręczny, długie siedzenie, 
techn. sprawny, stan idealny ♦ silnik, - 300 zł. Tyniec Le
gnicki, gm. Ruja. tel. 076/858-04-47 
MOTOROWER ROMET. 1984 r.. 50 ccm, niebieski, spraw
ny, stan dobry, - 300 zł. Świdnica, tel. 0605/58-47-47 
MOTOROWER ROMET KADET, 1985 r.. 49 ccm. czerwony, 
stan b. dobry, kompletna dokumentacja, zarejestrowany bez
terminowo, nowe opony, kask gratis, - 400 zł. Strzelin, tel. 
071/392-03-96
MOTOROWER ROMET, 1989 r. stan b. dobry, sprawny w 
100%, po remoncie silnika, • 500 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-83-00
MOTOROWER ROMET KADET. 1990 r., 50 ccm, czerwony 
metalic, stan b. dobry, zarejestrowany, - 450 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-14-77
MOTOROWER ROMET OGAR 200,1990 r., pomarańczo
wy, 3-biegowy, zarejestrowany, opłacony, 2 nowe opony, 
nowy tłumik, siodełko, linki, dętki i lusterko, mało używany, 
stan idealny, - 970 zł. Lewin Brzeski, tel. 077/412-73-26 
MOTOROWER SIMSON SKUTER, szafirowy metalic, stan 
idealny. Bielawa, tel. 0604/14-68-58 
MOTOROWER SIMSON S 51 do remontu lub na części, - 
110 zł. Golędzinów, gm. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-11-45 
MOTOROWER SIMSON ENDURO, 1983 r., 50 ccm. czer
wony. stan techniczny dobry, • 1.200 zł. Oleśnica, tel. 
071/315-58-38,0502/26-39^0 
MOTOROWER SIMSON S 51 ENDURO, 1984 r., czerwony, 
stan b. dobry, po remoncie silnika, • 1.050 zł. Poniatowice, 
tel. 071/315-57-52
MOTOROWER SIMSON S 51,1985 r., czarny, zarejestro
wany bezterminowo, • 1.200 zł. Wrocław, tel. 368-11-08 
MOTOROWER SIMSON, 1986 r. na części, - 300 zł. Słupi
ce 9, woj. wrocławskie, tel. 0606/11-55-50 
MOTOROWER SIMSON S 51,1986 r., 50 ccm, niebieski, 
oryginalny lakier, zarejestrowany, opłacony, zadbany, stan 
b. dobry, - 1.550 zł. Ścinawa, tel. 0603/43-82-66, 
076/843-60-63
MOTOROWER SIMSON S 70.1986 r., 16 tys. km. 80 ccm. 
12V, złoty, Enduro, owiewki na ręce, obrotomierz, amortyza
tor MZ, opony kostki, wysoka kierownica, stan b. dobry, brak 
dokumentacji, - 300 zł lub zamienię na motorynkę. Złotoryja, 
tel. 0600/52-75-51'
MOTOROWER SIMSON S51,1986 r., 50 ccm. czerwony, 
po remoncie silnika, 12 V, kierunkowskazy, zarejestrowany, 
-1.550 zł. Gościeszowice, tel. 068/378-15-69 
MOTOROWER SIMSON SCHWALBE, 1986 r., 18 tys. km. 
czerwony, 3-biegowy, po remoncie, zadbany, I właściciel, 
kompletna dokumentacja, • 1.000 zł. Jakubowo, tel. 
076/818-33-21
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1986 r., 13 tys. km, 50 
ccm, beżowy, zarejestrowany, 4-biegowy, stan b, dobry, - 
1.640 zł. Lubin, tel. 076/846-30-89 
MOTOROWER SIMSON SK 50 SKUTER, 19871.. 50 ccm, 
kolor wiśniowy, kufer, 2 lusterka, • 1.600 zł. Brzeg, tel. 
077/412-66-20
MOTOROWER SIMSON SKUTER. 1987 r.. 8 tys. km, 50 
ccm, niebieski, nowe opony, kompletna dokumentacja, stan 
idealny, -1.250 zł. Targowisko, tel. 065/534-09-31 
MOTOROWER SIMSON S 51, 1987 r., 50 ccm, zielony,
4-biegowy, zadbany, po remoncie, stan b. dobry, -1.550 zł. 
Wrocław, tel. 348-93-49
MOTOROWER SIMSON SR 51, SKUTER, 1987 r., 2 tys. 
km stan b. dobry, -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/368-74-44 
MOTOROWER SIMSON S 51.1988 r., 14 tys. km. 50 ccm, 
zielony, Enduro, stan techniczny b. dobry, nowy akumulator, 
-1.950 zł. Brzeg Opolski, tel. 0600/12-08-21,077/411-36-98 
po godz. 20
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1988 r., 11 tys. km. 50 
ccm, wiśniowy metalic, kierunkowskazy, lampa tylna kwa
dratowa, inst. 12 V, książka serwisowa, 4-biegowy, stan b. 
dobry, -1.550 zł. Kłodzko, tel. 074/868-76-84 
MOTOROWER SIMSON ENDURO, 1988 r., 50 ccm, czar
ny, stan b. dobry, po remoncie silnika, zapłon elektroniczny,

nowe rafki, biała tablica,.- 1.750 zł. Międzylesie, tel. 
074/812-§0-51
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1988 r. uszkodzona gło
wica, -1.300 zł lub zamienię. Mojesz 42, tel. 0502/67-28-28 
MOTOROWER SIMSON SR 50.1988 r.. 50 ccm, fioletowy, 
skuter, 4-biegowy, zadbany, - 1.500 zł. Namysłów, tel. 
077/410-33-32
MOTOROWER SIMSON, 1988 r. 4-biegowy, wał do wymia
ny. -1.000 zł. Oleśnica, tel. 0600/19-39-55 
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1988 r., kolor wiśniowy, 
stan dobry, zarejestrowany, sprawny • 1.000 zł. Wołów, tel. 
071/389-18-53 w godz. 9 -17
MOTOROWER SIMSON SR 50, 1988 r.. wiśniowy, nowe 
opony, kierunkowskazy, - 1.800 zł. Zby.towa, tel. 
071/314-80-34
MOTOROWER SIMSON S R 51 ,1988/95 r., 9 tys. km, 50 
ccm, benzyna, zielony, stan b. dobry, tylny bagażnik, bocz
ny, zębatka 15', lusterko, blokada kierownicy, tłumik niklo
wany,. pełna dokumentacja - 1.800 zł. Piława Górna, tel. 
074/837-18-58
MOTOROWER SIMSON S 51 C, 1989 r., czerwony, stan 
idealny, I właściciel, kompletna dokumentacja, zarejestrowa
ny, w 100% oryginalny, - 2.600 zł. Brzeg, tel. .077/416-41 -82 
MOTOROWER SIMSON S51,1989 r., 7 tys. km, 50 ccm. 
zielony, stan tech. b. dobry, dwa bagażniki boczne, inst. 12V, 
dwa lusterka, stan wizualny b. dobry, - 2.000 zł. Nysa, tel. 
077/409-05-50
MOTOROWER SIMSON S 51 C, 1989 r. 1. właściciel, pełna 
dokumentacja, zarejestrowany, w 100 % oryginalny, • 2.600 
zł. Brzeg, tel. 077/416-41-82
MOTOROWER SIMSON SR50,1989 r., 2 tys. km. 50 ccm. 
niebiesko-biały, po remoncie silnika, nowa opona, akumula
tor 12 V, prostokątne lampy, - 2.000 zł. Brzeg Opolski, tel. 
0600/12-08-21,077/411-36-98 
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1989 r., biały, stan b. do
bry, 2 kaski, dużo nowych części, po remoncie, • 1.600 zł. 
Duszniki Zdrój. tel. 0603/71-29-29 
MOTOROWER SIMSON. 1989 r. stan b. dobry, - 1.700 zł. 
Malczyce, tel. 071/315-97-43
MOTOROWER SIMSON SKUTER. 1989 r., 3 tys. km, 50 
ccm, czerwony, po remoncie silnika* po lakierowaniu, stan 
idealny, -1.700 zł. Ubocze, tel. 075/781-39-29,0606/19-46-22 
MOTOROWER SIMSON ENDURO, 1989 r., 50 ccm, niebie
ski metalic, stan b. dobry, • T.600 zł. Wrocław, tel. 
071/330-00-80
MOTOROWER SIMSON SKUTER. 1989 r., 2 tys. km, 50 
ccm, biały, techn. sprawny, stan b. dobry, 4-biegowy, -1.750 
zł. Wrocław, tel. 0607/10-92-68.0607/30-62-38 
MOTOROWER SIMSON S 51 ENDURO, 1989 r., 2 tys. km, 
51 ccm, czerwony, oryginalny lakier, 4-biągowy, inst. 12V, 
atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, bez dokumentacji, - 800 zł. 
Wrocław, tel. 0607/76-80-81
MOTOROWER SIMSON F50,1990 r., różowy, nowe-ópony, 
instalacja 12V, sprawny, zarejestrowany, -"1.700'zł. Brzeg, 
teł. 0608/19-15-60
MOTOROWER SIMSON S 51.1990 r!. 8 tys. km, 50 ccm, 
czerwony, 4-biegowy, akumulator 12V. bagażniki, zarejestro
wany, mato używany, stan ideiilny, -1.700 zł. Wiechlice, teł. 
068/376-72-14,0606/46-31-42 
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1991 r„ 16 tys. km, 50 
ccm, seledynowy, po remoncie kapitalnym silnika, dużo no
wych części, stan b. dobry, - 2.200 zł. Marciszów, tel. 
075/741-02-28
MOTOROWER SIMSON F 50 ENDURO. 1991 r., 50 ccm
4-biegowy, zarejestrowany, opłacony, owiewki na ręce, pla
stikowy błotnik, nowa dysza, pływak, kondensator, kontrolki, 
lampy tylne, prostokątne, po wymianie simeringów i łożysk, 
atrakcyjny wygląd, • 2.100 zł. Wrocław, tel. 0504/87-34-22 
MOTOROWER STELLA. 1992 r.. 50 ccm sprawny, do drob
nych poprawek, • 480 zł. Leszno, tel. 0503/72-15-14 
MOTOROWER SUZUKI CROSS, 49 ccm, czerwony. 5-bie
gowy, dozownik oleju, niemiecka dokumentacja, stan b. do
bry, • 1.250 zł. Ratowice, tel. 071/318-93-30 . 
MOTOROWER TYPHOON, 1995 r., 50 ccm, czarny. - 4.500 
zł. Zabrze, tel. 032/278-27-84 
MOTOROWER YAMAHA RD, 1986 r., 80 ccm. biały, nowe 
opony, stan b. dobry, -1.400 zł. Wrocław, tel. 368-11-08 
MOTOROWER YAMAHA, 1995 r., 50 ccm, granatowy, alu
miniowe felgi, zadbany,^ 4.800 zł. Wrocław, tel. 
0607/19-31-67,071/346-60-09 
MOTOROWER YAMAHA AEROX, 1998 r., 2 tys. km. 50 ccm. 
żółto-srebmy, mato ekspoloatowany, hamulce tarczowe, chło
dzony cieczą, dodatkowy kask, • 6.500 zł. Piotr Rydyn, 53-534 
Wrodaw, ul. Zielińskiego 46/4 
MOTORYNKA, 1987 r., 50 ccm, czerwony, stan b. dobry, 
zarejestrowany, atrakcyjny wygląd, lusterko, dodatkowe lam
py, nowe linki, bagażnik, garażowany, - 400 zł. Wrocław, tel.
354-00-25
MOTORYNKA PONY, 1981 r., 50 ccm. niebieski metalic, 
nowa linka do sprzęgła, - 600 zł. Kłodzko, tel. 074/867-96-78 
MOTORYNKA PONY, 1986 r., czerwony, po remoncie silni
ka i matowaniu, stan b. dobry, - 260 zł. Czechy, gm. Kostom
łoty, tel. 071/795-19-18
MOTORYNKA PONY. 1988 r.. czerwona, stan b. dobry, - 
470 zł. Wrocław, tel. 349-15-60,0609/28-78-39 
MOTORYNKA ROMET, 49 ccm, czarny, rama Honda, silnik 
Romet, wysoka kierownica, bez dokumentacji, • 200 zł lub 
zamienię na rower BMX, stan b. dobry. Nowy świętów, tel. 
077/439-70-66
MOTORYNKA ROMET po remoncie, stan b. dobry, - 750 zł. 
Wrocław, tel. 352-54-52
MOTORYNKA ROMET, 1980 r., 49 ccm, czerwony, po re
moncie silnika, po lakierowaniu, stan idealny, • 520 zł. Rato
wice, tel. 071/318-93-30
MOTORYNKA ROMET, 1986 r., pomarańczowa, nowy tłok, 
pierścienie, opony, zębatki, łożyska, simeringi, pokrowiec, 
dokumentacja, zarejestrowana, atrakcyjny wygląd, b. pilne, 
• 480 zł. Grzegorz Droszczak, 58-212 JażWina 81 
MOTORYNKA ROMET, 1988 r., 50 ccm, czerwony, stan do
bry, .na chodzie", brak dokumentacji + druga motorynka kom
pletna .na chodzie* (brak 2 biegu), stan dobry, dużo części, 
- 350 zł. Wrocław, tel. 0504/90-59-32,071/342-17-20 
MZ 150 TS, 1979 r., 10 tys. km, czerwony, bez dokumentów, 
brak akumulatora, nowe tłoki i pierścienie, zapasowy silnik, 
do poprawek blacharskich. - 300 zł lub zamienię na inny. 
Zagrodno, tel. 0606/23-83-12
MZ 150 TS, 1982 r.. 150 ccm, niebieski, nowy akumulator i 
opony, atrakcyjny wygląd, po renowacji, stan idealny, - 500 
zł. Bralin, tel. 062/781-21-97
MZ 150,1987 r.. 143 ccm, czarnożółty. nóżka, stan dobry, 
bez przeglądu, • 550 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-28-87 
MZ 150,1988 r., 22 tys. km, niebieski, przegląd do 04.2002 
r., hamulec tarczowy, - 1.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 
0607/31-53-06 ,
MZ 250 ES, 1958 r„ 18 tys. km, 250 ccm, niebieski, .jaskół
ka", stan dobry, po częściowej renowacji, b. mało używana, 
przygotowana do lakierowania, dokum. - 650 zł lub zamienię 
na motorower Simson lub inny. Paczków, tel. 0600/57-29-90 
MZ 250 TROPIĆ, 1972 r., czerwony, - 900 zł. Szprotawa, 
tel. 068/376-56-73
MZ 250,1984 r., 250 ccm, czerwony, obrotomierz, hamulec 
tarczowy, nowe opony i siedzenia, sprawny technicznie, stan 
dobry, - 630 zł. Żmigród, tel. 0607/71-17-76 
MZ 301 KANUI, 1991 r., 14 tys. km, 300 ccm, zielony meta
lic, nóżka, dozownik, plastikowe błotniki, el. obrotomierz, 
skracany tłumik, -1.200 zł. Jadwisin, tel. 076/877-38-49 
MZ ETZ 150, 1987 r. po malowaniu, nie zarejestrowany, 
atrakcyjny wygląd, - 850 zł. Jaczów, tel. 076/831 -20-55. 
0501/94-72-16

MZ ETZ 150,1987 r., niebieski metalic, hamulec tarczowy, 
nowy akumulator, kierunkowskazy 6-kątne, nowe opony, po 
remoncie kapitalnym, stan dobry, • 1.350 zł. Nowy Świętów, 
tel. 077/439-63-02
MZ ETZ 150,1987 r., 150 ccm, niebieski, kierunkowskazy, 
hamulec tarczowy, nowy akumulator, obrotomierz, techn. 
sprawny, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, bez prawa reje
stracji, - 600 zł. Rafał Sieradzki, 57-312 Jaszkowa Dolna 
174, gm. Kłodzko, woj. wałbrzyskie 
MZ ETZ 150,1987 r., 150 ccm stan idealny, • 1.200 zł lub 
zamienię na motocykłż silnikiem o Większej poj.. Miłkowice, 
gm. Legnica, tel. 0609/63-50-75.0603/16-12-11 
MZ ETZ 150,1987 r., 3 tys. km, zielony, hamulec tarczowy, 
stan idealny, kupiony w Polmozbycie, - 3.100 zł. Oleśnica, 
tel. 071/399-04-22
MZ ETZ 150, 1987 r., 14 tys. km, niebieski, obrotomierz, 
hamulec tarczowy, nowe opony i akumulator, po remoncie 
silnika, atrakcyjny wygląd, - '11200 zł lub zamienię na moto
rower Simson po 1987 r.. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-41-00,0600/60-85-37'
MZ ET2150,1988 r., 150 ccm, żółty, po remoncie, na no
wych częściach, - 900 zł lub zamienię na MZ ETZ 250,251, 
możliwa dopłata. Dzierżoniów, tel. 074/831-36-87, 
0600/52-53-38 ^
MZ ETZ 150,1989 r., 16 tys. km stan idealny, mało używa
ny, - 1.800 zł lub zamienię na komputer PC, na gwarancji, 
motorower. Bielawa, tel. 0604/14-68-58 
MZ ETZ 150,1990 r„ 16 tys. km, niebieski, 6-kątne kierun
kowskazy, lampa H4, hamulec tarczowy, • 1.300 zł. Wro
cław. tel. 071/372-14-18
MZ ETZ 150,1991 r., 21 tys. km, 149 ccm, pomarańczowy, 
hamulec tarczowy, przygotowany do sezonu, -1.100 zł. Żary, 
tel. 0606/87-85-17
MZ ETZ 150,1992 r., 10 tys. km, bordowy metalic, stan b. 
dobry, kierunkowskazy prostokątne, lampa przednia H4, ha
mulec tarczowy, - 1.500 zł lub zamienię na Suzuki Pr 125, + 
dopłata. Jaworzyna Śl., tel. 0603/62-34-73 
MZ ETZ 250,1984 r., 250 ccm oraz motorower KTM 50 MS 
z 1988 r. Pławna, gm. Lubomierz, tel. 075/782-37-60 
MZ ETZ 250,1986 r., 253 ccm, czarny, po częściowym re
moncie, cieknie ze zlewu oleju, poza silnikiem stan b. dobry,
- 900 zł., tel. 0608/33-71-85
MZ ETZ 250,1987 r., 250 ccm, niebieski, po wymianie opon 
i łożysk, zarejestrowany, • 1.050 zł. Wrocław, tel. 
071/311-85-23
MZ ETZ 250,1987 r., 5 tys. km. 250 ccm, niebieskożółty, 
nowe opony, części silnika, kufer, owiewka, tylpodniesiony i 
tłumik, sportowy wygląd, po prżeglądzię,- 1.600 zł. Jugów, 
gm. Nowa Ruda, tel. 074/871-82-97 "
MZ ETZ 250,1987/97 r., 250 ccm, zielony, szerokie opony, 
tył 130, kołai6a, białe zegary, nie używany 10 lat, boczne 
bagażniki, stan b. dobry, - 1.500 zł. Kędzierzyn Koźle, tel. 
077/481-93-29 Rafał
MZ ETZ 250,1988 r., niebieski, po remoncie, nowy łańcuch, 
nowe zębatki, szeroka tylna opona, hamulec tarczowy, ob
rotomierz, -1.000 zł. Goczałków Górny, tel. 074/885-98-17 
MZ ETZ 250,1988 r., zielony metalic, nowy akumulator, po 
lakierowaniu, - 1.000 zł lub zamienię na Fiata 126p. Prze
mysław Jasiński, Lojowice 46, gm. Wiązów 
MZ ETZ 250,1989 r., 100 tys. km, 250 ccm, bordowy meta
lic, po kapitalnym remoncie silnika, nowy lakier, nie wymaga 
wkładu finansowego, -1.300 zł. Oleśnica, tel. 071/315-58-38, 
0502/26-39-10
MZ ETZ 251,1989 r., 6 tys. km, 250 ccm, bordowy. I reje
stracja w 1993 r., nowy akumulator, tłumik, napęd, po re
moncie silnika, stan b. dobry, - 1.750 zł. Wrocław, tel. 
387-80-06 -
MZ ETZ 251,1989 r., 18 tys. km, 243 ccm, różowy metalic, 
H-4, tylna opona od śclgacza, boczne bagażniki i nóżka, nowy 
łańcuch, tarcza z przodu, 2 kaski, stan idealny, - 2.000 zł. 
Krzyżowniki, gm. Rychtal, teł. 062/781-66-20 
MZ ETZ 251,1990 r., 15 tys. km, 243 ccm, niebieski, orygi
nalny lakier, kompletna dokumentacja, stan idealny, • 2.100 
zł. Męcinka koto Jawora, teł. 076/870-82-98 
MZ ETZ 251,1990 r., 27 tys. km, 243 ccm, szary metalic, 
zadbany, nowe opony, łańcuch, tłumik, przygotowany do se
zonu, -1.900 zł. Miechów, tel. 062/786-12-52 
MZ ETZ 251,1991 r., 20 tys. km, żółty, stan b. dobry, elektr. 
zapłon, kufer, 2 kaski 6-kątne, kierunkowskazy, lampa H-4, 
hamulec tarczowy z przodu, nowy, bezobsługowy akumula
tor, przegląd do 01.2002 r, - 2.000 zł. Prochowice, tel. 
076/858-48-94
MZ ETZ 251,1991 r., srebrny metalic. po remoncie kapital
nym, na oryginalnych częściach, nowe opony, łańcuch z zę
batkami, nowy akumulator na gwarancji, kufer ♦ 2 kaski, 
atrakcyjny wygląd, stan idealny, - 2.050 zł. Chojnów, tel. 
076/818-11-65 prosić Krzyśka 
PANONIA 250,1962 r., 250 ccm, miodowy, oryginalny, do 
częściowego złożenia, po remoncie silnika, -190 zł. Oleśni
ca, tel. 071/315-58-38,0502/26-39-10 
PANONIA 250,1968 r., 250 ccm, czarny, oryginalny lakier, 
stan b. dobry, sprawny, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/341-31-93
PIAGGIO ZIP SKUTER, 1996 r., niebieski, b. ładny, - 3.900 
zł. Bralin, tel. 062/781-27-56
SHL M-04, 1952 r., 125 ccm, czarny, oryg. do remontu z 
dokum. -1.850 zł. Nowa Wieś Mała, tel. 077/415-34-90 
SHL M-06T, 1960 r., 3 tys. km, 150 ccm, bordowy, oiyginal- 
ny w 100%, plomby na silniku, oryginalny przebieg i lakier, 
b. mato używany, zarejestrowany, • 5.000 zł. Legnica, tel. 
076/852-41-05
SHL M-11,1962 r.. 175 ccm, czarny, odrestaurowany, orygi
nalny w 99%, kompletna dokumentacja, mało używany, -
2.500 zł. Legnica, tel. 076/852-41-05
SUZUKI CAVALKADE, 1986 r., 1360 ccm, beżowy, .chrom",
- 20.000 zł. Zielona Góra. tel. 068/325-66-08
SUZUKI 125, 1993 r. 34 KM, • 5.500 zł. Ścięgny, tel. 
075/761-83-45
SUZUKI 250,1983 r., 42 tys. km, czarno-czerwony, 6-bie
gowy, 27 KM, nowe opony, dużo nowych części, • 2.200 zł. 
Wołów, tel. 071/389-32-17,0607/55-36-85 
SUZUKI 400, 1986 r., 400 ccm w całości lub na części, -
1.500 zł. Złotoryja, tel. 0607/25-88-96.
SUZUKI 550,1985 r.. czerwony, stan idealny • 1.900 DEM 
lub na gotowo - 4.000 zł. Słubice, tel. 0603/97-09-35 
SUZUKI 600,1994 r., 29 tys. km, 600 ccm, srebrny, tłumik 
Remus, nowy akumulator, stelaż na bagaże, w doskonałej 
kondycji technicznej i wizualnej, - 12.700 zł. Wrocław, tel. 
071/33638-90
SUZUKI 650 DAKAR ENDURO, 1990 r., 32 tys. km, 650 
ccm, żółto-niebieski, 46 KM, 4-suw, stan idealny, pełna do
kumentacja, oclony w całości.w 2001 r, • 6.900 zł. Namy
słów. tel. 077/410-26-71.0502/13-02-75 
SUZUKI 750 TRUDER, 1987 r., 750 ccm sprowadzony z Nie
miec, oclony, stan b. dobry, • 10.000 zł. Sieradz, tel. 
0603/75-66-74
SUZUKI AR 250,1998 r., 16 tys. km, 250 ccm, czarny, dużo 
chromu, kask, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 071/784-44-40, 
0502/99-49-94
SUZUKI DR 250S, 1982/00 r., 12 tys. km, 4-suw, czerwony, 
obrotomierz, owiewki, nowy akumulator, kompletna dokumen
tacja, sprowadzony rok temu, centralny amortyzator, stan b. 
dobry, - 3.700 zł. Wrocław, tel. 353-86-43,0501/28-38-83 
SUZUKI DR 750 BIG. 1990 r., 32 tys. km, czerwony, spro
wadzony ze Szwajcarii, oclony, - 7.000 zł. Nysa, tel. 
077/435-87-39
SUZUKI DR 800.1996 r.. 12 tys. km. 800 ccm, zielony me
talic, dod. nowy kufer i kurtka z Coroury, wliczone w cenę, -
13.000 zł. Wrocław, tel. 0501/70-53-83

SUZUKI GK 53.1987 r., 400 ccm, czarny, sprawny, • 2.800 
zł. Sucha Górna, tel. 076/847-91-19 
SUZUKI GS 250X, 1980 r., 17 tys. km, 250 ccm, 4-suw, 
czerwono-czarny, stan idealny, aluminiowe felgi, ♦ nowa 
opona, rozrusznik, oclony, nie zarejestrowany, - 2.000 zł lub 
zamienię na silnik do łodzi, prod. zachodniej, 8 KM. Góra 
Śl.. tel. 065/543-49-94,0602/10-58-73 
SUZUKI GS 450,1980 r., 46 tys. km, 450 ccm, czarny, 2 
KM, stan dobry, - 3.000 zl. Węgliniec, tel. 0604/62-04-76 
SUZUKI GS 500,1991 r., 44 tys. km, perłowoniebieski, po 
wymianie płynów, klocków, sprzęgła, po regulacjach, po re
moncie przedniego zawieszenia i lakierowaniu, bez wypad
ku. zadbany, • 6.900 zł. Dzierżoniów, tel. 0608/74 9̂8-17 
SUZUKI GS 500, 1995 r., 50 tys. km. 500 ccm, fioletowy 
metalic, stan dobry, aluminiowe felgi, do sprowadzenia z Nie
miec, bez wypadku, -.8.000 zł (w tym cło i transport). Świbo- 
dziń, tel. 068/382-55-05,0604/86-77-28.0603/70-28-12 
SUZUKI GS 500 SPORT, 1996/01 r., 10 tys. km, 500 ccm, 
OHC, fioletowy metalic, obudowany ścigacz, szyba MRA, 
lampa podwójna z soczewką, pó fabrycznym tuningu, obni
żony, szerokie opony, I właściciel, stan idealny, zadbany, tyl
ny kufer, blokady, przygotowany do sezonu, nie wymaga 
wkładu finansowego, • 10.000 zl (możliwe raty). Wałbrzych, 
tel. 0601/96-18-56
SUZUKI GS 500E, 1991 r., zielony, stan b. dobry, - 6.000 zł. 
Świeradów Zdrój, tel. 075/781-71-04,0601/56-58-48 
SUZUKI GS 500E, 1992 r., 18 tys. km, 500 ccm, czerwony, 
owiewki, dwie lampy, aluminiowe felgi, po wymianie oleju, 
stan idealny, - 8.500 zł. Wrocław,-tel. 0604/43-02*55, 
316-65-42, wieczorem
SUZUKI GS 500E, 1996 r.. 31 tys. km, czarny, aluminiowe 
felgi, kufer tylny, szyba frontowa, stan b. dobry, - 9.900 zł. 
Nysa, tel. 077/435-96-09
SUZUKI GS 550,1983 r. stan b. dobry, nowe: opona i aku
mulator, - 2.350 zł. Legnica, tel. 0603/10n2-1f 
SUZUKI GSS 600 BANDIT, 1997 r., 28>tys. km; 600 ccm, 
czerwony, zadbany, stan silnika dobry; --12.900 zł. Rawicz, 
tel. 065/545-40-60
SUZUKI GSX 600 F. 1997 r., 17 tys. km, żółty metalic. 86 
KM • 11.000 zł. Jelenia Góra. tel. 075/751-53-89 
SUZUKI GSX400 S, 1987 r., 55 tys. km, perłowoniebieski, 
nowe opony, akumulator, łańcuch i zębatki, stan 6. dobry, - 
4.̂ 00 zł lub zamienię. Kłodzko, tel. 0608/74-72-69 ^*■ 
SUZUKI GSX 400F. 1982 r.. 400 ccm, bordowy metalic, -
3.000 zł lub zamienię na Fiata 126p. Czepielowice. tel. 
077/415-97-34
SUZUKI GSX 600F, 1992 r., 35 tys. km, 600 ccm, biało-czer
wony, po pełnym serwisie, przygotowany do sezonu, kórtka 
skórzana i kask gratis, • 8.000 zł. Zielona Góra, tel. 
0603/89-78-18 _ '
SUZUKI GSX 600F, 1994 r.. 29 tys. km. 600 ccm, czerwony, 
ukł. wydechowy 4W1 Bos, ścigacz, żółte felgi, 6-biegowy, 
świetne przyspieszenie, opony i łańcuch w dobrym stanie, -
8.900 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-56-88. 
0606/32-02-44
SUZUKI GSX 600F, 1998 r.. 12 tys. km, granatowy metalic, 
kupiony w salonie Suzuki, serwisowany w salonie, stan b. 
dobry + kask, - 17.500 zł. Strzegom, tel. 074/855-28-30. 
0607/39-23-53
0  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.. czerwono-srebmy, ścigacz, stan 
b. dobry, - 8.500 zł. Rawicz, tel. 0604/87-63-76 
SUZUKI LS 650 SAVAGE, 1994 r., 120 tys. km. czerwony 
metalic, chopper, boczne sakwy, tylne oparcie, stan b. do
bry, -10.500 zł. Nysa. tel. 077/435-96-09 
SUZUKI RF 600R, 1993 r.. 31 tys. km, 600 ccm, czerwony, 
100 KM, nowe świece, filtry, sportowy tłumik Cobra, -12.600 
zł lub zamiana na auto osobowe. Chojnów, tel. 0606/20-42-12 
SUZUKI RG 80,1992 r., 6 tys. km, biało-niebieski, przedni 
hamulec tarczowy, chłodzony cieczą, 6 biegów, stan b. do
bry, • 4.000 zł lub zamienię na Simsona Skutera, do 1.500 zł 
z dopłatą. Rądziechów. tel. 076/877-42-63,0603/24-33-46 
SUZUKI RG 150.1998 r.. 2 tys. km, 150 ccm, popielato-czar- 
ny, stan idealny, serwisowany w ASO, - 5.700 zł. Oleśnica, 
tel. 071/315-58-38.0502/26-39-10 
SUZUKI RG 60 ścigacz, 1992 r., - 3.400 zł. Lewin Brzeski, 
tel. 077/412-85-50
URAL, 650 ccm, czarno-czerwony, przerobiony na Draga, 
stan b. dobry, zarejestrowany, • 2.700 zł. Złotoryja, tel. 
0605/58-82-84
URAL, 1985 r. stan b. dobry, oryginalny w 100%, • 4.200 zł. 
Wrocław, tel. 0608/64-13-80
WKS 125, czarny, 3-biegowy, podwyższany, prorobiona na 
Crossa. -180 zł. Kłodzko, tel. 074/647-24-90 
WÓZEK BOCZNY DO JUNAKA odrestaurowany - 300 zl. 
Wrodaw, tel. 071/347-91-81
WÓZEK BOCZNY DO M-72 brak plandeki i tylnej lampy, do 
poprawek. - 370 zł. Wrocław, tel. 0606/16-95-64 
W SK125 ♦ 2 kaski - 50 zł. Wałbrzych, tel. 074/15-10-99 
WSK125 po wymianie opon, łańcucha, po remoncie silnika, 
wyrejestrowany, kompletna dokumentacja, - 300 zł. Wołów, 
tel. 071/389-65-16
WSK 125,1980 r. brak dokumentacji, stan dobry, - 350 zł. 
Moszyce, gm. Twardogóra, tel. 071/315-97-43 
WSK 125,1980 r., 125 ccm, czarny, w pełni sprawny, po 
remoncie silnika, • 200 zł lub zamienię na tel. komórkowy 
lub motorower Romet. Artur Doruch, 63-405 Sieroszewice, 
gm. Ostrów Wlkp., ul. Ostrowska 55 
WSK 125,1988 r., 8 tys. km. 125 ccm, czarny, kierunkow
skazy, owiewki, lusterka, pełna dokumentacja, - 550 zł. Kłodz
ko. tel. 074/868-97-49,0601/87-08-22 
YAMAHA SKUTER, 1983 r.. 80 ccm, czerwony, zarejestro
wany jako motorower, po remoncie silnika>stan techniczny i 
wizualny dobry, • 1.280 zł. Oleśnica, tel. 071/315-58-38, 
0502/26-39-10
YAMAHA 200,1980 r., 23 tys. km, 200 ccm, 2-suw, niebie
sko-czarny, aluminiowe felgi, dozownik oleju, kompletna do
kumentacja, nie rejestrowany, stan idealny, • 1.800 zl. Góra 
Śląska, tel. 065/543-49-94,0602/10-58-73 
YAMAHA 550 VIRAGO, 1991/92 r., 535 ccm, niebieski, za
dbany, • 10.500 zł. Góra, tel. 0601/05-81-91 
YAMAHA 600 TENERE, 1993 r., 45 tys. km, 600 ccm. nie
bieski, bez wypadku, stan idealny, komplet kufrów bocznych
1 tylnych, pełna dokumentacja, książka serwisowa, stan b. 
dobry, -14.700 zł. Sobótka, tel. 0605/39-71-67 
YAMAHA 650 DRAG STAR, 1997 r.. 8 tys. km kupiony w 
salonie, dodatki, stan idealny, • 19.100 zł. Wrocław, (el. 
325-20-52
YAMAHA DT 80,1993 r., 80 ccm, czamo-srebrny metalic, 
chłodzony cieczą, hamulec tarczowy Enduro, oclony, kom
pletna dokumentacja, • 2.800 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-83-44.0607/74-57-44 
YAMAHA F Z 1000, 1990 r., 25 tys. km, 148 KM, fioletowy, 
nowe opony i akumulator, zadbany, -10.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0607/77-84-44.075/641-82-34 
YAMAHA FZ 750, 1990 r., 40 tys. km, 750 ccm, czerwo- 
no-niebieski, 105 KM, ukł. wydechowy 4 w 2, w pełni obudo
wany, po tuningu, cofnięte podnóżki, nakładka na tylne sie
dzenie, nowy łańcuch, atrakcyjny wygląd. - 7.800 zł. Kłodz
ko. tel. 0606/76-74-37
.YAMAHA FZR 600 JENEZI, 1993 r., 26 tys. km, biało-czar
ny, 110 KM, sprowadzony ze Szwajcarii, bez owiewek, bez 
wypadku, opłacony, zarejestrowany, po wymianie klocków 
ham., świec, łańcucha, nowe opony, stan b. dobry, - 8.700 
zł. Strzelin, tel. 071/392-38-39,0604/88-58-58

YAMAHA FZR 600,1996 r., żółto-czerwony, 98 KM, sporto
wy wydech, wersja USA, nowy akumulator, serwisowany, -
13.000 zł. Wrocław, tel. 0605/35-10-93 
YAMAHA KJ 750 SECA, 1984 r., 41 tys. km, 750 ccm. gra
fitowy metalic, nowy olej, filtr, przygotowany do sezonu, wy
mienione uszczelniacze w amortyzatorach, - 5.500 zł. Kęp
no. tel. 062/781-02-60,0601/89-10-61 
YAMAHA RD 80,1986 r.,.80 ccm mini ścigacz, do zareje
strowania, -1.200 zł. Wrocław, tel. 071/322-30*01 po godz. 20 
YAMAHA SZR 660,1996 r„ 30 tys. km, 660 ccm, pomarań
czowy metalic, -.11.900 zł lub zamienię na większy. Syców, 
tel. 0602/46-06-64
YAMAHA TZR 80,1995 r., żółty, ścigacz, chłodzony wodą, 
dozownik oleju, centralny amortyzator, 2 tarcze hamulcowe,
6-biegowy, • 5.200 zł. Nysa, tel. 077/435-96-09 
YAMAHA XJ 550,1983 r., 550 ccm, czarno-czerwony, stan 
dobry, - 2.800 zł. Sucha Górna, tel. 076/847-91-19 
YAMAHA XJ 600, 1991 r., 30 tys. km, 599 ccm, srebrny 
metalic, 37 KM, eksploatowany w Niemieczech, po remon
cie, dużo nowych części, stan b. dobry, - 7.500 zł. Miero
szów. tel. 0605/43-18-53
YAMAHA XS 400 SPECIAL, 1981 r.. 400 ccm, wiśniowy me
talik, soft chopper, stan b. dobry, - 3.300 zł. Żary, tel. 
068/374-60-77
YAMAHA XT 600E ENDURO, 1998 r., 7 tys.’;km,;czarny, 
stan idealny, elektryczny rozruszpik, serwisowany, szyba 
MRA, 45 KM; - 13.800 zł: WróCław, tel. 071/361-55-32. 
0606/82-53-26
YAMAHA XZ 550,1990 r., 535 ccm. bordowy metalic. po 
serwisie, wał kardana, 5-biegowy, rozrusznik, 2-ćylindrowy, 
- 6.500 zł lub zamienię na samochód. Wrocław, tel. 
0607/82-97-45
YAMAHA YZF 750,1994 r.. 23 tys. km. 750 ccm. biały, kloc
ki ham. Ferrodo, ukł. wydechowy Carbon Remus, aporty Pi- 
relli, nowy napęd DID x-ringowy, - 14.000-zł. Wrocław, teł. 
0601/76-40-90 r
ZAMIENIĘ MOROTOWER SUZUKI SKUTER. 1987 r. na bia
łych tablicach - na motocykl MZ ETZ 250 albo Jawę 350. 
Mienice, Jeł. 071/312-41-08,0502/54-63-68 
ZAMIENIĘ MOTOCYKL M-72. malinowy, zarejestrowany, 
cena 2800 zł, na BMW R4, z koszem, prod. japońskiej, w tej 
cenie lub sprzedam. Wrocław, tel. 0607/82-58-06 
ZAMIENIĘ MOTOCYKL MZ 150 TS, 1985-r., 150 ccm. czer
wony, po remoncie silnika, przerobiony na crossowy - na 
motorynkę, z kpi. dokumentacją. Jelenia Góra, (el. 
075/755-62-88
ZUNDAPP SKUTER. 1956 r.. 200 ccm el. rozrusznik, alumi
niowe felgi, sprawny, udokum. pochodzenie, do lakierowa
nia, - 1.115 zł lub zamiana. Lubsko, tel. 068/372-11-76, 
0608/45-23-26

CIĄGNIKI 
MASZYNY ROLNICZE

AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY RAU-ROTOTILLER szer. 
3 m, stan idealny, -12.500 zł. Dąbcze, tel. 065/538-06-18 
AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY ROTOTILER, 1995 r. btez 
siewnika, szer, 4.4 m, - 6.000 zł. Głogów, tel. 076/831 -73-24 
AGREGAT UPRAWOWY prod. niemieckiej, heder 2.4 m •
1.400 zł, sieczkarnia do kukurydzy .Pointingen", prod. nie
mieckiej, 1-rzędowa, stan b. dobry - 2.000 zł. rozsiewacz 
nawozów .Amazone", 600 I - 1.550 zł. Głuchołazy, tel. 
077/439-71-36
AGREGAT UPRAWOWY 4.5 m. hydrauliczny. 92 r, - 4.500 
zł. Góra. tel. 065/544-75-93,0503/79-77-05 
AGREGAT UPRAWOWY, - 2.200 zł. Przedborów, tel. 
062/731-03-99,0608/83-18-71 
AGREGAT UPRAWOWY FORTSCHRITT B-231. szer. 5.2 
m. - 3.000 zł. Środa Śl., tel. 071/317-08-78 
BECZKA ASENIZACYJNA poj. 2000 I. po kapitalnym re
moncie, - 2.500 zł. Kolnica, gm. Grodków, tel. 077/415-21-66 
BECZKOWÓZ poj. 3000 I. stan b. dobry, - 3.600 zł. Gro
dzisk, tel. 061/444-34-96
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BECZKOWÓZ BSA poj. 3:0001. pompa ssąco-tłocząca, pla
stikowa beczka, ocynkowana rama, stan b. dobry, • 4.200 zł. 
Sarbinowo, tel. 065/573-33-19 
BECZKOWÓZ 3.0001. nowa beczka, zegary - 4.200 zł oraz 
kosiarka rotacyjna Meduza, z 86 r., stan b. dobry, -1.500 zł. 
Żary, tel. 068/375-92-90,0601/43-49-09 
BECZKOWÓZ, 1980 r. poj. 2500 I, • 1.900 zł. Kamienna 
Góra, tel. 075/746-14-92,0602/50-46-20 
BECZKOWÓZ ASENIZACYJNY, 1989 r. 35001, - 4.000 zł. 
Głogów, tel. 076/831-56-75
BRONA z podwójną włóką, 11 m, półzawieszane, hydrau
licznie rozkładana. - 4.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-75-28 
BRONA TALERZOWA, szer. 2.70 m. ciągana, - 1.500 zł. 
Szonów, gm. Prudnik, tel. 077/437-18-16 
BRONA TALERZOWA U-274,1985 r.. - 4.200 zł. Lubsza, 
tel. 077/411-86-40
BRONY 5-rzędowe, zawieszane, 5 szt, • 500 zł. Borek Wll<p.,
tel. 065/571-62-21 wieczorem
BRONY 3 potowe, ciężkie, - 400 zł. Czadrów 122, tel.
075/746-14-92,0602/50-46-20 wieczorem
BRONY półciężkie, 5 szt, - 500 zł. Gołostowice, tel.
0606/65-48-58
BRONY ciężkie, zawieszane, potowe, nowe, - 2.100 zl. Ra- 
dziechów, tel. 076/877-38-05
CIĄGNIK SAM silnik Ursusa C-330, wraz ze sprzętem: pług, 
brony, kuitywator, kopaczka dp ziemniaków, • 3.700 zł. Mi
licz, tel. 071/384-10-35
CIĄGNIK T-1500 sprawny, - 3.500 zł. Strzelin, tel. 
0602/50-78-40
CIĄGNIK SAM, 1980 r., diesel silnik 2-cylindrowy, maska 
Ursusa C-385, hydrauliczny podnośnik, stan b. dobry, fJnne. 
- 2.500 zł. Kostomłoty, teł. 0603/45-00-14 
CIĄGNIK SAM, 2001 r., benzyna 4x4, resory, amortyzatory, 
maska i błotniki do wykończenia, 16 biegów z przodu, 4 z 
tyłu. przygotowany do pracy, - 850 zł. Gierałcice, gm. Głu
chołazy. tel. 077/439-83-65
CIĄGNIK ANDORIA ogrodniczy, koła 16". podnośnik + pług, 
brony, stan b. dobry, - 2.300 zł. W. Murawski, 51-180 Wro
cław, ul. Pełczyńska 122
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82.1982 r. bez prawa rejestra
cji, • 6.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-23-23 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ, 1983 r.. - 4.500 zł. Stary Śleszów. 
tel. 071/311-45-75
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82.1986/87 r.. -13.000 zł. Wro
cław. tel. 071/385-36-92
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82.1986/87 r, kupiony w Agra
rnie, -13.000 zł. Żmigródek. tel. 071/385-36-92 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82,1988 r.. z pługiem, stan b. 
dobry, -12.000 z ł.te l.  0609/15-75-88

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 78 sp is treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 15.05.2001



0  CIĄGNIK BIAŁORUŚ JUMZ 6,1989 r. nowa kabi
na - 12.000 zł i 1981 n, stara kabina > 5.000^1, 
kombajn do buraków, 1998 r., 3-rzędowy, prod. 
Kuźnia Jawor - 13.000 zł, mieszalnica pasz, 1 1, 
1997 r. ♦ śrutownik, kosz zasypowy + waga -
17.000 zł, przyczepa HL 6011,1985 r., 6 1, wywrot
ka • 4.800 zł, naczepa Autosan, 1985 r., 101, stan. 
b. dobry, nakładki -, 4.200 zł, Budziszów Wielki, 
M  476/857-46-02 84014911

CIĄGNIK BIAŁORUŚ Mt2^82,1990. r r 1300 ęęrh 4x4. mała 
kabina, zarejestrowany, - 20.000 zł lub zamienię na nowszy. 
Piskorzówek, woj. wrocławskie, tel. 0601/55-2047 " 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82,1994 r. przedni napęd, pół- 
biegi, z pługieme, - 21.000 zł. Kalisz, tel. 062/762-71-70 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82.1996 r. 4x4, • 28.000 zł. Ste- 
fanowice, tel. 074/858-54-73
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82,1997 r. TS, przebieg 1500 
mtg, turbo 4 x 4 , -  33.000 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/746-14-92,0604/34-18-82 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82,1997 r. stan dobry, - 28.000 
zł. Kędzierzyn-Koźle. tel. 077/482-47-07,0605/25-59-60 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82.1997 r., diesel stan dobry + 
przyczepa niskopodwoziowa • 36.000 zł lub osobno: 28.000
1 8.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, teł. 077/483-20-08, 
0605/25:59-60
CIĄGNIK CASE J956XLA, 1985 r., 4 tys. km nowe opony, 
na białych tablicach, stan b. dobry, - 50.000 zł. Wrocław, tel. 
071/345-68-17
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT-300,1978 r. stan dobry, - 8.000 
zł. Chojnów, tel. 076/818-73-36 
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 300,1978 r. stan dobry - 2.000 
DEM. Niemcy, tel. 0049/35-83-70-91-62 
CIĄGNIK FORTSCHRITT 303,1979 r. nowy akumulator, z 
przednim napędem, - 7.600 zł. Głogówek, tel. 077/437-18-16 
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 300, 1980 r. czerwony, 120 
KM, tęchn. sprawny, p&łnadokumentacja, stan dobry, • 3.600 
zł. Lwówek Śląski, tel. 0605/15-35-06,0607/06-07-71 
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT-303D, 1982 r. z przednim na
pędem, • 10.500 zł. Chojnów, tel. 076/818-73-36 
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT-303,1982 r. stan dobry - 2.600 
DEM oraz drugi, 303,1984 r. 4 x 4 - 2.800 DEM. Niemcy, tel. 
0049/35-83-70-91-62
CIĄGNIK FORTSCHRITT 323 A, 1987 r.. - 12.000 zł. Gra- 
bowno 33. tel. 065/543-68-78
CIĄGNIK FORTSCHRITT 323.1987 r. stan b. dobry - 5.800 
DEM oraz drugi, 323,1988 r. 4 x 4, stan dobry - 6.000 DEM.. 
Niemcy, tel. 0049/35-83-70-91-62 
CIĄGNIK FORTSCHRITT 323 A. 1988 r. sprowadzony z Nie
miec, stan b. dobry, -16.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/778-84-30. 
0601/78-73-67
CIĄGNIK FORTSCHRITT 323 A. 1990 r. komfortowa kabi
na, 4x4, duży udźwig (na pompie), stan b. dobry, -19.200 zl. 
Głogów, tel. 0603/56-76-92
CIĄGNIK GILDNER, 1980 r. silnik o mocy 35 KM, nowe opo
ny, stan b. dobry, • 4.900 zł. Jawor, tel. 076/871-87-30 
CIĄGNIK INTERNATIONAL 1055.1983 r., 105 KM czerwo
ny, przeb. 4.000 mtg, przedni napęd, wieszaki hakowe, 2 
wałki przekaźnika mocy, duża kabina, stan b. dobry, - 22.000 
zł. Lwówek Śląski, tel. 0605/15-35-06,0607/06-07-71 
CIĄGNIK JOHN DEERE 4040, 1980 r. po kapitalnym re
moncie, 120 KM, klimatyzacja, napęd przedni, - 39.000 zł. 
Ligota Bialska, tel. 077/436-86-82 
CIĄGNIK JOHN DEERE 4755,1992 r. przebieg 5000 mtg. 
pełne wyposażenie, potrójna hydraulika, stan b. dobry, 190 
KM, • 70.000 zł. Brzeg, tel. 077/416-96-88 
CIĄGNIK JOHN DEERE 8300,1997 r. pełne wyposażenie, 
podwójne koła, 230 KM, stan idealny, - 200.000 zł. Nysa, tel. 
0602/77-70-00
CIĄGNIK KIRÓW K-150.1986 r. zielony, przygotowany do 
pracy, -12.000 zł lub zamienię na inny osobowy, bus, uszko
dzony. Lwówek Śląski, tel. 0604/93-82-49 
CIĄGNIK LIAZ 180 TS, 1981 r„ po remoncie kapitalnym 
silnika, niekompletny, do drobnego remontu, brak 2 opon + 
pług PHX, 6-skibowy, zabezp. sprężynowe, brak 2 śrub re
gulacyjnych, stan dobry, • 10.000 zł. Kamienna Góra, tel. 
0609/44-42-29
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 158, 86 tys. km 4-cylin- 
drowy, 65 KM, stan b. dobry, - 6.800 zł. Jawor, tel. 
076/871*7-30:
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON MF-560 56 KM, 4-eylindrt>- 
wy. uszkodzony wał korbowy, nowe opony, w całości lub ha 
części, - 3.000 zł. Legnica, tel. 076/862-24-22,0607/82-80-12 
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 255, 1985 r.. duża kom
fortowa kabina, standobry..- 11.000 zł. Kępno, tel. 
062/781-94-45
CIĄGNIK OGRODNICZY RS-09. diesel. 22 KM po kapital
nym remoncie silnika, skrócony, ładny wygląd, czerwo- 
no-żółty, wałek mocy, pompa hydrauliczna, zapłon na klu
czyk, idealny do prac przy ziemniakach, truskawkach, w sa
dzie, - 3.200 zł. Czamy Bór, tel. 074/845-02-81 w godz. 16 • 
22
CIĄGNIK OGRODNICZY DZIK 2, diesel z silnikiem S 301 
D. na 4 kołch - 2.800 zł. Krzelów, tel. 071/389-93-33, 
071/38.9-95-55
CIĄGNIK OGRODNICZY SAM, - 1.000 zł. Lubomierz, tel. 
075/783-37-42
CIĄGNIK OGRODNICZY 4-kołowy John Dere", - 2.200 zł. 
Oleśnica, tel. 071/398-51-61
CIĄGNIK OGRODNICZY RS-9, diesel po kapit. remoncie, 
nowe opony - 3500 zł, przyczepa rolnicza prod. polskiej, 6 1, 
do remontu, nie rejestrowana - 400 zł. Przemków, tel. 
076/831-91,75
CIĄGNIK OGRODNICZY SAM z silnikiem Diesla, podno
śnik hydrauliczny, kultywator, pług, brony i przyczepka w ze
stawie, stan b. dobry, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-23-35 
CIĄGNIK OGRODNICZY S-301D .SAM’ , diesel. 1-cylindro- 
wy, tylne opony 20a, przednie 16”, podnośnik hydrauliczny, •
2.800 zł. Ziębice, tel. 074/819-49-06 
CIĄGNIK OGRODNICZY BAUER, 1992 r. 2-kołowy, z płu
giem, • 2.000 zł. Oborniki śląskie, tel. 071/310-21-97 
CIĄGNIK OGRODNICZY HAKO, 1995 r., 1350 ccm, diesel,
3 kołowy, hak, I właściciel, pompa hydrauliczna, kosiarka, 
stan b. dobry, • 13.000 zł. Paczków, tel. 077/431-64-29, 
0604/27-99-38
CIĄGNIK URSUS 25,1975 r. stan dobry, - 3.000 zł. Chró- 
snik, tel. 076/844-31-92
O  CIĄGNIK URSUS 411,1971 r. cena • 6.000 zł, dmu

chawa do siana, komplet rur, silnik 11 kV, cena •
1.200 zł, rozrzutnik obornika, 2-oslowy, stan b. 
dobry, cena • 4.000 zł. Jawor, tel. 076/870-09-07 
84014631

CIĄGNIK URSUS C-328, - 3.600 zł. Zagrodno, tel. 
076/877-35-79
CIĄGNIK URSUS C-328,1964 r., po remoncie silnika, zare
jestrowany, • 7.000 zł. Czerna, gm. Nowogrodziec, tel. 
075/736-32-96 .
CIĄGNIK URSUS C-328.1964 r., 1960 ccm, stan technicz
ny idealny, nowe opony i akumulatory, dużo części zamien
nych, zarejestrowany, przegląd do 04.2002 r, - 10.000 zł. 
Niwnica, tel. 077/435-43-08.0608/84-60-64 
CIĄGNIK URSUS C-328,1966 r. maska modelu C-330, 2 
kabiny * przyczepa D44, stan idealny, • 10.000 zł. Wrocław, 
tel. 355-02-32,0501/25-40-55 
CIĄGNIK URSUS C-330 po remoncie silnika, przedniego 
zawieszenia, stan dobry, - 9.000 zł. Legnica, tel. 
076/866-44-37
CIĄGNIK URSUS C-330,1969/86 r., stan techniczny dobry,

wymieniony ąjlnik, przegląd do 02.2002 r. • 7.900 zł, w rozli
czeniu może być ciągnik sam^jeseLw cenie do 2.000 zł. 
Korfantów, woj. opolskie, tel. ÓśÓ4/7.9-23r40 «
CIĄGNIK URSUS C-330,1978 r. zarejestrowany, i właści
ciel, niemalowany, - 7.800 zL  Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/818-13-67 ,
CIĄGNIK URSUS C-330,1979 r. z kabiną, - 6:500 zł. Lgbin, 
tel. 0608/43-48-86
CIĄGNIK URSUS C-330, 1980 r. do remontu. • 6.000 zl. 
Stefanowice, tel. 074/858-54-73 
CIĄGNIK URSUS C-330,1980 r. I właściciel, mało eksplo

atowany, stan dobry + sprzęt, - 9.500 zł. Żary, tel. 
068/375*92-90,0601/43-49-09 
CIĄGNIK URSUS C-33Q, 1982 r. I właściciel, • 10.000 zł. 
Głogów, tel. 0608/36-62-79 ••
CIĄGNIK URSUS C-330,1990 r. stan b. dobry, - 14.500 zł. 
Gierałtów, tel. 075/736-81-97
CIĄGNIK URSUS C-355 stan dobry, uszkodzony blok, duża 
czeska kabina, • 3.500 zł. Wykroty, tel. 0604/88-76-83 
CIĄGNIK URSUS C-360 stan b. dobry, kabina duża, po re
moncie, - 7.000 zł. Józef Raczek, 57-300 Ruszowice 14, gm. 
Kłodzko
CIĄGNIK URSUS C-360,1978 r., 3120 ccm, stan b. dobry •
10.300 zł. Niegosławice, tel. 068/378-11-71 
CIĄGNIK URSUS C-360,1980 r. zarejestrowany, stan do
bry, • 7.000 zł. Jankowice Wielkie, tel. 077/415-62-29 po 
godz. 19
CIĄGNIK URSUS C-360,1980 r. stan dobry, w ciągłej eks
ploatacji, • 4.500 zł. Kluczbork, tel. 0502/24-24-80 
CIĄGNIK URSUS C-360,1980 r. stan b. dobry, • 6.500 zł. 
Zawiść; tel. 077/469-80-95,0601/88-50-19 
CIĄGNIK URSUS C-360,1980 r. duża oszklona kabina, nowe 
koła 4 szt., nowe baterie, zarejestrowany, stan idealny, - 8.500 
zł. Żary, tel. 068/375-92-90,0601/43-49-09 
CIĄGNIK URSUS C-360,1982 r. kwadratowa kabina, mięk
ki przód, stan b. dobry,.- 8.000 zł. Zawada, tel. 062/785-01-61 
CIĄGNIK URSUS C-360,1982 r. 4 nowe opony, instalacja, 
kabina oszklona, na 2 strony otwierana, zarejestrowany, - 

' 8.200 zł. Żary, tel. 068/375-92-90,0601/43-49-09 
CIĄGNIK URSUS C-360, 1982 r. + przyczepa Piławka, -
8.000 zł. Srebrna Góra. tel. 0603/31-25-66
CIĄGNIK URSUS C-360,1983 r., I właściciel, po przeglą
dzie, stan b. dobry, - 7.500 zł. Józef Gajewski, Gnojna 25, 
gm. Grodków
CIĄGNIK URSUS C-360,1983 r. z kabiną, opony 50%, stan 
dobry, • 10.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0609/28-43-66 
CIĄGNIK URSUS C-360,1984 r. żółty, szeroka kabina pród. 
czeskiej, nowe akumulatory i opony przednie i tylne, po prze
glądzie, po malowaniu, miękka oś przednia, • 8.900 zt. Zie
lona Góra, tel. 068/323-36-90,0607/16-88-43 
CIĄGNIK URSUS C-360, 1984 r. stan b.dobry, - 8.500 zł. 
Namysłów, tel. 077/410-04-71 
CIĄGNIK URSUS C-360,1985 r. z silnikiem Zetor 5211, kom
bajn zbożowy, - 9.000 zł. Szczawin, tel. 071/392-80-08 
CIĄGNIK URSUS C-360,1986 r. gotowy do pracy, - 6.900 
zł. Lubsza, tel. 077/411-86-40 
CIĄGNIK URSUS C-360 3P, 1987 r. stan b. dobry. - 8.500 
zł. Wądroże Wielkie, tei. 076/887-44-11 
CIĄGNIK URSUS C-360 3P, 1988 r. po remoncie kapital
nym, stan b. dobry, * 10.500 zł. Gorzupia, gm. Krotoszyn, 
tel. 062/721-19-81,0603/24-78-32 
CIĄGNIK URSUS C-362,1985 r. po kapitalnym remoncie, •
10.500 zł. Tuchola Żarska, tel. 068/457-99-00 
CIĄGNIK URSUS C-385,1976 r. sprawny, zarejestrowany, 
- 8.000 zł. Strzelin, tel. 0602/50-78-40 
CIĄGNIK URSUS C-385,1978 r. stan b. dobry, zarejestro
wany, -10.500 zł. Jankowice Wielkie, tel. 077/415-62-29 po 
godz. 19
CIĄGNIK URSUS C-385,1979 r. po remoncie kapitalnym 
silnika, - 9.500 zł. Proboszczów, teł. 076/877r50-27, 
0607/20-71-59
CIĄGNIK URSUS C-385,1980 r. 4-cyiindrowy, stan dobry, -
12.000 zł. Kłodzko, tel. 074/871-46-59
CIĄGNIK URSUS C-385,1980 r. po remoncie, techn. spraw
ny, - 9.800 zł. Paczków, tel. 077/431-72-35 
CIĄGNIK URSUS C-385,1981 r. silnik U-912, nowe akumu
latory, opony przednie, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, 
-12.400 zł. Brenno. 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, z pługiem
4-skibowym .grudziądzkim”, - 12.400 zł. Kalisz, tel. 
062/764-92-54 po 20
CIĄGNIK URSUS 04011,1968 r. atrakcyjny wygląd, stan 
dobry, • 5.300 zł. Siedliska 9, gm. Miłkowice, tel. 
076/887-14-06
CIĄGNIK URSUS C-4011,1969 r. silnik po remoncie, - 5.000 
zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-47-05 lub 0608/26-55-22 
CIĄGNIK URSUS C-4011,1969 r. w całości lub na części, 
po remoncie silnika, skrzyni, nowa pompa wtryskowa, nowe 
opony, - 3.200 zł. Żelazno, gm. Kłodzko, tel. 0606/21 -47-22 
CIĄGNIK URSUS C-4512,1994 r. stan b. dobry, komforto
wa kabina, przebieg mtg, • 29.900 zł. Domaniów, tel. 
071/302-71
CIĄGNIK URSUS U-1014,1982 r. stan techn. dobry,20.000 
zł. Środa śląska, tel. 071/317-08-78 
O  CIĄGNIK URSUS U-1201, - 13.200 zł. Krasowice 

k. Namysłowa, tel. 077/410-17-07 01024981 
CIĄGNIK URSUS U-1201,1980 r. po remoncie kapitalnym, 
-16.500 zł. Legnickie Pole. tel. 076/858-22-49 
CIĄGNIK URSUS U-1212,1982 r. 4x4 ♦ Tur 5, razem lub 
osobno, stan dobry, - 24.000 zl. Udanin, tel. 076/870-93-08 
CIĄGNIK URSUS U-1222,1990 r. stan b. dobry, - 30.000 zł 
lub zamienię na VW Passata, TD. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/817-34-16
CIĄGNIK URSUS U-1614,1992 r. przeb. 1040 mtg, wersja 
fińska, z Agromy, stan b. dobry, - 55.000 zł. Góra, tel. 
065/544-75-93.0503/79-77-05 
CIĄGNIK URSUS U-912, 1984 r. stan dobry, - 11.500 zł. 
Jawor, tel. 0607/11-78-28
CIĄGNIK URSUS U-912,1984 r. sprawny, - 12.200 zł. Lub
sza, tel. 077/411-86-40,0602/36-57-42 
CIĄGNIK URSUS U-914,1985 r., - 24.000 zł. Wrocław, tel. 
0609/27-42-67
CIĄGNIK URSUS U-914,1985 r. z ładowaczem Tur 5, tech
nicznie sprawny, • 22.500 zł. Strzelin, tel. 0602/50-78-40 
CIĄGNIK WŁADIMIREC T 25 przebieg 5600 mtg, zapaso
we tuleje, tłoki, brony, radła, pług, siewnik, przyczepa, ko
siarka do trawy, • 6.300 zł. Dziadowa Kłoda, tel. 
062/785-17-05
CIĄGNIK WŁADIMIREC T-25,1978 r. stan dobry. - 5.500 
zł. Kobyla Góra, tel. 062/731-67-81. wieczorem 
CIĄGNIK WŁADIMIREC T 25, 1981 r. kabina,' oryginalny 
lakier, stan dobry, - 5.500 zł. Głogów, tel. 076/831-56-75 
O  CIĄGNIK ZETOR „30” nowe opony, stan dobry, 

cena do uzgodnienia. Chwalimierz 42 koło Śro
dy Śląskiej 01026331 

CIĄGNIK ZETOR 12R45,1992 r. przebieg 2.000 mtg, nowa, 
komfortowa kabina, stan b. dobry, • 35.000 zł. Opole, tel. 
0606/63-35-67
CIĄGNIK ZETÓR 10145,1987 r., turbo przedni napęd, ko
paczka, • 25.000 zl. Kłodzko, tel. 0602/69-90-51.
CIĄGNIK ZETOR 12045, 1982 r., - 22.500 zł. Jarocin, tel. 
0600/23-55-83
CIĄGNIK ZETOR 12145 nowe akumulatory, nowe serwo,

przedni napęd, stan dobry, - 19.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/871-50-41 r*: ’ f
CIĄGŃIKZETOR1-2145,1986 r. 4x4, - 28.900 zł. Wambie
rzyce, woj. wałbrzyskie, tel. 0601/18-38-25 
CIĄGNIK ZETOR 12245,1994 r. 4x4, - 46.000 źł. Wambie
rzyce, woj. wałbrzyskie, tel. 0601/18-38-25 
CIĄGNIK ZETOR 16145,1988 r. przedni napęd, nowe opo
ny, stan idealny, • 32.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 0602/69-90-51 
CIĄGNIK ZETOR 16145,1991 r., 3 tys. km, ogumienie nowe, 
komfortowa kabina, - 37.000 żł. Kałków, gm. Otmuchów, tel. 
077/435-73-08 . ^
CIĄGNIK ZETOR 16245,1990 r. stan b. dobry, - 38.000 zł 
lub zamienię na kombajn zbożowy. Zgorzelec, teł. 
0608/82-63-26
CIĄGNIK ZETOR 3011 MAJOR, 1963 r., 2340 ccm. stan 
techn. dobry, nowe opony, kpi. dokumentacja, dowód reje
stracyjny, - 4.000 zł. Niwnica, tel. 077/435-43-08, 
0608/84 6̂0-64 ..
CIĄGNIK ZETOR 5211,1991 f*2 sztuki, czerwone, przeb. 
1600 mtg, mało używane, przystosowane do uprawy w mię- 
dzyrzedziach, stan b. dobry, cena - 16.000 zł/sztuka. Lwó
wek Śląski, tel. 0605/15-35-06,0607/06-07-71 
CIĄGNIK ZETOR 6711, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 
071/317-01-73,0608/82-79-64 
CIĄGNIK ZETOR 7011, 1984 r. nowe opony, po remoncie 
osi przedniej' • 13.500 zł. Szymonki, gm. Jutrosin, telr 
065/547-22-79
CIĄGNIK ZETOR 7011,1984 r„ - 12.600 zł. Wambierzyce,
woj. wałbrzyskie, tel. 0601/18-38-25
CIĄGNIK ZETOR 7211,1992 r. 2000 mtg, stan b. dobry, •
26.500 zl. Krzywiń, tel. 065/513-41-26
CIĄGNIK ZETOR 7245, 1986 r. po remoncie, • 20.000 zł.
Duszniki Zdrój, tel. 0603/63-12-95
CIĄGNIK ZETOR 7245,1989 r., • 24.700 zł. Mściwojów, tel.
076/872-82-47
CIĄGNIK ZETOR 7245,1993 r. czerwony, przeb. 2000 mtg, 
mało używany, przedni napęd, - 32.000 zł. Lwówek śląski, 
tel. 0605/15-35-06,0607/06-07-71 
CIĄGNIK ZETOR 8011,1973 r. silnik po wymianie w 86 r, -
11.000 zł. Nysa. tel. 077/435-75-64.0602/53-92-60 
CIĄGNIK ZETOR 8011,1976 r. techn. sprawny, po lakiero
waniu, stan dobry, - 8.500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-84-05
CIĄGNIK ZETOR 8011,1976 r., - 11.500 zł. Wambierzyce, 
woj. r̂ałbrzyskie, tel. 0601/18-38-25 
CIĄGNIK2ET0R 8011,1978 r. stan dobry, -10.000 zl. Kłodz
ko. tel. 074/867-75-28 7* ..
CIĄGNIK ZETOR 8011, 1980 r. komfortowa kabina, stan 
opon i podzespołów dobry, - 9.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 
0605/26-85-00
CIĄGNIK ZETOR 8111,1979 r. nowe opony tylne, nowa pom
pa wtryskowa, podwyższona kabina, -12.000 zł. Stary śle- 
szów, tel. 071/311-45-55
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 MAJOR MAJOR. 1964 r. z kabiną, po re
moncie kapitalnym (faktura), nowe opony, stan b. dobry, •
5.400 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-38-76
O  CIĄGNIKI: MTZ 550,1984 r. - 8.000 zł; MTZ 50, 

1982 r., z ładowaczem z przodu - 8.000 zł; Claas,
3.5 t podnoszenia - 12.000 żł. Ceny z VAT*em., 
tel. 075/731-63-14, 0607/09-05-72 01026171

CZYSZCZALNIA DO ZBOŻA PETKUS K-541, stan b. do
bry, - 3.700 zł. Jawor. tel. 0607/11-78-28 
CZYSZCZALNIA DO ZBOŻA PETKUS K531, • 1.200 zł. Szo
nów, gm. Prudnik, tel. 077/437-18-16 
DESZCZOWNIA wydajność 1200 l/min, diesel ♦ 700 m rur, •
19.000 zł. Wińsko, tel. 071/389-84-84,0601/75-65-75 
DMUCHAWA DO SIANA bez silnika, • 700 zl. E. Urban,
57-340 Duszniki Zdrój, Polne Domy 10, gm. Szczytna 
DMUCHAWA DO SIANA z przystawką do ciągnika, • 1.000 
zł. Mysłaków, gm. Marcinowice, tel. 074/850-58-94, 
0605/74-65.-50
DMUCHAWA DO SIANA kopaczka, - 500 zł. Strzegom, tei. 
074/649-18-68 .
DMUCHAWA DO SIANA I SŁOMY z silnikiem, • 500 zł. Pro
chowice. tel. 076/858-42-47
DMUCHAWA DO SIANA I SŁOMY techn. sprawna, napę
dzana od ciągnika, • 300 zl. Świdnica, tel. 0605/41 -66-78 
DMUCHAWA DO ZBOŻA stan b. dobry, kpi. • 1.500 zł. Głu
chołazy, tel. 077/438-71-29
DMUCHAWA DO ZBOŻA 11 lub 7.5 kW, stan dobry, duża, -
2.000 zł. Bielawa, tel. 071/315-72-02
DMUCHAWA DO ZBOŻA duża. - 3.800 zł. Góra, tel. 
065/544-75-93.0503/79-77-05 
DMUCHAWY DO ZBOŻA, - 1.200 zł. Przedborów, tel. 
062/731-03-99,0608/83-18-71 .
DO JARKA ALFA-LAVAL przewoźna, z przystawką, 2-kon- 
wiowa, - 1.500 zł. Gołostowice, tel. 071/392-64-73 
DOJARKA ALFA-LAVAL przewodowa, • 2.000 zl. Gostyń, 
tel. 065/572-36-84
GLEBOGRYZARKA prod. polskiej, ciągnikowa, szer. 165 cm, 
stan b. dobry, - 1.200 zł. Kalisz, tel. 062/751-0842 
GLEBOGRYZARKA + ciągnik ogrodniczy, cena - 900 zł. Ole
śnica, tel. 071/398-51-61
GLEBOGRYZARKA szer. robocza 2 m, • 1.800 zł. Oleśni
ca, tel. 071/314-85-24
GLEBOGRYZARKA ogrodnicza, prod. niemieckiej, duża -
600 zł. Psary, tel. 071/387-86-26
KOLUMNA DO PAROWANIA ZIEMNIKAÓW, 1985 r., • 4.000
zł. Oleśnica, tel. 071/314-93-78 po godz. 20
KOMBAJN DO BURAKÓW stan dobry. - 2.000 zl lub za-
mienię. Borek Strzeliński, woj. wrocławskie, tel.
0601/14-69-02
KOMBAJN DO BURAKÓW BELRIOT 1-rzędowy, - 2.000 
zł. Gorzupia Krotoszyna, tel. 062/721-19-75, 
0503/98-38-58
KOMBAJN DO BURAKÓW KLEINE 1-rzędowy, gotowy do 
pracy - 3.000 DEM + opłaty. Żagań, tęl. 0600/85-20-69 
KOMBAJN DO BURAKÓW KLEINE 5003,1990 r. automat 
z orkanem, stan b. dobry, - 7.500 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-85-11
KOMBAJN DO BURAKÓW KLEINE 50002, 1992 r. żółty, 
stan b. dobry, • 6.000 zł. Węgry, gm. Żórawina, tel. 
0606/57-74-70
KOMBAJN DO BURAKÓW NEPTUN 2413 firmy Klaine, ga
rażowany, mało używany, stan b. dobry, - 4.500 zł. Strze
gom, tel. 074/855-72-26,074/855-72-34,0606/32-06-40 
KOMBAJN DO BURAKÓW NEPTUN, 1980 r., - 3.000 zl. 
Stary Śleszów, tel. 071/311-45-75 
KOMBAJN DO BURAKÓW NEPTUN412,1988 r.. mało uiy- 
wany, kopał ok. 4 ha rocznie, I właściciel, stan dobry, - 8.000 
zł. Dziadowa Kłoda, tel. 062/785-93-19 po godz. 20 
KOMBAJN DO BURAKÓW ORLIK, - 650 zł lub zamienię 
na przyczepę, może być do małego remontu. Jakuszowa, 
tel. 076/871-82-77
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW, 1983 r., • 4.500 zł lub za
mienię na Fiata 126p albo siewnik zbożowy. Tokary, tel. 
063/288-61-57 po godz. 20
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW ANNA II, - 5.000 zł. Chwa- 
łów, tel. 071/390-63-30
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW ANNA, 1987 r. stan b. dobry,
-15.000 zł. Głubczyce, tel. 077/485-77-71
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW BOLKO, 1995 r.. stan b.,do-
bry, - 15.500 zł. Żagań, tel. 068/377-25-75

0  KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW GRIMME 1-rzędowy, 
z sortownią; rototiler, 3 m; siewnik do kukurydzy 
Klein, z nawozem, 6-rzędowy,skladany; siewnik 
do buraków Becker. Podgaj 44, tel. 071/346-28-91 
02020881

KOMBAJN DÓ ZIEMNIAKÓW GRIMME, techn. sprawny, •
5.000 zl. Gorzuchy, gm. Szczytniki, tel. 062/762-71-50 
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW GRIMME SL 800, 1988 .̂ z 
bocznym wykopem, - 15.000 zł oraz drugi, 1990 r.. wykop 
boczny z sortownikiem, - 16.000 zł. Podgaj, tel. 
071/346-18-88
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW GRIMME, 1990 r., • 18.000 
zł. Podgaj. tel. 0601/54-39-31
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW KARLIK, 1990 r. stan b. do
bry, -11.000 zł lub zamienię na samochód. Ząbkowice Ślą
skie. tel. 074/817-34-16
KOMBAJN ZBOŻOWY, 1984 r. prod. zachodniej7kosa 3.6 
m, silnik'150 KM, chwytacz kurzu i bukownik, stan b. dobry, 
• 14.000 zł. Gorzuchy, gm. Szczytniki, tel. 062/762-71-50 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z0-40, SW-400, turbo D 
techn. sprawny, po wymianie silnika, garażowany, • 8.000 zł 
lub zamienię. Nawojów Łużycki, tel. 075/721-72-88 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1978 r., stan silnika i 
ogólny dobry, przygotowany do pracy, dużo nowych części, 
-12.000 zł. Stachowice, tel. 074/850-25-82,850-25-20 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-050,1978 r., • 10.000 zl. 
Strzelin, tel. 0606/16-34-65 sekretarka 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1981 r. stan b. dobry, 
po remoncie w 1999 r, - 21.000 zł. Żary, tel. 0608/08-24-78 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, 1983 r. kabina, szerokie koła, 
po remoncie silnika, stan dobry, - 17.500 zl. Jawor, tel. 
076/872-83-84
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, 1984 r., - 22.000 zł. Kukli- 
ce, gm. Kobierzyce, tel. 071/311-11-02 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056, 1984 r. stan dobry, 
gotowy do pracy, -16.500 zł. Ratno Dolne, woj. wałbrzyskie, 
tel. 0603/63-12-95
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z056. 1984 r. I właściciel, 
mało używany, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-03-25 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1986 r. bez kabiny, 
stan b. dobry, orkan, dmuchawa, - 27.000 zł. Kąty Wr., tel. 
0604/31-52-39
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1986 r. szerokie koła, 
heder na sprężynach, bez kabiny i szarpacza, - 26.000 zł 
lub zamienię na ciągnik Ursus C-330,363, U-912, MF 255. 
Piechowice, woj. jeleniogórskie, tel. 0606/50-99-68 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1986 r. szerokie koła, 
heder na sprężynach, bez kabiny i szarpacza, - 26.000 zł 
lub zamienię. Kamila Grutkowska, 55-080 Pełcznica 16, gm. 
Kąty Wrocławskie
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON GIGANT Z-083,1987 r., ga
rażowany, heder 4.80 m, na sprężynach, komfortowa kabi
na, nowa chłodnica, pasy, akumulatory i opony, silnik Ley
land, po remoncie w 98 r., stan b. dobry, • 38.000 zł. Pęko- 
szów, gm. Kotla, tel. 076/831-85-52 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD Z-058, 1986 r. z 
szarpaczem słomy, 1997 r., techn. sprawny, - 28.700 zł. Mści
wojów, tel. 076/872-82-47 r 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD, 1987 r. rozdrab- 
niacz słomy, stan b. dobry, • 35.000 zł-,.Pszenno, tel. 
074/851-93-04,0502/43-39-37 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD Z058,1989 r. sil
nik na gwarancji, • 36.500 zł. Bielawa, tel. 0605/65-31'-56 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD, 1996 r. + siecz
karnia, stan b. dobry, • 84.000 zł. Ożarów, gm. Częstocho
wa, tel. 0603/20-76-45
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON SUPER ZO-56, SW-400, po 
remoncie kapitalnym, nowe opony, nowe akumulatory, sita, 
pompa paliwa i wody, głowica, wały, łożyska, filtr, • 17.500 
zł. Stary Wiązów, tel. 071/796-11-95 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON SUPER. 1986 r., sw-400, 
Z056, kabina, szarpacz, - 34.000 zł. Kielcza, tel. 
077/463-68-15
KOMBAJN ZBOŻOWY CASE 1460.1988 r. heder 4,25 m, -
53.000 zł. Bolków, tel. 075/741-34-25,0601/75-55-78 
KOMBAJN ZBOŻOWY CASE III 2188.1996 r., kosa do ku
kurydzy, 6-rzędowa, - 220.000 zł. Opole. tel. 077/457*7345 
wewn. 232
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS 108 SL. 1993 r. szer. hede- 
ra 5,10 m, przystawka do.rzepaku, możliwość dokupienia, 
przystawka do kukurydzy, stan b. dobry, • 90.Q00.zł. Brzeg, 
tel. 077/416-96-88
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS COLUMBUS silnik do re
montu, • 2.200 zl. Mochów, tel. 077/437-3649 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS CONSUL, 1985 r. szer. ro
bocza 3 m oraz sieczkarnia, • 16.600 zl. Borów, gm. Strze
lin, tel. 0607/08-83-99
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS COSMOS, 1986 r. szer. ro
bocza 2.4 m, sieczkarnia, - 10.500 zł. Jordanów, tel. 
071/316-12-82
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR, 1980 r. z ka
biną, sieczkarnia, heder 3,9 m, - 27.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/81-1846
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR, 1985 r. z ka
biną, sieczkarnią, heder 4,6 m, • 39.000 zł. Wrodaw, tel. 
0501/81-1846
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR 86,1986 r., -
60.000 zł. Podgaj, tel. 071/346-18-88
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS EUROPA, diesel deutz szer. 
robocza 2.2 m, silnik do małego remontu, - 4.200 zł. Siedli
ska 9, gm. Miłkowice, tel. 076/887-14-06 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS EUROPA. 1975 r. szer. 2.4 
m, stan dobry, - 7.500 zł lub zamienię na sprzęt rolniczy. 
Gierałtów, tel. 075/736-81-97
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS MERKATOR kosa 3.60 m. 
silnik 6-cylindrowy Perkins, kabina, ścinacz słomy, import z 
Danii, stan dobry, -17.000 zł. Wierzbno, tel. 062/733-29-38, 
0601/56-02-73
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS MERKATOR 50.1980 r.. -
18.000 zl. Podgaj. tel. 071/346-18-88
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS MERKURY. 1974 r. z siecz- 
kamią, heder 2,2 m, odbiór w Niemczech, 100 KM od grani
cy - 2.300 DEM. Jurków, tel. 076/817-22-19,0602/88-08-99 
KOMBAJN ZBOŻOWY FAHR M-66, 1978 r.. deutz. silnik 
chłodzony powietrzem, heder 2.6 m * rozdrabniacz słomy, 
stan idealny, - 11.000 zł. Uciechów, gm. Odolanów, tel. 
0606/40-61-05
KOMBAJN ZBOŻOWY FAHR 1200,1986 r. szer. robocza
3.6 m, sieczkarnia, - 22.000 zł. Borów, gm. Strzelin, tel. 
0607/08-83-99
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E512. 1976 r. he
der 6 m, stan dobry. - 9.000 zł. Lubań, tel. 075/722-19-03 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512.1976 r. sie
kacz do słomy (92 r.). dużo nowych części, po kapitalnym 
remoncie silnika, stan dobry, - 11.000 zł. Siekierczyn, tel. 
0601/75-50-19
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512. 1976 r. z 
sieczkarnią, kosa, • 11.000 zł. Wolibórz, tel. 074/872-12-68 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512. 1978 r. 2 
sztuki • 9.000 zł/szt. lub zamiana na beczkowóz o poj. 10.000
1 lub opryskiwacz o poj. 2.000 I. SlaboroWice, tel. 
062/733-89-35
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 512,1979 r., - 9.000
zl. Kłodzko, tel, 074/867-75-28
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512, 1980 r.. -
12.000 zł. Miłowice. tel. 077/437-6042
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512, 1983 r. he

der 4 m, kabina, silnik IFĄ, 4-cylindrowy, -10.500 zł. Opole, 
tół. 0502/13-9242 f*  V .' - 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512,1984 r. mało 
używany, stan dobry, heder 4.2 m, kabina, zielony, -14.500 
zl. Kamienna Góra, tel. 0609/4442-29 - V  '
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 512, 1984 .r, Stan 
dobry, -12.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-75-28v 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-514, 1984 r., -
20.000 zł. Miłowice, tel. 077/437-6042
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512. 1984 r., -
14.000 zł. Stolec, tel. 074/815-91-18
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 516B, 1984 r. 
techn. sprawny, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/796-14-46, 
0606/10-12-72
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512,1984 r.. bez 
sieczkami, heder 4.2 m. stan dobry, - 12.000 zł. Zębowice, 
tel. 076/871-02-38
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512,1985 r. stan 
b. dobry. -14.500 zł. Siekierczyn, tel. 075/722-17-75 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRfFT-512,1985 r. stan b. 
dobry, • 11.500 zł. Duszniki Zdrój, tel. 0603/63-12-95 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-514.1985 r„ stan 
dobry, przygotowany do pracy, heder, przystawka do rzepa
ku E-512. - 23.000 zł. Paczków, tel. 077/431-74-07 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512. 1986 r„ z 
rozdrabniaczem słomy, + kpi. sit, - 16.500 zł + VAT. Opole, 
tel. 0602/6742-64
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512,1986 r., stan 
techniczny i wizualny b. dobry, - 15.000 zł. Duszniki Zdrój, 
tel. 0602/69-90-51
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 515,1986 r. stan 
b. dobry, - 22.500 zł. Siekierczyn, tel. 0601/75-50-19 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512, 1986 r.. -
13.900 zł. Wambierzyce, woj. wałbrzyskie, tel. 0601/18-38-25 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-514, 1986 r., -
22.000 zł. Wambierzyce, woj. wałbrzyskie, tel. 0601/18-38-25 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514, 1987/89 r., 
turbo D 4-cylindrowy, 2 sezon w Polsce, heder 5.84.2, siecz
karnia, stan idealny, - 36.000 zł. Biała, gm. Chojnów, tel. 
076/818-17-50
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514,1988 r, stan 
b. dobry, - 24.500 zł. Siekierczyn, tel: 075/722-17-75 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 514,1988 r. stan b. 
dobry, - 24.000 zł. Kłodzko, tel. 0603/63^2-95 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514,1988 r. he
der 4.2 m, stan b. dobry, • 23.000 zl. Kłodzko, tel. 
0605/26-85-00
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT MDW 517,1989 r. 
zdekompletowany, - 6.500 zł. Wschowa, tel. 065/540-33-21, 
0603/56-76-92
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 514 MDW, 1989 r., 
stan idealny, nowy model, nowe opony, atrakcyjny wygląd, •
29.000 zł + VAT. Ratno Dolne. tel. 074/871-28-29. 
0603/71-67-11
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E514 MDW. 1989 
r. 1000 mtg, z siekaczem do słomy, 1997 r.. stan b. dobry, -
32.000 zl. Siekierczyn, woj. jeleniogórskie, tel. 0603/64-04-37
0  KOM BAJN ZBOŻOW Y FORTSCHRITT E 514 

MDW, 1990 r., jasnozielony, sieczkarnia + kom
puter, heder 4.20 m, kombajn po głównej napra
wie, wszystkie zużyte części wymienione, po la
kierowaniu (jak nowy), gotowy do żniw, - 36.000 
zł. Chojnów, tel. 076/818-17-50 84014971

KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT MDW-524.1991 r„
- 46.000 zł. Wambierzyce, woj. wałbrzyskie, tel. 
0601/18-38-25
KOMBAJN ZBOŻOWY INTERNATIONAL 953.1982 r. he
der 4 m. szarapacz słomy, silnik 6-cylindrowy, 140 KM,'-
18.800 zł. Jawor. tel. 076/871-87-30,0608/47-35-53 
KOMBAJN ZBOŻOWY JOHN DEERE 960,1980 r. ż  siecz
karnią, • 19.000 zł. Podgaj 38, tel. 071/346-18-88 
KOMBAJN ZBOŻOWY JOHN DEERE 430, 1982 r. heder
2.7 m, -10.000 zł. Jawor, tel. 076/871-87-30 
KOMBAJN ZBOŻOWY JOHN DEERE 9.55, 1984 r. heder
4.5 m, stan dobry, - 35.000 z ł.., tel. 0607/67-03-53 
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON M31, V4, die
sel 2 m kosa, stan dobry, 3-sezony w kraju, katalogi części, 
możliwość załatwienia transportu • 7.500 zł. Nowa Wieś Gro
dziska, tel. 076/877-57-53
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON. diesel kosa 
2 m, stan b. dobry, - 10.000 żł. Nowogrodziec, tei. 
075/731-73-63 po 20
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON RS 40.1996 
r. z sieczkarnią, heder 6,20 m. - 150.000 zl + VAT. Kłodzko, 
tel. 074/867-75-28
KOMBAJN ZBOŻOWY NEW-HOLLAND, 1980 r. szer. 3.6 
m, - 17.000 zł. Głogów, tel. 076/831-73-24 
KOMBAJN ZBOŻOWY VISTULA stan dobry. - 2.800 zł. Łub
niany, tel. 077/421-53-28
KOSA SPALINOWA MACULLO silnik 1.5 KM. profesjonal
ny kij, 2-letnia, - 500 zł. Borów, tel, 074/858-62-30 po godz. 19 
KOSA SPALINOWA MATCHULLAS 4-letnia, silnik 1,5 KM,
- 500 zł. Bronów, tel. 074/858-62-30 po godz. 19
KOSA SPALINOWA 2 sztuki • 350 zł/szt. Siemianów, tel. 
071/393-31-63
KOSIARKA DO TRAWY żyłkowa, .Homelite", ręczna, nowa,
1 raz używana, -  500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0608/52-62-31
KOSIARKA DO TRAWY. Brix .traktorek”, 11 KM. • 2.000 zł. 
Krośnice, tei. 0606/3841-06
KOSIARKA DO TRAWY SPALINOWA samobieżna, silnik
Brigss-Straton, z koszem. - 370 zł. Legnica, tel.
076/854-83-79.0604/0541-72
KOSIARKA DO TRAWY elektryczna, z koszem, • 100 zł.
Lubin, tel. 076/846-71-05,0605/15-12-53
KOSIARKA DO TRAWY HUSQVARNA H-8, benzyna 8 KM.
1 nóż, szer. koszenia 75 cm, bez kosza. - 1.500 zł. Nowa 
Sól, tel. 0601/74-92-11
KOSIARKA DO TRAWY .traktorek”, 12 HP, z koszem, • 2.500 
zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-61 
KOSIARKA DO TRAWY kosa .Robin”, profesjonalna. • 750 
zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-61 
KOSIARKA DO TRAWY bębnowa, z waicem, benzyna, sa
mojezdna, - 500 zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-61 
KOSIARKA DO TRAWY spalinowa, na żyłkę, 2-letnia, uży
wana jeden sezon, • 400 zł. Opole, tel. 0607/33-91-80 
KOSIARKA DO TRAWY, do skarp, rowów, poboczy, -13.000 
zł. Pępice 77a, gm. Brzeg, tel. 077/412-39-39 
KOSIARKA DO TRAWY elektryczna, z koszem, stan ideal
ny, • 170 zl. Prusice, tel. 0609/49-86-62 
KOSIARKA DO TRAWY, • 100 zł. Wrocław, tel. 
071/364-54-01
KOSIARKA DO TRAWY elektryczna. -100 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/815-76-12 do godz. 15. 810-53-62 po 
godz. 17.0603/46-09-74
KOSIARKA DO TRAWY, 1995 r., 4-suw. 15 KM, .traktorek” . 
Rally, 4 biegowa + wsteczny, 2 noże, rozruch, 12V akumula
tor, stan b. dobry • 1.500 zl. Jelenia Góra, tel. 075/752-16-58 
KOSIARKA LISTWOWA OSA, • 600 zl. Miłocice Małe. gm. 
Jelcz-Laskowice. tel. 071/318-61-05 po godz.17 
KOSIARKA LISTWOWA. benzyna 80 cm, • 500 zł..Oleśni
ca, tel. 071/398-51-61
O  KOSIARKA MTD 698,20 r.,, ,  spalinowa, kupio

na w sklepie, 2-letnia, 5 KM Ouantum, napęd, roz-
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rusznik elektr., centralna regulacja koszenia . 
Siechnice, tel. 071/311-54-68 02020701

KOSIARKA POKOSOWA listwowa, spalinowa, z napędem, 
firmy Hako, szer. robocza noża 115 cm, - 950 zł. Chełmiec, 
tel. 076/870-88-25
KOSIARKA POKOSOWA, 1986 r. stan dobry, nowe akumu
latory. - 4.500 zł. Włochy, tel. 077/419-43-12,0606/29-99-85 
KOSIARKA POKOSOWA FORTSCHRITT 303, 1991 r. do 
rzepaku i trawy, - 7.500 zł. Siekierczyn, tel. 075/722-14-38 
KOSIARKA ROTACYJNA Z+R 165, - 600 zł. Czadrów 122, 
tel. 075/746-14-92,0602/50-46-20 wieczorem 
KOSIARKA ROTACYJNA Z-042 2001 r., nie używana, na 
gwarancji, I właściciel, 2-bębnowa, duża, prod. polskiej, -
2.400 zł. Działosza, gm. Syców, tel. 0606/39-25-77 
KOSIARKA ROTACYJNA ZTR 165 prod. czeskiej. - 2.000 
zł. Łubniany, tel. 077/421-51-58 
KOSIARKA ROTACYJNA stan dobry, -1.450 zł. Opole, tel. 
077/457-56-89 po godz. 18
KOSIARKA ROTACYJNA prod. niemieckiej, stan b. dobry, •
1.700 zł. Wiązów, tel. 071/393-11-82 
KOSIARKA ROTACYJNA, 1989 r. po remoncie. -1.100 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/734-20-76 
KOSIARKA SAMOJEZDNA NOVOTRACK traktorek, silnik 
11 KM, rozrusznik, 4-biegowa, szer. koszenia 110 cm. - 2.500 
zł. Legnica, tel. 0501/76-82-93 
KOSIARKA SAMOJEZDNA ciągnik, prod. niemieckiej, sil
nik 4-suw, starter, światła, 7 biegów, - 2.500zł. Legnica, tel. 
076/854-28-70
KOSIARKI DO TRAWY używane, sprawne, • 50 zł. Nowe 
Miasteczko, tel. 0608/45-88-18 
KOSIARKI DO TRAWY elektryczne - po 150 zł, spalinowe • 
300 żł. Paszowice, tel. 076/870-14-51 
KULTYWATOR brony 3-polowe, przyczepa D-47A, sprzęt 
technicznie sprawny, - 3.000 zł. Gieraltów, tel. 075/732-10-69 
KULTYWATOR szer. robocza 2,70 m, po remoncie kapital
nym, - 500 zł. Głogów, tel. 0601/47-25-17 
KULTYWATOR 5,20 m lub 7 m, z bronami, ciągane, ceny 
od 2.000 zl. Kłodzko, tel. 074/867-75-28 
KUPIE CIĄGNIK URSUS C-360,1980/90 r. w stanie b. do
brym lub do remontu, tanio. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29, 
0603/71-67-11
KUPIĘ CIĄGNIK rolniczy, może być do naprawy, uszkodzo
ny. Kłodzko, tei. 0605/37-73-16 
KUPIĘ CIĄGNIK KIRÓW K 700 stan dobry. Lwówek Śląski, 
tel. 075/782-22-55
KUPIĘ CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 255. Radom. woj. 
radomskie, tel. 0606/50-99-68 
KUPIĘ CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON MF 255. Wrocław, 
tel. 357-34-49
KUPIĘ CIĄGNIK OGRODNICZY TZ4K14 do remontu lub 
na części, dodatkowo części. Wrocław, tel. 0601/70-79-79 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-328 3p może być uszkodzony 
lub niekompletny. Wrocław, tel. 0604/22-09-34 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330. Radom, tel. 0606/50-99-68 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330 może być uszkodzony lub 
niekompletny. Wrodaw, tel. 0604/22-09-34 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330. Wrocław, tel. 357-34-49 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330.1980/90 r. w stanie b. do
brym lub do remontu, tanio. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29, 
0603/71-67-11 *•
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330, C-328, C-360, C-385, T-25, 
Zetor 5211, w rozsądnej cenie, z dokumentacją. Probosz
czów, woj. legnickie, tel. 0605/13-92-33 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360 może być uszkodzony lub 
niekompletny. Wrodaw, tel. 0604/22-09-34 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360 3P. Radom, tel. 
0606/50-99-68
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360 3P. Wrodaw, tel. 357-34-49 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360, C-328, C-330 do remontu. 
Zgorzelec, tel. 075/778-93-02 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360, C-330. Parzyce, woj. jele
niogórskie, tel. 0603/33-60-88 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-385 lub podobny, może być 
przedni napęd, -10.000 z ł.., tel. 0603/41-93-51 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS U-912. Radom, tel. 0606/50-99-68 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS U-914. Radom, tel. 0606/50-99-68 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS U-914. turbo lub Ursus U-1014. 
Trzebień, tel. 062/781-41-33
KUPIĘ CIĄGNIK WŁADIMIREC T-25 może być uszkodzo
ny lub niekompletny. Wrodaw, tel. 0604/22-09-34 
KUPIĘ CIĄGNIK ZETOR 5211. Radom, teł. 0606/50-99-68 
KUPIĘ CZYSZCZALNIĘ do zboża oraz żmijkę. Dzierżoniów, 
tel. 074/833-00-64
KUPIĘ KOMBAJN ZBOŻOWY do 25.000 zł, w rozliczeniu 
Mercedes MB 100, bus (18.500 zł). Kalisz, tel. 062/763-10-90 
KUPIĘ KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON. Radom, tel. 
0606/50-99-68
KUPIĘ KOMBAJN ZBOŻOWY BIZOŃ REKORD. Radom, 
tel. 0606/50-99-68
KUPIĘ KOPACZKĘ DO ZIEMNIAKÓW elewatorową, w do
brym stanie i rozsądnej cenie - do 1.000 zł. Goworowice, tel. 
077/431-25-14
KUPIĘ KOPACZKĘ DO ZIEMNIAKÓW konną, małą, dla ro
dziny na Ukrainie. Jawor, tel. 076/870-46-98 
KUPIĘ KOSIARKĘ DO TRAWY przewracarkę. Oborniki Ślą
skie, tel. 071/310-76-67
KUPIĘ KOSIARKĘ ROTACYJNĄ. Legnica, tel. 
076/854-28-79
O  KUPIĘ KOSIARKĘ SPALINOWĄ z napędem sys

tem kombi (koszenie i mielenie), z koszem, naj
wyżej dwuletnią - do 1.500 zł. Wrocław, tel. 
0602/29-36-54 02020711

KUPIĘ ŁADOWACZ CYKLOP. Wrocław, tel. 357-34-49 
KUPIĘ ŁADOWACZ TROLL. Wrocław, tel. 357-34-49 
KUPIĘ ŁADOWACZ TUR czołowy, do ciągnika Ursus C-330. 
Jeszkowice, woj. wrocławskie, tel. 0805/14-80-35 
KUPIĘ ŁADOWACZ TUR do ciągnika Ursus C-360. Milików, 
tel. 075/731-22-12,731-73-54 
KUPIĘ ŁADOWACZ UNHZ-500. Wrocław, tel. 357-34-49 
KUPIĘ OBSYPNIK DO ZIEMNIAKÓW. Jeszkowice, woj. 
wrocławskie, tel. 0605/14-80-35 
KUPIĘ OPRYSKIWACZ zawieszany, poj. 300 I lub 400 I, 
stan techniczny b. dobry. Oława, tel. 071/313-49-71 po 
godz. 17
KUPIĘ ORKAN II. Wrocław, tel. 357-34-49
KUPIĘ PRASĘ DO SŁOMY Z-224 Radom. tel.
0606/50-99-68
KUPIĘ PRASĘ DO SŁOMY Z-224. Wrocław, tel. 357-34-49 
KUPIĘ ROZRZUTNIK OBORNIKA. Wrocław, tel. 357-34-49 
ŁADOWACŻ elektryczny, udźwig 150 kg, funkcjonalny, stan 
b. dobry, • 650 zł lub zamienię, albo łnne propozycje. Gowo
rowice. tel. 077/431-25-14
ŁADOWACZ prod. czeskiej, hydrauliczny, udźwig 750 kg, -
4.000 zł. Wrodaw, tel. 071/398-77-05 
ŁADOWACZ CYKLOP, 1984 r. bez kabiny, stan b. dobry, -
5.200 zł. Pustków Wilczkowski, woj. wrocławskie, tel. 
0601/96-21-05 ,
ŁADOWACZ CYKLOP, 1985 r., - 5.000 zł. Żórawina, tel. 
071/316-51-07
O  ŁADOWACZ CYKLOP T 214/1,1987 r. w ciągłej 

eksp loatacji. Raw icz, tel. 065/546-95-37 
01026371

ŁADOWACZ WIR 08,1988 r. podnoszona kabina, stan b. 
dobry, - 7.000 zł. Proboszczów, tel. 076/877-50-27, 
0607/20-71-59
MASZYNY ROLNICZE : SADZARKA prod. czeskiej • 500 
zł, przegrabiarka, 7-gwiazdowa - 600 zł, orkan do zielonek, 
stan dobry, brony 3-polowe, stan b. dobry, 2 szt. - 400 zł/szt. 
Proboszczów, woj. legnickie, tel. 0605/13-92-33 
MIESZALNIK PASZY na sucho i mokro, poj. 8001, silnik 5.5 
kW, ze skrzynią przekładniową, • 900 zł. Nowa Sól, tel. 
0602/57-09-89
MIESZALNIK PASZY poj. 1.500 • 1.700 kg, ślimakowa, wys.
3 m, • 2.500 zł. Wilczyce, tel. 071/399-0845 
MŁOCARNIA prasa na dwa sznurki, snopowiązałka, stan b. 
dobry, garażowane, -1.500 zł. Bułaków, tel. 065/573-56-59 
MŁOCARNIA - 1.200 zł. Krosnowice, tel. 074/868-52-75 
MŁOCARNIA ZCM 4,1980 r. stan b. dobry, - 300 zł. Środa 
Śląska, tel. 071/317-55-66
MŁOCARNIA FERMERB, 1952 r. drewniane koła, duży kosz, 
stan b. dobry, - 450 zł. Grodków, tel. 0606/81 -07-20 
MŁOCARNIA MZK4 stan b. dobry, techn. sprawna, mało 
używana, wraz z prasą do słomy, - 3.000 zł. Paszowice, woj. 
legnickie, tel. 0606/65-77-19
OBCINARKA DO CEBULI DYMKI, 1999 r; i sortownik, -
8.000 zł. Stary Śleszów, tel. 071/31145-75
OPIELACZ DO BURAKÓW 6-rzędowy, stan b. dobry, • 700
zł. Gołostowice, tel. 0606/6548-58
OPIELACZ DO BURAKÓW 6-rzędowy • 500 zł. Sobótka,
tel. 0601/0844-65
OPIELACZ DO BURAKÓW 6-rzędowy, - 2.000 zł. Ziębice, 
tel. 074/816-10-80,074/819-12-83 
OPIELACZ DO ZIEMNIAKÓW i truskawek, dągnikowy, za
wieszany, 3-rzędowy, - 320 zł. Wądroże Wielkie, tel. 
076/88744-11
OPRYSKIWACZ 2.0001, lance 16 m, - 6.200 zł. Głogówek, 
tel. 077/437-18-16
OPRYSKIWACZ poj. 4001, heder 10 m, techn. sprawny, go
towy do pracy + wałek napędowy, • 550 zł. Lubin, tel. 
076/846-9345
OPRYSKIWACZ zaczepiany, poj. 30001 -1.800 DEM. Sie
niawka, tel. 0049/35-83-70-91-62 Niemcy 
OPRYSKIWACZ 4-letni, lance 10 m, podnoszone na korb
kę, poj. zbiornika 4001, stan b. dobry, - 800 zł. Szczawin, tel. 
071/392-80-08
OPRYSKIWACZ poj. 3001, z turbiną, stan b. dobry, • 700 zł. 
Żary, tel. 0608/08-24-78
OPRYSKIWACZ, 1990 r. 18 m, dągany, stan dobry, -10.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-75-28 
OPRYSKIWACZ, 2000 r. nowy, nie używany, • 1.800 zł. Sta
ry Śleszów, tel. 071/31145-55 
OPRYSKIWACZ HARDI, 1985 r. zawieszany, o poj. 800 I, 
lance o szer. 12 m, -1.500 zł. Głogów, tel. 076/831-73-24 
OPRYSKIWACZ PILMET 1.000 I, lance 12 m, brak węży, - 
1.950 zł. Głogów, tel. 077/437-18-16 
OPRYSKIWACZ PILMET lance hydraulicznie podnoszone 
(12 m), techn. sprawny, - 1.200 zł. Krzydlina Wielka, gm. 
Wołów, tel. 071/389-02-10
OPRYSKIWACZ PILMET, 1991 r. techn. sprawny, I właści
ciel, garażowany, poj zbiornika 2.0001, szer. 18 m, -11.000 
zł. Sucha, teh 0600/37-28-83
OPRYSKIWACZ ŚLĘZA szer. robocza 10 m, -1.600 zł. Lu
bin, tel. 0608/4348-86
OPRYSKIWACZ TERMIT 4001, cena • 700 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0604/34-18-82,075/746-14-92,0602/5046-20 
OPRYSKIWACZ TERMIT, 1985 r. zawieszany, • 650 zł. Lub
sza, tel. 077/411-8640,0602/36-5742 
ORKAN II, • 4.500 zl. Góra, tel. 065/544-75-93, 
0503/79-77-05
ORKAN do zielonek, stan b. dobry. • 5.000 zł. Namysłów, 
tel. 077/410-19-08
PŁUCZKA DO WARZYW, - 2.000 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-34-44
PŁUG podorywkowy, 5-skibowy, - 450 z ł . ., gm. Żmigród, 
tel. 071/385-66-91
PŁUG 2-skibowy, - 300 zł. Czadrów 122, tel. 075/746-14-92, 
0602/5046-20 wieczorem
PŁUG 3-skibowy, brony, kultywator, • 1.000 zł. Kamienica, 
woj. opolskie, tel. 0604/15-70-72 
PŁUG koła metalowe, brony lekkie, konne, - 200 zł. Male
szów, tel. 071/315-78-16 po godz. 19 
PŁUG 4-skibowy, prod. niemieckiej, -1.900 zł. Rawicz, tel. 
065/54540-18 po godz. 18
PŁUG, 1987 r. podorywkowy, 5-skibowy, - 700 zł. Ząbkowi
ce Śląskie, tel. 074/81548-71,0609/2843-66 
PŁUG ATLAS, 1987 r. 4-skibowy, zawieszany, zabezpiecze
nia hydrauliczne na kamienie, • 3.000 zl. Kostomłoty, woj. 
wrocławskie, tel. 0604/82-5645 
PŁUG GRUDZIĄDZ 3-skibowy, - 300 zł. Bolesławiec, tel. 
062/783-61-57
PŁUG GRUDZIĄDZ 5-skibowy, do głębokiej orki, -1.350 zł. 
Gołostowice, tel. 071/392-64-73 
PŁUG GRUDZIĄDZ 2-skibowy, prawie nowy • 550 zł. Strze
gom. tel. 074/855-72-13
PŁUG GRUDZIĄDZ 3-skibowy, - 650 zł. Warta Bolesławiec
ka, tel. 076/818-98-84
PŁUG HX-5 zabezpieczenia na kamienie, - 7.800 zł. Góra, 
tel. 065/544-75-93.0503/79-77-05 
PŁUG PHX 6-skibowy, prod. czeskiej, na sprężynach, • 5.000 
zł. Sława, tel. 068/356-71-76
PŁUG PHX 5-skibowy, • 1.600 zł lub zamienię na agregat 
uprawowy. Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-98-84 
PŁUG RABE-VERGE, 1989 r. obracany, z oryginalnym ra
mieniem do wału doprowadzającego oraz z wałem prod. pol
skiej, - 21.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/85745-40, 
0608/6849-18
PRASA DO SŁOMY - 800 zł. Krosnowice, tel. 074/868-52-75 
PRASA DO SŁOMY wysokiego zgniotu, - 3.700 zł lub za
mienię na ładowacz Cyklop. Krotoszyn, tel. 062/722-21-01 
PRASA DO SŁOMY BAUTZ, • 5.000 zł. Gierałtów, tel. 
075/736-83-69
PRASA DO SŁOMY FORTSCHRITT stan dobry, - 3.000 zł. 
Bukownica, tel. 062/730-74-13 
PRASA DO SŁOMY FORTSCHRITT kostkowa, stan b. do
bry -2.700 DEM. Niemcy, tel. 0049/35-83-70-91-62 
PRASA DO SŁOMY INTERNATIONAL wysokiego zgniotu, 
• 4.000 zł. Jawor, tel. 076/871-87-30 
PRASA DO SŁOMY INTERNATIONAL, - 4.200 zł. Przed- 
-borów. tel. 062/731-03-99,0608/83-18-71 
PRASA DO SŁOMY Z-230 zwijająca, - 3.500 zł łub zamie
nię na prasę wysokiego zgniotu, możliwa dopłata. Wałbrzych, 
tel. 074/847-35-60,0503/68-99-94 
PRZETRZĄSARKA - ZGRABI ARKA 4-gwiazdOwa, - 300 zł. 
Brzeg, tel. 077/412-39-77
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA PZ-7 7 gwiazd. • 500 
zł. Czadrów 122, tel. 075/746-14-92,0602/5046-20 wieczo
rem
PRZETRZĄSARKA-ZGRABIARKA 7-gwiazdkowa, -1.100 
zł. Miłocice Małe, gm. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-61-05 
pogodz.17
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA FAHR 4-bębnowa, skła
dana, szer. 4 m, -1.300 zł. P̂rzedborów, tel. 062/731-03-99, 
0608/83-18-71
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA • 400 zl. Sobótka, tel. 
0601/08-44-65
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA, 1999 r., - 600 zł. Brzeg 
Opolski, tel. 077/412-39-77

PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA prod. czeskiej, techn. 
sprawna, - 1.200 zł. „ tel. 0605/41-66-78 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA T-Ott) stan'fdealny, -
5.000 zł. Grodków, tel, 077/415-19-80 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA do siana, - 2.500 zł. Ju
trosin, tel. 065/547-16-39
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA 2 szt., do siana, - 2.500 
zł. Łubniany, tel. 077/421-51-58 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA LANDSBERG ład. 4 1, z 
sieczkarnią i wałkami, stan idealny, • 5.200 zł. Wiązów, tel. 
071/393-11-82
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA D-50 stan idealny, - 5.000 
zł. Żary, tel. 0608/08-24-78
PRZYCZEPA TECHNOLOGICZNA T-88 - 700 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/833-00-64
PRZYSTAWKA DO KUKURYDZY GERINHOFF, 1994 r.
6-rzędowa, hydraulicznie składana, PC, + adaptacja dó ku
kurydzy I do Bizona BS-Z11J), - 3.000 zł. Kalisz, tel. 
062/764-91-11
ROZRZUTNIK OBORNIKA 2-osiowy, do remontu, -1.200
ZŁ Koźlice 14, tel. 076/84344-03
ROZRZUTNIK OBORNIKA techn. sprawny, stan idealny, •
4.500 zł. Milicz, tel. 071/384-96-05
ROZRZUTNIK OBORNIKA 1-osiowy, nowy typ, • 2.500 zł. 
Mochy, gm. Przemęt, tel. 065/549-05-71 
ROZRZUTNIK OBORNIKA 1-osiowy, po remoncie, stan do
bry, • 2.500 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/818-13-67 
ROZRZUTNIK OBORNIKA, 4-kołowy, techn. sprawny, na 
kołach 10 x 15, • 2.000 zł. Ziębice, tel. 074/819-12-83, 
074/816-10-80
ROZRZUTNIK OBORNIKA, 1987 r. .Tandem*, 6 ton, -3.400 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/746-14-92,0602/5046-20 
O  ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 2-talerzo- 

wy, stan b. dobry, • 1.420 z ł . t e l .  0607/05-71-09 
81010551

ROZSIEWACZ NAWOZÓW PIAST 3, -1.200 zł. Brzeg Dol
ny, tel. 071/319-52-95 /
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 800 kg, - 2.500 zł. 
Góra, tel. 065/543-54-69,065/543-65-81 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW .lejek', • 600 zł. Góra. tel. 
065/544-75-93,0503/79-77-05 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW ład. 3.51, stan b. dobry, • 4.500 
zł. Lubsza, tel. 077/411-8640,0602/36-5742 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW pneumatyczny, - 600 zł. Namy
słów, tel. 077/410-04-71
ROZSIEWACZ NAWOZÓW lub piasku, - 2.500 zł. Niemcy, 
tel. 0049/22-02-24-75*00
ROZSIEWAĆZ NAWOZÓW 800,1000,18001 - od 2.000 zł 
do 5.500 zł. Podgaj, woj. wrocławskie, tel. 0601/54-39-31 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW 800 kg, 4 sztuki, -1.600 zł /szt 
Przedborów, tel. 062/731-03-99,0608/83-18-71 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 1200 kg, • 4.000 zł. 
Rawicz, tel. 065/54540-18 po godz. 18 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 600 kg, - 2.200 zł. 
Rawicz, tel. 065/54540-18 po godz. 18 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW prod. duńskiej, szer. rozrzutu 
do 16 m: poj. 700 kg, 2 sztuki - 2.000 zł/szt;, poj. 1000 kg •
2.500 zł. Wądroże Wlk., tel. 0605/04-25-05,076/88743-35 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 2-talerzowy, stan b. 
dobry, -1.420 zł. Węgry, tel. 071/31148-89 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW prod. niemieckiej, ład. 1.000 kg, 
stan b. dobry, -1.600 zł. Wiązów, tel. 071/393-11-82 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW VICON, 1993 r. poj. 12000 kg, 
szer. robocza 12 m, stan dobry, • 4.000 zł. Nadolice, gm. 
Czernica, tel. 0602/47-86-73
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RpW-3,2000 r. nowy, nie uży
wany, - 7.500 zł lub zamienię na dągnik. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/817-34-16
ROZSIEWACZE NAWOZÓW AMAZONE ceny 1.800-2.500 
zł. Siemianów, tel. 071/393-31-63 
SADZARKA DO ROZSADY kapusty, selera i innych, tale
rzowa, 4-rzędowa, stan b. dobry, - 2.250 zł lub zamienię na 
przyczepę wywrotkę. Złotoryja, tel. 076/878-65-26 
SADZARKA DO ZIEMNIAKÓW prod. czeskiej. - 850 zł. Łub
niany, tel. 077/421-51-58
SADZARKA DO ZIEMNIAKÓW prod. czeskiej, techn. spraw
na, - 600 zł. Ziębice, teł. 074/816-10-80,074/819-12-83 
SCHŁADZARKA DO MLEKA ALFA-LAVALpoj. 8501, • 5.000 
zł. Budziszów Mały, tel. 076/85745-76,0608/6849-18 
SCHŁADZARKA DO MLEKA od 200 do 2.0001 - 2.000-5.000 
zł. Gostyń, tel. 065/572-36-84 
SCHŁADZARKA DO MLEKA poj. 6001, stan b. dobry, - 3.500 
zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-70̂ 56 
SCHŁADZARKA DO MLEKA 160 I, - 900 zł. Nysa, tel. 
0604/72-78-28
SCHŁADZARKA DO MLEKA poj. 6001, prod. niemieckiej, 
elektron, wyświetlacz temperatury, stan b. dobry, • 3.200 zł. 
Wiązów, tel. 071/393-11-82
SCHŁADZARKI DO MLEKAALFA-LAVAL8001 i 6501 - 3.000 
zł/szt. Grębocice, tel. 076/831-53-66 
SCHŁADZARKI DO MLEKA od 200 do 9001, cena od 1.600 
zł do 3.700 zł. Przedborów, tel. 062/731-03-99, 
0608/83-18-71
SIECZKARNIA FORTSCHRITT 280 typ 280, stan b. dobry -
2.500 DEM. Niemcy, tel. 0049/35-83-70-91-62 
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY 1-rzędowa. - 2.000 zł. 
Przedborów. tel. 062/731-03-99,0608/83-18-71 
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY KEMPER PROFI 2-rzę- 
dowa, stan b. dobry, - 5.100 zł. Sarbinowo, tel. 065/573-33-19 
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY, 1986 r. i zielonek, Fort- 
schritt E 281, stan b. dobry, - 13.500 zł. Siekierczyn, woj. 
jeleniogórskie, tel. 0603/64-04-37
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY Z-350/3, 1989 r. silnik 
SW-680 turbo, -10.000 zł. Łazy, tel. 071/389-84-84 
SIECZKARNIA DO SŁOMY lub zielonek, 2 noże na kole, - 
300 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/5342-21 
SIEWNIK DO BURAKÓW pneumatyczny, 12-rzędowy, stan 
dobry, - 2.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-75-28 
SIEWNIK DO BURAKÓW GAMA techn. sprawny, - 600 zł. 
Szczawin, tel. 071/392-80-08
SIEWNIK DO BURAKÓW GAMA 6 mało używany, 6-rzędo
wy, -1.800 zł. Ziębice, tel. 074/816-10-80,074/819-12-83 
SIEWNIK DO KUKURYDZY dozownik nawózu, 4-rzędowy, 
- 5.000 z ł.., tel. 0503/94-32-79 wieczorem 
SIEWNIK DO KUKURYDZY BECHER pneumatyczny, 4-izę- 
dowy, z dozownikiem nawozu, • 6.000 zł /szt.. Golczowice, 
tel. 077/412-1143
SIEWNIK DO KUKURYDZY BECKER AEROMAT II pneu
matyczny, 4-rzędowy, z dozownikiem nawozu, • 5.500 zł. 
Góra, tel. 065/543-54-69,065/543-65-81 
SIEWNIK DO KUKURYDZY AEROMAT 8-rzędowy. można 
przestawić na 12-rzędowy, • 8.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 
076/8574540,0608/6849-18 
SIEWNIK ZBOŻOWY SAKSONIA szer. robocza 3 m, • 2.700 
zł. Chojnów, tel. 076/818-73-36 
SIEWNIK ZBOŻOWY, - 2.000 zł. Gostyń, tel. 065/572-55-15 
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR 5 4.5 m, 92 r, - 4.900 zł. Góra, 
tel. 065/544-75-93,0503/79-77-05 
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR szer. robocza 4 m, • 3.500 zł. 
Legnickie Pole, tel. 076/858-2249 
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK stan b. dobry, 2.7 m, -
2.600 zł. Lubsza, tel. 077/411-8640,0602/36-5742 
SIEWNIK ZBOŻOWY AMAZONE D-7 talerzowy, 4 m, stan 
b. dobry, -7.000 zł. Nysa, teł. 077/435-75-64,0602/53-92-60

SIEWNIK ZBOŻOWY AMAZONE D8 szer. robocza 3 m, 30 
lejków, znaczniki, stan b. dobry, • 9.900 zł. Nysa, tel. 
.077/435-96*09 -
SIEWNIK ZBOŻOWY .Mazur 5*. szer. 4 m, z zaprawi arką, 
stan dobry - 4.000 zł. Ścinawa Nyska, woj. opolskie, tel. 
0600/51-75-19
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK 5043 skrzynia zbożowa 
po remoncie, - 2.000 zł. Żelazno, gm. Kłodzko, tel. 
0606/2147-22
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR 5,1988 r. zawieszany, szer. 
robocza 4.5 m, - 3.000 zł. Kostomłoty, woj. wrocławskie, tel. 
0604/82-5645
SIEWNIK ZBOŻOWY, 1990 r. pneumatyczny, 6 m, stan do
bry, • 10.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-75-28 
SIEWNIKI ZBOŻOWE AMAZONE, IZARA 3 sztuki, cena od
1.300 zł do 2.500 zł. Przedborów, tel. 062/731-03-99, 
0608/83-18-71
SIEWNIKI ZBOŻOWY POZNANIAK, MAZUR, POLANIN 3, 
4 i 6 m, ceny od 2.000 do 3.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0604/34-18-82,075/746-14-92,0602/5046-20 
SILOS ZBOŻOWY BIN poj. 201, • 3.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-86-12
SILOSY ZBOŻOWO - PASZOWE z blachy ocynkowanej, poj. 
20 ton, 2 szt. • 2.000 zł/szt. Konradów, tel. 077/439-16-42 
SKUBARKA DO KUR nie używana, - 2.000 zł. Wilczyce, 
tel. 071/399-0845
SNOPOWIĄZAŁKA prasa, młocamia, prod. polskiej - 2.500 
zł, dojarka Alfa-Laval, 2-konwiowa • 900 zł lub zamienię na 
samochód. Krosnowice, tel. 074/868-52-75 
SNOPOWIĄZAŁKA konna • 500 zł. Krosnowice, tel. 
074/868-52-75
SUSZARNIA DO ZBOŻA ARAJ S-37111, praca ciągła, stan 
b. dobry, podnośniki kubełkowe PK-30, • 60.000 zł. Kłddzko, 
teł. 0600/53-86-39
SUSZARNIA DO ZBOŻA prod. rosyjskiej, na,kołach, stan 
dobry, - 5.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-75-28 
SZCZECINIARKA kwasoodporna, • 4.000 zł. Grodzisk, tel. 
061/444-34-96,0602/35^89-80 
ŚRUTOWNIK, -150 zł.'Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-24-22 
ŚRUTOWNIK tarczowy, silnik 15 kW, - 500 zł. Józef Dudek, 
Jutrzyna 14, gm. Wiązów
ŚRUTOWNIK BĄK silnik 11 kW, mało używany, stan b. do
bry. -1.500 zł. Wrodaw, tel. 071/311-5241 
ŚRUTOWNIK BĄK silnik 7,5 kW, kombajn zbożowy, -1.050 
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-64-21 po godz. 18 
URZĄDZENIA DO TRANSPORTU ZBOŻA I PASZ .Redler 
100*, dług. 45 m, z silnikami i przekładniami, kompletne, •
25.000 zł. Koźmin Wlkp., tel. 0602/75-8141- 
WAGA DO PÓŁTUSZ D na torze, • 1.000 zł. Grodzisk, tel. 
061/444-34-96,0602/35-89-80 
WIRÓWKA DO MLEKA 101, prod. niemieckiej, - 250 zł. Ma
leszów, tel. 071/315-78-16 po godz. 19 
WÓZ KONNY koła 16*. - 150 zł. Bolesławiec, tel. 
062/783-61-57
WYCINACZ DO KISZONEK, - 2.100 zł. Przedborów, tel. 
062/731-03-99,0608/83-18-71 
WYCINACZ DO KISZONEK, • 2.200 zł. Rawicz, tel. 
065/54540-18 po godz. 18

CZĘŚCI DO 
MASZYN ROLNICZYCH

AGREGAT UPRAWOWY FORTSCHRITT B231 szer. 5,2 m,
• 3.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-08-78
CIĄGNIK: podnośnik palet, napęd hydrauliczny, - 2.000 zł.
Księgienice, gm. Legnickie Pole, tel. 0606/12-58-21
CIĄGNIK : nośnik narzędzi, częśd silnika 2V. Rzepin, tel.
068/34141-33,0604/30-2941
CIĄGNIK DT-75 : różne części. Żmigródek, tel.
071/385-36-92
CIĄGNIK FORTSCHRITT E-301: osprzęt do ciągnika, pług, 
kosiarka, kultywator, glebogryzarka oraz inne. Pleszew, tel. 
062/741-18-80,062/742-24-32 
CIĄGNIK MTZ 82,1995 r.: silnik prawie nowy, po remonde,
- 5.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-48-7-1, 
0609/2843-66
CIĄGNIK OGRODNICZY TZ4 K14 : pompa hydrauliczna, 
pompa oleju, cylinder, wał, korbowód, głowica, wtrysk. Wro
cław, tel. 398-81-80
CIĄGNIK URSUS : opony tylne 12.4 R28 oraz 14.9 R28. 
Wrodaw, tel. 373-72-15
CIĄGNIK URSUS C-1224: silnik, 120 KM. nowy, - 5.000 zł. 
Kłodzko, tel, 074/871-5041
CIĄGNIK URSUS C-328: pompa wtryskowa - 250 zł. Przy
górze, woj. wałbrzyskie, tel. 0604/59-66-94,0608/85-95-99 
CIĄGNIK URSUS C-330: wąskie koła (ogrodnicze), 2 szt. • 
730 zł. Głogów, tel, 076/831-70-79.0604/89-03-37 
CIĄGNIK URSUS C-330 opona 12x28. Krzemieniewo, tel. 
065/536-03-15
CIĄGNIK URSUS C-330: dwie prądnice -100 zł/szt. Rozto
ka, woj. wałbrzyskie, tel. 0609/06-47-37 
CIĄGNIK URSUS C-330: głowica po regeneracji, - 250 zł. 
Szczawin, tel. 071/392-80-08
CIĄGNIK URSUS C-330 : kupię maskę. Uraz, tel. 
071/310-80-99
CIĄGNIK URSUS C-330, C-360: przystawka pasowa, • 300 
zł. Żelazno, gm. Kłodzko, tel. 0606/2147-22 
CIĄGNIK URSUS C-360 : silnik, blok silnika, wał, skrzynia 
biegów, obudowa skrzyni biegów, podnośnik, zwolnice, ko
lumna kierownicy, oś przednia, koła, obdążniki, siedzenie, 
blachy, most i inne. Kępno, tel. 062/784-75-18 
CIĄGNIK URSUS C-360: pochwa zwolnicy - 55 zł, prądnica 
z regulatorem napięcia • 55 zl. Kłodzko, tel. 074/868-9749, 
0601/87-08-22
CIĄGNIK URSUS C-360: kabina, koła tylne, silnik, skrzynia 
b., kolumna, podnośnik hydrauliczny, zwolnice i inne. Łazy, 
tel. 071/389-84-84
CIĄGNIK URSUS C-360 wał po II szlifie, kultywator do 
C-360-skibowy z mostem tylnym i podnośnikiem, zbiornik 
C-360, twardy przód C-360, cena - 400 zł. Polkowice, tel. 
076/845-9648
CIĄGNIK URSUS C-360: silnik, sprawny. • 2.200 zł. Polko
wice, tel. 076/845-51-05
CIĄGNIK URSUS C-360 felga tylna - 80 zł. przód .miękki, 
kompletny z rurą - 250 zł, zębatki do zwolnicy - 50 zł, obudo 
wa tylnego mostu - 300 zł, ramię do płaskiego przodu - 50 
zł, blok silnika, korbowody - 30 zł, prądnica - 50 zl. Sobin, 
gm. Polkowice, tel. 076/845-96-52 
CIĄGNIK URSUS C-360 : zawieszenie przednie, kolumna 
ukł. kier., skrzynia b., most tylny z kołami. Wińsko, tel. 
071/389-84-90
CIĄGNIK URSUS C-360: koła przednie, piasty - 350 zł. Ząb
kowice śląskie, tel. 074/817-34-16 
CIĄGNIK URSUS C-360: opona tylna, z dętkami • 4.000 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/817-34-16 
CIĄGNIK URSUS C-360: silnik, przeg 1000 mtg, kpi., stan 
b. dobry, „na chodzie*, - 2.200 zł. Żary, tel. 068/375-92-90, 
0601/4349-09
CIĄGNIK URSUS C-385 : blok silnika, nowy. Kępno. tel. 
062/784-75-18

CIĄGNIK URSUS C4011 : silnik kpi., sprawny, możliwość 
uruchomienia, - 950 zł. Krzywiń, tel. 065/517-81-54 
CIĄGNIK URSUS C45 kupię: rozrusznik, tłok, pierścienie, 
hamulce, bak. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/818-19-02 
CIĄGNIK URSUS U-902 : pompa paliwa, pó remonde, na 
gwarancji, - 450 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/817-34-16 
CIĄGNIK WŁADYMIREC T-25 : blok silnika, części silnika. 
Kępno, tel. 062/784-75-18
CIĄGNIK ZETOR K-25: głowica kpi. - 300 zł. zawory, czę
ści silnika. Kępno, tel. 062/781-29-21 
DESZCZOWNIA: rury aluminiowe z kolankami i rozgałęźni
kami, dł. 6 m, średnica 7 cm, 85 szt. • 100 zł/szt. Opole, tel. 
0604/27-5148
DESZCZOWNIA: pompa wydajność 800 l/min, silnik 11 kW, 
2800 obr./min, • 700 zł. Pleszew, tel. 062/742-76-53 
O  FORTSCHRITT, IFA, CIĄGNIKI, kombajny - sprze

daż części zamiennych, serwis na miejscu. Bie
lany W rocławskie, ul. Wrocławska 1a, tel. 
071/311-27-88,0603/084)5-08 81009491

O  FORTSCHRITT, IFA, CIĄGNIKI, KOMBAJN - silni
ki po naprawie głównej, na wymianę lub bez, skup 
s iln ików  używanych., te l. 071/311-27-88, 
0501/03-29-14 81009331

KOMBAJN DO BURAKÓW KLEIN zbiornik na liśde-CCfÓO 
zl, pług 5-skibowy, mało używany - 2.000 zł, glebogryzarka 
ciągnikowa - 2.000 zł. Głogów, tel. 076/831-83-43, 
0603/62-13-80
KOMBAJN DO KUKURYDZY CASALIS: pas główny, nowy,
5HB BD 2650 - 400 zł. Małuszyn k. Trzebnicy, tel.
071/387-01-20,071/312-12-77
KOMBAJN DO KUKURYDZY : kupię przystawkę do zbioru
kukurydzy, prod. niemieckiej lub węgierskiej. Trzebnica, tel.
071/387-01-20.312-12-77
KOMBAJN ZBOŻOWY ZO-56: skrzynie biegów, - 3.000 zł. 
Pokój. tel. 077/469-32-83
KOMBAJN ZBOŻOWY, SW400 : skrzynia biegów, sprzę
gło, głowica, pasy. wtryskiwacze i inne. Świebodzin, tel. 
068/381-2243.068/381 r224S 
O  KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z0 50,56,58: przy

stawki do zbioru rzepaku oraz kosa boczna ze 
stołem o szer. 55 cm, >  4.000 zł., tel. 
077/412-39-08,0600/13-57-16 03002781

KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON kupię: rozdrabniacz słomy. 
.. tel. 0607/50-18-51 po godz. 20 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056, SW-400 : silnik, 
sprawny, możliwość sprawdzenia, • 4.200 zł albo inne pro
pozycje. Bojanowo, tel. 065/545-61-57 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056 : skrzynia biegów, 
chłodnica, siłowniki, orbitrol, rozdzielacze, * 3.000 zł. Boja
nowo, tel. 065/545-61 -57
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, SW-400 : zestaw napraw
czy • 900 zł i inne. Bralin, tel. 062/781-28-63 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON szarpacz do słomy. Gostyń, 
tel. 065/572-55-15
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON opony balonowe. 23,1-26,2 
szt., stan b. dobry, • 1.400 zł. Krzemieniewo, tel. 
065/536-03-15
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON: silnik SW400, kompletny.
- 3.200 zł. Legnica, tel. 076/866-44-67 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON : opona rolnicza, wym. 
23,1/26,2 szt., stan dobry, bieżnik 80%, -1.500 zł. Strzelin, 
tel. 0604/86-81-97
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON: podbierak do rzepaku, - 500 
zł. Witoszów Dolny, tel. 074/853-85-06,0502/43-39-36 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON 056: felga 26*. szeroka, nowy 
typ, pompa oleju do silnika SW400, po 300 zł, nie używane. 
Ostrzeszów, tel. 0607/54-01-94 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD: cały kombajn na 
częśd, oblachowanie, podajnik, rura do wysypywania zbo
ża. Rzepin, tel. 068/34141-33,0604/30-2941 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS KOSMOS lub Claas Euro
pa: kupię silnik i skrzynię biegów. Damianowo, tel. 
076/870-91-37
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 0524 wszystkie 
częśd. Bielawa, tel. 074/83349-73.0605/63-81-85 
KUPIĘ OPONY do Ursus C-385, w rozsądnej cenie. Gowo
rowice, tel. 077/431-25-14
KUPIĘ ZBOŻE jęczmień • 490 zl/t, pszenica - 500 zł/t, pszen
żyto - 460 zł/t, żyto i owies • 340 zł/t, kukurydza • 480 zł/t. 
Sobótka, tel. 0602/25-01-06
ŁADOWACZ TUR: kupię łyżkę. Milików, tel. 075/731-22-12.
731-73-54
OPONY : 12,5 x 20.10 x 20.12.00 x 18.14,5 x 20,12,5 x
18.16,9 x 28,16,9 x 34, 23,1 x 26, 23,57,50 x 20 i inne. 
ceny od 100 zł. Brzeg, tel. 077/416-38-04 
OPONY: 1400 x 24,15.5 x 25,16,00 x 24.16,00 x 25,17,5 
x 25,18,00 x 25.20,5 x 25,23,5 x 25,26,5 x 25,25/65 x 25,
26,5 x 29,29,5 x 29,10 x 20 i inne, ceny od 200 zł. Brzeg, 
teł. 077/416-38-04
OPRYSKIWACZ: pompa + wałek, mało używane. • 350 zł. 
Wądroże Wielkie, tel. 076/88744-11 
OPRYSKIWACZ PILMET: lance kpi., 10 m. z filtrami i prze
wodami, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/796-1446.0606/10-12-72 
PRASA DO SŁOMY CLAAS DOMINANT : kupię aparaty 
wiążące lub zlecę sprowadzenie. Kłębanowice, tel. 
076/86647-24
ROZRZUTNIK: wałek - 250 Zł. Wrodaw. tel. 0601/73-20-98 
ROZRZUTNIK NAWOZÓW RCW-3, RCW-5 (mineralnych): 
silnik olejowy z przekładnią (2 szt, nowe), przy zakupie je
den gratis, cena • 1.100 zł/szt. Brzeg, tel. 0607/31-63-76 
ROZRZUTNIK OBORNIKA LUBIN : nowe koła narożniko
we, 3 szt. - 40 zł/szt. Sieraków, gm. Leszno Górne, tel. 
068/376-63-66
ROZRZUTNIK OBORNIKA LUBIN: łapki kpi., nieużywane, 
65 szt. - po 2 zł/kpi. Sieraków, gm. Leszno Górne. tel. 
068/376-63-66
ROZSIEWACZ NAWOZÓW ACCORD TURBO : końcówki 
wysiewające. Węgry, tel. 071/31148-89,0607/05-71-09 
SILNIK PERKINS 6-cylindrowy, niesprawny, oraz dużo no
wych częśd, • 850 zł. Niedźwiedź, tel. 074/81940-66 
USUWACZ OBORNIKA: reduktor 2P 325, - 500 zł. Kamien
na Góra, tel. 0603/20-4948

A R TYKU ŁY
ROLNO-SPOŻYWCZE

CEBULA 1 tona. cena 0.30 zl/kg. Bierutów, tel. 
071/315-68-27
GRYKA ok. 10 ton, cena - 700 zl/tona. Bolków, tel 
075/741-31-75
GRYKA czyszczona, sucha, 6 1 - 750 zl/100 kg. Lubomierz, 
tel. 0605/20-41-53
GRYKA. Piskorzówek, gm. Domaniów, tel. 071/302-72-37 
GRYKA 2 1 - 700 M. jęczmień jary, 201 - 580 zl/t. pszenica. 
301 - 600 zł/t. Radków, tel. 074/871-20-20 
GRYKA siewna - 60 zl/100 kg. Aleksander K., 59-615 Zablo- 
cie 57, Nowogrodziec
JĘCZMIEŃ ok. 6 ton, cena • 520 zl/tona. Bolków, tel 
075/741-31-75
JĘCZMIEŃ - 48 zł/kwintal. Długołęka, tel. 071/315-16-25
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JĘCZMIEŃ 20 ton, cena 570 zł/t. Prusice, tel. 071/312-51-15 
JĘCZMIEŃ JARY ołc. iÓ’T - 5 8 '  zł/q. Óiszyna, tel. 
075/721-21-75
JĘCZMIEŃ JARY - 50 zł/kwintal. Ratowice, tel. 
071/318-91-67
JĘCZMIEŃ JARY 3 1. - 500 zł/t. Wińsko, tel. 071/389-84-03 
KAPUSTA KWASZONA luzem i w paczkach - 0.3-1 zł/kg. 
Swojczany, tel. 041/383-75-35 
KUKURYDZA 20t, cena 570 zł/t .Prtisice. Jtel. 071/312-51-15 
KUPIĘ JĘCZMIEŃ i zboża paszowe, kukurydzę. Krotoszyn, 
tel. 062/722-11-65 sekretarka 
K upię  JĘCZMIEŃ JARY. Kalisz, tel. 062/761-24-32 '
KUPIĘ OGÓRKI I POMIDORY (inne nowalijki), stała współ
praca. Wrocław, tel. 071/322-33-92 
KUPIĘ OWIES, SŁOMĘ. Oborniki Śląskie, tel. 0601/55-67-19 
KUPIĘ ZBOŻE I OTRĘBY. Gostyń, tel. 0603/80-95-31 
KUPIĘ ŻYTO lab inne zboże paszowe.' Legnica, tel. 
076/855-28r21 :
MIESZANKA ZBOŻOWA - 48 zł/kwintal. Długołęka, tel. 
7̂1/315̂ 16-25

OBORNIK 10-letni - 80 zł/tona. Kamienna Góra, tel. 
0603/20-49-48
OWIES 10 t - 50 zł/100 kG. Ścinawa Nyska, woj. opolskie,
tel. 0600/51-75-19- 'H  .....  %----- Z J Ł & fc
PROSO -1 zł/kg, kukurydza drobńa -60 gr/kg, rzepik -1.70 
zł/kg, amarantus • 1.80 zł/kg. Biały Kościół, tel. 071/392-66-62 
PSZENICA paszowa - 580 zł/t. Chojnów, teł. 076/818-60-65 
PSZENICA • 48 zł/kwintal. Długołęka, tel. 071/315-16-25 
PSZENICA 6 1 - cena 580 zł/t. Głogów, tel. 076/831-58-34, 
0604/69-61-92
PSZENICA wysokiej jakości - 60 zł/q. Oleśnica, tel. 
071/314-85-11 ,
PSZENICA 101, cena 580 zł/t. Prusice, tel. 071/312-51-15 
PSZENICA ( 101) - 550 zł/t. Sędzimirów, gm. Pielgrzymka, 
tel. 076/877-57-03
PSZENICA konsumpcyjna, 25 t • 600 zł/t. Złotoryja, tel. 
076/878-65-42
PSZENICA konsumpcyjna, jasna, odmiana Ismena, 20 ton - 
580 zł/tona. Żmigród, tel. 0602/40-73-09 
PSZENICA OZIMA ok. 2 tony - 570 zt/tona oraz jęczmień 
jary, 2 tony - 540 zł/tona. Konradów, tel. 077/439-16-42 
PSZENICA OZIMA 451 - 580 zł/t. Legnica, tel. 076/856-44-59 
PSZENICA PASZOWA 25 t, jęczmień, jary, 8 t, - 580 zł/t. 
Wińsko, tel. 071/389-82-02
SIANO PRASOWANE - 220 zł/t. Jelcz-Laskowice, tel. 
0603/84-39-29
SIANO PRASOWANE w małych kostkach -150 zł/t. Kudo
wa Zdrój, tel. 074/866-42-74 po godz. 21 
SIANO PRASOWANE z ostatniego zbioru -1.50 zł/belka. 
Lubin, tel. 076/842-04-06
SŁOMA małe kostki, przechowywana w stodole, ok. 500 szt. 
-1 zł/szt. Złotoryja, tel. 076/878-65-25 
SŁOMA PSZENNA magazynowana, 300 kostek - po 1 zł. 
Stanisław Mały, 55-216 Janków 21, gm. Domaniów 
SŁOMA PSZENNA, ŻYTNIA prasowana, dobrej jakości, 10 
t -180 zł/t. Lubomierz, tel. 0605/20-41-53 •
SŁOMA ŻYTNIA 150/200 szt. prasowanych kostek - 2 zł/szt. 
Sieraków,gm. Leszno Górne, tel. 068/376-63-66 
WAPNO MAGNEZOWE - 45 zł/tonę z transportem. Rawicz, 
tel. 065/547-52-23
WYSŁODKI BURACZANE suche, 17 t - cena 400 zł/t. Bu- 
dziszów Mały, tel. 076/857-45-76,0608/68-49-18 
O  WYSŁODKI SUCHE brykietowane - 350 zł/tona., 

tel. 071/314-81-56 01026341
WYSŁODKI SUCHE 10 t, - 350 zł,/t. Głogów, tel. 
076/831-83-43,0603/62-13-80 
ZIARNO SŁONECZNIKA na paszę lub karmę 60 gr/kg. Wro
cław, tel. 071/354-25̂ 61 . I  ;
ZIEMNIAKI .BALBINA', .BRYZA* - 35 gr/kg. Namysłów, teł. 
077/419-61-37
ZIEMNIAKI MILA, nie przebierane, 30 f -  0.08 Zł/kg. Piel
grzymka, tel. 076/877-52-14
ZIEMNIAKI JADALNE i sadzeniaki - 25 zł/100 kg Oraz pa
szowe -15 zł/100 kg, odmiany Maryna i Bryza. Jaczów, teł. 
076/831-20-55,0501/94-72-16 
ZIEMNIAKI JADALNE BRYZA 1 tona, cena -250 zł, możli
wość dowozu oraz ziemniaki sadzeniaki, 1 tona. Lubin, tel. 
0606/17-27-10
ZIEMNIAKI JADALNE BRYZA - 0,20 zł/kg, drobne - 0,10 
zł/kg. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-13-56 
ZIEMNIAKI JADALNE BRYZA 101 • 0.25 zł/kg. Syców, tel. 
062/786-16-13
ZIEMNIAKI JADALNE, SADZENIAKI odmiana Maryna - 0.30 
zł/kg. Prochowice, tel. 076/858-55-05 
ZIEMNIAKI PASZOWE drobne -10 gr/kg. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-13-56
ZIEMNIAKI SADZENIAKI Bryza, Maryna, pierwszy OdsieW, 
101 - 25 zł/100 kg. Jugowice, tel. 068/378-11-14 
ŻYTO 201 - 500 zł/t. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/817-34-16 
ŻYTO KONSUMPCYJNE 20 t - 520 zł/t. Wrocław, tel. 
071/345-79-94

OGRODNICTWO
AGAWY 10-letnie -150 zł/szt. Osła. tel. 076/817-28-02: 
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/szŁ, 2-letni, 100 cm • 0.4 zł/szŁ, daglezja 
2-letnia, 40 cm - 0.9 zł/szt., świerk pospolity 2-let- 
ni, 40 cm • 0.8 zł/szt., jodła posp. 6-letnia, 40-60 
cm • 5 zł/szŁ, tuja żywotnik, 5-letnia, 80-100 cm • 
4 zł/szt., liguster posp. 2-letrti, 40-60 cm - 0.7 
zł/szt. oraz forsycja, modrzew, jodła kaukaska. 
Zbąszyń, tel. 068/384-65-30, 068/386-04-14 
87019531

DESZCZOWNIA POLOWA 1800 l/min. -4.000 zł. Góra, tel. 
065/543-21-67 v .
DRACENA DEREMEŃSKA kwiat doniczkowy, liście o szer, 
5 cm i dł. 50 cm„wys. 160 cm, szer. 100 cm, -160 zł. Wro
cław, tel. 071/357-84-51
HUMUS próchnica, torf, ziemia lekka pód trawniki, niwela
cja terenu, dobra jakość, 600 ton, cena • 4 zt/tona. Micha
łów, tel. 076/846-88-30 po godz. 18 
HUMUS duże ilości, I kl. • od 200 zł (transport). Wrocław, 
tel. 071/367-49-52,0602/23-46-80 
HUMUS kl. I, duże ilości, od 220 zl, 131 z transportem. Wro
cław, tel. 0606/99-96-57
HUMUS CZARNOZIEM posiadam bardzo duże ilości naj
lepszego gatunku, nadającego się bardzo dobrze na planto
wanie i wyrównywanie terenów po zakończonej budowie i 
zakładanie trawników. Wrocław, tel. 071/316-94-32 . 
HUŚTAWKA OGRODOWA stan b. dobry, • 180 zł. Gości- 
szów. gm. Nowogrodziec, tel. 075/736-76-40,0607/47-75-96 
HUŚTAWKA OGRODOWA ławka, - 250 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-51-61
JUKA 2 odrosty, wys. ok. 2.30 m, obwód w koronie ok. 3 m. 
zdrowa, b. dobrze utrzymana, • 250 zł. Wrocław, tel. 
361-93-53

IsMItJ.MiMTrTTTi
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SKRZYNKI NA WARZYWA I OWOCE 
W r o c ł a w , u l . M y d la n a  3 A  
tel. 071/348-77-41

KAMIENIE DEKORACYJNE do ogrodów: Otoczaki, głazy (b. 
duży wybór) -180 zł/t. Kiełczów, tel: 071/39§-84-55 
KAMIENIE OGRODOWE cena 50 zł/t. Włóki, tel. 
074/830-27-94; 074/830-27-95 
KAMIEŃ OGRODOWY otoczaki, łupek, dużę płyty na ka
skady - 130 zf/f. Ząbkowice Śląśkie^te!. 074/815-68-20, 
0604/29-78-45
KOMINEK OGRODOWY z rusztem, ozdobne repliki anty
ków - od 250 zł. Wrocław, tel. 0600/52-12-48 
KORA SOSNOWA 1.0001 - 50 zł. Leszno, tel. 065/529-61-96 
KORA SOSNOWA w workach 60 I - 3.50 żł,' kora sosnowa 
luzem - 28 zł/m3, ceny z transportem. Wrocław, tel. 
0601/84-56-42
KORA SOSNOWA workowana, 1201. cena - 6 zł/szt. Lubin, 
tel. 0606/93-92-53,076/844-91-25 
KORA SOSNOWA mielona, wzbogacona, • 4,5 zł/worek (60 

;J), Radwanice, tel. 071/311-73-13 
KORA SOSNOWA mlelonar wzbogacona, w workach po 60 
I • 4,5 zł/worek, świerk srebrny, sosna, brzoza z kępą korze
niową, w jucie, - od 10 zł/szt. Wrocław, tel.,0601/84-67-30 
KRZEWY i drzewa ozdobne, 60 odmian - od 5 zł do 11 zł/szt., 
sadzonki świerka srebrnego -1 zł/szt., możliwa wysyłka. Mi- 
chalice, tel. 077/410-47-93 -
KRZEWY OZDOBNE w doniczkach: tuja zachodnia, wys. 
80 cm - 9 1̂/szt., cyprysy, wys. 60-70 cm -10 zł/szt., lauro- 
wiśnia -1 0  zł/śzł., bukszpan • 4 zł/szt. Świdnica, tel. 
074/853-87-31 '
KRZEWY OZDOBNE tuje, jałąwce, cyprysy, rododendro
ny i inne, w doniczkach, kadłub k.Wielunia, tel. 
043/842-75-37,0601/32-34-98 
KUPIĘ TUNEL FOLIOWY 30x 7 - do 1.000 żł. Polkowice, 
tel. 076/845-50-23
ŁUBIANKI NA TRUSKAWKI - 0,90 zł/szt. Siechnice, lej. 
071/311-53-21
ŁUBIANKI NA TRUSKAWKI, używane • 0.50 zł/szt. Wał
brzych, tel. 074/665-17-41
MASZYNA DO STRZYŻENIA ŻYWOPŁOTU Eintell 2000 
r., HEC 450, 220 V 50 Hz, 330 W, dł. noża 45 cm, 3800 
obr./min., mało używana, - 200 zł. Lubań, tel. 
075/722-51-18,0603/64-04-13 
MIODZIARKA 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 zł, namiot foliowy 7 x 30 mb - 1.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/842-24-46
NASIONA FASOLI szparagowej, holenderskie}, strąki zie
lone, bez łyka, b. smaczne, odmiana wyj. plenna, siew V-VII, 
cena 15 zł/kg. Jelenia Góra, tel. 075/412.-65-08 
NAWÓZ SZTUCZNY siarczan amonu, 251 - 90 zł/t. Gnie- 
chowice, tel. 071/316-37-28
NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU elektryczne, nowe, -150 zł. 
LwóweK Śląski, teł'. 075/782-43-16,. 075/782-29-22 po 
godz. 20 .
ODDAM ZIEMIĘ w zamian za wykopanie stawu. Wińsko, 
tel. 071/389-89-54
ODKURZACZ DO LIŚCI I ŚMIECI spalinowy, • 900 zł. Ole- 
śnfa. tel, 071/398-5.1-61
PALMA zdrowa, zielona, wys. 3.5 m, - 450 zł. Pieszyce, 
tel. 074/836-53-26
PAWILONY OGRODOWE kolorowe, nowe, ze ściankami i 
oknami 3x9 m, 3x6 m, 3x3 m, ceny od 200 zł/szt. Lwówek 
Śląski, teł. 075/782-29-22 po godz. 20,075/782-43-16 
PIEC MIAŁOWY TORUŃ ruchomy ruszt, -15.000 zł. Wro- 
cław, tel. 071/368 7̂8-43

;OGRODY - TERENY ZIELONE*
! ZAKŁADANIE I PIELĘGNACJA ,  

REGENERACJA TRAWNIKÓW ,
. te l. 0-501 533 210 •

OP0120671

ZW IERZĘTA  
HODOWLANE

BYCZEK 4-tygodniowy, pfrdużej krowie, -400 zł. Jordanów,
tel. 071/316-13-41 ... ..
BYCZEK 4-tygodniowy, - 300 zł. Kamienna. Góra  ̂tel. 
075/744-70̂ 56
BYCZEK 4-tygodniowy, czarno-biały - 420 zł. Wądroże Wiel
kie, tel. 076/887-44-11
BYCZKI 3 szt. 1 1 jałóweczka • 500 zł/szt. Rudziny, tel. 
068/378-11-72
BYK 2 szL.Tjo 500 kg oraz jałówka, karmione naturalnym 
pożywieniem, bez paszy/możliwość sprzedaży większej ilo
ści bydła. Benowo k. Ryjewa, tel. 055/277.-16-50 
BYK HODOWLANY : z lutego, waga Ok. 120 kg, kolor bia
ło-czerwony - 5 zł/kg; z marca, kolor czerwony • 6 zł/kg. Ka
mieniec Ząbkowicki, tel. 0607/52-02-15 
CIELAK 4 szt., - 300 zł/szt. Wińsko, tel. 071/389-05-24 
CIELAKI (3 szt.), 6-8 m-cy - 4.5 zł/kg. Sędzimirów, gm. Piel
grzymka, tel. 076/877-57-03
CIELĘTA 3-tygodniowe - 350 zł/szt. Chojnów, tel. 
076/818-87-45
GOŁĘBIE hodowlane, rasy Garłacz • 20 zł, Pawiki - 20 zl, 
Belgi - 20 zł, Jaskólaki - 20 zł, Kingi - 50 zł i inne. Jenków, 
gm. Wądroże Wlk., tel. 076/857-46-82 
JAŁÓWKA 2 szt., polska czerwona, 80 kg i 110 kg i 2 bycz
ki, czerwono-biały, 80 kg i czarno-biały, 75 kg - 5 zł/kg. Nowa 
Ruda, teL 074/872-54-92 •

SPRZEDAM KURY NIOSKI 
• 5-miesięczne • 85% niosności •

• pełny program szczepień • cena 6 zł/szt. • 
-woj. dolnośląskie (k. Legnicy) ■
tel. 0-608 850 577

OP011904

JAŁÓWKA 2-letnia - 3 zł/kg. Prochowice, tel. 076/858-55-05 
KARP KROCZEK od 10 - 40 dkg - 7,50 zł/kg. Lisiec, gm. 
Lubin, tel. 076/841-86-01
KLACZ ogłowie, siodło, - 3.500 zł. Legnica, tel. 
076/854-46-08 , .
KLACZ karo-gniada, 4 .skarpety*, 7-letnia, spokojna, -4.600 
zł. Tomaszów Bolesławiecki, tel. - 076/818-96-71, 
0601/84-95-58
KLACZ na rzeź, waga 500 kg - 3,5 zł/kg. Wrocław, tel. 
071/793-42-35
K U C Z  RASY WIELKOPOLSKIEJ 6-letnia, główna księga, 
doskonała matka, spokojna w obsłudze, oprzęgnięta, • 3.800 
zł. Czaplice, gm. Wińsko, tel. 071/389-05-21 
KLACZ RASY WIELKOPOLSKIEJ, 1988 r., z racotu, - 4.500 
zł. Bagno, gm. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-64-18 
KLACZ RASY SP 2 szt., gniado-srokate, obustronne po
chodzenie, spokojne, nadają się do rekreacji, mogą chodzić 
w parze. • 12.000 zł., tel. 0602/67-60-89 
KLATKI na nutrie lub lisy - 50 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/316-86-38

KUPIĘ PLASONY poidła dla drobiu, prod. izraelskiej. Po
kój, tel: 077/469-32-75
KUPIĘ PROSIĘTA. Boguszów-Gorce, tel. 0602/84-07-79 
KUPIĘ SPRZĘT dó inseminacji matek pszczelich tub mikro
skop laporoskopowy. Lwówek śląski, tel. 075/782-55-71 
KUPIĘ STRUSIE AFRYKAŃSKIE małe. Twardogóra, tel. 
0502/52-06-48
KUPIĘ WARCHLAK1100 szt., płacę gotówką. Kobierzyce, 
tel. 071/311-17-90
KURY liliputki, cena • 10 zł/szt. oraz perlice, cena - 20 zł/szt. 
Leszno, tel. 065/543-13-75
KURY NIOSKI jednoroczne - 5 zł/szt. Wojcieszyn, gm. Piel
grzymka', tel. -076/877-53-48
OWCE MERYNOS młode m&ttt- od 110 zł dó 120 zł/szt. 
Głownin, tel. 071/393-30-17 po godz. 20’ i i  .
PRZYJMĘ KONIA DO PENSJONATU doskońdle warunki, 
tereny leśne, • 350 zł/mies. Jelcz-Laskowice, tel. 
07.1/318-46-01 po godz. 20
RAKI żywe, cena • 100 zł/kg. Wrocław, tel. 071/353-60-64 
SIODŁO angielskie, wszechstronnie użytkowe, z  pikowanym 
czaplakiem, czarne, stan b. dobry, - 500 zł. Czaplice, gm.
Wińsko; tel. 071/389-05-21 ---------
ŚWINKI WIETNAMSKIE, - 120 zł. Wrocław, tel. 
071/387-80-01 po godz. 18
ŚWINKI WIETNAMSKIE cena -120 zł/szt. Kowalowa, gm. 
Mieroszów, tel. 074/849-17-56 
TUCZNIKI 19 prosiaków - 100 zł/szt. Świdnica, tel. 
074/853-86-64 po godz.19
TUCZNIKI prosięta 15-20 kg, szczepione, kastrowane, zdro
we, krzyżówki ras mięsnych WBPxPB2, Pietrain x Hampshi- 
re, mięsność 55% - 130 zł/szt. Twardogóra, tel. 
0608/29-53-97 po godz. 15
ULE WIELKOPOLSKIE nowe i używane - 50 zł/szt. oraz 
miodarka z blachy nierdzewnej - 200 zl. Świebodzin, tel. 
068/381-22-43

ZW IERZĘTA  
DOMOWE

AKWARIUM 2001, 601,101, na stojaku metalowym + obu
dowa ze światłem, termoregulator, 2 grzałki 100 W, pomp
ka, rośliny, ryby, - 280 zł. Kanclerzowice, gm. Żmigród, tel. 
0608/57-03-76 po godz. 16
AKWARIUM : 60,45,101, może być dla chomika - 20,50 i
30 zł. Legnica, tel. 076/854-72-28
AKWARIUM 801, ozdbone kamienie, filtr - 90 zł. Legnica,
teł. 076/850-65-72,0600/30-67-82
AKWARIUM 400 I, klejone, - 200 zł. Namysłów, tel.
077/410-20-13
AKWARIUM ze stojakiem i oprzyrządowaniem, - 250 zl. Szy
manów, tel. 071/387-82-01
AKWARIUM 751,251,2 lampy, stolik,;- 50 zl. Wrocław, tel.
373-15-18
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER po złotych me
dalistach, w rodowodzie zw. świata i Europy, czempion USA, 
Czech i interczempion, szczenięta piękne, dorodne, w cenie 
800 - 1.000 zł oraz suka młoda, bardzo dobre pochodzenie, 
hodowlana - 700 zł. Chojnów, tel. 076/818-19-26 po godz.18

Nowy ogólnopolski miesięcznik ogłoszeniowy

| g {  j u ż  n i e d ł u g o
j£ / kupon ogłoszeniowy - patrz str. Z

O  PLANTACJA ŚWIERKÓW SREBRNYCH zapra
sza do współpracy. Zgorzelec, tel. 6606/41-04-03 
02020911

POMPA OGRODOWA ręczna, abisynka i membranowa, 
cena • 150 zł/szt. Wrocław, tel. 071/363-20-34 
O  PRODUKCJA I SPRZEDAŻ ŁUBIANEK różne wy

miary, niskie ceny. Bolesławiec, Kruszyn, ul. 
Klonowa 29/1, tel. 0603/91-86-30 03002721

RDEST AUBERTA pnącze, długo i obficie kwitnące, przy
rost roczny ok. 6 m. Zielona Góra, tel. 0605/91-86-70 
RODODENDRON różne odmiany i kolory: wys. 1.5 m, szer. 
powierzchni 1 m - 300 zł, wys. 90 cm - 40 zł, - 300 zł. 
Piława Górna, tel. 074/837-13-38 
ROŚLINY zasuszone, do produkcji kompozycji kwiatowych, 
cena: od 6 do 22 zł/szt. Głaniszew, teł. 043/829-44-76, 
0605/72-26-74
RURY ALUMINIOWE DO DESZCZOWNI długość 6 m, fi 
90 mm i 70 mm, cena 150 zł/szt: Wrocław, tel. 
071/349-25-69
SADZONKI SOSNY pospolitej z samosiewu, cena 0,30 
zł/szt. Milicz, tel. 0602/22-12-33 
STOLIKI OGRODOWE granatowe - 200 zł, krzesła ogro
dowe, 16 szt., cena • 150 zł oraz hokery, czame, 5 szt. • 
350 zł. Oleśnica, tel. 0602/88-95-37 
ŚWIERK srebrzysty, kłujący - od 30 zł/szt. Wrocław, tel. 
0602/11-77-49,071/333-72-43 
ŚWIERK SREBRNY sosna, brzoza z kępą korzeniową, w 
jucie, wys. od 1 do 4 m, cena od 10 zł/śzt. Radwanice, tel. 
071/311-73-13
ŚWIERK SREBRNY wys. 1.5 m - 25 zł/szt., sosna, wys. 
0.5 m, cena - 5 zł/szt. Wrocław, tel. 071/353*60-64 
O  ŚWIERKI DO NASADZEŃ różne gatunki, wys. 

do 2.5 m, z własnej plantacji, cena -15 zł. Trzeb
n ica , te l. 071/387-01-20, 071/312-12-77 
80006671

TORF - duża ilość - 40 zł/m3. Legnica, tel. 0604/45-12-16 
TORF OGRODNICZY bogata zawartość składników, ph 5,5, 
nadaje się pod wszystkie rośliny ogronicze i kwiaty, pako
wany w worki 60 I, hurt, detal, • 6 zł /60I. Wrocław, tel. 
071/346-46-85,0608/59-18-32 
TUJE - 6 zł/szt., słoma -150 zł. WrocławTtel. 071/368-72-63 
TUNEL FOLIOWY .Oleśnica’ , wym. 7 x 32 m, szczyty 
oszklone, stan dobry, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
0609/16-40-34
TUNEL FOLIOWY szczyty przeszklone. - 1.200 zł. Wro
cław. tel. 071/355-31-12,0605/07-77-88 
O  URZĄDZANIE OGRODÓW, oczka wodne, kaska

dy, wodospady; rzeczki, ścieżki, skalnlkl oraz 
nawodnienia. Posiadamy kamień ogrodowy, 
korę, krzewy., lei. 074/815-68-20,0604/29-78-45 
03002521

KOGUT 13 szt., liliputy, ładnie ubarwione -15 zł! Zawonia, 
tel. 071/312-90-73
KONIE sportowe i białostockie, chodzące w Zaprzęgu i na
dające się do prac leśnych • 4.000-5.000 zł. Niemcza, tel. 
074/837-64-30 '
KOŃ czerwono-biały, 6-letni, spokojny, pod siodło, - 3.200
zł. Rząsiny, gm. Gryfów Śl., tel. 075/764-41-06
KOŃ ogier, 5-letni, szlachetnej półkrwi, srokaty, wyścigowy i
do rekreacji, - 4.000 zł. Sława, teł. 0502/27-94-90
KOŃ RASY WIELKOPOLSKIEJ 2-letni, pstrokaty, bia-
ło-czerwony, ujeżdżony, pod siodło, zaprzęgowy, - 3.200 zi.
Radwanice, tel. 071/311-72-89
KOT PERSKI rodowodowe - ok. 500 zł. Prudnik, tel.
077/436-11-88, 077/436-87-56 po godż:‘18, 077/436-29-18
dogodź. 17
KOZA dwie, młode - 60 zł/szt., dwa capy - 50 zł/szt. Bienio*- 
wice, tel. 076/857-52-75
KOZA młoda, - 50 zł. Bolesławiec, tel. 075/735-12-04 do 
godz. 18
KOZA młoda, - 50 zł. Łomnica, tel. 075/713-03-82 w 
godz. 19-22
KOZA po jednym wykoceniu, dojna, -150 zL Wrocław, tel. 
071/326-20-97
KOZIOŁ zarodowy, b. duże rogi, długa czarna sierść, zdro
wy, -150 zł. Strzelce świdnickie, tel. 074/850-42-25 
KOZY dojne, 2 szL -130 Zł/śzt. Łomnica, tel. 075/713-03-82 
wgodz. 19-22
KOZY domowe,'15 sztuk, 5 mlecznych, 10 młodych, mlecz
ne - po 150 zł, młode - po 50 zł. Wrocław, tel. 071/328-05-28 
KOZY dojne -140 zł/szt. Żagań, tel. 068/477-15-60' 
KOŹLĘ para - 50 zł/szt. Gierałtów, gm..Nowogrodziec, te!, 
075/736-81-30
KROCZEK KARPIA - 7.5 zł/kg. Lisiec, tel. 076/841-86-01 
KROWA, zacielona - 1400 zł, jałówka czerwono-biała, za- 
cielona - 1200 zł, jałówka 220.kg - 680 zł. Bukówka, tel. 
075/746-78-54
KROWA, mleczna, 6-letnia, cielna 4 mięs. -1600 zł, jałówka 
czarna, 14-miesięczna -1100 zł, jałówka czarna, 5-miesięcz- 
na - 600 zł, byczek 6-miesięczny - 750 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/783-31-03
KROWA mleczna, czarno-biała, - 2.400 zł. Kobierzyce, tel. 
071/311-17-90
KROWY mleczne, zacielone i wycielone, 20 szt. • 2.200 zł/szt. 
Niemcza, tel. 074/837-64-30
KROWY 2 szt., wycielone, mleczne, 20 l/dziennie, jedna pó 
3 wycieleniu, - 5.000 zl. Szczytniki Duże, tel. 074/858-47-44 
KRÓLIKI biały nowozelandzki i kalifornijski, szczepione, zdro
we -15 zł/kg lub za zboże. Małujowice, tel. 077/412-32-34 
do 15.411-75-02 po 18
KRÓLIKI młode, rasa nowozelandzka i olbrzym belgijski • 
12-16 zł/kg. Nowa Ruda, tel. 074/873-35r00 
KUC FELIŃSKI roczny, - 1.800 zł. Namysłów, tel. 
077/410-34-73
KUC SZETLANDZKI oraz osły, duży wybór, ceny
1.500-2.500 zł/szt. Podgórki, tel. 075/713-71-87 
KUPIĘ INDYKI każdą ilość, do uboju, możliwa stała współ
praca. Poznań, tel. 061/813-39-25 
KUPIĘ KONIE do 5 lat, dobrze ujeżdżone. Nysa, tel. 
0503/59-21-05
KUPIĘ NARYBEK lub kroczek karpia. Legnica, tel. 
0604/05-94-52

AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER 2 pieski 6-mie- 
sięczne, piaskowy i żółty z białymi znaczeniami, z rodowo
dem, po szczepieniach, mocna budowa, wystawowe, po me
dalowych rodzicach, • 1.000 zł. Legnica, tel. 076/866-17-15 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER szczenięta, rodo
wodowe, grubej kości, po czempionach Polski, - 800 zł. Le
gnica, tel. 076/862-95-70
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER po rodowodowych 
rodzicach, ur. 30.04.2001 r., b. pięknej maści, - 500 zl. Wro
cław, tel. 363-68-55
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER, - 500 zł. Zbąszyń, 
tel. 068/384-64-56
BASSET 4-letni, rodowodowy, b. dobre pochodzenie, maść 
tricolor, zadbany, zdrowy, pragnie zostać tatą, czekamy na 
oferty od .bassetek’ . ., tel. 0603/21-78-96 
BERNARDYN suczka, poszukuje psa tej samej rasy, długo
włosego, do pokrycia., tel. 071/788-49-44 
BERNARDYN suka, 4-miesięczna, książeczkazdrowia, kom
plet szczepień, grubej kości, po rodowodowych rodzicach, • 
600 zł. Lipin, woj. legnickie, tel. 0601/06-06-87 
BERNARDYN szczenięta 2.5-miesięczne, rodowodowe, •
1.500 zł. Sieradz, tel. 0608/42-65-45,043/822-38-37 
BERNARDYN DŁUGOWŁOSY szczenięta, po rodowodo
wych rodzicach, do wglądu rodzice, - 600 zł. Ścinawa, tel. 
076/843-95-96,0609/41-47-73 
BERNARDYN DŁUGOWŁOSY rodzice do wglądu. - 600 zł. 
Ścinawa, tel, 074/843-95-96.0609/41-47-73 
BERNARDYN DŁUGOWŁOSY- szczenięta, po rodzicach z 
rodowodem, mocnej budowy, po szczepieniach, odrobaczo
ne, książeczka zdrowia, rodzice do wglądu, ceny od 400 do 
600 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-08-05,0606/92-75-53 
BOKSER szczenięta mocnej budowy, odrobaczone, szcze
pione, książeczka zdrowia, - 290 zł. Bojanowo, tel. 
065/543-09-45
BOKSER szczenięta po rodowodowym ojcu, książeczka 
zdrowia - 350 zł/szt. Sowiny. gm:’ Bojanowo, teł. 
065/545-76-25
BOKSER gładkie i pręgowane, odrobaczone, książeczka 
zdrowia - 250 zł/szt. Wrocław, tel. 071/359-37-77 po godz. 16 
BOUVIER DES FLANDRES suczki po'czempionach,
3.5-miesięczne, średniej wielkości o Imponującym wyglądzie, 
obronny, stróżujący, łatwy w ułożeniu, zrównoważony, ko
cha dzieci, • 900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-03-11 
BUDA DLA PSA typu willowego, - 400 zł. Lubin, tel. 
0602/74-07-02

-  BULL TERRIER szczeniaki, 8 tyg., odrobaczone, zaszcze
pione, bez rodowodu, psy, - 500 zł. Wrocław, tel. 
0501/23-99-14
CHART AFGAŃSKI szczeniaki, różne kolory,z rodowodem, 
zaszczepione, • 1.500 zł. Lubin, tel. 076/844-37-72, 
0605/82-77-56
CHART AFGAŃSKI ruda suczka, 3-letnia, z rodowodem, -
1.200 zł. Smolna, tel. 071/398-87-95 w godz. 9-16 
CHIHUAHUA szczenięta, długowłose, z rodowodem, • 1.700 
zł. Zbąszyń, tel. 068/384-64-56 
CHOW-CHOW rude szczenięta, rodowodowe, 7-miesięcz- 
ne, -1.400 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-73-25,0502/84-48-47 
CHOW-CHOW szczeniaki, - 700 zł. Kowale, gm. Praszka, 
tel. 034/359-00-66
COCKER SPANIEL szczenięta, - 300 zł. Długołęka, tel. 
071/314-94-37
COCKER SPANIEL szczenięta, łaciate, posiadam reproduk
tora, - 350 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-55-29

COCKER SPANIEL szczenięta, - 300 zł. Wrocław, tel. 
0604/92-37-03
COCKER SPANIEL szczeniak, - 300 zł. Wrocław, tel. 
0502/99-42-56
DALMATYŃCZYK szczenięta 6-tygodniowe, - 280 zł. Sy
ców. tel. 062/785-68-70
DOBERMAN 2-miesięczne, zaszczepione, odbrobaczone, 
czarne, podpalane, pies -150 zł, suczka -130 zl. Lubiąż, 
tel. 0607/61-69-45,0608/46-70-43 
DOBERMAN szczenięta 9-tygodniowe, suka niemicka po ro
dzicach z rodowodem w Polsce, czarne, łapy podpalane, - 
350 zł. Składowice 42/4, gm. Lubin, tel. 071/389-62-92 
grzecznościowy
DOBERMAN szczenięta czarne, podpalane, szczepione, bar
dzo dobrze zbudowane, - 350 zł. Wrocław, tel. 0502/36-97-65 
DOBERMAN 10-miesięczn/ pies, z rodowodem, po czem- 
pionie, pochodzenie holenderskie, typowo wystawowy, -
2.000 zł. Zawadzkie, tel. 077/461-67-14 
DOG DE BORDEAUX szczenięta, mócna budowa, ciemno- 
rude, elitarne pochodzenie, po wielokrotnym Zwycięscy wy
staw, bez rodowodu - 800 zł, z rodowodem - 1.200 zL -So
bótka, tel. 0608/66-40-44,0602/12-66-69 
FOKSTERIER, - 300 zł. Długołęka, tel. 071/314-94-37 
FOKSTERIER szczenięta 9-tygodniowe, - 270 zł. Jawor, tel. 
076/871-87-45
FOKSTERRIER SZORSTKOWŁOSY Tricolor, szczenięta
5-tygodniowe, odbrobaczone, • 300 zł. Legnica, te!. 
076/856-33-10
JAŁÓWKA 16-miesięczna, rasy czerwonej -1.400 zł/szl Jor
danów, tel. 071/316-12-82
JAMNIK szczenięta, czarne podpalane -100 zł/szt. Legni
ca, tel. 076/721-95-90
JAMNIK DŁUGOWŁOSY króliczy, szczenięta, rodowodowe, 
po czempionie i interczempionie, - 1.000 zł. Sobótka, tel. 
071/391-04-05
JAMNIK GŁADKOWŁOSY i szorstkowłosy, szczenięta
2-miesięczne, odrobaczone, książeczka zdrowia, - 200 zł. 
Wrocław, tel. 328-74-64
JAMNIK KRÓTKOWŁOSY suczka 8-tygodniowa, -170 zł 
Wrocław, tel. 071/341-17-16,0501/33-27-72 
JAMNIK SZORSTKOWŁOSY psy, rodowodowe, po polują
cym czempionie, - 600 zł. Gniechowice, tel. 071/316-84-39 
JAMNIK SZORSTKOWŁOSY szczenięta, • 300 zł. Wrocław, 
tel. 0605/38-04-78
KOT PERSKI 7-tygodniowe, różne kolory, - 300 zł. Między
bórz, tel. 062/785-68-70
KOT PERSKI , SYJAMSKI kocięta - 250 zł. Prudnik, teł. 
077/436-62-37
KOT PERSKI kocięta, 7-tygodniowe, szynszylowe, pięknie 
ubarwione, oryginalne, płaskie mordki, - 250 zł. Wrocław, 
tel. 0606/52-81-01
KOT PERSKI wystawowy, czarny, 10-miesięczny, nie zna
czy terenu, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/783-46-58 
KOTY EGZOTYCZNE , atrakcyjne kolory, rodowodowe, w 
cenie 700-2000 zł. Wrocław, tel. 071/787-28-48, 
0501/25-15-74 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in
temecie pod numerem - AC0165 www.autogielda.com.pl) 
KOTY PERSKIE rodowodowe, po czempionach - od 500 zl. 
Wrocław, tel. 071/353-34-39
KOTY SYJAMSKIE 6-tygodniowe i syjamo-perskie, 8-tygo- 
dniowe, zdrowe, czyste - 300 zł/szt. Kępno, tel. 
062/782-49-91 po godz. 16
KUPIĘ BOKSERA w cenie do 250 zl. Szprotawa, tei. 
068/376-56-82
KUPIĘ LABRADORA młodą sukę, z możliwością spłaty w 
ratach lub szczeniętami. Ziębice, tel. 074/819-30-13 
KUPIĘ SZCZENIĘTA różnych ras. Długołęka, tel. 
0604/92-37-03 . . .
KUPIĘ SZCZENIĘTA rasa Obojętna i całe mioty. Lubin, tel.
076/843-95-96,0609/41-47-73
KUPIĘ SZCZENIĘTA różnych ras i całe mioty. Wrocław, tel.
0604/92-3743
LABRADOR szczenięta, cena: 1.500-1.700 z l Błaszki, tel. 
043/829-20-94,0502/91-77-36 
LABRADOR-RETRIEVER szczenięta, po rodowodowych ro
dzicach, - 900 zł. Brzeg, tel. 077/416-68-21 * 
LABRADOR-RETRIEYER szczenięta po kanadyjskim repro
duktorze -1.800 zł/szt. Jelenia Góra, tel. 075/755-30-84 
LABRADOR-RETRIEVER doskonale psy rodzinne, szcze
nięta, z rodowodem i bez - 1.000 i 1.600 zL Wrocław, teł. 
0606/89-48-10
MALTAŃCZYK szczenięta, • 400 zł. WrocłaW, tel. 
0603/50-24-52 *
MANCHESTER TERIER doskonałe w szkoleniu, średniej 
wielkości, rodzinne, www.mterrier.hg.pl, - 1.600 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/320-88-55
MASTIFF ANGIELSKI szczeniak 10-tygodniówy, po rodzi
cach z rodowodem, - 600 zł. Ziębice, tel. 074/819-30-13 
MASTINO NAPOLETANO suczka, 2-letnia, bardzo dobrze 
chodząca w zaprzęgu, spokojna, dobrze ułożona, może brać 
udział w zawodach, - 400 zł. Boguszów Gorce, tel. 
074/846-49-52
MASTINO NAPOLETANO szczenięta rodowodowe, po do
skonałych rodzicach, szczepione, odrobaczone, - 1.200 zł. 
Jabłów, tel. 074/845-03-07
MIESZANIEC suka, oddam w dobre ręce. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-66-26
MIESZAŃCE 5-tygodniowe, rodzice: dalmatyńczyk i dog, 8 
szt., wtym 5 białych - 30 zł/szt. Namysłów, teł. 0604/89-44-13 
MOPS szczenięta, - 400 zł. Wrocław, tel. 0603/50 2̂4-52 
MYŚZKI BIAŁE hodowlane, 5-tygodniowe - 3 zł/szt. Brzeg, 
tel. 0607/47-79-72
ODDAM AMERICAN STAFFORDSHIRE TERIERA. Oława, 
tel. 071/313-34-72
ODDAM DALMATYŃCZYKA w dobre ręce, wspaniały pies, 
do zabawy z dziećmi, 8-miesięczny. Krzelów, gm. Wińsko, 
tel. 071/389-91-87
ODDAM DOGA w dobre ręce. zadbany, 4-letni, maść .pieprz 
i sól". Biedaszków Wielkie, gm. Trzebnica, tel. 071/312-77-18. 
ODDAM KOTKI małe, w dobre ręce. Wrocław, tel. 339-87-29 
ODDAM OWCZARKA SZKOCKIEGO-COLLIE 4-miesięcz-' 
ny piesek, w dobre ręce. Jurków, tel. 076/818-99-53 
ODDAM SHIH-TZU na warunkach hodowlanych/dorosłe, 
oraz Yorkshire Terrier lub sprzedam - 500 zł. Świebodzice, 
tel. 074/854-07-63
OWCZAREK AMERYKAŃSKO-KANADYJSKI długowłosy, 
biały, suczki 6-miesięczne, po rodzicach z Austrii, z rodowo
dem, ładne, posłuszne, psy dla wyjątkowych ludzi, • 1.800 
zł. Dąbrowa, gm. Świerczów, tel. 0608/26-96-62 
OWCZAREK BELGIJSKI długowłose, z września, suczki, 
rodowodowe, pó czempionie, wychowane w domu,' na wy
stawy i do pracy, cena 600 -1.000 zł. Czaplice, gm. Wińsko, 
tel. 071/389-05-21
OWCZAREK KAUKASKI suczka rodowodowa, 2.5-roczna.
• 1.400 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-73-25,0502/84-48-47 
OWCZAREK KAUKASKI pies - 300 zł. suczka - 250 zł. od
biór za 3 tygodnie. Głuszyca, tel. 074/845-90-36 
OWCZAREK KAUKASKI szczenięta bez rodowodu, ksią
żeczki zdrowia, odrobaczone, - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/316-83-20
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta długowłose, 7-tygodnio
we. po rodowodowych rodzicach, • 500 zł. Biały Kościół, teł. 
071/392-67-02
OWCZAREK NIEMIECKI długowłose szczenięta, po rodo
wodowych rodzicach, z własnej hodowli, czarne podpalane,

15.05.2001 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 81

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


odrobaczone, zaszczepione, możliwość wystawieniaiachun- 
ku, cena 400-600 zł. Brzezinki, tel. 071/381-20-50 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta długowłose, z rodowo
dem, • 350 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-30-86, 
0603/51-60-48
OWCZAREK NIEMIECKI - psy po rodowodowych rodzicach, 
czarne podpalane, 7-tygodniowe, cena • 450 zł/szt. Jelenia 
Góra, tel. 075/755-45-16
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta, długowłose, rodowo
dowe, pięknie umaszczone, po zrównoważonych rodzicach, 
ojciec • zwycięzca Polski, - 1.600 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/761-70-61
OWCZAREK NIEMIECKI suczka, 8-tygod., czarna, podpa
lana, długowłosa, mocnej budowy, szczepiona, - 250 zł. Ko
bylin, tel. 0501/46-49-40
OWCZAREK NIEMIECKI 8-tygodniowe, 3 szt., szczepione, 
odrobaczone, • 300 zł/szt. Legnica, tel. 076/854-97-86 
OWCZAREK NIEMIECKI z hodowli własnej, 2 suczki, 6-mie- 
sięczna i 1,5-roczna, nieufne, groźne, 2 psy, 11-miesięczny i
3-letni -1.200 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/784-13-17 
OWCZAREK NIEMIECKI piesek 10-tygodniowy, • 100 zł. Nie
dźwiedzice, tel. 0602/80-40-06 
OWCZAREK NIEMIECKI 7-miesięczny, książeczka zdrowia, 
czamy, podpalany, • 400 zł. Piotrowice 49, gm. Jawor, tel. 
076/870-88-63,0601/55-71-82 
OWCZAREK NIEMIECKI suka 11-miesięczna, z rodowodem, 
czarna, podpalana, - 600 zł. Sobótka, tel. 071/316-20-22 
OWCZAREK NIEMIECKI długowłose, gładkowłose, grubej 
kości, rodzice do wglądu, - 450 zł. Ścinawa, tel. 
076/843-95-96,0609/41-47-73 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta, -130 zł. Świdnica, tel. 
074/852-18-95
OWCZAREK NIEMIECKI po przeszkoleniu policyjnym, bar
dzo ostry, posłuszny, elementy tropienia, • 500 zł. Wałbrzych, 
tel. 0501/46-00-32
OWCZAREK NIEMIECKI długowłose i gładkowłose, czarne 
podpalane, grubej kości, odrobaczone, zaszczepione, po ro
dowodowych rodzicach, z własnej hodowli, możliwość wy
stawienia rachunku, cena 300-400 zł. Warkocz k. Strzelina, 
tel. 0602/77-62-52
OWCZAREK NIEMIECKI suka, 5 lat, oddam w dobre ręce. 
Wrodaw, tel. 342-52-24
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta, 7-tygodniowe, rodo
wodowe, czarne podpalane - 1.200-1.500 zł. Wrocław, tel. 
372-84-99,0502/29-79-48
OWCZAREK NIEMIECKI suka, ruda, 7-letnia, z rodowodem, 
bardzo dobra matka, hodowlana, - 250 zł. Wrocław, tel. 
0608/69-73-30
OWCZAREK NIEMIECKI suka, 6-letnia, z rodowodem, ruda. 
gładkowłosa, - 300 zł. Wrocław, tel. 0608/69-73-30 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta, po doskonałych rodzi
cach, hodowla profesionalna, karmione eukanubą-1.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/325-15-97,0601/55-35-83 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta, 4-miesięczne, czarne 
podpalane, z rodowodem, po championach, o doskonałej psy
chice i budowie, z profesjonalnej hodowli, krótko i długowło
se, 900 • 1.400 zł. Wrocław, tel. 0503/37-02-17 
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy, szczenięta rodowodo
we, po rodzicach użytkowych, wolnych od dysplazji, kom
plet szczepień, • 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/785-79-50, 
0501/82-37-40
OWCZAREK NIEMIECKI z rodowodem, szczenięta 5-mie- 
sięczne, w tym jedna suczka długowłosa, mocna kość i bu
dowa, bardzo dobra psychika, możliwe raty, -1.000 zł. Wro
cław, tel. 071/373-25-55 po godz. 20,0604/64-02-92 
OWCZAREK NIEMIECKI 2-letni, 2 szt., szkolone • 1.400 
zł/szt. Zielona Góra, tel. 0602/82-91-58 
OWCZAREK NIEMIECKI 6-miesięczne, łagodne, - 600 zł. 
Zielona Góra, tel. 0602/82-91-58 
OWCZAREK NIEMIECKI suczka 5-miesięczna, wilczasta, • 
250 zł. Ziębice, tel. 074/819-30-13 
OWCZAREK PODHALAŃSKI, - 250 zł. Miszkowice, tel. 
075/742-66-40
OWCZAREK PODHALAŃSKI szczenięta 9-tygodniowe, - 
250 zł. Miszkowice, tel. 075/742-66-40 
OWCZAREK PODHALAŃSKI 2-letnie suki oraz pies, z po
wodu likwidacji hodowli, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/372-33-05 
OWCZAREK SZETLANDZKI szczenięta rodowodowe po 
czempionach, książeczka zdrowia, wyprawka, odbiór czer
wiec 2001 r., możliwość hotelu i rat, ceny 1.000 -1.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/788-48-31,0600/27-26-46 
OWCZAREK SZKOCKI-COLLIE szczenięta rodowodowe po 
czempionach, książeczka zdrowia, wyprawka, odbiór czer
wiec 2001 r., możliwość hotelu i rat, ceny 1.000 • 1.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/788-48-31,0600/27-26-46 
O  OWCZARKI NIEMIECKIE 8-tygodniowe, zaszcze

pione • 250-350 zł, jamniki, 2-i 3-miesięczne • 180 
zł, owczarki podhalańskie, 2-miesięczne, za
szczepione - 350 zł, cocker spaniele, 7-tygodnio- 
we, zaszczep ione • 350 zł. Jawor, tel. 
076/870-88-63 84014821

PAJĄKI PTASZNIKI z hodowli, różne gat., oraz gekony • od 
30 zł. Wrocław, tel. 071/341-30-55 
PAPUGA ROZELLA KRÓLEWSKA młoda. - 200 zl. Wro
cław, tel. 071/359-27-76
PAPUGI GÓRSKIE para. - 400 zl. Wrocław, tel. 354-36-08 
/fax
PITBUL suczka roczna, - 700 zł. Zielona Góra, tel. 
0602/82-91-58
PRZYJMĘ DOBERMANA szczeniaka, dobre warunki, bez
płatnie. Wierzbowa, tel. 076/817-30-30 
PTASZNIKI oraz gekony, małe i duże, różne gatunki, legal
ne pochodzenie, z hodowli, niegroźne, z terrarium lub bez, 
możliwy dojazd - od 35 zł. Wrocław, tel. 0603/60-61-17 
PUDEL 7-tygodniowe szczenięta, srebrne i czarne, odroba
czone - 350 zł, foksterier tri-colour, 9-tygodniowe szczenię
ta, odrobaczone - 300 zł. Jawor, tel. 076/871-87-45 
PUDEL MINIATUROWY szczenięta po rodowodowych ro
dzicach, książeczka zdrowia, - 380 zł. Poniec, tel. 
065/545-76-25
RATLEREK szczenięta, - 350 zł. Lubin, tel. 076/842-84-40 
RATLEREK miniaturowe, szczeniaki, po szczepieniach, ksią
żeczka zdrowia, rodzice do wglądu, ceny od 400 do 600 zł, i 
cztery reproduktory ratlerki czekają na suczki. Wałbrzych, 
tel. 074/845-08-05,0606/92-75-53 
ROTTWEILER szczenięta 12-tygodniowe, odrobaczone, ro
dzice do wglądu, -150 zł. Leśna, tel. 0603/35:96-33 
ROTTWEILER pies 5-miesięczny, po szczepieniach, moc
nej budowy, wychowany z dziećmi, - 400 zł. Lwówek Śląski* 
tel. 075/782-55-38
ROTTWEILER 8 szczeniąt, z rodowodem, zdrowe, szcze
pione, oddam w dobre ręce, - 50 zł. Radwanice, tel. 
0607/22-84-01
ROTTWEILER suczki, 2-miesięczne, • 300 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-24-25 Wrocław, 071/373-10-11 
ROTTWEILER szczenięta 12-tygodniowe, odbrobaczone, po 
rodowodowych rodzicach, książeczka zdrowia, - 350 zł. Wro
cław, tel. 071/387-82-61
ROTTWEILER suczka 1,5 roczna, łagodna - 500 zł. owcza
rek niemiecki, po szkoleniu PT w Żarach, z selekcji wojsko
wej • 1.000 DEM oraz szczenięta owczarka • 300 DEM. Wro
cław. tel. 0602/82-91-58
ROTTWEILER pies 3-letni, szkolony, -1.000 zł. Zielona Góra, 
lei. 0602/82-91-58
RYBY AKWARIOWE MOLINEZJE zamienię na inne, chęt
nie akwariowe, chętnie żyworodne. Wrocław, tel. 
071/342-04-64

RYBY AKWARIOWE MOLINEZJE czarne - 0.50 zl/szt. Wro
cław, tel. 071/342-04-64
RYBY AKWARIOWE PALETY w cenie od 20 zł/szt. Wro
cław, tel. 071/353-51 5̂6 wieczorem 
SETER IRLANDZKI szczenięta, • 400 zł. Wrocław, tel. 
0605/38-04-78
SETER IRLANDZKI szczeniak, 4-miesięczny, rodowodowy,
z .wadą’ , - 300 zł. Wrocław, tel. 071/325-16-10
SHAR PEI szczenięta rodowodowe, -1.300 zł. Dzierżoniów,
tel. 074/832-51-90,074/831-77-79
SHAR PEI szczenięta po rodowodowych rodzicach • 900 zł.
Wrocław, tel. 071/349-20-50 po godz. 20
SHIH-TZU, - 500 zł. Bielawa, tel. 074/834-05-42
SHIH-TZU szczenięta, biało-złote, z rodowodem, 7-miesięcz-
ny pies, 12-miesięczna suczka -1.200-1.300 zł/szt., 12-mie-
sięczny pies, bez rodowodu - 700 zł. Gajków, tel.
071/318-52-67
SHIH-TZU chińskie pieski z .kokardką', wesołe, 8-tygodnio- 
we suczki, 3-kolorowe, odrobaczone, zaszczepione, ksią
żeczka zdrowia, po dobrych rodzicach, - 590 zł. Głuszyca, 
tel. 074/845-65-59,0602/86-07-85 
ŚHIH-TZU szczenięta, odbiór w ok. 23.05.br, - 550 zł. Ła
giewniki, tel. 071/393-94-77,0604/43-63-88 
SHIH-TZU szczenięta, - 500 zł. Oleśnica, tel. 0503/51-94-88 
SHIH-TZU miniaturowe, wesołe, zaszczepione, rodowodo
we, doskonałe pochodzenie • 800-1.100 zł. Wrocław, tel.
321-18-34
SHIH-TZU szczenięta, biało-złote, bez rodowodu, zaszcze
pione - 450 zł/szt. Wrocław, tel. 071/372-26-28 
SHIH-TZU psy, czarno-białe, brązowo-białe i złote, • 500 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-28-10,0601/13-86-00 
SHIZ-TZU biało-złoto-czamy, bez rodowodu, 12-tygodniowy 
pies, b. wesoły i przyjazny, książeczka zdrowia, - 450.000 
zł. Legnica, tel. 076/855-26-86 po godz. 18 
SYBERIAN HUSKY szczenięta pięknej maści, - 400 zł. Świe
bodzice, tel. 074/854-53-22
SYBERIAN HUSKY suka 1-roczna, niebieskooka - 300 zł. 
Wrocław, tel. 071/342-28-04
SZNAUCER MINIATUROWY pieprz i sól, szczenięta rodo
wodowe, odrobaczone, sznaucer średni czarny, suka 2-let
nia, rodowodowa, - 650 zł. Rudno, tel. 068/356-16-29 
SZNAUCER MINIATUROWY szczenięta. - 400 zl. Wrocław, 
tel. 0605/38-04-78
SZNAUCER OLBRZYMI szczeniaki, 6-tygodniowe, - 400 zł. 
Wrocław, tel. 071/399-08-02
SZNAUCER ŚREDNI, szczenięta bez rodowodu, - 600 zł. 
Dzierżków, gm. Dobromierz, tel. 0605/34-85-97 
SZNAUCER ŚREDNI pieprz i sól, 7-tygodniowe, szczenię
ta, odrobaczone, zaszczepione, pod stałą kontrolą wetery
narza, • 450 zł. Szczawno Zdrój, tel. 074/666-27-69 
SZNAUCER ŚREDNI pieprz i sól, grubej kości, po rodzi
cach rodowodowych, odrobaczone, książeczki zdrowia, od
biór koniec maja, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/329-24-43 
SZNAUCER ŚREDNI szczenięta, maść .pieprz i sól* - 400 
zł/szt. Zielona Góra, tel. 0603/82-07-80 
TERIER NIEMIECKI brązowo-biały. po rodzicach polujących, 
wiek 6 miesięcy, wszystkie szczepienia, odbrobaczony • 200 
zł, oddam za darmo pieska lub sukę 4 -tygodniowe, nieraso
we. Chojnów, tel. 0603/84-85-32 
TERIER NIEMIECKI myśliwski, 5.5-miesięczny, suka i pies, 
czarne podpalane, rodowodowe, po polujących czempionach 
Polski z dyplomami użytkowości (nora, dzik), - 500 zł. Wro
cław, tel. 071/316-63-78
TERIER ROSYJSKI czarny, typ użytkowy, po dobrych ro
dzicach, -1.400 zł. Leszno, tel. 0607/26-47-94 
TERIER ROSYJSKI czarne szczenięta, po czempionach, 
doskonale odchowane, - 1.500 zł. Michałowice, tel. 
075/761-75-77.0602/19-94-30 
TERIER ROSYJSKI po czempionie Polski, cena: 1.500 -
1.800 zł. Wrocław, tel. 071/347-71-40 
TERIER WALIJSKI szczenięta po psach polujących, • 230 
zł. Mirków, tel. 071/315-94-50 
TERRARIUM wys. 120 cm, dł. 80 cm, szer. 40 cm, siatka, - 
150 zł. Wrocław, tel. 071/342-08-84 
WACHTELHUND, piesek 9-miesięczny, rodzice polujący, 
wstępnie ułożony, -1.200 zł. Bolesławiec, tel. 0603/49-96-21 
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER suczki, rodowodowe, 
do odbioru koniec maja, cena 1.300 • 2.000 zł. Czaplice, 
gm. Wińsko, tel. 071/389-05-21 
WEST HIGHLAND WHITE TERIER szczenięta z rodowo
dem, cena: 1.500 - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/347-71-40 
WHIPPET szczenięta, z rodowodem, po czempionce, do
skonale odchowane, możliwy dowóz, • 800 zł. Strzelin, tel. 
071/392-12-75
WYŻEL NIEMIECKI psy, krótkowłose, rodowodowe, po do
skonałych rodzicach (polujących), szczepione, książeczki 
zdrowia, • 700 zł. Gniechowice, tel. 071/316-84-39 
YORKSHIRE TERRIER szczenięta rodowodowe, po zwy
cięzcach wystaw, komplet szczepień, cena 1.200 • 1.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-55-54
YORKSHIRE TERRIER piesek, ̂ miesięczny, • 1.000 zł. Gu
bin, tel. 068/359-63-55
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, suki, po rodowodowym 
ojcu, miniaturowe, -100 zł. Łagiewniki, tel. 071/393-94-77, 
0604/43-63-88
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, • 900 zł. Świdnica, tel. 
0605/06-25-77,074/853-55-51 po godz. 19 
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, po rodzicach rodowo
dowych, - 1.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/854-72-89 
YORKSHIRE TERRIER szczenięta. -1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/328-98-36.0600/51-16-29 
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, zaszczepione, małe pie
ski, z kokardką, bez rodowodu, - 1.000 zł. Wrocław, tel.
785-61-67,372-26-28
YORKSHIRE TERRIER 9-tygodniowy. zaszczepiony, bez ro
dowodu. Wrocław, tel. 071/372-81-59

ZDROWIE 
I URODA

APARAT DO AKUPUNKTURY elektropunkter, - 260 zł. Bo
lesławiec, tel. 075/644-10-10 po godz. 15 
APARAT DO HYDROMASAŻU z przystawkami, - 550 zł. 
Legnica, tel. 076/862-15-47
APARAT DO HYDROMASAŻU OZONOMATIC JOLLY PTL, 
-1.710 zł. Wrocław, tel. 0608/30-37-66 
APARAT DO MASAŻU ZEPTER wielofunkcyjne, gwarancja, 
• 400 zł. Wołów, tel. 071/389-29-24 
APARAT DO MASAŻE na gwarancji, Zepter, prod. szwaj
carskiej, - 400 zł. Wołów, tel. 071/389-47-83 
APARAT DO MASAŻU GŁOWY I WŁOSÓW TIMUWIT nowy, 
gwarancja, - 350 zł. Wołów, tel. 071/389-29-24 
APARAT DO MASAŻU NÓG, - 80 zł. Wrocław, tel. 
0607/30-63-97
APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA prod. niemieckiej, 
nowe, elektroniczne, pomiar pulsu, pamięć, - 200 zł. Przy- 
górze, woj. wałbrzyskie, tel. 0604/59-66-94,0608/85-95-99 
APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA ZEPTER. cyfrowy wy
świetlacz, zapakowany, - 380 zł. Wrocław, tel. 0603/99-80-27 
APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA japoński, na gwaran
cji, pilnie, • 120 zł. Wrocław, tel. 0607/82-32-81*

APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA nowy, elektroniczny, 
mały, nadgarstkowy, prod. niemieckiej, • 150 zł. Wrocław, 
tel. 0607/55-33-23
APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA MARSCHALL MB-70 
nadgarstkowy, elektroniczny, mierzy również puls, - 200 zł. 
Wrocław, tel. 0503/31-71-77
APARAT DO USUWANIA KAMIENIA NAZĘBNEGO Ultra- 
dent, usuwanie ultradźwiękami, stan b. dobry, -1.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/666-16-71
APARAT SŁUCHOWY, • 100 zł. Głdgów, tel. 076/834-67-69 
APARAT SŁUCHOWY Philips, bezprzewodowy, mało uży
wany, '• 1.000 zł. Parszowice, gm. Ścinawa, tel. 
076/843-28-42
APARAT USG PHILIPS przenośny, wideoprinter, głowica 3.5 
MHz, linearna, • 6.000 zł. Częstochowa, tel. 034/325-73-78 
APARAT WSPOMAGAJĄCY MÓWIENIE dla osób po ope
racji krtani, marki Servox, prod. niemieckiej, nowoczesny, -, 
900 zł. Wrocław, tel. 071/355-77-77 ;
APARAT WZMACNIAJĄCY MÓWIENIE prod. niemieckiej, 
mało używany -1.500 zł. Gorzanów, teł. 074/812-12-32 
BŁOTO Z ALG MORSKICH do profesjonalnych zabiegów 
odchudzających oraz różne kremy renomowanej firmy wło
skiej Phyto-Synetzi, atest PZH, w puszkach 1.4 kg, cena 
fabryczna - 134 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-28-55, 
0601/25-69-36
BUTLA Z TLENEM MEDYCZNYM 11 kg, z reduktorem, na 
wózku jezdnym, • 1.000 zł. Świebodzice, tel. 0606/40-26-26 
DŹWIG DO PODNOSZENIA I PRZEWOŻENIA CHOREGO, 
hydrauliczny, zajmuje mało powierzchni, do 120 kg, • 700 zł. 
Wrocław, tel. 071/785-96-09
GOLARKA PHILIPS 4847 nowa, bezprzewodowa, 3-głowi- 
cowa, możliwość przycinania,baków, etui Philipshave, • 230 
zł. Wrocław, tel. 0502/04-05-24 
O  HYDROMASAŻE DO KĄPIELI PEREŁKOWEJ uży

wane: Whirlpool - 380 zł, 420,480,520 zł, hydro
masaże do kąpieli ozonowej Luxanamed • 680,
720,760,800 zł, solarium Privileg - 620 zł. Legni
ca, tel. 076/866-34-07 84014541 

KOSMETYKI z wyciągami homeopatycznymi, prod. polskiej, 
kremy, balsamy itp. Wrocław, tel. 0603/53-12-25 
KÓŁKA DO WÓZKÓW INWALIDZKICH nowe - 60 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0501/23-30-50
KUPIĘ LEKARSTWA omnadren, testosteron, winstrol, me- 
tanabol, chętnie większą ilość, zawsze aktualne. Wrocław, 
tel. 0606/82-92-60
KUPIĘ SZLIFIERKĘ KOSMETYCZNĄ do manicure i pedi
cure. Wrocław, tel. 0501/82-67-12 
LAMPA BIONIC firmy Zepter, wskazania: wszelkie bóle, krę
gosłup, grzybice, łuszczyce, migreny, prostata, trądzik, za
toki, • 1.200 zł. Wołów, tel. 0603/45-89-59 
LEKARSTWA ANABOLICZNE 35 - 65 zł. Wrocław, tel. 
0607/08-94-18
LEKARSTWA ANABOLICZNE omnadren • od 35 zł, testo
steron od 28 zł, decadurabolin od 27 zł, metanabol, winstrol, 
hormon wzrostu, HCG, andriol, wysyłka na cały kraj. Zgo
rzelec, tel. 0608/27-55-45
LEKARSTWO METANABOL Omnadren i inne - od 70 do 80 
zł. Wrocław, tel. 0501/78-66-55 
LEKARSTWO PRIMOBOLAN - 35 zł/amp., Testovibon 250 
mg - 30 zł/amp., Metanabol 5 mg - 46 zł/100 tabl., Omna
dren 250 - 48 zł/ op., Vinstroł • 25 zł/amp., Testanat, Clenbu- 
terol, wysyłka.., tel. 0605/28-05-45 
LEKARSTWO SPIROPENT NIEMIEC1100 tab. - 90 zł, Me
tanabol 100 tab.- 45 zł, Retabolil 5 amp. - 50 zł, test. Propio- 
nat 50 mg, 10/amp. - 50 zł, Testanat 100 mg, 10 amp. - €5 
zł, Omnadren, Ciomid, Winstrol, Deca, Agiovirin, Proviron. 
Polkowice, tel. 0503/69-07-96 
O  VIAGRA - LEKARSTWO DLA MĘŻCZYZN orygi

nalna tabletka z USA, cena 100 mg - 55 zł, 50 mg 
• 42 zł, wysyłka na cały kraj, dyskrecja zapew
niona. Katowice, tel. 0501/34-19-17 03002631

O  VIAGRA - TABLETKA DLA MĘŻCZYZN z USA, 
100% skuteczności, cena 100 mg • 55 zł, 50 mg • 
42 zł, dyskrecja zapewniona, wysyłka na cały kraj. 
Katowice, tel. 0607/07-06-69 03002641

LEKARSTWO YIAGRA 100 mg - 65 zł/szl Wrocław, tel. 
0609/15-17-27
LEKARSTWO VIAGRA-100 mg - 65 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/363-20-69
LEKARSTWO VIAGRA100 mg - 60 zł/szt., 50 mg - 40 zt/szt. 
Wrocław, tel. 071/361-99-35
LEKARSTWO VIAGRA100 mg - 60 źł, możl. sprzedaży wy
syłkowej. Wrocław, tel. 0601/77-15-10 (k00034)
ŁÓŻKO prod. niemieckiej, z materacem, z napędem elektr., 
dla ciężko chorego, stan idealny, • 2.500 zł. Wrocław, tel.
348-14-03
ŁÓŻKO DO MASAŻU do profesjon. zabiegów, stan b. do
bry, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/340-65-42 do godz. 16. 
0601/71-57-78
ŁÓŻKO MAGNETYCZNE MRS-2000 stan b. dobry, mało 
używane, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 071/351-73-52 
ŁÓŻKO REHABILITACYJNE 1-segmentowe, * wysięgni
kiem, na kółkach, hamulce, reg. wysokości, prod. niemiec
kiej, stan idealny, - 700 zł. Wrocław, tel. 0501/23-30-50 
MATERAC GORBIO skórzany, z gorczycowym wkładem, 
mało używany, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/787-49-91, 
0605/63-66-39

S Ł O N E C Z N E  
S T U D I O

• solaria nowe i używane firm:
ERGOLINE, GOLF, UVE, KBL

• lampy: NEW TECHNOLOGY
• kosmetyki
• bezpłatne doradztwo
• klimatyzacja
• serwis, komis, raty, leasing OPOH917

ul. Czysta 2-4, Wrocław 
tel. 071 / 343 98 90, O 501 153 740

Wszystkie urządzenia posiadają certyfikat bez
pieczeństwa i 10-miesięczną gwarancję. W ofer
cie sprzedaży lampy „new technology” kosme
tyki, środki dezynfekujące, części i inne akceso
ria. „SUNSTORE SOLARIA” , Poznań, tel. 
061/849-24-03, 0501/64-06-00, 0501/35-46-01 
01022351

O  SOLARIA: Ergoline 50/12,100 W -15.000 zł; Er- 
goline 44/4,160 W, Ultra, Vit System -19.600 zł; 
Ergoline 50/12,160 W - 18.000 zł; UWE CPS 73 
Turbo, 160 W, klimatyzacja, automatycznie zamy
kane, atrakcyjny wygląd - 12.000 zł. „SUNSTO
RE SOLARIA", Poznań, tel. 061/849-24-03, 
0501/64-06-00 01022371

O  SOLARIA ERGOLINE kompleksowa obsługa 
techniczna (montaż, serwis) i finansowa (raty, le
asing), więcej informacji w wysłanym na życze
nie bezpłatnym katalogu lub w internecie 
(www.ergoiine.pl). „AURORUM", Słupsk, tel. 
059/848-10-00,0601/66-01-49 01026051

O  SOLARIA ERGOLINE, UWE i inne, np. solarium 
Ergoline 50/12, klimatyzacja, stan b. dobry -
18.500 zł; Ergoline 38/3, b. dobre lampy, stan ide
alny - 8.500 zł. Duży wybór, atrakcyjne ceny., tel. 
0603/66-97-06 01026311

O  SOLARIA KBL kompleksowa obsługa technicz
na (montaż, serwis) i finansowa (raty, leasing), 
więcej informacji w wysłanym na życzenie bez
płatnym katalogu lub w internecie (www.ergoli- 
ne.pl). „AURORUM”, Słupsk, tel. 059/848-10-00, 
0601/66-01-49 01026071

O  SOLARIA PROFESJONALNE najlepszych firm - 
Ergoline, Uwe i innych. Ceny konkurencyjne, 
transport gratis, obsługa „od A  do Z”, gwaran
cja, serwis pogwarancyjny. Również sauny do
mowe oraz sprzęt do klubów fitness i siłowni. 
Wrocław, tel. 071/363-31-96 01023471 

O  SOLARIA UWE kompleksowa obsługa technicz
na (montaż, serwis) i finansowa (raty, leasing), 
więcej informacji w wysłanym na życzenie bez
płatnym katalogu lub w internecie (www.ergoli- 
ne.pl). „AURORUM”, Słupsk, tel. 059/848-10-00, 
0601/66-01-49 01026061

O  SOLARIA PROFESJONALNE NAJLEPSZYCH 
FIRM przykładowe ceny: 50 do 17.000 zł, 43/4 od
11.000 zł, 600 Ergoline - ód 50.000 zł, UWE CPS - 
od 15.000 zł, UWE Black Power VW 12 • od 25.000 
zł, Black Power - od 15.000 zł i inne. Ceny hurto
we i detaliczne, transport, montaż i zegar steru
jący gratis na terenie całego kraju, raty, leasing, 
serwis. Słupsk, tel. 059/842-14-76,0603/55-77-35 
81009401

O  SOLARIA PROFESJONALNE RENOMOWANYCH 
FIRM Ergoline, wszystkie modele od 35/300/600, 
Avangarde, UWE, Miami Sun, Sunal i inne, do 
każdego zakupu solarium - transport na terenie 
całego kraju, montaż oraz el. zegar sterujący gra
tis, zapewniamy serwis, akcesoria, kosmetyki, 
lampy, części zamienne sprzedaż wysyłkowa, 
deta liczna. S łupsk, tel. 059/842-14-76, 
0603/55-77-35 81009391

SOLARIUM turbo 34/3, elektr. sterowane, betoniarka, licz
nik, wyposażenie, dodatkowo komplet nowych lamp, stan 
dobry • 4.900 zł, lampa bezcieniowa -170 zł. Bolesławiec, 
tel. 0606/55-97-07
SOLARIUM osobiste, 26 .+ 1 lamp i kpi. nowych lamp Co- 
smolux 160 W, zadbane, • 2.500 zł lub zamiana na auto prod. 
zachodniej, z dopłatą. Gromadka, tel. 076/817-20-84 po 
16.30,0608/64-91-54
SOLARIUM łóżko 18-lampowe, - 500 zł. Legnica, tel. 
076/854-28-70
SOLARIUM 2 kopuły, 20 lamp, el. opuszczane,.- 750 zł. Ol
szyna, tel. 075/721-22-76
SOLARIUM 36 lamp, profesjonalne, wzmocnienie, • 4.000
zł. Sulechów, tel. 068/385-59-71
SOLARIUM stan b. dobry, 20 lamp + 8 na twarz, 220 V,

K O R O N A  S T O M A T O L O G I A  I
P E Ł N Y  Z A K R E S ,  W Y B I E L A N I E  Z Ę B Ó W
■CORONir F-O RC Ei-ANOWE

MATERAC z gorczycy, doskonały na bóle kręgosłupa i reu
matyzm, - 350 zł. Wrocław, tel. 337-04-63 
MATERAC MAGNETYCZNY VIOFOR JPS kompletny, z do
kumentacją, prawie nowy, na gwarancji, - 6.000 zł. Wrocław, 
tel. 0603/07-36-69
MATERACE SKÓRZANE z wkładem gorczycowym, nowe, 
lecznicze - 300 zł/szt. Wschowa, tel. 0605/41-77-75 . 
MOTOROWER INWALIDZKI SIMSON na akumulator • 620 
zł. Psary, tel. 071/387-86-26
PAS BARKOWY TEMBLAK prod. USA, • 100 zł. Wrocław, 
tel. 071/373-14-23 po godz. 18 
PASTA DO ZĘBÓW WHITE 75 ml, z fluorem, dobrej klasy, 
prod. LG Chemical Korea, 1.600 szt., wygrana w teleturnie
ju -1.30 zł/szt. Opole, tel. 0608/31-65-20 
PERFUMY damskie i męskie, trwałość zapachu 24 h, 50 ro
dzajów, - 41 zł. Wrocław, tel. 0503/37-60-77 
PERFUMY różne marki - 30 zł/szt. Wrocław, tel. 
0609/26-33-95
PIELUCHO-MAJTKI DLA DOROSŁYCH rozmiar M-75 kg, 
paczka (16 szt.), - 200 zł. Wrocław, tel. 338-36-23 
PODUSZKA PRZECIWODLEŻYNOWA ROHO, - 900 zł. 
Wrocław, tel. 071/784-67-75,0501/57-54-16 
PODUSZKA PRZECIWODLEŻYNOWA żelowa, • 300 zł. 
Wrocław, tel. 071/785-96-08
PROTEZA STAWU KOLANOWEGO lewego, firmy Gil Re- 
hab, stan bardzo dobry, - 350 zł. Oława, tel. 071/313-34-35 
ROWER REHABILITACYJNO- TRENINGOWY KETTLER 
12 przełożeń, stan dobry, -150 zł. Gościszów, gm. Nowo
grodziec, tel. 075/736-76-40,0607/47-75-96 
O  SOLARIA wszystkie modele, nowe i używane, 

stan techniczny I wizualny idealny, atrakcyjne 
ceny. Transport, montaż i sterownik gratis.

Hallera 155/6 
Pon.-pt. 10 - 19 OP012081

używane w domu, - 1.600 zł. Wrocław, tel. 349-23-05, 
0502/55-96-64
SOLARIUM AYK 50/5 i 33/2, profesjonalne, prod. niemiec
kiej, el. podnoszone, nowe lampy, cena - 4.400 zł i 6.800 zł. 
., tel. 0604/35-17-00
O  SOLARIUM ERGOLINE 50/3,160 W, UTP - cena 

do uzgodnienia. „SUNSTORE SOLARIA”, Po
znań, tel. 0501/64-06-00 01022361 

SOLARIUM ERGOLINE 43/4, wzmocnienie, turbo, -11.000 
zł. Sulechów, tel. 068/385-59-71 
SOLARIUM ERGOLINE białe, ręcznie zamykane, 35 lamp/3 
- 5.900 zł oraz solarium Vita Sun, 28 lamp/3, automatyczne 
• 2.500 zł. 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 ERGOLINE 40 TURBO POWER nowe lampy, 
serwisowane, -15.000 zł. Wrocław, tel. 0602/46-58-04 
SOLARIUM GOLF 62 lampy + 12 na twarz, automat, całe 
zamykane, • 13.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-64-86 
SOLARIUM GOLF 30-lampowe, 2 wzmacniacze na twarz, 
30 x 100 W, 2 x 400 W. 380 V, stan dobry, • 2.500 zł. Wro
cław, tel. 0503/06-25-50 .
SOLARIUM KETLER 7436E 2200W. 220V, 20 lamp. 4 Wen- 
tyaltory, - 700 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, 
0605/43-73-16
SOLARIUM MIAMI SUN 33-lampowe, 3 wzmacniacze na 
twarz, 400 W + nowe lampy 100 W, - 2.500 zł. Zdzieszowi
ce, tel. 077/484-73-61
SOLARIUM SUNAL 6x100 W, 4x80w W, wiszące, ze ste
rownikiem, • 420 zł. Chojnów, tel. 0602/58-63-39 
SOLARIUM SUNAL 34/3, nowe lampy, el. podnoszony, •
3.100 zł. Wałbrzych, tel. 0605/35-07-98

SOLARIUM SUNAL 34/3,2 szt., nowe lampy, stan b. debry, 
serwisowane - 4.000 zł/szt. Wrocław, tel. 071/325-98-55 
SOLARIUM UWE BRONSARIUM 34/3 stan idealny, b; mało 
używane, -4.300 zł. Lubin, tel. 076/846-13-68,0604/08-68-46 
SPRZĘT PROTETYCZNY klamrograf ♦ 2 stoliki, - 450 zł. 
Wrocław, tel. 071/353-90-40
SPRZĘT STOMATOLOGICZNY nowy lub używany, cena od
1.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-76-94,0604/71-66-24 
STERYLIZATOR ELEKTRYCZNY SPW-65 obieg powietrza, 
220 V. Wrocław, tel. 071/788-58-68 
STERYLIZATOR MEDYCZNY SP 25 wym. 53/40 cm. stan 
b. dobry. • 500 zł. Wałbrzych, tel. 0605/35-07-98 
STÓŁ PIONIZACYJNY NA KRĘGOSŁUP KETLER, - 280 
zl. Legnica, tel. 076/862-15-47 
URZĄDZENIE DO SUSZENIA WŁOSÓW przyspieszające 
farbowanie i trwałą, sterowane komputerowo, na stojaku na 
kółkach, • 4.000 z# Komorniki, woj. wrocławskie, tel. 
0605/17-28-02
WINDA- PODNOŚNIK WANNOWY stosowany przy kąpieli, 
reg. wysokości i oparcia, sterowany pilotem, prod. zachod
niej, Meyra, nowy, - 700 zł. Wrocław, teł. 0501/23-30-51 
WÓZEK INWALIDZKI 3-kołowy, - 300 zł..Lewin Brzeski, tel. 
077/412-87-79
WÓZEK INWALIDZKI lekki, Meyra, nowy, koła na szybko
złącza, hamulce bębnowe, • 1.600 zł. Wrocław, tel. 
071/785-96-08
WÓZEK INWALIDZKI E-FIX ALBER elektryczny, sterowa
ny mikroprocesorem, koła na szybkozłącza, stan b. dobry, 
prod. niemieckiej, - 8.600 zł. Wrocław, tel. 071/785-96-08 
WÓZEK INWALIDZKI dziecięcy, Sopur, prod. niemieckiej, 
stan idealny, • 700 zł. Wrocław, tel. 071/785-96-09 
WÓZEK INWALIDZKI standardowy, prod. niemieckiej, stan 
b. dobry, - 350 zł. Wrocław, tel. 0501/23-30-50 
WÓZEK TOALETOWY podnóżki, odchylane podłokietniki, 
hamulce, siedzisko z otworem, prod. niemieckiej, nowy, • 
300 zł. Wrocław, tel. 071/785-96-09 
WÓZEK INWALIDZKI ♦ balkonik spacerowy, stan idealny, - 
200 zł. Lwówek Śląski, -tel. 075/782-43-16, 075/782-29-22 
po godz. 20
WÓZEK INWALIDZKI mało używany, zadbany, kierunkow
skazy, światła, fotel lotniczy, dżojstik, napęd akumulatoro
wy, - 4.000 zł. Milicz, tel. 0605/03-77-47 
WÓZEK INWALIDZKI do nauki chodzienia, hulajnoga, 4-ko- 
łowy, - 350 zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-61 
WÓZEK INWALIDZKI akumulatorowy, typu .Meyra’ , • 5.000 
zł. Wrocław,Jel. 071/373-98-42 
WÓZEK INWALIDZKI mało używany, - 250 zł. Wrocław, tel. 
0604/46-55-71
WÓZEK INWALIDZKI dla osoby dorosłej, nowy - 700 zł, dla 
dziecka, wypinane koła tylne, 22” - 600 zł, aktywny, składa

n e  oparcie, koła wypinane, składany-1.600 zł. Wrocław, tel. 
071/341-42-44
WÓZEK INWALIDZKI PICOLO DUO, 1985 f. żółty, rejestra- 
cja, stan b. dobry. - 600 zł. Żarów. teł. 074/856-97-45 
WÓZEK INWALIDZKI STANDARD 4-kołowy, - 300 zł. Ole
śnica. tel. 071/398-51-61
WYPOSAŻENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO. 8-mie- 
sięczne, - 5.400 zł. Międzybórz, tel. 0606/38-96-67 
WYPOSAŻENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO fotel. va- 
pozon, darsonwal, galwan, sterylizator kulkowy, lampa, lupa, 
- 4.000 zł. Chocianów, tel. 076/818-53-04 
WYPOSAŻENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO, - 2.000 
zł. Zgorzelec, tel. 0603/28-52-95 
WYPOSAŻENIE ZAKŁADU FRYZJERSKIEGO kompletne. 
• 3.000 zł. Międzybórz, woj. kaliskie, tel. 0606/38-96-67 
ZAKŁADKA SEDESOWA z odchylanymi podłokietnikami, 
nowa, prod. Meyra, • 300 zł. Wrocław, tel. 0501/23-30-51

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 DELICIA 80 basów, nowy model - 450 zł. Wro
cław, tel. 0607/11-84-32 '
AKORDEON GRUGANTELLI prod. włoskiej, 120 basów, 8 
registrów, czerwony - 850 zł. Wrocław, tel. 0607/11-84-32 
AKORDEON HOHNER 120-basowy, czarny, - 800 zł. Go
styń, tel. 065/572-34-67
AKORDEON HOHNER CONCERTO IV 120 basów, 8 regi
strów, stan b. dobry, • 1.500 zł. Żary, tel. 068/375-95-82 
AKORDEON HORCH wiśniowy, 120 basów, 11 registrów przy 
klawiaturze, 3 przy basach, z futerałem, stan b. dobry, -1.600 
zł. Jelenia Góra, tel. 0609/39-12-45 
O  AKORDEON WELTMEISTER120 basów, 16 regi

strów, nowy, • 900 zł. Wrocław, tel. 071/361-26-85 
01025271

AKORDEON WELTMEISTER STELLA 80 basów, kolor wi
śniowy, stan b. dobry - 550 zł. Wrocław, tel. 362-27-09 
AKORDEON WELTMEISTER SERINO-DE LUXE, czamy. 
16 registrów, nie używany, na głosach włoskich - 2.000 zł 
oraz 80-basowy, nowy - 900 zł, gwarancja na głosy 6 mie
sięcy. Wrocław, tel. 785-76-31 
AKORDEON WOSCHOD 3 prod. rosyjskiej, - 3.000 zł. Gło
gów, tel. 076/834-66-31
COMBO GITAROWE SOUNDMAN prod. USA, 80 W. dwa 
kanały, pogłos, footswitch, stan idealny, dodatkowo wah-wah 
dod (USA). • 850 zł. Wrocław, tel. 0600/29-45-63 
COMBO GITAROWE SUNN 40 W. stan b. dobry, cena - 220 
zł, tom 12" perrkusyjny, głęboki, biały, cena - 80 zł, razem 
lub osobno. Lubin, tel. 0601/50-18-94 
EFEKT GITAROWY BOSS FW-03 .kaczka’ , z regulacją głę
bokości działania efektu, zasilanie z baterii lub sieci, - 220 
zł. Wrocław, Kluczbork, tel. 0503/55-81-87 
EFEKT GITAROWY COMBO Marshall VS 265, stereo cho- 
rus, używany w studio i w domu, • 1.750 zł. Wrocław, tel. 
0501/24-83-00
EFEKT GITAROWY WAH-WAH CRAY-BABY GCD-95 noż
ny, nowy, - 500 zł. Trzebnica, tel. 071/312-18-75 
EFEKTY GITAROWE Metal Max i Flanger, prod. Coda. - 40 
zł. Wrocław, Kluczbork, tel. 0503/55-81-87 
EOUALIZER do gitary. - 100 zl. Lądek Zdrój. tel. 
074/814-65-85
FISHARMONIA mała, 10 regitrów, - 600 zł. Nowy Kościół, 
gm. Świerzawa, tel. 076/878-64-69 
FLANGER IBANEZ nowy, - 200 zł. Lądek Zdrój. tel. 
074/814-65-85
FORTEPIAN BECHSTEIN stan b. dobry, na gwarancji. -
4.000 zł. Wrocław, tel. 0603/89-23-00 
FORTEPIAN WENZEL kpi., sprawny. - 1.500 zł. Ostrów 
WIkp.. teł. 062/592-05-66
GITARA JOLANA 2 szt. - 300 i 400 zł. Lądek Zdrój, tel. 
074/814-65-85
GITARA EPIPHONE kopia Gibsona, Les Paul Standard, fu
terał, stan b. dobry, -1.300 zł. Wrocław, tel. 0501/24-83-00
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GITARA AKUSTYCZNA DURANGO nowa. • 200 zl. Biała
wa, tel. 0608/57*97-70
GITARA AKUSTYCZNA średnia, 6-strunowa, w ładnym sta
nie, - 69 zł lub zamienię na motorynkę, albo inne propozy
cje. Wrocław, tel. 0607/49-18-23 
GITARA BASOWA prod. japońskiej, 2 szt. - 500 i 700 zł. 
Lądek Zdrój, tel. 074/814-65-85 
GITARA BASOWA Sąuier Fender (Precision), z dodaną przy
stawką Jazz Bass, stan b. dobry, kolor czarny, • 550 zł. Lwó- 

, wek Śląski, tel. 075/782-29-85 
GITARA BASOWA FENDER JAZZ BASS MEXICO, czarna, 
klucze Schaller, nowy pas, pokrowiec, stan b. dobry, -1.450 
zł. Robert, Trzebnica, tel. 071/312-16-37,0501/37-16-12 
GITARA BASOWA FENDER MB 5 5-strunowa, prod. japoń
skiej. stan b. dobry, -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/355-52-81, 
0503/03-17-04
GITARA BASOWA prod. japońskiej, replika Fendera Jazz 
Bass, jesionowa, naturalny kolor, • 500 zł. Wrocław, tel. 
0502/93-25-31
GITARA ELEKTROAKUSTYCZNA STRATOCASTER twar- 

' dy futerał, stan b. dobry, • 800 zł. Nowogrodziec, tel. 
075/731-67-27
GITARA ELEKTROAKUSTYCZNA CRAFTER SJ-13,2000 
r., klucze Graver, Cutaway, pokrowiec Wąrwick, pasek z prze- 
ciwotfpinacziwnf,kapodaster, - 950 zł. Żagań, tel. 
068/478-46-68 ~
GITARA ELEKTRYCZNA EPIPHONE LE PAUL .CUSTOM* 
biała. -1.600 zł. Głogów, tel. 076/834-72-02 
GITARA ELEKTRYCZNA YAMAHA Pacifica 521 + futerał, 

, pasek, przewód spir, • 1.000 zł. Legnica, tel. 076/862-62-11. 
0608/04-59-29
GITARA ELEKTRYCZNA z piecem Kutson. futerał, pedał, 
stan idealny. - 750 zł. Lwówek Śląski, tel.'075/782-43-16, 
075/782-29-22 po godz. 20
GITARA ELEKTRYCZNA PEAVEY T15, - 650 zł. Odolanów, 
tel. 0605/23-64-22
GITARA ELEKTRYCZNA na gwarancji, - 600 zł. Piława Gór
na, tel. 074/837-10-53
GITARA ELEKTRYCZNA MALWA z przystawką Buster, + 
faz, • 400 zł. Prudnik, tel. 077/436-49-09 w godz. 8-18 
GITARA ELEKTRYCZNA KRAMER prod. USA, blokada 
Floyd Rose, profesjonalne brzmienie, -1.600 zl lub zamiana 
na Fendera Strato lub tp., dobra elektroakust.. Mariusz Sce- 
lina, Prudnik, tel.. 077/436-64-86 do 15,0501/26-29-92 
GITARA ELEKTRYCZNA MAYONES, 2 single, humbacker 
+ 2 kable, pokrowiec • 520 zł, piec Live 10, małe wymiary, 
idealny do ćwiczeń, stan b. dobry - 200 zł lub razem 650 zł. 
Trzebnica, tel. 071/312-17-09 do godz. 14,0602/50-80-10 
GITARA ELEKTRYCZNA SEGOVIA 3 przetworniki, wibra
tor, mini stroiki, pokrowiec -  500 zł. Wrocław, tel. 
071/361-41-50
GITARA ELEKTRYCZNA replika Gibsona SG Custom, fir
my Tedy-s Musie Emperador, z 1972 r, - 1.200 zł. Wrocław, 
tel. 0502/93-25-31
GITARA ELEKTRYCZNA IBANEZ RG-470 profesjonalna, 
nowoczesna, nie używana, • 1.800 żł. Wrocław, Kluczbork, 
tel. 0503/55-81-87
O  GITARA KLASYCZNA z futerałem twardym • 300 

zł, gitara elektryczna, wzór Fendera • 300 zł, gita* 
ra elektryczna, japońska • 160 zł, perkusja „Pe- 
arl”, kocioł basowy • 100 zł, przejściówką - 70 zł, 
„break” • 90 zł, stopa „Fama” • 100 zł, 2 szt., sta* 
tywy uszkodzone - po 50 zł/szt.. Lubiń, tel. 
076/846-76-35 84014521

GŁOŚNIK niskotonowy, nowy, fi 40,100 W/8 Ohm, • 300 zł. 
Lądek Zdrój, tel. 074/814-65-85 
GROOVEBOX ROLAND MC-303 stan idealny, mało uży
wany, wersja amerykańska, najnowszy roni, • 900 żi. Wro
cław, teł. 357-39-42 , ,
HARMONIZER WOKALOWY 3-głosowy, • 1.000 zt. Wrodaw. 
teł: 349-13-88,0602/75-99-30 ;
KAMERA POGŁOSOWA ADS 500. • 180 zk Lądek Zdrój, 
tek 074/814-65-85
KEYBOARD CASIO CTK631 nowy, gwarancja, - 700̂ 1. Bo
lesławiec. tel. 075/732-28-33,
KEYBOARD CASIO WK-1200 6 oktaw, duży wyświetlacz 
pokazujący nuty, statyw, nowy, nie używany, cena w sklepie 
1700 zl, -1.000 zł, Bralin, tel. 062/781-26-04 
KEYBOARD GEM CD ze stacją dysków, instrukcja po pol
sku, - 1.500 zł. Lubin, tel. 076/846-79-88 
KEYBOARD GEM CD-30 pełna edycja midi, stacja dysków, 
seąuencer, 127 tonów, 100 stylów muzycznych, pitch band, 
instrukcja w j. polskim, zasilacz, - 1.200 zł. Lubin, tel. 
0603/33-35-67
KEYBOARD GEM WS-1 pokrowiec, • 1.200 zł. Malczyce, 
tel. 0607/57-86-21
KEYBOARD KORG J3 + aranże, style, barwy, bogate opro
gramowanie, - 4.000 zł. Lubin, tel. 076/74941-66 
KEYBOARD KORG IS 50, - 3.300 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-14-28 po godz. 18,0607/40-11-81 
KEYBOARD KORG i30HD, Solton X1HD, Roland JX3P, Poły 
800, Exaiter Aphex 104, końcówka Bell, kolumny HK Clasic 
Pro, - 6.500 zł. Śrem, tel. 061/283-91-81 
KEYBOARD KORG I30 HD z twardym dyskiem ♦ twardy 
futerał, - 6.500 zł. Wrodaw, teł. 0601/74-66-28 
KEYBOARD ROLAND E-35 4 karty TN-SC 2 + super card. 
60 rytmów MSL-15, pokrowiec, • 1.700 zł. Chojnów, tei. 
076/818-82-22
KEYBOARD ROLAND GO 800, - 4.300 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-14-28 po godz. 18,0607/40-11-81 
KEYBOARD ROLAND E-20 stojak, podstawka na nuty, dy
namiczna klawiatura, wejście do komputera, wyświetlacz led, 
5 oktaw, - 900 zł. Wołów, tel. 0503/65-82-18 lub 
071/389-44-35
KEYBOARD ROLAND MC-303 amerykańska wersja, z naj
nowszym systemem, stan idealny, • 900 zl. Wrocław, tel. 
357-3942
KEYBOARD SOLTON MS-5 + seąwenser, sztywny pokro
wiec, - 2.000 zł. Malczyce, tel. 0607/57-86-21 
KEYBOARD TECHNICS KN 6000 nowy. - 9:000 zł. Graje
wo. tel. 086/272-34-91
KEYBOARD TECHNICS KN 930 pełna edycja, stacja dys
ków, tworzenie własnym stylem, instrukcja, zasilacz, gwa
rancja, • 2.600 zł. Wrocław, teL 351-51-64 
KEYBOARD YAMAHA PSR-520 100 styli, 149 bas, kardry- 
dże, dużo efektów + stojak, stan b. dobry, • 1.350 zł. Jawor, 
ter. 076/870-32-88
KEYBOARD YAMAHA PSR-320 5 oktaw, dynamiczna kla
wiatura, połączenie midi z komputerem, duży wyświetlacz, 
wysoko rozbudowane, - 750 zł. Legnica, tel. 0608/89-30-44 
KEYBOARD YAMAHA PSR 740 instrukcji obsługi w j. pol
skim, nowy, na gwarancji, - 4.400 zł. Lubin, tel. 
076/846-53-32,0603/75-82-03 
KEYBOARD YAMAHA 410 pedał, nagrywanie, dynamicz
na, klawiatura. • 910 zł. Niedźwiedzice k. Wałbrzycha, teł. 
074/845-39-17
KEYBOARD YAMAHA 630. - 2.300 zł. Środa Śląska, tel. 
0501/62-44-92 ' .
KEYBOARD YAMAHA PSR-620 nowy, Wiele funkcji, pokro-. 
wiec. stojak, • 2.300 zł. Wrodaw, tel. 071/34843-34 
KLARNET BOOSEY-HAWKES prod. angielskiej, cały z drze
wa hebanowego, stan b. dobry, -  900 zł. Wrocław, tel. 
071/329-61-91
KLAWESYN ELEKTRYCZNY prod. włoskiej, stan b. dobry, 
możliwość dowozu, - 2.500 zł. Oława, tel. 071/302-81-84, 
0607/18-86-05 *
KOLUMNY estradowe, dyskotekowe, moc 200-800 W, mik

ser, światło. Piovra, końcówki, skanery,, razem lub osobno, •
1.200 zł. Brzeg, tel. 077/444-04-31 
KOLUMNY ESTRADOWE moc 250 W oraz 400 W 4 subwo- 
ofery, nowe, moc 300 W oraz 500 W -1.000 żł/szt. Grodziec 
Mały, tel. 076/833-14-92.
KUPIĘ AKORDEON WELTMEISTER do naprawy, uszkodzo
ny. Wrodaw, tel. 373-01-56
KUPIĘ ORGANY starego typu, z pedałem nożnym, bez ryt
mów perkusyjnych. Żary, teł. 068/375-95-82- 
KUPIĘ SAKSOFON może być do remontu, dekoracja. Wro
cław. tel. 071/346-26-75,071/346-26-84 
O  KUPIĘ SKRZYPCE  stare. Wrocław, tel.

071/347-87-07 przed południem 02018441 
KUPIĘ SYNTEZATORY analogowe^Rpland, ARP, Kors, 
inne). Wrocław, tel.'0601/51-96-;i 3 v 
KUPIĘ WALTORNIĘ stan o b o j ę tn y W r o cła w, el. 
0501/5548-12
LEKCJE GRY NA GITARZE elektrycznej i akustycznej, su-
perszybkość, improwizacja, zasady harmonii. Wrodaw, tel.
0501/94-75-27,071/353-07-85
MIKSER stereo, 8-kanałowy, • 300 zł. Lądek Zdrój, tel.
074/814-65-85
MUZYK POSZUKUJE ZESPOŁU, wokalista, gitarzysta (gi
tara basowa i rytmiczna), znajomość jęz. angielskiego. Wro
cław, tel. 071/783-25-89
ORGANY CASIO CTK 631 100 tonów, 200 rytmów, midi, 61 
klawiszy, stan idealny, - 950 zł lub zamienię na sprzęt kom
puterowy. Jawor, teł. 076/870-89-06 po godż.16 '
ORGANY CASIO CTK 811 EX na gwaranćjCże stacją dys
ków, klawiatura dynamiczna, zasilacz, nie używane, dużo 
możliwości własnych kombinacji, najnowszy model, • 1.600 
zł. Mokronos, tel. 0604/70-30-99 po godz. 19 
ORGANY CASIO CT, 1998 r., nie używane, stan idealny, 
tańio. Wrodaw, teł. 0501/92-84-59 
ORGANY HOCHNER PSK-75, 210 rytmów, pokrowiec, za
silacz, - 350 zł. Wrocławtfe(. 071/366-7143 
ORGANY KOŚCIELNE elektronicznie, 2-manuałowe, z pe
dałem, 2-oktawowe, z ławką, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/89-23-00
ORGANY ROLAND E66 stacja dysków, - 2.000 żł. Radom
sko, tel. 0502/31-39-69
ORGANY ROLAND E-36 + czytnik Yamaha MDF-3, stan b. 
dobry, • 1.800 zł. Rozdrażew, gm. Grębów, woj. kaliskie, tel. 
0605/P9-38-74
ORGANY SOLTRON-KETRON MS 100 twardy dysk 1,4 GB, 
futerał, • 7.000 zł. Radomsko, tel. 0501/79-95-73 
ORGANY WELTMEISTER analogowe, zamykane, na nóż
kach, stan b. dobry, - 500 zł. Żary, tel. 068/37440-13 
ORGANY YAMAHA PSR 520 ♦ sztywny futerał, -. 1.3$0 zł. 
Biedrzychowice, gm. Olszyna, tel. 0607/45-82-83 . 
ORGANY YAMAHA PSR 420 ♦ stojak, dynamiczna klawia
tura + cartridge, - 1.300 zł. Brzeg, tel. 077/483-20-08, 
0605/25-59-60
ORGANY YAMAHA DJX zadbane, mało używane, idealnie 
nadają się do nauki dla początkujących • 800 zł. Gowórowi- 
ce, tel. 077/431-25-14
ORGANY YAMAHA PSR-330 3-letnie, 100 barw, 100 styli, 
klawiatura dynamiczna, cartridge, 5 oktaw, duże, stan do
bry, - 1.200 zł. Lubin, tel, 0608/22-97-57,076/846-30-74 
PERKUSJA MAXTONE, -1.900 zł. Wrocław, tel. 3S1-1745 
PERKUSJA POLMUZ bogaty zestaw, - 350 zł. Sędziszowa, 
tel. 075/713-54-09
PERKUSJA POWER BEAT komplet podstawowy, podwójny 
pedał do stopy Power Beat, rocznik 2000, stan idealny, -
2.000 zł. Wrodaw, tel. 071/321-94-38 po południu 
PERKUSJA PREMIER APK czarna, zadbana w zestawie: tt 
10,12,14, ft 16, bd 22, snare 14x5,5, statywy: hihat, pod 
werbel, pod talerz (prosty), stopa, tom holder, klamra, na
ciągi evans g2, - 4.000 zł. Lubiń, tel. 076/846-38-83, 
0607/55-36-46
PERKUSJA YAMAHA, werbel metalowy, naciągi Remo, ta
lerze Zildjan, Hi-Hat, crash, crash-ride, splash, ride, podwójna 
stopa Pearl, stan idealny, - 5.000 zł. Jaworzyna Śl;, tel. 

, 074/858-82-78
PERKUSJA YAMAHA DP nowe naciągi Evans Hydraulic, 
22", 12", 13" i 16̂ , stopa Yamaha, + werbel, - 1.500 zł. Ju
trosin, woj. leszczyńskie, tel. 0604/0646-62 
PERKUSJA YAMAHA Rock Tour Cuśtom, kolor czarny (bro
katowy), zadbana, stan b: dobry, w skład wchodzą: bd 
24"x16", tt 13"x12", 14"x13", ft16"x15", 18"x16", bębny brzmią 
potężnie, naciągi: tt-pinstripe, bd, ft-yamaha, • 4.000 zł. Lu
bin, tel. 0607/55-3646 lub 076/846-38-83 
PIANINO przedwojenne, z płytą metalową, nastrojone, •
1.400 zł. Brzeg, tel. 0607/31-64-15 
PIANINO stylowe, czarne, bogato rzeźbione, świeczniki, ory
ginalny stołek, -1.600 zł. Legnica, tel. 0609/274 840 
PIANINO BALTHUR stan b. dobry, orzechowe. - 2.500 zł. 
Legnica, tel. 076/721-99-90 wieczorem 
PIANINO BRESLAU ponad 100-letnie, - 3.000 zł. Wrodaw, 
teł. 0608/66-18-50
PIANINO CALISIA 2-pedałowe, stan b. dobry, kolor ciemny,
- 2.300 zł. Brzeg, tel. 0502/6146-62
PIANINO CARL ECKE Berlin, stare, czarne, stan idealny, -
2.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/735-39-81, 
0606/91-97-56
PIANINO CARL ECKE, - 1.000 zł. Wrocław/teł. 
0603/3040-23
PIANINO CASIO CPS-700, midi, cyfrowe, dynamika, pełno
wymiarowa klawiatura, -1.600 zł. Lubin, teł. 0606/58-21-73 
PIANINO DREZDEN, • 2.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/592-05-66
PIANINO DRYGAS brązowe, metalowa płyta, zdobione, -
1.000 zł. Gostyń, tel. 065/572-34-67
PIANINO ESTRADA 108 elektryczne, drewniane, ze stoja
kiem, pedały, dynamiczna klawiatura, stan idealny, - 300 zł. 
Wrocław, tel. 372-86-14,0501/52-01 -10 
PIANINO LEGNICA jasne, z metalową płytą, 3-pedałowe, 
stan b. dobry, • 2.200 zł. Głogów, tel. 076/833-88-86 
PIANINO LEGNICA kolor brązowy, - 1.800 zł. Gostyń, tel. 
065/572-34-67
PIANINO LEGNICA stan b. dobry, - 3.000 zł. Legnica, tel. 
076/862-32-03
PIANINO LEGNICA ciemnobrązowe, 3 pedały, wysokie, na
strojone, - 2.200 zł. Świebodzice, teł. 074/854-16-88, 
854-66-86
PIANINO LEGNICA, 1976 r.; - 1.400 zł. Legnica, tel. 
0602/60-5147
PIANINO TRAUGOT BERNAT do remontu, • 800 zł. Nowy 
Kościół, gm. Świerzawa, tel. 076/878-64-69 
PIANINO VOLGEN HAUER, przedwojenne, z metalową pły
tą, piękne brzmienie, - 2.500 zł. Wrodaw, tel. 34141-54 
POSZUKUJEMY „KLAWISZOWĆA" z własnym instrumen
tem, do zespołu rockowego „Dejavu", z doświadczeniem. 
Grodziszcze, tel. 074/850-12-11 
POSZUKUJĘ ZESPOŁU ROCKOWEGO db stałej współpra
cy, najchętniej muzycy z doświadczeniem, wokalista, autor 
tekstów, pomysłodawca. Wrodaw, tel. 0601/71-91-54 
POWERMIXER LDM, - 1.550 zł. Lubin, tel. 0601/18-56-56 
PROCESOR GITAROWY BOSS ME 8, • 950 zł. Odolanów, 
tel. 0605/23-64-22
SAKSOFON ALT CONN USA, prawie nowy, • 2.600 zł. Wro
cław, tel. 071/329-61-91
SAKSOFON TENOROWY nowy • 2.000 zł, sopranowy We- 
Itklang • 2.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/592-05-66 
SAKSOFON TENOROWY CLASIC stan b. dobry, -1.100 zł. 
Prudnik, tel. 077/43649-09 w godz. 8-18

SAKSOFON TENOROWY BS i altowy, prt>d. 'francuskiej - 
1.200-1.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/84342-27 
SEKCJA RYTMICZNA YAMAHA DD-14, • 650 zl. Lądek 
Zdrój, tel. 074/814-65-85
SEQUENCER YAMAHA QY 22, • 1.300 zł. Lądek Zdrój, tel. 
074/814-65-85
SKRZYPCE stare, stan b. dobry, - 1.500 zł. Kąty Wrodaw- 
skie, tel. 071/316-84-57
STACJA DYSKÓW YAMAHA MDF-3, • 1.000 zł. Lądek Zdrój, 
tel. 074/814-65-85
SYNTEZATOR KORG, - 700 zl. Lądćk Zdrój, teł. 
074/814-65-85
SYNTEZATOR KORG M1 stan b. dobry, instrukcja w jęz. 
polskim, karta brzmień, z futerałem, 2.100 żł. Świdnica, 
tel. 0600/87-89-97
SYNTEZATOR KORG 01/WFD Workstation, stacja dysków, 
16 track śetfiincer, duży, graficzny wyświetlacz, procesor 
efektów, stan idealny, - 2.550 zł. Zgorzelec, tel. 0605/39-29-37 
SYNTEZATOR ROLAND JX 305 profesjonalny, - 3.500 zl. 
Wrocław, tel. 0603/43-36-96
SYNTEZATOR YAMAHA PSR 3 stan b. dobry - 300 zł. Le
gnica. tel. 076/854-27-21
SYNTEZATOR YAMAHA PSS-780 miniklawisze, zasilacz. - 
480 zł. Wrocław, tel. 071/363-28-51 
SYNTEZATOR YAMAHA CTK-811 EX, -1.600 zł lub zamie
nię na syntezator Półton NS-100. Wrodaw, tel. 071/341-21-78 
SYNTEZATOR YAMAHA QS-300, - 2.600 zł. Wrodaw, tel. 
071/341-21-78
TALERZE DO PERKUSJI Hi-Hat Zildjiah Avedis Brillant 14 
Formuła Rock -.800 zł. Trzebnica, tel. 071/312-01-68, 
0606/82-50.94
UTWORY SMF 0-1, repertuar weselno-dancingowy, nuty, tek
sty, rytmy do keyboąrdów Yamaha, Roland - 0.9 zł/szt., świa
tło Apollo ; 800 zl. Wrodaw, tel. 071/346-25-78 
UTWORY SMF lata 60, 70; 80, 90, 2000,2001, polskie i 
zagraniczne, teksty (pop, rock,'disco, dance, disco polo), na 
dyskietkach 2 HD, DD, MD - od 1 zł/szt., co tydzień nowo
ści. Wschowa, tel. 065/540-20-10,0603/08-77-29 
WZMACNIACZ BASOWY PEAVEY COMBO 300 W, - 2.000 
zł. Lądek Zdrój, tel. 074/814-65-85 
WZMACNIACZ BASOWY REGENT Combo 50, - 500 zł. Lą
dek Zdrój, tel. 074/814-65-85
WZMACNIACZ GITAROWY VERMONA moc 60 W, z fuze- 
rem i echem, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/372-22-35 
WZMACNIACZ GITAROWY UNISON100 W, kolumna, 4 gło
śniki, 200 W, -1.100 zł. Wrodaw, tel. 071/33840-73 
WZMACNIACZ GITAROWY LUXOR JUMBO 302B combo 
basowe, 100 W, prod. włoskiej, profesjonalne brzmienie, - 
420 zł. Wrocław, tel. 0502/93-25-31 
ZAMIENIĘ PUZON cugowy, stan b. dobry • 1.000 zł, na pu-, 
zon wentylowy, waltornię .Amati" F.B. Ostrów Wlkp., tel. 
062/592-05-66

ANTYKI
O  ANTYCZNE MEBLE KUPIĘ a także wszelkie inne 

stare przedmioty: obrazy, porcelanę, zegary. Wro
cław, tel. 071/315-20-46, 0603/88-71-04 
02020331

O  ANTYKI I WSZELKIE STAROCIE KUPIMY, również 
do renowacji i naprawy: meble, obrazy, zegary, 
instrumenty, wyroby z metalu, szkła, ceramiki, 
przedmioty wojskowe, dokumenty, znaczki, mo
nety itp. Tel. 071/325-23-82 02021891

APARAT FOTOGRAFICZNY 3 szt., przedwojenne, technicz
nie sprawne, - 500 zł. Kośdan, tel. 065/512-2740 
BAREK ŚCIENNY z początku wieku, cena 850 zt Świdnica, 
tel. 074/852-59-80,0604/30-17-71 
BIBLIA z 1901 r., luterańska. pismo gotyckie, ilustrowana, 
stan dobry, Stary i Nowy Testament, - 600 zł. Lubin, tel. 
076/749-06-06
BIBLIOTECZKA 10-letnia, Ute drewno, stan dobry, -1.000 
zł. Wrocław, tel. 349-25-50
BIBLIOTECZKA EKLEKTYCZNA orzechowa, na kolumnach,
2-drzwiowa, • 1.500 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/38848-19 
BIELIŹNIARKA eklektyczna, orzech, - 500 zł. Wrodaw, tel. 
0607/22-77-20
BIURKO LUDWIK FIUP z politurą, - 1.500 zł. Bytom Od
rzański, tel. 068/38848-19
BIURKO DAMSKIE, • 2.500 zl. Wrocław, tel. 0607/22-77-20 
BRYCZKA KONNA 4-osobowa, bryczka 2-osobowa, sanie 
wiklinowe 4-osobowe do renowacji, - 5.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 0602/43-03-24
BRYCZKA KONNA na drewnianych kołach, do jazdy na jed
nego lub pary koni oraz sanie góralskie, - 350 zł. Rogów 
Sobócki, gm. Sobótka, tel. 071/316-26-66 
BRYCZKA KONNA na kołach gumowych, • 2.200 zł. Sierp- 
nica, tei. 074/845-68-69
BRYCZKA KONNA elementy, • 500 zł. Sierpnica, tel. 
074/845-68-69
BRYCZKA KONNA przedwojenna, - 3.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/32342-76,0601/6542-56 
DZWON z XIX w., mosiężny, wys. 30 cm, waga 20 kg, serce 
stalowe kute, -1.500 zł. Sokolec, tel. 074/671-61-72 
FAJKA DO PALENIA OPIUM, szklany dzban, metalowa kon
strukcja, wys. 65 cm, pilne, • 650zk Lubin, tel. 076/749-56-11, 
0605/46-65-86
HEŁM NIEMIECKI M-35 stan idealny, oryginalna farba (kha
ki), oryginalny wkład z paskami, używany we Wrocławiu pod
czas walk w 1945 r., oryginalne napisy, stan idealny, • 250 
zł. Wrodaw, tel. 0603/76-55-05 
HEŁMOFONY CZOŁGOWE kompletne, w cenie 40 zł/szt. 
Wrodaw, tel. 0603/76-55-05
KAFLE z pieca pokojowego, 30 szt., różne wielkośd, kolor 
zielony, tłoczone kwiaty - 600 zł i dzwonki • 400 zł. Złoty 
Stok, tel. 0604/83-64-56,074/817-59*17 
KAFLE PIECOWE różne kolory - 2.50 zł/szt. Lasocin, tel. 
068/388-81-14
KOMODA - 200 zł; lustro - 200 zł, witryna - 400 zł. Wrodaw, 
tel. 071/345-54-99
KOMODA BAROKOWA, - 400 Zł. Boguszów-Gorce, tel. 
0608/59-85-04
KOMODA LUDWIK FILIP oraz drobne meble, - 280 zł. Ząb
kowice Śląskie, tel. 074/815-46-78,0600/19-76-82 
KOMODA I SZAFA przedwojenna, - 600 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-21-14
KREDENS cena: 450 - 500 zł. Boguszów-Gorce, tel, 
0608/59-85-04
KREDENS dębowy, komoda, stolik', lustro, zdobione, po re
nowacji, -4.500 zk Lubin, tel. 076/844-77-65,0601/73-62-95 
KREDENS dębowy, bogato zdobiony, do renowacji, XIX wiek, 
- 6.000 zł. Lubin, tel. 076/842-56-55 
KREDENS EKLEKTYCZNY rzeźbiony, - 3.800 zł. Wrodaw, 
tel. 0607/22-77-20
KREDENS KUCHENNY oraz łóżka, szafy, cena od 200 zl/szt. 
Gajków, tel. 071/318-5247
KREDENS MIĘDZYWOJENNY ciemny dąb, efektowny 
195x180x70 cm, kanapa po remoncie • 1.500 zł, biurko po- 
secesyjne -1.000 zł, stół, 6 blatów, 360 x 100 cm, stół okrą
gły, rozkładnay 240 x 110 cm - 2.000 zl. Jelenia Góra, tel. 
075/752-16-94

KRZESŁA kpi., eklektyczne, z muszlą - 200 zł/szt. Wrocław, 
tel. 0607/22-77-20
KRZESŁA EKLEKTYCZNE 6 szt., cena -1.200 zł oraz krze
sła na lwich łapach, 2 szt., cena -1.100 zł. Oława, teł. 
0605/67-67-58
KRZESŁA PAŁACOWE XIX w., 4 szt., po renowacji, dębo
we, - 2.400 zł. Sulechów, tel. 068/352-92-08 
KSIĄŻKA „DROGA KRZYŻOWA” pisana gotykiem w j. 
niemieckim, z początku XX w. • 380 zł. Wrodaw, tel. 
0608/16-52-81
KSIĄŻKA KODÓW wytwórni i fabryk produkujących sprzęt 
dla Wermahtu, do 1944 r., „Das Grobe Code Buch" 1944, 
500 stron, nowa, -. 100 zł. Wrocław, tel. 0603/76-55-05 
KUPIĘ BIŻUTERIĘ starą oraz Inne stare wyroby. Świdnicą, 
tel. 074/852-59-80,0604/30-tf;71_
KUPIĘ BAGNETY DO KBK AK noże szturmowe, hełmy z 
Wojska Polskiego i „OC", inne militaria. WrocłaWTtek 
0603/76-55-05
KUPIĘ BIBLIOTECZKĘ może być do renowacji. Wrodaw, 
tel. 0503/98-12-32
KUPIĘ BIELIŹNIARKI komody, biblioteki, biurka, kredensy, 
zegary, obrazy olejne, akwarele. Świeradów Zdrój,- tei. 
075/781-72-89,0609/26-96-58 
KUPIĘ MEBLE bieliźriiarki, komody, biblioteczki, biurka, kre
densy, zegary, obrazy olejne i akwarele. Świeradów Zdrój, 
tel. 075/781-72-89,0609/26-96-58 
KUPIĘ MEBLE kredens, komoda, stół, krzesła. Wrocław, tel. 
071/315-2046,0603/88-71-04 
KUPIĘ MILITARIA, HEŁMY, BAGNETY stare gazety nie
mieckie do 1945 r., szyldy emaliowane niemieckie, inne ak
cesoria wojskowe, kabury do „P08", «P38", .Colt 1911". Wro
cław, tel. 0603/76-55-05
KUPIĘ PIEC KAFLOWY. Wrocław, tel. 071/330-26-33 
KUPIĘ RADIO PIONIER w dobrym stanie, w obudowie he- 
bonitowej (pierwszy wypust), sprawne. Bolesławiec, tel. 
0605/33-31-50
O  KUPIĘ STARE MEBLE, obrazy, porcelanę i inne.

Wrocław, tel. 071/387-21-53 82000971
KUPIĘ ZDJĘCIA SPRZĘTU WOJSKOWEGO oryginalne, z 
pokazów, muzeów, targów lub reprodukcje z prasy i książek, 
sprzed 1945 r. Jelenia Góra, tel. 075/764-57-52 
LAMPA WISZĄCA aluminiowa, żółte klosze, -100 zl. Wro
cław, tel. 0608/16-52-81
LUSTRO EKLEKTYCZNE, na kolumnach, - 1.000 zł. Wro
cław, tel. 0607/22-77-20
LUSTRO EKLEKTYCZNE wym. 200 x 100 cm. Wrodaw. 
tel. 071/785-69-58,0501/96-18-01 
ŁÓŻKA 2 szt., okleina dębowa, poniemieckie, do małej re
nowacji, -150 zł. Krosnowice Kłodzkie, tel. 074/868-54-48 
ŁÓŻKA 2 szt., dąb rzeźbiony w kwiaty, z wkładami, spręży
ny osobno, • 2.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/778-22-05 
ŁÓŻKA DREWNIANE zdobione, toczone nogi, stan dobry, 3 
sztuki -120 zł/szt. Kłodzko, tel. 0605/37-71 -36 
ŁÓŻKO metalowe, przedwojenne, zdobione, po renowacji, 
190 x 90 cm, • 800 zł. WrodaW, tel. 352-90-50 
MAGIEL żeliwny, bardzo ładny, -1.000 zł. Kąty Wrodaw- 
skie, tel. 071/318-58-07
MAGIEL ELEKTRYCZNY 3 wałki, regulowany dodsk, firmy 
Berbisdorfer Maschinenemfabrik, • 500 zk Łomnica, tel. 
075/713-00-13
MAGIEL MIELE oryginalny, 3 wałki, sprawny, z początku 
XX W, - 399 zł. Lubomierz, tel. 075/783-30-67 
MAGIEL RĘCZNY. Wrocław, tel. 071/353-30-38 po godz. 19 
MASZYNA DO SZYCIA SIMGER przedwojenna, na czę- 
śdach firmy Simango, stan dobry, - 300 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-3349
MASZYNA DO SZYCIA SINGER cena -100 zł oraz radio 
lampowe Promyk i Grundig • 50 zł. Walim, tel. 074/845-7149 
MASZYNA DO SZYCIA SINGER przedwojenna, sprawna, • 
200 zk Wrocław, tek 071/35341-53 
MASZYNA PAROWA z okresu międzywojennego, technicz
nie sprawna • 6.000 DEM. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
MASZYNY PIEKARSKIE: piec piekarniczy .piersiowy", dzie
ża piekarska, waga uchylna i inne, ceny od 1.500 zł/szt. Strze
gom, tel. 0601/08-05-78
MASZYNY ROLNICZE stare, do zaprzęgów konnych, do ce
lów ozdobnych - od 300 żł do 600 zł/szt. Lądek Zdrój, tek 
074/814-82-07
MEBLE z okresu międzywojennego, lodówka w drewnianej 
obudowie • 550 zł, sofa - 250 zł, szafa 4-drzwiowa • 350 zł, 
toaletka - 250 zł, kufer duży • 80 zł, stół okrągły, rozkładany 
- 200 zł, komoda z marmurowym blatem • 100 zł. Głuszyca, 
woj. wałbrzyskie, tel. 0609/58-95-11- 
MEBLE biurko, bieliźniarki, komody, szafy, stoły, krzesła, ka
napy, fotele, kredensy pokojowe i kuchenne, duży wybór 
mebli sosnowych, po renowacji, ramy do obrazów, od 
100-1.000 zł. Jelenia Góra, tek 075/751-51-66, 
0602/43-32-11
MEBLE kredens dębowy, komoda, stolik, lustro zdobione, 
po renowacji, - 4.400 zł. Lubin, tel. 0601/73-62-95 
MEBLE: SERWANTKA LUDWIK FILIP mahoniowa - 2.500 
zł, zegar stojący • 3.000 zł, sofa Ludwik Filip orzechowa, 
biblioteczka Ludwik Filip mahoniowa - 2.000 zł, kredens se
cesyjny orzechowy, wys. 2.70 m • 4.000 zł. Szklarska Porę
ba, tel. 075/717-30-91
MEBLE: SOFA ART DECO po renowacji, materiał obiciowy 
zielono-złote pasy -1.500 zł, stolik okrągły Ludwik Filip, po 
renowacji, orzechowy - 1.000 zl, kątnik narożny czereśnio
wy Ludwik Filip, przeszklony, z koroną, po renowacji - 3.000 
zł. Wrocław, tek 0502/21-14-07 
MEBLE : SOFA EKLEKTYCZNA nowe obicie, dębowa, -
2.000 zł, kredens secesyjny na czterech kolumnach, kolor 
orzechowy, wymiary: 2.20x1.40, - 2.000 zł, kredens Art-De- 
co. orzechowy, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/317-81-19, 
0605/10-16-36
MEBLE: SZAFA 2-drzwiowa • 300 zł, komoda • 200 zł, łóż
ka, 2 szt. • 200 zł/szt., lustro z 1885 r. • 1.500 zł, kredens 
pokojowy, 100-letni -1.000 zł, kredens modrzewiowy • 1.000 
ą  Oleśnica, tel. 071/398-51-60,0605/91-76-17 v  
MEBLE : SZAFA 3-drzwiowa, orzech, z kryształowym lu
strem, lata 20-te XX w., cena - 2.000 zł, bufet z nadstawką; 
lata 30-te XX w., cena - 600 zk Wrocław, tel. 071/367-81-09' 
MEBLE: SZAFAPONIEMIECKA 2-drzwlowa, - 250 żł, bie- 
liżniarka eklektyczna, - 400 zk komoda eklektyczna, - 300 
zł. Świdnica, tel. 0604/34-01-51 po godz. 16 
MŁOCARNIA DO ZBOŻA prod. niemieckiej, z ok. 1930 r., 
techn. sprawna, stan techniczny dotfty,*5.000 zł. Mirsk, teł. 
0608/35-52-16
PAPIEROŚNICE srebrne, prod. angielskiej, z lat 30., 2 szt, -
9.000 zł. Namysłów, teł. 0603/77-24-00
PIEC kaflowy, szafirowy, poniemiecki, • 2.000 zł. Legnica, 
tel. 076/862-56-28
PIEC kaflowy, pokojowy, • 200 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-2349
PIEC pokojowy, żeliwno-kaflowy, niemiecki, przedwojenny, 
do renowacji, - 450 zk Wrodaw, teł. 0604/66-58-54 
PIEC KAFLOWY narożny, zwieńczony kopulą na filarkach, 
ciemnozielone cieniowane kafle, ściana czołowa ozdobiona 
rozetą, - 2.500 zł. Domaszowice, tek 077/419-40-09, 
0607/15-05-05
PIECE, 2 szt., zabytkowe, kaflowe, zielone - 800 zł - 2.000
zł. Ziębice, tel. 074/819-1448
PŁYTY GRAMOFONOWE przedwojenne, szerokorowkowe,
na 78 obrotów, polskie, zachodnie, rosyjskie, od 20 do 80
zł/szt. Wrocław, tel. 782-69-80
POMOCNIK EKLEKTYCZNY, • 400 zł. Boguszów-Gorce, teł:
0608/59-85-04

PORCELANA ROSENTHAL MARIA zestaw śniadanio- 
wo-obiadowy, biały, z motywem róży, talerze wielokątne, ca
łość (52 szt.), - 6.000 zł. Jelenia Góra. tel. 075/755-78-53 
PRZYJMĘ MEBLE DO RENOWACJI., tek 0601/98^5-52 
(k00078)
RADIO GRUNDIG, 1950 r., .na chodzie", bez głośnika • 60
zk Kłodzko, tel. 074/647-14-03
RAOI<f KORTING z 1937 r, - 350 zł. Zgorzelec, tek
075/776-01-06 lub, 075/771-83-12
RADIO RAPSODIA, 1961 r. „na chodzie* -100 zł. Kłodzko,
tel. 074/647-14-03
RADIO TELEFUNKEN 40 W. z 1923 r. - 800 zł. Zgorzelec, 
tel. 075/776-01-06 lub, 075/771-83-12 
RAMA o Wym. 115x58 cm, do renowacji -150 zł; książki i 
encyklopedia niemieckie, stan b. dobry -100 zł/szt. Procho
wice, tek 076/85845-58
SEKRETARZYK przedwojenny, - 1.600 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/815-76-12 do godz. 15,810-53-62 po godz. 17, 
0603/46-09-74 :
STÓŁ+ 4 krzesła - 500 zł, szafa, 2- i 4-drzwjowa, bufet ♦ 
pomocnik (zdobiony) • 2.200 zł, maszyna -120 zk Leszno, 
tel. 065/520-83-00,0605/06-97-09 
STÓŁ EKLEKTYCZNY kuchenny. - 250 zł. Boguszów-Gor
ce, tel. 0608/59-85-04
STÓŁ EKLEKTYCZNY dębowy, rozkładany, na 8 osób, po 
renowacji, -1.300 zł. Wrodaw  ̂tel. 0501/81-15-38 
STÓŁ DO JADALNI, -1.500 zk Wrodaw, tel. 0607/22-77,20 
SZAFA eklektyczna, • 8.500 zk Wrodaw, tel. 0607/22-77-20 
SZAFA EKLEKTYCZNA 2-drzwiowa, - 400 zk Bogu* 
szów-Gorce, tel. 0608/59-85-04 
SZAFA NEOROKOKO 5-drzwiowa, drzwi oszklone, orna
menty, stan b.. dobry, - 1.500 zk Sułów, gm. Milicz; teł. 
071/384-71-51
TOALETKA, -1.200 zł. Wrodaw. tel. 071/342-80-38 
WITRYNA BIEDERMEIER czereśniowa, 1-drzwiowa, na ko
lumnach • 1.800 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-19 
WÓZ KONNY na drewnianych kołach, z nadwoziem drabi
niastym, krótki, przedwojenny, do renowacji. Szaszorowice, 
woj. leszczyńskie, tel. 0605/85-56-86 
WYROBY Z GRANITU I PIASKOWCA stare • 120-800 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tek 074/815-76-12 do godz. 15, 
810-53-62 po godz. 17
ZEGAR kwadransowy, mały, - 600 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/784-21-88
ZEGAR JOHANESS, - 520 zk Lwówek Śląski, tek 
075/784-21-88
ZEGAR WISZĄCY z 1910 r., • 250 zk Boguszów-Gorce, tel. 
0608/59-85-04
ZEGAR STOJĄCY GUSTAW BECKER kwadransowy, z dwo
ma melodyjkami, - 8.000 zł. Karpacz, tel. 0603/24-79-06 
ZEGARKI KIESZONKOWE 150- i 350-letni, zloty i srebrny, 
- 7.000 zk Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
ZEGARY WISZĄCEE ŚLĄZAK eklektyczny, kwadransowy, 
gabinetowy - od 350 zł/szt. Leszno, tel. 065/526-1143, 
0600/35-1343

RÓŻNE  
KUPIĘ

BILETY NA KONCERT Marka Knopflera, 2 szt., aktualne... 
tel. 0604/57-69-32
O  BUTELKI MONOPOLOWE KUPIĘ 0.751, po piwie, 

winie, oranżadzie oraz różne transportery. Polko
wice, tel. 0603/33-65-95 84004191 

CHRYZOPRAZ ZIELONY ciemnozielony, ze Szklar i okolic. 
Wrocław, tel. 071/373-24-54 po godz. 17.0608/82-79r9S 
CZĘŚCI ELEKTRONICZNE płyty drukowane, kondensatory 
lub całe urządzenia, nie TV. Wrodaw, tek 0605/31-99-88 
DREWNO KOMINKOWE 10-15 m3. dług. 50 cm, razem z 
transportem, w cenie 70 zł/m3. Wrocław, tel. 071/311-76-51 
DREWNO LIŚCIASTE. Wrocław, tel. 349-21-69 
EUROPALETY używane. Wrodaw, tel. 0601/73-20-98 
KIERAT. Pisarzowice. tel. 075/742-88-93 
KLATKI plastikowe, na warzywa, 50 szt., w rozsądnej ce
nie. Goworowice, teł. 077/431-25-14 
KONTENER OKRĘTOWY 20-tonowy. Jedlina Zdrój. tel. 
074/845-59-28
ŁOŻYSKA TOCZNE różne. Wrocław, tel. 0601/9640-54 
MARKIZA nad taras, wym. 5x3 m lub 4x3 m. Wrodaw, tel. 
071/346-05-05 wewn. 50,0606/14-35-98 
MASKI GAZOWE DP 2,4. 7 EO 12B, 14B. 18B, DPG1, 2, 
4, prod. rosyjskiej, do 90 r., każdą ilość, mogą być niekpl. 
Świdnica, tel. 0604/72-94-70
MATERIAŁY KRAWIECKIE rękaw, podszewka, kieszeniów- 
ka, materacówka i inne. Kępno, tel. 0608/24-07-66 
MUNDUR oficera marynarki wojennej, z czapką, na wzrost 
185 cm. Wrocław, tel. 071/785-67-32

A K CJE  PZU 
0 - 6 0 0  1 3 9  3 3 9

NAMIOT HANDLOWY 2.5x3 m lub 2x3 m, z ladą lub bez. 
Wrodaw. teł. 071/787-28-38
ODPADY TWORZYW SZTUCZNYCH I FOLII duże ilości. 
Wrodaw, tel. 0607/18-05-93
ODPADY TWORZYW SZTUCZNYCH różne. Wrodaw. tel. 
071/326-20-66,0502/33-38-13 
ODZIEŻ WOJSK „US ARMY” - spodnie, bluzy, kurtki, pasy, 
ładownice, czapki, inne oporządzenie Wojsk amerykańskich. 
Wrodaw, tel. 0603/76-55-05
OLEJ NAPĘDOWY w rozsądnej cenie. Kłodzko, tel. 
0502/23-04-30
OLEJ NAPĘDOWY małe ilośd, odbiór własny. Wródaw, teł 
071/363-17-54

A K C J E  
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SKUP EUROPALET 
UŻYWANYCH |

N A J W Y Ż S Z E  C E N Y  1
O.

Wrocław, ul. Tęczowa 82
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SORT CENTRUM "MIKATUN " Sp. z o.o. Import-Eksport
C h w a lib o ż y c e  39 a , k . O ław y, tel. 0 71/301 -4 7 -6 0

ODZIEŻ UŻYW ANA Z  HOLANDII 
-  duży wybór  -  pełny asortym entOPOM7S5

Sprzedaż codziennie w godzinach od 8°° do 15°°, 
________ tylko w środę od 8°° do 18°°.

P A L E T Y ,
SKUP EURÓPALET UŻYWANYCH | 

KOSZE METALOW E (GITERB0 X)°  
ORAZ ELEM ENTY PALET 

tel. 071/349-51-16, 0-601 57 96 26

'SKUP PALET' 
UŻYWANYCH
AUTOSTRADA - ZJAZD LEGNICA

OP006481
t̂el. 076/850-61-60,0-601579 626,

OLEJ NAPĘDOWY niewielkie ilości, stała współpraca, cena 
do uzgodnienia. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
PALETY JEDNORAZOWE, 96 x 75 cm, po 200 sztuk tygo
dniowo przez cały rok, stała współpraca. Kłodzko, tel. 
074/865-52-20
PALETY JEDNORAZOWE oraz euro, używane. Wrocław, 
tel. 0604/52-72-11
PRACA MAGISTERSKA z administracji, w cenie do 500 zł.
Jutrosin, tel. 065/547-12-36,0608/16-51-07
SITA do nauki języka. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-94-28,
0601/54-12-92
SKÓRA Z KOTA wyprawiona, może być gotowy pas na krę
gosłup. Bolesławiec, tel. 075/732-25-42 
SKRZYNKI PLASTIKOWE do przewozu drobiu żywego. Su
lechów, tel. 0602/36-16-87
STYCZNIKI ID1, ID2, ID3, ID4, ID7, IDX23, IDX31, IDX41, 
MSM1, nie używane, różne ilości, możliwy dojazd. Wrocław, 
tel. 0607/25-13-18
STYCZNIKI ID, IDX różne typy. Nysa, tel. 077/433-76-07 
SUKNIA ŚLUBNA biała, z krótkimi rękawami, rozmiar 42/44, 
na wzrost 164/170 cm. Wrocław, tel. 347-84-56 
UBRANKA DZIECIĘCE prod. zach., używane, dla chłopca 
w wieku od 6 miesięcy do 1,5 roku. Wrocław, tel. 
071/364-59-14,363-40-56
WAGONY KOLEJOWE chłodnie. Kępno, tel. 0502/55-69-50 
WAŁKI Z TWORZYWA poliamidowego lub podobne, fi 110, 
.Ti 70, fi 40 itp., mogą być z otworem. Łąkoszyce, tel. 
071/317-84-32 dogodź. 16,071/317-80-76 
WIÓRY suche, z drzew iglastych (świerk, sosna). Pielgrzym
ka, tel. P76/877-53-55
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, sil

ników, transformatorów, spawarek, linek • skupu
jemy, oferujemy wysokie cenyl Również wiór że
liwny. Zapraszamy do stałej współpracy, płatność 
przelewem lub gotówką. Przedsiębiorstwo Obro
tu Surowcam i. Syców, tel. 062/785-44-58, 
0604/47-60-55 81009371

AKCJE UNIWERSAŁU na okaziciela. 17.000 szt. - 3 zł/szt. 
Lubin, tel. 0601/59-78-44
ATRAKCYJNY PAN 35/178, pozna panią 30-55 lat. sponsor- 
kę. Wrocław, tel. 0502/94-06-15 
AUTOMAT ZAROBKOWY typ' owocówka* - 600 DEM. typ 
.poker* - 900 DEM. Nowa Sól, tel. 0502/40-33-23 
AUTOMAT ZAROBKOWY .Łapacz maskotek*, .Poker* -1.200 
zł/szŁ Wrocław, tel. 0609/49-56-96 
AUTOMAT ZAROBKOWY .owocówka* • 1500 zł. Wrocław, 
tel. 373-90-50,0501/62-47-04
AUTOMATY ZAROBKOWE salonowe, stojące, dla dzieci i 
młodzieży, monitory 21*, gry typu .Mortal Kombat", stan ideal
ny, 7 sztuk, na monety 1 zł, -1.500 zł. Lubin, tel. 0601/76-06-54 
AUTOMATY ZAROBKOWE flippery prod. USA: Special for- 
ce (4 wyświetlacze), Elvira (2 wyświetlacze), stan b. dobry, 2 
szt, • 1.500 zł. Świerzawa, tel. 0609/25-75-27 
AUTOMATY ZAROBKOWE zręcznościowe flippery firmy Wil
liams Shadow - 1.800 zł, firmy Capone Football, z 1996 r. -
2.500 zł. Wrocław, tel. 0503/89-71-91 
AUTOMATY ZAROBKOWE flippery firmy Williams preathe- 
re • 2.000 zł, Williams Frankestein • 2.200 zł. Wrocław, tel. 
0602/28-10-97
AUTOSYSTEM DAEWOO LANOS wartość 4000 zł, - 3.000 
zł. Syców, tel. 062/785-52-08,0608/64-27-83 
AUTOSYSTEM DAEWOO LANOS 16 rat * wpisowe, war
tość 5.400 zł, sprzedam za 4.000 zł, pilne (oferta ważna do
20.05.2001 r.). Wrocław, tel. 071/789-46-07 
AUTOSYSTEM DAEWOO LANOS wpłacone 21 rat + wpiso
we na sumę 7120 zł (raty połówkowe), • 5.100 zł. Wrocław, 
tel. 071/333-85-08,0603/88-91-69 
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ wpłacone 16 rat, - 3.500 
zł. Ścinawa, tel. 076/843-68-11 
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ system połówkowy. 15 rat 
wpłacone ♦ wpisowe, razem kwota 3400 zł, - 2.700 zł. Wilk- 
szyn. tel. 0501/23-30-53
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ wpłacone wpisowe 400 zł, 
- 200 zł. Wrocław, tel. 788-79-42 
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ FRIEND 31 rat, - 5.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-44-84
AUTOSYSTEM POLONEZ CARO możliwa zmiana modelu, 
wpisowe 650 zł, talon promocyjny 650 zł, wpłacone 19 rat, 5 
rat przedpłaconych, wartość 9.990 zł, - 8.500 zł. Głogów, tel. 
0602/52-06-43
AUTOTAK FIAT PUNTO możliwość zmiany modelu, wpłaco
nych 41 rat, wartość 20.800 zł, - 14.900 zł. Wrocław, tel.
324-27-87,0600/35-33-87
AUTOTAK FIAT UNO opłacone raty i wpisowe, wartość 3.800 
zł, - 3.300 zł. Legnica, tel. 0609/24-96-86 
BARDZO PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ na leczenie cho
rych syna i męża, mam jedną skromną pensję i nie mamy 
nawet swojego mieszkania, BSK RCO Wrocław 
10501575-2239086479.,
BARWNIK CZARNY do anodowania, 40 kg. Wrocław, tel.
071/387-83-06.0601/72-93-00
BASEN WOLNO STOJĄCY 3,60 x 0,90 m, z osprzętem, nowy
-1.350 zł. Bielawa, tel. 074/832-51-35 po godz. 17
BASENIK DZIECIĘCY ślizgawka, kosz, palma, 299 x 90 cm
(wys.), może być dla 4 dzieci, * 150 zł. Jelenia Góra, tel.
075/642-12-74
BECZKA OCYNKOWANA (cysterna) ocynkowana, nowa • 500
zł. Wrocław, tel. 345-67-28,345-74-01
BECZKA PLASTIKOWA 2-osiowe podwozie - 3.500 DEM.
Sieniawka, tel. 0049/35-83-70-91-62 Niemcy
BECZKA PLASTIKOWA poj. 10001, stelaż, na palecie - 220
zł. Strzegom, tel. 0601/92-49-04

BECZKA STALOWA 20001, cena - 500 zł, - 5.300 zł. Siedli
ska 9, gm. Miłkowice, tel. 065/887-14-06 
BECZKI METALOWE poj. 200 I, z wiekiem, nowe • 23 zł. 
Strzegom, tel. 0601/92-4&04
BECZKI METALOWE 200 I, - 20 zł. Wrocław, tel. 
071/788-81-65 po godz. 15
BECZKI METALOWE 601, -10 zł. Wrocław, tel. 071/788-81-65 
po godz. 15
BECZKI OCYNKOWANE na płozach, 2 szt., poj. 20001 - 350 
zł/szL Wrocław, tel. 363-40-66 w godz. 10-16 
BECZKI PLASTIKOWE poj. 120 I - 25 zł. Strzegom, tel. 
0601/92-49-04
BECZKI PLASTIKOWE poj. 1.0001 - 30 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/354-24-12
BECZKI PLASTIKOWE .boryszew*, zakręcane i hoboki, do 
celów spożywczych - 20 zł/szt. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
BIŻUTERIA srebrna pantera (wisiorek na łańcuch), duża, 60 
gramów, • 150 zł. Lubin, tel. 076/846-71-84 
BONY TOWAROWE PKO z lat 1969/1979,10 szt. -100 zł/szt. 
Komorniki, tel. 0607/81-13-72
BRANSOLETA DAMSKA złota, waga 33 gram, zegarek złoty 

- męski, waga 50 gram, pierścionki złote - 30 zł/gram. Wałbrzych, 
tel. 0608/10-50-92
BRYCZKA KONNA (2 szt.) oraz sanie, do remontu, - 550 zł.
Kamienna Góra, tel. 0603/46-43-25
BRYCZKA KONNA lakierowane drewno, 4-osobowa, stan b.
dobry, koła gumowe (możliwa wymiana na szprychowe) oraz
pojemny barek, - 2.000 zł. Krosno Odrzańskie, tel.
068/383-99-87
BUTELKI 0,33 I z transporterami, 4,5 zł. Miszkowice, tel. 
075/742-64-86
BUTELKI 0,331 i 11 - 0,15 zł/szt., oraz transportery -1 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/324-27-86
BUTELKI po piwie, większa ilość • 0.30 zł/szt. Wrocław, tel. 
0603/52-76-34
BUTY NIKE paragon, od nowości nie chodzone, bardzo ład
ne, modny krój, w pudełku, cena sklepowa 280 zł - 230 zł, 
pilne. Paweł, Wrocław, tel. 0607/72-07-16 
BUTY OFICERKI nr 41, stan b. dobry, z prawidłami, • 220 zł. 
Wrocław, teł. 0606/33-84-94
BUTY WOJSKOWE czarne, wysokie, oficerskie, na spodach 
PV, rozmiar 27, tęgość 2-110 zł. Wrocław, tel. 0608/08-13-65 
BUTY USARMY-piechoty morskiej, wodoodporne, skórzane, 
sznurowane, nowe, rozmiar 9.5, kolor czamy, wysokie, • 220 
zl. Wrocław, tel. 0603/76-55-05 
BUTY, 1997 r. numer 38, do I Komunii, - 30 zł. Wrocław, tel. 
071/373-14-23 po godz. 18
CZASOPISMA o tematyce erotycznej, 20 szt. - 3 zł/szt. lub 
45 zł/komplet. Jelenia Góra, tel. 075/753-34-03 . 
CZASOPISMA o temetyce erotycznej, z 2001 r., dużo tytu
łów, również CD-ROM’y oraz kasety video, możliwość wysył
ki, w cenie od 1 zł/szt. Zielona Góra, tel. 0605/23-51-77 
CZASOPISMO „EASY ENGLISH" 140 numerów, kpi. lekcji z 
j. angielskiego, nowy, 6 segregatorów, 70 kaset magnetofo
nowych, - 500 zł. Kąty Wr., tel. 071/789-11-00 
CZASOPISMO „EASY ENGLISH” 3 segregatory, 55 egzem
plarzy, + kasety, -175 zł. Strzegom, tel. 0601/08-05-78 . 
CZASOPISMO „EASY ENGLISH” 2 segregatory, 38 egzem
plarzy, + kasety, -120 zł. Strzegom, tel. 0503/02-24-93 
CZASOPISMO „EASY PC” numery od 1 do 46, w 2 segrega
torach, stan idealny - 50 zł lub zamienię na sprzęt komputero
wy. Jawor, tel. 0608/47-26-97

HURTOWNIA SORTOWANEJ ODZIEŻY 
UŻYWANEJ Z NIEMIEC OFERUJE 

SZEROKI WYBÓR TOWARU
OP010151

Ś W ID N IC A , tel. 074/851-47-56, 
tel. kom. 0-603 629 967,074/853-4649 wieczorem.

CZASOPISMO „FILM”, „TWÓJ STYL’  wszystkie numery od 
1996 r. - 2 zł/szl Wrocław, tel. 0602/30-93-81 sekretarka 
CZASOPISMO „FOCUS” 25 numerów, maj 1999 r. - maj 2001 
r, - 4 zł /szt.. Legnica, tel. 0501/60-90-85 
CZASOPISMO „FOCUS” popularnonaukowe, z lat 1997-2000, 
za 60% ceny, -100 zł. Wrocław, tel. 0608/72-38-26 
CZASOPISMO „ŁOWIEC POLSKI” roczniki oprawione 
1952-78 i nie oprawione 1979-99, najlepiej w całości, 12 eg
zemplarzy gratis 1948-50, dodatkowo oprawione 1972-77 - 
60 zł. Wołów, tel. 071/389-93-98 
CZASOPISMO „OGŁOSZENIA DOLNOŚLĄSKIE" i inne - 
0,6 zł/szt. Wrocław, tel. 071/365-68-45 
CZASOPISMO „OGŁOSZENIA DOLNOŚLĄSKIE” i inne 
ogłoszeniowe - 0,80 zł/szt. Wrocław, tel. 0608/84-61-27 
CZASOPISMO „PIŁKA NOŻNA” niekompletne roczniki 
1993-2001. Ścinawa, tel. 0603/10-64-63 
CZASOPISMO „TECHNIKA WOJSKOWA" .LOTNICTWO*, 
prenumerata z kilku lat, -100 zł. Wrocław, tel. 781-41-54 wie
czorem
CZASOPISMO „VOYAGE” 14 numerów, listopad 1999 r. - 
grudzień 2000 r, - 5 zł /szt.. Legnica, tel. 0501/60-90-85 
CZASOPISMO „WRÓŻKA" 1997-2000 - 50 zł/rocznik. Ole
śnica, tel. 071/398-74-76
CZYŚCIWO bawełna 50-70%, 20 ton. cena 0,17 zł/kg. Wro
cław, tel. 336-62-48
DESKA KREŚLARSKA SKALA duża, solidna, - 800 z t Złoto
ryja, tel. 076/878-41-84
DIODY PROSTOWNICZE 200 A - 20 zł. Wrocław, tel. 
0606/73-75-45
DOMINO z kości, XIX-wieczne, 36 klocków - 280 zł. Wrocław, 
tel. 347-69-72
DREWNO KOMINKOWE dębowe, brzozowe, cena • 85 zł/m3. 
Legnica, tel. 076/854-78-45
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 OPAŁOWE dębowe, w klocach - cena 250 zł/m3. 
Kamieniec Ząbkowicki, tel. 0607/52-02-15 
ENCYKLOPEDIA GUTENBERGA 30 tomów, złoty nadruk, - 
500 zł. Głogów, tel. 076/83146-55 
FARTUCH ROBOCZY cena od 5 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/353-62-54 p^godz. 15,0606/73-39-15 
FILC techn. zgrzebl., biały, gr. 2 mm, szer. 1 mb, ilość 24 kg 
(1 bela), • 670 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-20-43, 
074/869-00-90
FRAK, z atłasowymi klapami, 3-częściowy, rozmiar 
184/86/104, stan b. dobry- 700 zł. Wrocław, tel. 071/387-83-06, 
0604/12-86-85
FRAK ciemnogranatowy, 3-częściowy, 184/86/104, atłasowe 
klapy, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/387-83-06,0604/12-86-85 
po godz. 16
FUTRO Z NOREK rozm. 40/42, krótkie, - 8.000 zł. Oleśnica, 
tel. 071/399-98-04
GARNITUR nowy, jasnopopielaty, wiosenny, rozm. 
170/96/82A, -175 zł. Kłodzko, tel. 074/867-88-93 
GARNITUR INTERMODA popielaty, 180 cm, buty czarne nr 
41, płaszcz długi, granatowy, - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/781-41-54 wieczorem
GARNITUR KOMUNIJNY, • 80 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-38-03
GARNITUR KOMUNIJNY na wzrost 146 cm + koszule. 2 szt. 
i buty, -150 zł. Wrocław, tel. 071/363-48-89

ODZIEŻ UŻYWANA
OP005750

o ryg in a ln a
Kłoda 38, tel. 065/538-87-81

GARNITUR KOMUNIJNY wzrost 146 cm, czamy. z dodatka
mi -150 zł. Wrocław, tel. 071/337-16-96 
GOKART DZIECIĘCY na baterię, do 18 kg. zadbany - 70 zł 
lub zamienię na rower dziecięcy. Jelenia Góra, tel. 
0603/08-09-03
HUŚTAWKA DZIECIĘCA stojąca, składana, stan dobry, - 45 
zł. Wrocław, tel. 353-01-50
KALENDARZE Tewo, Tepol, biurkowe, jednoplanszowe, ku
chenne, kieszonkowe i inne - od 1.5-17 zł/szt. Wrocław, tel. 
0606/82-81-56
KASETON REKLAMOWY podświetlany, -100 zł. Wołów, tel.
071/389-35-62,0604/42-08-45
KASETON REKLAMOWY 1-stronny, podświetlany, wym. 200
x 40 cm, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/346-08-30,0502/23-82-18
KATALOGI „MODA” 2001 r. - od 15 do 25 zł/szL oraz .Moda*
2000/2001 - od 10 do 15 zł/szt. Rafał, Wałbrzych, tel.
074/847-90-63
KATALOGI CZĘŚCI ZAMIENNYCH do większości aut, na CD,
50 zł/szt. Trzebnica, tel. 0606/14-40-74
KLOCKI LEGO baza kosmiczna -140 zł, obóz indian • 160 zł,
fort - 30 zł. Wrocław, tel. 372-39-85
KLOCKI LEGO, - 100 zł. Wrocław, tel. 071/327-96-62,
0603/43-50-66

KLOCKI LEGO, PLAYMOBIL serie Turtles, Transformers, 
Dino, Riders, gry, el. klawiatura do muzyki dla dzieci, nowe 
zabawki, resoraki i inne, 3-15 lat, stan idealny. Wrodaw, tel. 
343-66-26
KOC rosyjski, wełniany, nowy, - 80 zł. Wrocław, tel. 
071/353-41-53
KOŁDRY z wełny owczej, szyte na zamówienie, duże, ładne,
• 150 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/318-58-07
KOMBINEZON motocyklowy, • 230 zł. Legnica, tel.
076/854-45-42,0603/97-45-74
KONTENER do Forda, Fiata Ducato i innych, biały, wym.
1.8x1.8x3 m, szyberdach, drzwi podwójne z tyłu, stan dobry,
możliwy montaż, - 2.000 zł. Kłodzko, tei. 0602/65-77-20
KONTENER ALUMINIOWY wym. 5.90x2.50x2.50 m, - 6.000
zl. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-61-74
KONTENER blaszany, nadaje się na barak budowlany, • 300
zł. Przemków, tel. 076/831-92-38,0604/94-36-70
KONTENER OCEANICZNY 20-stopowy, stan dobry, - 5.000
zł. Wrocław, tel. 0603/13-91-01
KONWIE ALUMINIOWE poj. 251,30 szt., na miód lub mleko
- 50 zł/szt. Wrocław, tel. 357-10-93
KOPERTY NA CD białe, bez okienka, papier 100 gram, cena
10 zł/100 szt. Wrocław, tel. 342-58-90,0601/81-82-12
KORYTA KAMIENNE z piaskowca, poniemieckie, 2 szt. • 250
zł/szt. Lądek Zdrój, tel. 074/814-82-07
KOSZULE WOJSKOWE zachodnie, z krótkimi rękawami • od
20 do 35 zł. Wrocław, tel. 0605/76-57-97,071/362-65-93
KOSZULKI ADIDAS REEBOK • 35 zł/szt. Legnica, tel.
0606/53-70-58
KOSZULKI ADIDAS polo, oraz spodenki oryginalne z nowej 
kolekcji, kupione w fabryce w Niemczech - 90 zł. Oława, tel. 
0601/34-79-58
KOSZULKI Nike, Reebok, ceny od 40 zł. Wrocław, tel. 
071/787-47-71
KRAWAT różne, ok. 1000 szt., prod. zachodniej, mało używa
ne, stan dobry, cena - 2 zł/szt. Wrocław, tel. 071/349-14-70

Plarwaza firma w Polsce, realizująca kompleksowe 
usługi ślubna w ayatamla ratalnym np. 
strojenie kościołów, gra na skrzypcach Ave Maria, 

restauracje.podróże poślubne-Wlochy od 512 Zł.l wiele Innych usług.
W y n a j e m  L i m u z y n
Do Państwa dyspozycJhCadlllac, Lincoln, Rolls Royce. 
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KSIĄŻKA WPROWADZENIE DO ALGORYTMÓW, - 70 zł.
Wrocław, tel. 342-58-90,0601/81-82 1̂2
KSIĄŻKA „3D STUDIO” wydawnictwa Helion, cena 50 zł/3
szt. Wrocław, tel. 342-58-90,0601/81-82-12
KSIĄŻKA „SEKRETY WINDOWS 98”, • 50 zł. Wrocław, tel.
342-58-90,0601/81-82-12
KSIĄŻKI .Mały poradnik inż. mechanika*, tom I i II - 55 zł, 
.Polska • nowy podział terytorialny* - 35 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-88-93
KSIĄŻKI SCIENCE FICTION od 1 zł/egz., lub zamienię. Wro
cław, tel. 071/338-07-92
KSIĄŻKI I KASETY Z BAJKAMI dla dzieci od 3 do 15 lat, w 
jęz. polskim, menu angielskie, serie popularno - naukowe dla 
dzieci, słowniki angielskie, niemieckie, francuskie, włoskie, 
hiszpański (wielki i średni), lektury, książki o tematyce me
dycznej i komputerowej - od 8 zł. Wrocław, tel. 343̂ 66-26 
KUCHNIA POLOWA nowa, nie używana, -1.500 zł. Marcin
kowice, woj. wrocławskie, tel. 0607/08-74-63 
KUCHNIA POLOWA, -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-83-90 
KURS JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO dla początkujących, 32 
lekcje, książki + kasety, nowy, nie używany, - 400 zł. Złoty 
Stok, tel. 0608/12-32-41
KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO ESKK dla początkujących, 
32 lekcje, ♦ kasety, - 250 zł. Chojnów, tel. 076/819-62-16 
KURTKA MĘSKA wiatrówka, kolor zielony, nowa, duża, -150 
zł. Rokitno, gm. Przytoczna, tel. 0603/70-28-12 
KURTKA SKÓRZANA, nowa, męska, rozm. 38, wzrost 
165/170 cm, prod. niemieckiej, krótka, zapinana na zamek, - 
120 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-12-27,0606/39-13-88 
KURTKA SKÓRZANA sportowa, biało-niebiesko-czama, z 
usztywniaczami, rozmiar 58 (ok. 182 cm), kask Levior, otwie
rana szczęka, czamy -150 zł; kombinezon przeciwdeszczo
wy gumowy firmy Luis, żółty - 60 zł, całość - 350 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/845-81-67,0604/61-94-23 
KURTKA WOJSKOWA GoreTEX, plamy maskujące + kolor 
czamy, przedłużony tył, rozmiar M, - 350 zł. Wrocław, tel. 
0501/81-60-04
LAMPY kompletne, z obudową, 2x40 W, - 35 zł. Wrocław, tel.
071/355-31-12,0605/07-77-88
LAMPY SODOWE wiszące, 250 W, do hali (hermetyczne) +
żarówka, 9 szt. - 270 zł/szt., możliwa faktura. Wrocław, tel.
0603/99-98-77
LEKSYKONY dla szaradzistów i dla rozwiązujących krzyżów
ki, nowe - 3-7 zł. Wrocław, tel. 329-27-72 
LINA STALOWA nowa. na szpuli, fi 20,100 m - 3 zł/mb. Bar
do, tel. 074/816-71-54

LINA STALOWA fi 6 mm. dł. 200 m, ocynkowana, z rdzeniem 
włóknistym wewnątrz - 200 zł. Wrocław, tel. 0608/10-75-47 
LINA STALOWA nowa, na szpuli, grubość fi 20-100 mm, cena 
5 zł/mb. Bardo Śląskie, tel. 074/816-71-54 
LOKOMOTYWA Z WAGONIKIEM do przewozu osób, 40 
miejsc, z blachy aluminiowej, powlekanej w kolorze biało-czer
wonym, adaptacja ciągnika, - 65.000 zł. Przylesie, tel. 
077/412-39-78,0602/72-19-40 
LOTERIA WIZOWA wyjazd do USA, fachowa pomoc, kontak
ty. Opole, tel. 0504/97-06-80
LOTERIA WIZOWA USA szansa na legalny pobyt ipracę w 
Stanach Zjedn., inform. po przesłaniu koperty zwrotnej ze znacz
kiem. D.Dąbrowski, 58-506 Jelenia Góra 8, ul. Skr. poczt. 500 
MASZYNKA DO STRZYŻENIA WŁOSÓW HAPPY KING 48

W, nowa, w pudełku, nożyczki, grzebień, 4końcówki, -15 zł. 
Wrocław, tel. 342-58-90,0601/81-82-12 
MEMBRAMY GUMOWE 10 szt, -100 zł. Chobienia, woj. le
gnickie, tel. 0600/85-89-25
MILITARIA, MANIERKI, MENAŻKI pasy parciane, ładowni
ce, bagnety, hełmy, kombinezony OP1, OP2, maski P-gaz 
.Słoń*, .LP-1*, .LP-4*, torby polowe, łopatki wojskowe, pałat
ki, telefony polowe, łącznice, opatrunki, nowe, ceny 5-40 zł. 
Wrocław, tel. 0603/76-55-05
MODELE SAMOLOTÓW w skali 1:72, śftlejone, 350 szt. i 
nowe, 80 szL, aerograf z dodatkowymi dyszami i sprężarką, - 
250 zł. Legnica, tel. 076/854-30-27 do godz. 19,0608/71-38-69 
MODELE SAMOLOTÓW do sklejania, skala 1:72, w cenie 
10-30 zł/szt. Wrocław, tel. 0605/95-82-06 
NABOJE DO WSTRZELIWANIA KOŁKÓW kaliber 6.3 mm, 
cena - 0.30 zł/szt. Wrocław, tel. 071/363-20-34 
NAGROBEK GRANITOWY z ciemną tablicą, profilowaną, 
możliwość transportu i montażu, w cenie od 1.500 zł/szt. Strze
gom. tel. 074/855-30-47,074/855-68-04 
NAGROBKI GRANITOWE - od 1.200 zł, z ciemną tablicą, 
literami, montażem i transportem - od 1.500 zł. Strzegom, tel. 
074/855-82-53
NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE, - 7 zł. Wrocław, tel. 
071/353-62-54 po godz. 15,0606/73-39-15 
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE nowe do 15 kg, cena 30 zł. Wro
cław, tel. 0607/22-68-71
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE MAXI COSI z funkcją fotelika sa
mochodowego, dla dziecka do 10 kg, -110 zł. Wrocław, tel. 
071/341-20-22,0603/55-59-58 
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE CHICCO na stelażu - 70 zł. Wro
cław, tel. 071/341-20-22,0603/55-59-58 
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE na szelkach, nowe, - 25 zł. Wro
cław, tel. 071/372-64-49
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE MAXI-COS! daszek + wkładka dla 
noworodka, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/372-64-49 
ODZIEŻ damska, dziecięca • 1-30 zł, kurtka skórzana dam
ska, długa, czarna, z kapturem - 70 zł. Wrocław, tel. 329-27-72 
ODZIEŻ używana, z importu, ok. 200 kg • 2.50 zł/kg. Wro
cław, tel. 071/373-14-23
ODZIEŻ MŁODZIEŻOWA ze zlikwidowanego sklepu, po ce
nach hurtowych, ok. 200 szt., cena 15 zł/szt. Wrocław, tel. 
0602/18-32-32
ODZIEŻ UŻYWANA z Kanady - 6zł/kg. Wrocław, tel. 
0604/48-56-52
ODZIEŻ US ARMY bluzy .Woodland*, .Pustynna Burza”, 3- i
6-kolorowe, od 35 zł, spodnie .Woodland*, .Pustynna Burza*,
3- i 6-kolorowe, od 50 zł/szt, podkoszulki, manierki, czapki 
.Woodland*, od 15 zł. Wrocław, tel. 0603/76-55-05 
ODZIEŻ WOJSKOWA moro, stan dobry - 30 zł. Wrocław, tel. 
071/328-15-49
O  OKULARY PRZECIWSŁONECZNE sportowe, dzie

cięce, młodzieżowe, ponad 4000 modeli - od 3 zł. 
Legnica, tel. 076/856-48-66, 0604/16-17-18 
84014771

OLEJ HYDRAULICZNY cena 2.45 zł/litr. Wrocław, tel.
781-45-82
OLEJ PRZEKŁADNIOWY BP ENERGEAR HYPO 80 W - 90, 
prawie 601 w beczce - 9 zł/litr (możl. wyst. fakt. VAT). Bolesła
wiec, tel. 0501/09-12-88
OLEJ SAMOCHODOWY MOBIL 1 OW-40 diesel. 5W-50 
Schell Helix 5W-40 - 30 zł. Wrocław, tel. 0603/18-65-24 
PALETY PRZEMYSŁOWE 800 x 1200, używane, w większej 
ilości, - 7 zł/szt. Wrocław, tel. 0606/71-97-76 
PAMPERSY LIBERO od 5 do 8 kg, 22 szt. w opakowaniu • 12 
zł. Wrocław, tel. 0602/65-51-89 
PAPIER KARBOWANY tektura falista, w belach. Jawor, tel. 
076/870-65-50
PARALIZATOR POCKET SPECIAL MILITARY (pałka elek
tryczna), 250 tys. V, dł. 25 m, zasilanie 2x9 V, prod. niemiec
kiej, - 300 zł. Legnica, tel. 076/862-35-74 
PIELUCHY LIBERO BABY COMFORT MIDI bawełniane, 22 
szt. w opakowaniu -10 zł. Wrocław, tel. 338-09-79 
PISTOLET GAZOWY REM-89 + kpi. naboi, kabura, potrzeb
ne zezwolenie, stan b. dobry, - 290 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/767-15-88,0603/27-63-95 
PLAKAT KAYAH z autografem, - 50 zł. Wrocław, tel. 782-69-80 
PLAN „WYSTAWEK” na cały rok, spis punktów gazu LPG w 
Niemczech, - 50 zł., tel. 068/355-53-10,0608/07-90-16 
PLAN „WYSTAWEK” w Niemczech, na 160 miejscowości, • 
80 zł. Twardogóra, tel. 0607/74-03-26 
PLANY „WYSTAWEK” na cały rok, sprawdzone, 160 miej
scowości • 60 zł/całość. Legnica, tel. 0605/39-24-64 
PLECAK, menażka i krzesiwa wojskowe - od 20 do 70 zł. 
Wrocław, tel. 0605/76-57-97,071/362-65-93 
PŁASZCZ MĘSKI BUGATTI prochowiec, jasny, nowy, modny 
fason, rozmiar 56-58, - 400 zł (kupiony za 1.000 zł). Wrocław, 
tel. 071/373-98-64
PŁASZCZ MĘSKI jasny prochowiec, firmy .Bugatty*, nowy, 
modny fason, rozmiar 56-58, - 400 zł. Wrocław, tel. 373-98-64 
PŁASZCZE DAMSKIE skórzane, różne rozmiary i kolory • 
600 zł. Wrocław, tel. 0603/44-02-02 po godz. 21 
PŁYTA GUMOWA twarda, 100 x 90 x 3 cm - 30 zł. Wrocław, 
tel. 071/341-01-06

PODGRZEWACZ DO POKARMU dla dziecka, Bobas, • 20 
zł. Wrocław, tel. 071/372-64-49 
PODKŁADY KOLEJOWE strunobetonowe, 240 x 30 x 25 cm, 
150 szt., doskonałe na mostki, przejazdy, mury oporowe, dro
gi - 5 zł/szt. Bardo, tel. 074/816-71-54 
PODRĘCZNIKI SZKOLNE jęz. polski, od starożytności do 
współczesności - 7 zł/szt., streszczenia lektur szkolnych - 7 
zł/szt., przydatne w przygotowaniu do matury. Wrocław, teł. 
071/345-55-83
POKROWCE NA PODUSZKI z fioku lub wypchane ♦ mate
riał fiok, - 5.000 zł. Nysa, tel. 077/433-67-38 wieczorem 
POROŻE JELENIA b. duże. Chojnów, tel. 0600/64-01-22, 
076/817-26-86
POROŻE JELENIA 4 szt, - 2.500 zł. Lubachów, gm. Świdni
ca, tel. 074/850-96-51
POROŻE JELENIA bardzo duże. Wrocław, tel. 0606/58-41-37 
POSZUKUJĘ ŚWIADKÓW zdarzenia • na parkingu (przy cen
trum handlowym .Marino*), w dniu 25.04.2001 r., godz. 12, 
został uszkodzony Mercedes WCO 1820, prżez samochód 
dostawczy pick-up z zielonym paskiem - WZA 882-B, kierow
cą była kobieta. Wrocław, tel. 0601/87-43-67 
POZNAM PANIĄ w wieku do 32 lat, uczciwą, bez nałogów, 
posiadam mieszkanie, samochód, jestem kawalerem, miesz
kam w Kamiennej Górze. Kamienna Góra, tel. 0607/36-85-33 
POZNAM PANIĄ ładną, do lat 30, przystojny 28-latek, w celu 
towarzyskim. Wrocław, tel. 0503/79-89-89 
POZYTYWKA NAD ŁÓŻKO, - 10 zł. Wrocław, tel. 
071/372-64-49
PRACA DYPLOMOWA z ekonomii .Analiza ekonomiczna 
przedsiębiorstwa*, na ocenę bdb, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0604/59-26-21
PROPORCZYKI z lat 1960-80, 26 szt., Drużynowe MŚ na 
Żużlu, Katowice 74, MŚ w Hokeju, Katowice 76, MŚ w Piłce 
Nożnej 74, - 700 zł. Wrocław, tel. 0605/09-11-84 
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ pochodzę z biednej rodzi
ny w małym mieście, brakuje mi pieniędzy na studia, z powo
dów zdrowotnych nie mogę pracować, BZ O/Jelenia Góra 
' 11201069-5003110-170-41, dziękuję.,
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ mąż na rencie (choroba 
kręgosłupa), ja bez pracy, mamy dwoje dzieci, zalegam z opłatą 
za światło i gaz, dziękuję ludziom dobrego serca, PKO BP 
O/Świdnica nr.konta 3310205138 532902765..
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ na leczenie chorego syna 
i męża, mamy tylko jedną skromną pensję, która nie wystar
cza nawet na życie, nie mamy nawet swojego mieszkania, 
BSK ROO Wrocław 10501575-2239086479..
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ mam 470 zł renty i dwoje 
dzieci, duże zaległości w opłatach za gaz, prąd i leki, bardzo 
dziękuję za dobre serce, nr konta: PKO BP.SA. o/Oleśnica
6010205297877589380..
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ jestem bezrobotna, za
dłużona, za pomoc serdecznie dziękuję, nr rachunku BGZ 
20302081-330921-27-04-11. Wrocław, tel. 0606/51-60-04 
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ jestem bez środków do 
życia, PKO BP 76102052-6314-606818 O^rocław. Wrocław 
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ jestem uczniem średniej 
szkoły, moja rodzina jest w trudnej sytuacji finansowej, koszty 
dojazdu do szkoły są uciążliwe, dziękuję za każdą złotówkę, 
B-Z, Paczków nr 11201434-210728.,
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ jestem matką wychowu
jącą 2 dzieci, mam bardzo trudne warunki mieszkalne, które 
zmuszają mnie do takiego ogłoszenia, z góry bardzo dzięku
ję, nr konta WBK SA O/Rawicz 10901287-228521-170-4., 
PRZEKAŹNIKI KONTRAKTONOWE 6,12,24 V - 0,3 zł/szt., 
lampy elektronowe EL-34 i inne. Wrocław, tel. 0605/31-99-88 
PRZEWODNIK PO LONDYNIE duży, nowy, mapki, adresy, 
ceny, wyślę, - 35 zł. Kępno, tel. 0607/16-85-40 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DOM wolno stojący, przy trasie 
Świdnica-Sobótka. Strzelce, woj. wrocławskie, tel. 
0605/03-24-65
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ przy głównej trasie. Wro
cław, tel. 0603/85-13-62
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD marki Polonez, czer
wony, miesięcznie pokonuję około 1500 km, Jelenia Góra i 
okolice. Jelenia Góra, tel. 075/641-39-03 po godz. 16 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD ciężarowy, po remon
cie, nowa plandeka oraz na samochód osobowy Skoda Feli
cia kombi, faktura VAT. Oława, tel. 071/313-91 -83 wieczorem, 
0601/89-04-35
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD VW Transporter. 
Świdnica, tel. 074/853-80-58,0601/05-89-68 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD Ford Transit. Świd
nica, tel. 074/853-80-58,0601/05-89-68 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD Polonez Truck. Świd
nica, tel. 074/853-80-58,0601/05-89-68 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD Polonez Atu. Świd
nica, tel. 074/853-80-58,0601/05-89-68 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD. Wrocław, tel. 
0603/57-12-01
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD TAXI. Wrocław, tel. 
071/348-50-06,0601/76-37-32 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD POLONEZ CARO, 
1995 r. zielony metalic, atrakcyjny wygląd, przeb. 2-3 tys. km 
miesięcznie. Zielona Góra, tel. 0605/23-51-77 
PUDEŁKA NA KASETY VIDEO plastikowe, ok. 3000 sztuk - 

- 0.4 zł/szt. Legnica, tel. 0604/35-58-96 
PUDEŁKA PO PŁYTACH CD-R nowe, po wyjętych płytach, 
od 50 szt. w górę, transport we własnym zakresie, 0,5 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0601/23-50-42 .
PUDEŁKA TEKTUROWE wym. 355x255x300 mm, 1100 sztuk, 
mogą być z'kratownicą 12 połową -1 zł/szt.-Chojnów, tel. 
076/818-87-58
PUDEŁKA NA CD nowe, cena 50 zł/100 szt., stojaki na 20 
CD, cena 5 zł/szt. Wrocław, tel. 342-58-90,0601/81-82-12 
REKLAMA 2-stronna, podświetlana, • 300 zł. Oleśnica* tel. 
071/398-51-61
ROWER DLA LALKI BARBIE - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/364-48-98
SAMOLOTY ODRZUTOWE MIG-21 idealne na reklamę, iden
tyczne jak samolot licytowany przez Jurka Owsiaka w Wiel
kiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy - 6.000 zł, 12.000 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/316-97-60,0607/74-14-15 
SIATKA MASKUJĄCA nowa. - 400 zł. Wrocław, tel. 
0501/80-00-20
SIATKA MASKUJĄCA pow. 100 m2. - 350 zł. Wałbrzych, tel. 
074/845-33-47
SKÓRY Z LISÓW rudych, garbowane, 50 sztuk -100 zł/szt. 
Krotoszyn, tel. 0606/31-68-84
SKRADZIONO ELEKTRONARZĘDZIA wiertarka Bosch 
GSB-20-2KE oraz PLP-100, wiertarka udarowa Bosch Hamer
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PBH-16ÓR, piła tarczowa 6lack & Decker KS-227-GS, wyrzy- 
narka Meister Kraft MS-350E, szlifierkâ  kątowa MW$-580, 
wkrętarka akumulatorowa MAS468B, za pomoc W vodnaie- 
zieniu przewidziana nagroda. Wrodaw, tel. 071/311-23-10, 
0603/75-17-15 *
SKRADZIONO ROWER GÓRSKI UNIVEGA czarny, ze zło- 
to-pomarańczowym amortyzatorem przednim firmy RS TEC 
oraz elektronarzędzia firmy Bosch, Black & Decker, Maister, 
>Kraft, za odnalezienie lub pomoc w odnalezieniu przewidzia
na nagroda. Wrocław, tel. 071/311^-10,0603/75-17-15 
SKRZYNKI PLASTIKOWE duże - 10 zł/śzt. Wrocław, tel. 
071/341-28-99,0501/40-30-01
SŁOIKI WEKI litrowe - 1,50 zł/szt. Wrocław, tel. 071/351-49-17 
SPODNIE BOJÓWKI rozm. 31/32, • 100 zł. Wrocław, tel. 
071/787-89-77
SPODNIE CIĄŻOWE krótkie, - 85 zł. Wrocław, tel. 372-44-46 
SPODNIE DŻINSOWE nowe, roz. 30-34, - 50 z}. Wrocław, 
tel. 0602/60-93-81
SPODNIE LEE 76 cm w pasie, • 100 zł. Wrocław, tel. 
0607/18-20-26
SPODNIE OGRODNICZKI ciążowe, rozmiar 38 - 50 zł oraz 
ubranie ciążowe (spodnie + tunika), rozmiar 40 - 60 zł. Wto- 
cław, tel: 071/322-23-56 po godz. 16 
SPODNIE WRAŃGLER. - 80 zł. Legnica, tel. ($06/53-70-58 
STUDNIA DREWNIANA nowa, - 400 zł. Lubin, tel. 
0602/74-07-02
STYCZNIKI ID, IDX, ID3. ID4, ID6, ID7, IDX23, IDX31, IDX41 
oraz SV400, nie używane, faktura VAT. Chojnów, tel. 
0602/31-28-77
SUKIENKA DO CHRZTU biała, atłasowa z szyfonem, rozm.
62-68, - 40 zł. Wrocław, tel. 0608/77-55-96 
SUKIENKA KOMUNIJNA, - 80 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-38-03
SUKIENKA KOMUNIJNA, + dodatki (wianek, torebka, buty i 
inne), -100 zł. Strzelin, tel. 071/392-25-20 
SUKIENKA KOMUNIJNA na wzrost 138 cm + dodatki. -140 
zł. Świebodzice, tel. 074/854-62-39 
SUKIENKA KOMUNIJNA na drobną dziewczynkę, wzrost 128 
cm, -130 zł. Wrocław, tel. 364-46-10 wieczorem 
SUKIENKA KOMUNIJNA, • 100 zł. Wrocław, tel. 
0601/77-77-38
SUKIENKA KOMUNIJNA liturgiczna, dodatki - 80 zł. Wtocław, 
tel. 071/366-71-43
SUKIENKA KOMUNIJNA na wzrost 140 cm, na kole, góra z 
gipiury, dodatki, stan b. dobry, • 250 zł. Wrocław, tel. 354-31-46 
SUKIENKA KOMUNIJNA + dodatki (torba, wianek, rękawicz
ki), + buciki nr 33 - 150 zł. Wrocław, tel. 071/339-79-27 po 
godz. 17
SUKIENKA KOMUNIJNA stan b. dobry, cena • 150 zł oraz 
szata liturgiczna dla dziewczynki, cena • 50 zł. Wrocław, teł. 
071/368-12-46
SUKIENKA KOMUNIJNA na wzrost 128 -134 cm, na szczu
płą dziewczynkę, b. ładna, kupiona w salonie, delikatny krój, 
stan b. dobry + dodatki gratis, • 200 zł. Ziębice, tel. 
074/819-50-52 lub, 0504/90-58-30 
SUKNIA ŚLUBNA długa, rozmiar 38, biała, odkryte ramiona, 
odcinana w talii, halka + dodatki, - 300 zł. Bielawa, tel. 
0608/04-46-57
SUKNIA ŚLUBNA, rozmiar 36/38, na wzrost 170 cm, francu
skiej firmy .Cymbeline’ , model Liberta, bardzo oryginalna i 
prosta, piękny gorset + spódnica o linii .A", z trenem baroko
wo drapowanym, -1.900 zł. Bogatynia, tel. 075/773-27-40 
SUKNIA ŚLUBNA biała, z podpinamy trenem, francuskiej fir
my Cymbeline, model France, rozmiar 36/38, góra gorset gi- 
piura.stan idealny, - 500 zł. Bystrzyca Oławska, tel. 
071/303-10-65 /
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 38-40/164 cm, krótki rękaw, wyczysz
czona, dodatki, - 750 zł. Charbielin, gm. Głuchołazy, tel. 
077/439-21-10
SUKNIA ŚLUBNA biała, rozmiar 38/40, góra z gipiury, z we
lonem, stan b. dobry, - 290 zł. Chocianów, tel. 076/818-54-61, 
0503/55-17-81
SUKNIA ŚLUBNA z dodatkami, rozmiar 40, wzrost 164 cm, - 
450 zł. Gryfów Śl.. tel. 075/781-22-28,0602/86-40-16 
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 38. na wzrost 167 cm, dół podno
szony, na kole, z krepy jedwabnej, tren odpinany, welon, stro
ik, rękawiczki, - 350 zł. Kłodzko, tel. 074/867-60-43 
SUKNIA ŚLUBNA rękaw 3/4 typu princessa, atłasowa, biała, 
z podpinanym trenem, dodatki gratis, - 450 zł. Komorowice, 
tel. 071/316-49-05
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KONKURENCYJNA
SUKNIA ŚLUBNA, koronkowa, góra gipiura, rękaw 3/4, po
szerzany na końcach, modny fason, dół z satynyL3 halki, jed
na na kole, z salonu, stan b. dobry, - 350 zł. Korzeńsko, gm. 
Żmigród, tel. 0604/78-85-59
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 38, wzrost 160 cm - 200 zł. Krzy- 
dlina Mała, tel. 071/389*02-27
SUKNIA ŚLUBNA oryginalny włoski wzór, góra gipiurowa, dół 
z satyny, na wysoką szczupłą osobę, cena 600 zł. Legnica, 
tel. 0601/84-68-26
SUKNIA ŚLUBNA rózmiar 36-38,140-164, z atłasu, halka na 
kole, krótki rękaw, ładnie zdobiona, rękawiczki, • 220 zł. Lu
bin, tel. 076/846-60-82,0607/12-71-19 
SUKNIA ŚLUBNA b. ładna, z krótkimi rękawami, dł. 3/4, góra 
zdobiona różyczkami, zadbana, dodatkowo diadem z welo
nem i rękawiczki (gratis), - 300 zł. Miłkowice, tel. 
076/887-11-87,0604/95-18-61
SUKNIA ŚLUBNA gorset f  spódnica, rozm. 38, ładna, gu
stowna, po czyszczeniu, dodatki gratis, cena sklepowa 1.200 
zł, ręcznie haftowana, • 600 zł. Strzegom, tel. 074/855-67-60, 
076/870-90-89
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 38/42, na wzrost 176 cm, na kole, 
falbany, stan idealny, • 400 zł. Strzegom, tel. 074/855-72-26, 
0606/32-06-40
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 165-175, bogato zdobiona, z atłasu 
buty i rękawiczki, z koła, - 450 zł. środa Śląska, tel. 
0609/59-09-11
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 38, szerokie ramiączka, bogato 
zdobiona + rękawiczki i różyczki, - 500 zł. Środa Śląska, tel. 
071/317-47-11
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 165-175 cm, bogato zdobiona, raz 
używana, z atłasu, w komplecie buty i rękawiczki, • 450 zł. 
Środa Śląska, tel. 0609/59-09-11 
SUKNIA ŚLUBNA 2-częściowa, prod. włoskiej, gładka, góra 
na ramiączkach, odcinana pod biustem, lekko rozszerzana ku 
dołowi, tren przedłużany i narzuta z koronki, długi rękaw, ele
gancka, - 900 zł. Świdnica, tel. 0600/27-23-54 
SUKNIA ŚLUBNA szyta na wzór z kolekcji włoskiej, rozmiar 
38/40T wzrost 170/180 cm, gorset haftowany, dół zdobiony 
haftem, reszta z tafty, długi rękaw + stroik, • 600 zł. Świebo
dzice, tel. 074/854-24-88,0605/85-03-07,0607/24-34-72 
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 36, na ramiączkach, dodatki, bar
dzo ładna, możliwość poszerzenia, możliwość wysłania zdjęć 
przez e-mail, cena sklepowa 1.300 zł, cena - 600 zł. Trzebni
ca, tel. 0604/30-29-71,071/387-18-44

SUKNIA ŚLUBNA wzrost 168 cm, - 350 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-21-18
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 42, na wzrost 178 cm, Cymbeline, 
góra w formie gorsetu, z krótkimi rękawami, dół z szyfonu, z 
podpinanym trenem + buty, rozmiar 41/41.5, raz używana, - 
500 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-74-27 
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 42/44, na wzrost 158-160 cm. góra 
gorsetowa, wiązana z tylu, rękawy opuszczone na ramiona, 
zdobiona białymi różyczkami, na kole, halka, czyszczona, stan 
idealny, * 600 zł. Wierzbowa, tel. 076/817-30-30 
SUKNIA ŚLUBNA rozm. M/L, -150 zł. Wrocław, tel. 
071/342-08-84
SUKNIA ŚLUBNA francuska, kol. ecru, rozm. 38/40, na wzrost
175/180, raz używana, wyczyszczona, stan b. dobry, góra
haftowana, odsłonięte ramiona + bufki, dół na halkach - 800
zł. Wrocław, tel. 071/372-74-59
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 38, na wzrost 1.68 cm, na kole,
skromnie zdobiona różyczkami, od modystki + ddoatki, - 350
zł. Wrocław, tel. 071/787-38-68
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 38-40, na wzrost 175 cm, biała,
długa, na kole, krótki rękaw + rękawiczki, - 800 zl. Wrocław,
tel. 355-35-09
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 40/42, welon, rękawiczki, peleryn
ka, z krótkimi rękawami, gipiura, dół gładki, na kole, • 400 zł. 
Wrocław, tel. 071/788-76-65
SUKNIA ŚLUBNA gipiura, atłas, rozmiar 36/38 + nowe buty 
rozmiar 36, - 230 zł. Wrocław, teL 0501/57-18-63, 
071/368-16-79
SUKNIA ŚLUBNA z welonem, krótki rękaw, rozmiar 36, • 400 
zł. Wrocław, tel. 071/345-64-58 po godz. 20 
SUKNIA ŚLUBNA atłasowa, biała matowa, .mgiełka* z tiulu, 
mały tren, rękaw 3/4, rozmiar 38-39, wzrost 168-170 cm, nowa 
nie używana peleryna - 700 zł. Wrocław, tel. 071/337-16-96 
SUKNIA ŚLUBNA z Paryża, bufiaste krótkie rękawy, ręka
wiczki, rozmiar 160ęm, -120 zł. Wrodaw, tel. 329-27-72 
SUKNIA ŚLUBNA biała,, fren 1 m, wzrost 167 cm, rozm. 38, 
stan idealny, buty ślubne, białe, długie rękawiczki, nowe, suk
nia typowo letnia, - 500 zł. Wrodaw, tel. 071/324-65-71 
SUKNIA ŚLUBNA francuskiej firmy Cymbeline, typ Jousse, 
rozmiar 36-38, kolor ecru, z fantazyjnie udrapowąnym wokół 
talii tablierem w kolorze beżowym, bardzo elegancka, dodat
ki, cena w salonie firmowym 2450 zł, cena, • 1.400 zł. Wro
cław, tel: 0602/34-46-40
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 36/38, odpinany tren, raz używa
na, góra • wiązany gorset z gipiury, opuszczane ramiona, dół 
z szantungu, na kole, ozdobne łososiowe różyczki, - 650 zł. 
Wrodaw, tel. 0607/14-95-24

Hurtowa sprzedaż

Odzież używana
Supersortmix, letni lub zimowy

Cena 1 kg - 8 zl + VAT
Głogów, tel. 076/833-42-%, 0-602 274 502,0-502 360 832 
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SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 38-40, na wzrost 170 cm, kolor 
ecru, francuska, prosty krój, z podpinanym trenem, - 800 zł. 
Wrodaw. tel; 071/359-00-16,0601/72-39-63 
SUKNIA ŚLUBNA b. ładna, rozmiar M, na wzrost 162 cm, - 
450 zł. Wrocław, tel. 071/788-15-51 
SUKNIA ŚLUBNA włoska, rozmiar 174/86/67, • 550 zł. Wro
cław, tel. 0606/59-81-85
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 40, gorset, spódnica, krótki rękaw, 
odsłonięte ramiona, zdobiona różami, szal gratis, - 500 zł. 
Wrodaw, tel. 071/789-14-14
SUKNIA ŚLUBNA długa, na wzrost 160 cm, średnio szczu
pła, dolna część klosz, • 80 zł. Wrocław, tel. 071/328-66-19 
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 34-36, na wzrost 168, materiał fran
cuski, wyciskane drobne kwiatki, z krótkimi ręakwami, dekolt 
karo, wdnana w pasie, bardzo skromna, dopinany 3 m tren, - 
380 zł. Wrocław, tel. 342-71-58 
SUKNIA ŚLUBNA, rozm. 36-38, gorset wiązany z  przodu, 
odkryte ramiona, delikatnie zdobiona, halka, 3-warstwowy 
welon, - 550 zł. Wrocław, tel. 0501/45-22-68 
SUKNIA ŚLUBNA (gorset i spódnica), z dodatkami (welon, 
rękawiczki, buty), - 500 zł. Wrocław, tel. 071/373-17-55 po 
godz. 19,0603/80-51-58
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 38 - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/353-53-04,071/353-40-25 w godz. 10-20 
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 170/38, elegancka, dodatkowo buty, 
rozm. 39, -1.000 zł. Wrodaw, tel. 363-45-87,0604/81-84-83 
SUKNIA ŚLUBNA firmy Cymbeline, welon ecru, góra: gorset 
z gipiury, z tyłu sznurowany, dół gładki z tafty z trenem, roz
miar 40, bardzo elegancka (skromna), - 800 zł. Wrocław, tel. 
0605/31-63-52
SUKNIA ŚLUBNA atłasowa, rozmiar 38, wzrost 164 cm, stan 
b. dobry - 250 zł. Wrodaw, tel. 071/338-06-23 po godz. 18 
SUKNIA ŚLUBNA biała, szyta na wzór sukni francuskiej fir
my Herve, gorset + spódnica, krótki tren, gorset z żakardu, 
spódnica z szantungu, różyczki, • 550 zł. Wrocław, tel. 
071/338-28-16
SUKNIA ŚLUBNA, z krótkim rękawem, prosta, góra z gipiury, 
na wzrost 170 cm, rozmiar 40/42, stan idealny + welon i ręka
wiczki, - 270 zł. Złotoryja, tel. 076/878-73-80 
SUKNIA WIECZOROWA rozmiar 38/40, długa, różowa, mie
niąca się, nowa, -100 zł. Wrocław, tel. 071/788-19-13 
SUKNIE ŚLUBNE 2 szt., 2000 r., raz używane, stan idealny, 
rozmiar 36 i 38, na wzrost 166/170 cm, obie b. ładne, skrom
ne, eleganckie, białe, z satyny atłasowej, góra wykończona 
gipiurą, jedna z podpinanym trenem, + dodatki, - 600 zł. Gro
dziszcze, tel. 074/850-12-75,0607/17-32-25 
SWETER dziewczęcy, biały, komunijny, nowy, rozm. 146 - 20 
zł. Wrocław, tel. 071/336-39-52 
SWETER BOSS oryginalny, 3-kolorowy, -140 zł. Wrodaw, 
tel. 0607/18-20-26
SZYBY hartowane, wagonowe, 86 x 47 x 5,71 x 39 x 5,52 x 
42 x 5 cm, łącznie 400 szt., żaroodporne, nadają się do ko
minków, cena 3 zł/szt. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
SZYNY KOLEJOWE dł. 525 cm, 8 sztuk. - 1.500 zł. Nowe 
Miasteczko, tel. 068/388-80-16 
TABLICA REKLAMOWA aluminiowo-stalowa, efektowny wy
gląd, -1.800 zł. Wrodaw, tel. 372-62-45,318-03-43 
TAŚMA KLEJĄCA przeźroczysta, 100 szt. -1.10 zł. Wrodaw, 
tel. 071/350-94-75
TECZKA SKÓRZANA, - 300 zł. Wrocław, tel. 0603/62-64-97 
TORNISTER plecak firmy Chanel, bardzo ładny, praktyczny, 
nowy * 50 zł. Wrocław, tel. 071/373-13-16"
TRANSPORTERY PLASTIKOWE monopolowe, po winie i 
wódce, ok. 200 szt. • 1 zl/szt. Herby, tel. 034/357-41-32 
TRANSPORTERY z butelkami o poj. 1 1,12x12 sztuk oraz 
transportery pp piwie Żywiec • 1.2 zł/szt. Strzegom, tel. 
0601/08-05-78
TRANSPORTERY po napojach 1 I. Strzelce Op., tel. 
077/461-00-53
TWORZYWO SZTUCZNE PE aglomerat, 1.2 zł/kg. Śliwice, 
tel. 071/315-37-08
TWORZYWO SZTUCZNE przemiał oraz oryginał w ilośd ok.
1.51, -1.000 zł. Wrodaw, tel. 071/354-23-37 
UBRANKA DZIECIĘCE do roku życia, tanio, różne. „ tel. 
0608/44-77-76
UBRANKA DZIECIĘCE dla dziecka w wieku do 1.5 roku: 
śpioszki, kaftaniki, bluzki, kurtki, obuwie itp. - od 5 zł. Legnica, 
teł. 0609/51-26-36
UBRANKA DZIECIĘCE 0-6 mies. - od 1 zł/szt.; podgrzewacz 
Cannon Babysafe - 40 zł; odciągacz Avent nowy -130 zł. Wro
daw. tel. 0601/05-56-02

UBRANKA DZIECIĘCE dla chłopca, roz. 110-110 cm oraz 
dziewczynki, roz.. 128-140 cm, - do 3 zł/szt. Wrodaw, tel. 
071/357-69-21 :
UBRANKA DZIECIĘCE dla dziecka od 1,5 do 3,5 lat, dresy, 
bluzy, spodnie, czapki płócienne i welurowe, komplety letnie 
oraz sandały skórzane, kapcie, rozm. 15-17,5 cm, stan b. do
bry, po jednym dziecku - od 3-20 zł. Wrocław, tel. 
071/336-67-04 .
UBRANKA DZIECIĘCE dla dziecka w wieku od 0 do 4 mies., 
stan b. dobry, prod. zachodniej - od 10 zł. Wrodaw, tel. 
071/784-86-21,0607/69-71-32 
UBRANKA DZIECIĘCE dla dzied w wieku do 7 mies., firmo
we, stan idealny - od 20 żf. Wrocław, tel. 372-44-46 
UBRANKO DO CHRZTU dla dziewczynki, sukienka biała + 
kapelusik, rozm. 74/80 cm, stan b. dobry -45 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/641-39-03 po godz. 16 
UBRANKO DO CHRZTU dla chłopca, rozm.'86, weluro- 
wo-atłasowe, berecik, buciki, stroik do świecy, stan idealny, • 
60 zł. Legnica, tel. 076/854-06-89 do godz. 18 
UBRANKO DO CHRZTU .pajacyk*, beret, atłasowe budki, 
rozm. 68-74, - 50 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-24-55 
UBRANKO DO CHRZTU nowe, komplet - 40 zł. Monika Fa- 
kat, 50-363 Wrodaw, ul. Ładna 8 
UBRANKO DO CHRZTU becik atłasowy, • 75 zł. Wrodaw, 
tel. 071/321-73-46
UBRANKO DO CHRZTU dla dziewczynki, stan idealny, • 100 
zł. Wrodaw, tel. 071/363-66-13,0605/93-15-73 
UBRANKO DO CHRZTU rożek • 50 zł, leżaczek-bujaczek • 
40 zł. Wrocław, tel. 071/352-61-34 
UBRANKO DO CHRZTU + bedk atłasowy, • 75 zł. Wrodaw, 
tel. 071/321-73-46
UPOMINKI, KASETKI, KUFERKI obrazy rzeźbione, w cenie 
25 zł, 30 zł, 60 zł. Jarocin, tel. 062/747-80-77 
URZĄDZENIE DO NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH SITA MINI j. 
angielski - podstawy, - 790 zł. Bolesławiec, tel. 075/784-11-29, 
0502/20-63-74
WAGON KOLEJOWY stan b. dobry, nadaje się na domek 
letniskowy, posiada podwozie, - 6.890 zł. Wrocław, tel. 
071/355-31-12,0605/07-77-88 
WĄŻ ziemny, ogrodowy, nowy, 200 m, fi 20 mm • 1 zł/m. Sie
raków, gm. Leszno Górne, tel. 068/376-63-66 
WEŁNA IZOLACYJNA GULLFIBER grub. 140 cm, 96 m2 • 6 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/342-80-38 
WIESZAK UBRANIOWY plastikowy, duża ilość • 0.30 zł/szt. 
Świebodzice, tel. 074/854-13-45,0607/20-08-80 
WIRÓWKA DO MIODU ręczna, ocynkowana, na 4 ramki, - 
700 zł. Wrocław, tel. 0608/81-68-22 
WIRÓWKA DO MIODU 3-ramkowa, - 400 zł. Wrocław, tel. 
071/368-19-63
WÓZEK DZIECIĘCY CHICCO Pick-Up Air 6, model 2000, na 
gwarancji, koła pompowane, skrętne, folia gratis, • 600 z ł.., 
tel. 0603/10-47-11
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy. - 130 zł. Gryfów Śl., tel. 
075/781-22-28,0602/86-40-16 
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO spacerowy, stan b. dobry, roz
kładany, kosz na zakupy, - 270 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-21-65
WÓZEK DZIECIĘCY GŁĘBOKI ze spacerówką, -100 zł. Je
lenia Góra, tel. 0607/82-89-97
WÓZEK DZIECIĘCY, 3-funkcyjny, nosidełko, spacerowy, głę
boki, żółte koła, stan b. dobry, • 200 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-60-43
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK 2-funkcyjny, stan dobry, • 350 
zł. Legnica, tel. 076/722-17-66 
WÓZEK DZIECIĘCY, 3-funkcyjny, stan dobry, • 50 zł. Legni
ca, tel. 076/854-06-89 do godz. 18 
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO z nowej kolekcji, spacerowy, 
granatowo-żółto-zielona kratka, skrętne koła, pokrowiec na 
nogi, folia przeciwdeszczowa, kosz, półka odczepiana, uży
wany 3-4 mies. (cena sklepowa 510 zł), • 310 zł. Legnica, tel. 
076/722-79-23
WÓZEK DZIECIĘCY ROAN głęboki, spacerowy, torba, gra- 
natowo-biały, stan b. dobry, • 180 zl. Lubin, tel. 076/749-06-63. 
0600/87-86-15
WÓZEK DZIECIĘCY stan idealny, 2-funkcyjny, głęboki, uży
wany, 4 mies., spacerówka, nie używana, granatowo-kremowy, 
kosz na zakupy, folia przedwdeszczowa, wózek bardzo mięk
ki i wygodny dla dziecka, - 300 zł oraz drugi, używany 1.5 
mies., stan b. dobry, granatowo-niebieski, przednie koła skręt
ne, osłona przeciwsłoneczna, pasy bezpiecz. 5-punktowe, 3 
poziomy oparda, kosz na zakupy, tacka dla dziecka i drobia
zgi dla rodziców, • 400 zł. Lubin, tel. 0501/62-29-39 
WÓZEK DZIECIĘCY Graco Coach Rider, 3-funkcyjny, niebie
sko-żółty, skrętne koła, używany 5 mies., b. ładny, stan ideal
ny + folia przeciwdeszczowa, - 450 zł. Lubin, tel. 
076/846-76-02,0605/69-96-37 
WÓZEK DZIECIĘCY głęboki, spacerowy, - 300 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-35-32
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, przekładana rączka, gra
natowy + osłona na nogi, folia przeciwdeszczowa, parasolka, 
stan b. dobry, - 250 zł oraz drugi,.spacerowy, typ .parasolka", 
granatowy w misie, nowy, na gwarancji, -130 zł. Oleśnica, tel. 
071/798-18-46
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, pokrowiec, niebiesko-żółty, 
kosz, koła duże, cena 230 zł. Oława, tel. 071/313-10-00 
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, przekładana rączka, gra
natowy, w białą kratkę i brązowe misie, torba gratis, - 200 zł. 
Siechnice, gm. Św.Katarzyna, tel. 071/789-19-78 
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK spacerowy, rozkładany do spa
nia, kosz, buda, stan b. dobry, - 200 zł. Świdnica, tel. 
074/852-19-69
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO spacerowy, granatowy, wykoń
czony w pomarańczowo-żółtą kratkę, pokroiwiec, kosz, bud
ka z szybką, skrętne koła, stan b. dobry, - 260 zł. Twardogóra, 
tel. 071/315-89-56,
WÓZEK DZIECIĘCY dla bliźniaków, spacerowy, jedno za dru
gim, - 250 zł. Twardogóra, tel. 071/315-05-08 
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA spacerowy z funkcją głębo
kiego, granatowy w żółtą kratę, niski, lekki, przekładana rącz- 
ka.zadbany, - 350 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-24-55 
WÓZEK DZIECIĘCY parasolka, stan dobry, cena 60 zł. Wro
cław, tel. 0607/22-68-71
WÓZEK DZIECIĘCY dla bliźniaków, 2-komorowy, 3-funkcyj
ny, - 450 zł. Wrodaw, tel. 071/785-70-01 
WÓZEK DZIECIĘCY głęboki, pokrowiec, zielony + wózek spa
cerowy, granatowy, pokrowiec, - 350 zł. Wrocław, tel. 
071/322-35-92
WÓZEK DZIECIĘCY granatowy w kratkę, głęboki + space
rówka niska, budka z szybką, przekładana rączka i regulowa
na, - 400 zł. Wrodaw, tel. 341-99-45 
WÓZEK DZIECIĘCY ROAN 3-funkcyjny, stan b. dobry, -100 
zł. Wrodaw, tel. 071/353-15-44 
WÓZEK DZIECIĘCY 2-funkcyjny, stan b. dobry, na gwaran
cji, - 550 zł. Wrocław, tel. 0601/89-93-21 
WÓZEK DZIECIĘCY 2-funkcyjny, spacerowy i głęboki, bar
dzo ładny, granatowy w kratkę, przekładana rączka • 350 zł. 
Wrodaw, tel. 071/346-41-15 po godz. 16,0603/52-14-06 
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, skręcane koła, parasolka 
przedwsłoneczna, stan b. dobry, - 80 zł. Wrocław, teł i 
071/787-37-86
WÓZEK DZIECIĘCY ROAN 3-funkcyjny, - 250 zł. Wrocław, 
tel. 071/789-31-99
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny • 200 zł, - 200 zł. Wrocław, 
tel. 071/788-19-13
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, budka, składany, • 100 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-08-30,0502/23-82.18 
WÓZEK DZIECIĘCY mało używany, -100 zł. Wrodaw, tel. 
0607/19-76*68

WÓZEK DZIECIĘCY dla bliźniaków, szeregówka, prod. nie
mieckiej, nowy, • 800 zł. Wrocław, tel. 071/785:76-94, 
0604/71-66-24
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, stan dobry, -100 żł. Wro
daw. tel. 355-46-98
WÓZEK DZIECIĘCY głęboki + spacerówka, budka z szybką, 
przekładana rączka, granatowy w kratkę, używany 3 miesią
ce, - 400 zł. Wrodaw, tel. 071/341-99-35 
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, podkładka do przewijania, 
leżaczek, huśtawka .skoczek', • 300 zł. Wrocław, tel. 
0609/49-48-91
WÓZEK DZIECIĘCY głęboko-spacerowy, nosidełko, • 50 zł. 
Wrodaw, tel. 353-48-44,0600/29-31-96 ,
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA oryg., głęboki, stylowy, duże 
chromowane koła, biało-niebieski (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, głęboki, spacerowy, przekładana rącz
ka, -150 zł. Wrodaw, tel. 071/781-39-00 
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK typ La Bamba, 2-funkcyjny, gra
natowy w białe misie, może być dla noworodka, - 350 zł. Wro
cław, tel. 0502/24-92-17
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK dla bliźniaków, .jeden za dru
gim", podwójne, skrętne koła, kosz na zakupy, rozkładany do 
spania, - 400 zł. Wrocław, teł. 071/355-19-60,0501/09-92-18 
WÓZEK DZIECIĘCY PEG PEREGO z budką, rozkładany do 
spania, lekki, regulowana wysokość podnóżka, stan b. dobry, 
-130 zł. Wrocław, tel. 071/781-94-74,0501/93-28-25 
WÓZEK DZIECIĘCY CAM PRETTY spacerowy, typ .parasol
ka*, pałąk, rozkładany do spania, lekki, bez budki, -100 zł. 
Wrocław, tel. 071/781-94-74,0501/93-28-25 
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, granatowy we wzorki -100 
zl. Wrodaw, tel. 071/353-27-67 
WÓZEK DZIECIĘCY CHICO spacerowy, rozkładany do spa
nia, nowy model, z przodu rączka, zielono-żółto-niebieski, stan 
idealny, • 160 zł. Wrocław, tel. 322-21-89, 784-65-62, 
0600/55-91-57
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, prod. włoskiej, rozkładany 
do spania, przekładana rączka, kosz ha zakupy -130 zł. Wro
daw, tel. 071/348-77-31
WÓZEK DZIECIĘCY BEBE COMFORT 3-funkcyjny, - 270 zł. 
Wrocław, tel. 071/333-52-56
WÓZEK DZIECIĘCY CHICCO TRACING typ .parasolka*, - 
160 zł. Wrocław, tel. 071/341-20-22,0603/55-59-58 
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO spacerowy, • 200 zł. Wrodaw, 
tel. 071/341-20-22,0603/55-59-58 
WÓZEK DZIECIĘCY CHICCO CROSS 2-funkcyjny, granato
wo • zielony, śpiwór, osłona przeciwdeszczowa, stan b. dobry,
- 450 zł. Wrodaw, tel. 0606/14-71-02
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, roczny, stan b. dobry, -150 
zł. Wrodaw, tel. 071/350-04-03 
WÓZEK DZIECIĘCY PEG PEREGO głęboki, ♦ spacerówka, 
2-funkcyjny, najnowszy wzór, śpiwór, nakrycia, duża torba, folia, 
regulowany podgłówek, lekki, - 730 zł. Wrodaw, tel. 372-44-46 
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny,. folia przedwdeszczowa. 
leżaczek do kąpieli, 2 rożki, śpiwór, -180 zł. Wrodaw, teł. 
357-32-07
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK typ La Bamba. granatowy w białe 
misie, 2-funkcyjny, może być dla noworodka, - 350 zł. Wro
daw. tel. 0502/24-92-17
WÓZEK DZIECIĘCY PONY głęboki, gondola z .uszami*, prze
kładana w dwie strony, koszyk na zakupy, torba, parę razy na 
spacerze, stan idealny, dodatkowo spacerowy, nie używany, 
folia przeciwdeszczowa, granatowy, kratki, - 250 zł. Wrodaw, 
tel. 071/372-64-49
WÓZEK DZIECIĘCY dla bliźniaków, prod. szwedzkiej, na 
gwarancji, ziorbami, 2 nosidełka, 3-funkcyjne, firmy Maxi-Có- 
si, - 600 zł. Wrocław, tel. 0503/63-39-86 
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, stan dobry, • 60 zł. Wrodaw, 
tel. 324-14-62
WÓZEK DZIECIĘCY IGA 3-funkcyjny, dodatki, -110 zł. Wro
cław, tel. 357-29-01,0601/72-86-39 
WÓZEK DZIECIĘCY granatowy w misie, półgłęboki, z budą i 
pokrowcem, nosidełko gratis, -150 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0600/65-08-00
WÓZKI DZIECIĘCE GRACO, CHICCO spacerowe, typ .pa
rasolka*, ceny 150-300 zł. Wrocław, tel. 071/333-52-56 
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI oświetlenie, nagłośnienie, róż
ne elementy • od 250 zł. Wrodaw, tel. 0605/46-18-55 
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI MADSCAN stroboskop, oświe
tlenie, • 1.620 zł. Wrodaw, tel. 0608/30-37-66 
WYPOSAŻENIE WYPOŻYCZALNI KASET regały, lada. sto
jaki, etui, komputer, 700 kaset, 15 DVD, - 7.500 zł. Wrocław, 
tel. 348-99-39
WYPOSAŻENIE WYPOŻYCZALNI KASET VlDEO 1500 ka
set, lada, regały, etui, stojaki, program komputerowy, -19.000 
zł lub zamienię na samochód osobowy albo busa. Legnica, 
tel. 0604/35-58-96
ZABAWKA BUJANA, wrzutnik 1 lub 2 zł, nowa figura. Wro
daw, tel. 0609/49-56-96 . ■ .
ZABAWKA DREZYNA napęd ręczny, -100 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-51-61
ZABAWKA KARUZELA CHICCO nad łóżeczko, stan idealny, 
nowy wzór, -150 zł. Wrodaw, tel. 372-44-46 
ZABAWKA MOTOREK, V6 3-kołowy, dla dziecka w wieku od
2-6 lat, • 280 zł. Goworowice, tel. 077/431-25-14 
ZABAWKA MOTOREK WOLF 4-kołowy, na akumulator 6 V, - 
380 zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-61 
ZABAWKA MOTOREK dziedęcy, na akumulator, 3-kołowy, - 
300 zł. Wrodaw, tel. 071/353-03-09 
ZABAWKA MOTOREK na akumulator, dla dzieci 3-7 lat. stan 
b. dobry, - 350 zł. Wrodaw, tel. 0501/34-12-94 
ZABAWKA PIANINO ELEKTRONICZNE dla.dzieci, -120 zł. 
Oleśnica, tel. 071/398-51-61
ZABAWKA SAMOCHODZIK KETTLER na pedały, stan ide
alny i inne - od 170 zł Głogów, tel. 076/834-46-34 
ZABAWKA SAMOCHODZIK JEEP, akumulatorowy, ładowar
ka, stan b. dobry, - 500 zł. Ujazd Górny, gm. Udanin, tel. 
076/871-91-60
ZABAWKA SAMOCHODZIK terenowy - safari, akumulatoro
wy, dla dziecka, 1-osobowy, biegi, pomarańczowy, stan ideal
ny, - 500 zł. Wrodaw. tel. 071/354-24-98.0604/85-75-06 
ZABAWKI MOTORKI, SAMOCHODZIKI - 50 zł/szt. Wrocław, 
tel. 071/333-52-56,0603/55-59-58 
ZAMEK DMUCHANY do zabawy, • 7.000 zł. Brzeg. tel. 
0605/74-44-84
ZBIORNIK 251, na cement lub szambo, stan dobry, - 480 zł. 
Kalisz, tel. 062/528-01-82
ZBIORNIK z blachy kwasoodpornej, podwójny płaszcz, izolo
wany, poj. 6.0001, na cele spożywcze lub wodę, - 2.100 zł. 
Kamienna Góra, tel. 075/746-20-48,0608/89-78-45 
ZBIORNIK NA OLEJ OPALOWY Schutz, 16001, bariera za
pachowa SMP, nowy, do zamontowania wewnątrz budynku, -
1.000 zł. Namysłów, Wrocław, tel. 0601/94-66-27 
ZBIORNIK na olej opałowy, ropę i inne, 1.0001, możl. trans
port, - 230 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-12-27, 
0606/39-13-88
ZBIORNIK 400-5001, - 3.500 zł. Wrodaw, tel. 071/325-15-76 
ZBIORNIK poj. 2.5001, -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/346-21-40 
ZBIORNIK CHROMONIKLOWY 10.0001, • 3.500 zł. Między
bórz, tel. 062/785-63-31
ZBIORNIK METALOWY 22500 I, 2.2 x 6.5 m, 5 ton, gr. 14 
mm, - 4.500 zł. Nowa Sól, tel. 0606/77-88-99 
ZBIORNIK METALOWY 115001,4 x 2 m, 3.3 ton. gr. 14 mm,
- 2.900 zł. Nowa Sól. tel. 0606/77-88-99

ZBIORNIK METALOWY jednopłaszczowy, po materiałach 
pędńych, 20 m3, stan b. dobry, - 2.500 zł. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/815-13-43 w godz. 7-15 

.ZBIORNIK PLASTIKOWY kosz na europalede, poj. 1100 I, 
czysty, - 200 zł. Legnica, tel. 0502/17-81--63 , .
ZBIORNIKI BLASZANE (beczki), na wodę i inne decze, poj. 
20001, blacha ocynkowana, na płozach, fabryczne, typowe, z 
zaworami, - 690 z). Wałbrzych, tel. 074/842-26-76 
ZBIORNIKI PLASTIKOWE na olej opałowy, poj. 15001 - 900 
zł; poj. 20001, -1.100 zł. Marciszów, teł. 075/741-02-28 
ZBIORNIKI PLASTIKOWE poj. 10001 - 300 zł/szt. Wrodaw, 
tel. 363-40-66 wgodz. 10-16
ZBIORNIKI STALOWE na szambo lub paliwa, poj. 3.000 -
50.000 I, w cenie 700 - 5.500 zł., tel. 075/746-20-48, 
0608/89-78-45 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter- 
necie pod numerem -AC0215 www.autogielda.com.pl)

* ZBIORNIKI STALOWE w kształcie walca, poj., od 4000 do 
'25.000 litrów, zaizolowane, z grubej blachy, idealne na szm- 
ba, stan b. dobry, ceny od 800 do 25.000 zł/sztuka. Lubin, tel. 
Q76/844-91-25
ZBIORNIKI STALOWE w kształcie walca, poj od 4000 do 
25.0001, zaizolowane, z grubej blachy, idealne na szambo, 
stan b. dobry, cena od 800do 2.500 zł/szt. Lubin, tel. 
0502/60-93-39
ZBIORNIKI STALOWE wym. 2.2 x 6.5 m, poj. 22.5001, waga 
ok. 5 1, gr. 14 mm, - 4.500 zł. Nowa Sól, tel. 0606/77-88-99 
ZEGAREK KIESZONKOWY srebrny, - 400 zł. Wrodaw, tel. 
071/322-59-30
ZEGAREK CASIO z GPS-em, na rękę, najmniejszy na świe- 
de, -1.100 zł. Wrodaw, tel. 0603/33-43-63 
ZEGAREK SEIKO automat, nowy, nie używany, - 200 zł. Wro
daw, tel. 071/787-28-38
ZEGAREK SHARP sportowy, - 15 zł. Wrocław, tel. 
0608/21-30-18
ZGUBIONO LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ na nazwisko Ma
riusz Oiejczuk, uczciwego znalazcę proszę o kontakt. Wro
daw, tel. 325-43-10
ZGUBIONO LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ na nazwisko Mar
ta Januszewska, wystawioną przez Uniwersytet Wrocławski. 
Wrodaw. tel. 0602/49-45-73
ZŁOTY ŁAŃCUSZEK drobny, dekawy wzór, bardzo ładny, 
stan idealny, nie noszony, doskonale nadaje się na prezent, 
wartość sklepowa ok. 190z ł - 140 zł + wisiorek matki boskiej 
- 50 zł, razem -160 zł. Paweł. Wrodaw. teł. 0607/72-07-16 
ŻYLETKI TATRA • 0.10 zl/szt. Legnica, lei. 0601/72-11-16

FOTO
APARAT .Foto Optical Lens”, - 60 zł. Legnica, tel. 
0604/35-58-96
APARAT z datownikiem - 89 zł. Wrodaw, tel. 071/365-68-45 
APARAT CANON EOS 300 f  obiektyw Sigma 28 mm, instruk
cja obsługi w j. polskim, nowy, na gwarancji, -1.950 zł. Lubin, 
tel. 076/846-53-32
APARAT CANON EOS 300 obiektyw Canon ef nowy model 
28-80 ii, f/3,5-5,6, nowy, gwaranacja, instrukcja w języku pol
skim, -1.440 zł. Oława, teł. 071/313-72-98 łub 0603/96-83-11 
APARAT CANON T 60 2 obiektywy Canon, 35 - 70 mm, zoom 
oraz 50 mm, - 550 zł. Wrodaw, tel. 0607/55-33-23 . 
APARAT CANON T 70 obiektyw Soligor 28 - 200 mm, zoom. 
fi 72, - 650 zł. Wrodaw. teł. 0607/55-33-23 
APARAT CANON EOS 300 obiektyw 28-80 mm, stan idealny, 
mało używany, -1.380 zł. Wrodaw, tel. 0600/15-62-75 
APARAT CANON 500N + obiektyw 28-80 Sliver, stan bardzo 
dobry, 6 trybów automatycznych, 5 manualnych, nowe bate
rie, nowa torba Tamron, -1.250 zł. Wrodaw, tel. 0601/87-25-24 
APARAT CANON EOS 300 fabrycznie nowy, roczna gwaran
cja, obiektyw Canon 28 x 90 mm, - 1.450 zł. Wrocław, tel.
352-89-93
APARAT FUJI DISCOVERY 270 zoom, wysuwany obiektyw 
35 - 70 mm, - 200 zł. Wrodaw, tel. 0607/55-33-23 
APARAT HANIMAX automatyczny, mało używany, -100 zł. 
Opole. teł. 077/442-18-69,0600/60-23-92 
APARAT KODAK ADVANTIX 2000 auto motor, z filmem, ba
teriami, - 200 zł. Wrodaw. tel. 344-81-35 
APARAT MINOLTA RIVA 200M 70W, zoom 28-70, redukcja 
czerwonych oczu, autofocus, samowyzwalacz, stan idealny. - 
450 zł. Wrodaw. tel. 0501/76-00-93 
APARAT MINOLTA 500 SI SUPER obiektyw, torba, pasek, -
1.100 zł. Wrocław, tel. 071/329-06-09 
APARAT MINOLTA X700 + obiektyw 35-70 + filtry i akceso
ria. -1.000 zł. Wrodaw. tel. 0605/56-19-39 
APARAT NIKON F70 obiektyw Nikkor 35-80,1:4-5,6 D, filtry, 
pudełko, dokumenty, dodatki, • 1.700 zł lub zamienię na apa
rat cyfrowy lub kamerę DV. Jelenia Góra, tel. 0607/15-57-78 
APARAT NIKON F60 nowy, z oiektywem 28-80 D, oryginalna 
osłona P/S, filtr UV Hoya, + torba, • 1.500 zł. Kowary, tel. 
075/718-31-29
APARAT NIKON F301 lustrzanka, stan idealny, zoom 28-70, 
czarny, metalowe body, wiele funkcji, - 950 zł. Wrodaw, tel. 
0604/97-40-16
APARAT NIKON 200 AF zoom, 38 - 70 mm, kompaktowy, •
200 zł. Wrocław, tel. 0607/55-33-23
APARAT OLYMPUS JS-100 pełny automat, zoom 28-110,
uszkodzony, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/317-79-03,
0605/35-91-47
APARAT OLYMPUS Ml JUI pełny automat, • 440 zł. Wrocław, 
teł. 0601/77-51-91
APARAT PENTAX ESPI0160 zoom 38-160 mm, stan ideal
ny, data - 750 zł. Wrodaw, tel. 071/787-27-49 
APARAT POLAROID 635 a  superkolor, -120 zł lub zamie
nię na GSM Alcatel Easy One Tóuch, z dopłatą. Bolków, tel. 
0600/37-25-12
APARAT POLAROID, -170 zł. Legnica, tel. 0604/35-58-96 
APARAT POLAROID CLOSE VP 636 mało używany • 90 zł. 
Miękinia, tel. 071/317-83-12
APARAT RICOH zoom, macro, slow, pełny automat, torba, • 
350 zł. Wrocław, tel. 367-16-02 
APARAT ROLLEI PRĘG0145 fototechnik nowy, z gwaran
cją niem., zoom f od 38 do 145 mm, step zoom, ujęda snap 
shot, teleobiektyw 90,100 i 145 mm, automat drukowanie 
daty, sterowany mikrokomputerem, wysoka jakość wykona
nia, • 965 zł. Kłodzko, teł. 074/867-88-93 w godz. 7-9,18-23 
APARAT YASHICA ZOOPIATE 80,2001 r. redukcja czerwo
nych oczu, samowyzwalacz, - 420 zł. Wrocław, tel. 
071/363-87-99
APARAT ZENIT 122 lampa błyskowa, dodatkowo teleobiek
tyw 135 i konwerter, futerał, stan b. dobry, - 330 zł. Wrodaw, 
tel. 071/785-09-82,0503/98-76-43 
APARAT CYFROWY ESPRIT nowy, - 350 zł. Wałbrzych, tel. 
0605/32-87-08
APARAT CYFROWY HEWLETT-PACKARD C-500 2.1 Me- 
gapixel, 1600 x 1200 dpi, 16 MB compact flash, wyświetlacz 
LCD 2”, flash, 3 x zoom optyczny, 2 x cyfrowy, USB, RS-232, 
nowy, w pudelku, -1.850 zł. Wrodaw, tel. 0502/39-80-06 
APARAT CYFROWY KODAK DC 3200 nowy, 1 min pikseli, 
wyświetlacz LCD, wbudowana pamięć 2 MB, złącze kompakt 
flesch, - 900 zł. Wrodaw, tel. 071/342-05-66 
APARAT CYFROWY OLYMPUS CAMEDIA3000 model 2001 
r., 3.3 min pikseli, nowy, gwarancja, - 3.500 zł. Wrodaw, tel. 
0601/81-82-12
APARAT CYFROWY SONY MAVICA MVC-FD 83 kpi. nowy - 
800 zł. Krosno Odrzańskie, tel. 0503/79-38-32 
APARAT CYFROWY SONY S70 3,3 megapikseli, kpi. wypo-
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sażenie, Karta 16 MB. nowy, • 3.500 zł. Wierzbno, tel. 
0603/91-57-75,071/313*12*31 
APARAT CYFROWY TOSHIBA 3.37 megapikseli, port USB, 
3 x zoom, karta 16 MB, nagrywarka, wyświetlacz ekranowy, w 
opakowaniu. Żagań, tel. 068/478-14-30,0602/17-14-13 
EKRAN DO PRZEŹROCZY nowy, na stojakach, automatycz
nie zwijany, - 50 zł. Wrocław, tel. 071/341-72-06 wewn. 50, 
0606/14-35-98
FILTR POLARYZACYJNY, - 80 zł. Wrocław, tel. 0600/15-62-75 
KARTY PAMIĘCI SMART MEDIA, COMPACT FLASH - od 
300 zł. Wrocław, tel. 0604/88-52-29 
KUPIĘ APARAT CANON EOS 30, Minolta Dynax 800si lub 
Nikon F80, w rozsądnej cenje, najchętniej na gwarancji. .Jele
nia Góra, tel. 075/783-45-96 po godz. 17 
KUPIĘ APARAT ZENIT albo inną lustrzankę. Kłodzko, tel. 
0601/99-02-23
LORNETKA OBJECTA 8-40 mm, nowa • 150 zł. Wrocław, 
tel. 0607/55-33-23
MIKROSKOP PROFESJONALNY. - 350 zł. Wrocław, tel. 
071/328-84-66,0601/73-27-91
MINILAB 100% sprawny + 5 kaset, 8 obiektywów, instrukcja 
serwisowa i programowania oraz inne, -17.000 zł. Wrocław, 
tel.357-89-85
MINILAB NORITSU 801 Lafot F5, studio Polaroid, w pełni 
sprawne, - 34.000 zł lub zamienię na samochód, inne propo
zycje. Piława Górna, tel. 074/837-18-86,0607/63-23-07 
NEGATYWY AGFA ADX 100. Fuji Color Superia. Legnica, 
tel. 0602/28-65-74
NEGATYWY AGFA, KODAK 200/36 KOD-DX, cena - 8.50
zł/szL Wrocław, tel. 0604/07-5949
NOKTOWIZOR nowy, radziecki, wojskowy, opis, - 800 zł.
Wrocław, tel. 0600/61-91-03 po godz. 17
OBIEKTYW do aparatu Canon E-50,28-80 mm, oryginalny, •
399 zł. Wrocław, tel. 0501/34-31-72
OBIEKTYW CANON E-50 28-80 mm, oryginalny, • 399 zł.
Wrocław, tel. 0501/34-31-72
OBIEKTYW YASHICAAF 80 - 200 mm. fi 52 mm. nowy. - 200
zł. Wrocław, tel. 0607/55-33-23
OBIEKTYWY MAGINON do Praktici. bagnet, 70-210 mm.
cena • 370 zł i Prakticar 28 mm, cena -120 zł. Lubin, tel.
076/847-07-70
PLECAK FOTOGRAFICZNY CANON nowy, nie używany • 
60 zł. Wrocław, tel. 071/783-86-73 
POWIĘKSZALNIK KROKUS KOLOR 35 cena 70 zł oraz 
książki o tematyce fotograficznej - od 3-10 zł. Wrocław, tel. 
329-27-72
POWIĘKSZALNIK KROKUS 3 kolorowy, obiektyw Janpol 
Color, ceny 50 j  100 zł lub zamienię na obiektyw szerokokąt
ny, z gwintem M42. Wrocław, tel 0504/91-29-71 
POWIĘKSZALNIK OPEMUS 6 światłomierz Neosix 1, maski 
do efektów specjalnych, czasomierz Vipo Combi, lampa ciem
niowa, kuwety, pojemnik do wywoływania filmów, maskowni
ca 30 x 40, klipsy, stan b. dobry, • 370 zł. Wrocław, tel. 
0606/9047-99
PROJEKTOR RUŚ SUPER' 8 mm, • 100 zł lub zamienię na 
powiększalnik. Wrocław, tel. 071/789-34-51 
SPRZĘT FOTOGRAFICZNY: OBIEKTYW do Globiki, 4.5/300 
-180 zł; aparat Zenit TTL -120 zł; pryzmat do aparatu Penta- 
eon -120 zł; powiększalnik Krokus Color • 120 zł; nowa lampa 
błyskowa Czajka, -100 zł. Prochowice, tel. 076/85845-58 
TELEOBIEKTYW MCMTO - 11CA 1000 mm, do aparatów 
Zenit i Praktica, profesjonalny, filtry, rękojeść, pokrowiec, • 600 
zł. Wrocław, tel. 071/348-53-78 
TELEOBIEKTYW PENTACON M42 2.8/135 - 150 zł; rzutnik 
Diapol, automat -120 zł; ekran o wym. 0.8x0.8 m • 70 zł; 
suszarka podwójna, - 50 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-65-06 
TORBA FOTOGRAFICZNA LOWEPRO NOVA 2 nowa, nie 
używana - 80 zł. Wrocław, tel. 071/783-86-73

TELEFO N Y  
I AKCESORIA

O  „SIM LOCK" • usuwanie z telefonów Nokia, Erics
son, Siemens' Alcatel, Panasonic, Sagem, Mitsu
bishi, Philips, Bosch. Wgrywanie polskiego menu, 
logo, net monitora, muzyczek, gier do Nokii 3210. 
Kasowanie kodu aparatu. Naprawy. Możliwy do* 
jazd, niskie ceny • od 10 zł Przewody, fiaschery, 
oprogramowanie do usuwania SIM locków. Karty 
start. POP • 35 zł, Simplus • 50 zł, Tak Tak • 85 zł. 
Wysyłka, tel. 071/783-7745, 0503/99-06-99 Wro
cław 02021801

OPOLE
SKUP, SPR ZED A Ż , ZAM IANA 

USUW ANIE BLO KAD  SIM LO CK  
A K C E S O R IA  

KA R TY  TAK TAK, POP, S IM PLUS 
Opole, ul. Krakowska 25 

obok „DZIUPLI” \
tel. 077/456-42-51 |

0-603 104 813,0-602 584 089 s

SKUP
SPRZEDAŻ I ZAMIANA
TELEFONÓW NOWYCH I UŻYWANYCH

SERWIS
- KARTY PRE-PAID, AKTYWACJE

- KUPONY ERA, PLUS, IDEA, AKCESORIA
- TWÓJ STARY TELEFON W ROZLICZENIU

UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 69 
TEL. (071) 321 14 06,0 602 76 33 32 |

UL. SZCZYTNICKA 26 
TEL. (071) 327 70 07, 0 602 49 23 51 &

wszystkie modele. Wrocław, tel. 071/781-72-82, 
0608/33-89-68 02021061

AKUMULATOR DO TELEFONU NOKIA 3310, niklowo-wo- 
dorkowy, nowy, prawidłowo sformatowany, używany 2 tygo
dnie, faktura zakupu do wglądu, - 50 zł. Niemodlin, tel. 
0501/40-79-86
AKUMULATOR DO TELEFONU Motorola D520. - 30 zł. Wro
cław, tel. 0603/29-96-60
AKUMULATOR DO TELEFONU MOTOROLA STAR TAC 70. 
75. 85. poj. 1200, czas czuwania ok. 4 dni - 40 zł. Wrocław, 
tel. 0503/36-38-35
AKUMULATOR DO TELEFONU NOKIA 5110, 5130, 6110, 
6130,7110, stan b. dobry, czas czuwania 4-5 dni • 30 zł. Wro
cław, tel. 0503/36-38-35

SKUP I SPRZEDAZ 
TELEFONÓW GSM
KUPIMY KAŻDY TELEFON NOWY 
I UŻYWANY ORAZ Z PROMOCJI

SKLEP - KOMIS OPO10475

Świdnica, ul. Wałbrzyska 5
tel. 0604 30 20 40

AKCESORIA OO TELEFONU nowe, nie używane, zapako- 
wane, ładowarki sieciowe - 30 zł, ładowarki samochodowe - 
15 zł, zestawy słuchawkowe -15 zł, panele Nokia 3310 - 22 
zł/sżt., uchwyty samochodowe - 25 zł, pokrowce -14 zł. Wro
cław, tel. 0503/36-38-35
O  AKTUALNIE KUPIĘ TELEFONY GSM Z PROMO

CJI nowe i używane oraz sprzedam lub zamienię,

AKUMULATOR DO TELEFONU SIEMENS S4 oraz Sony 
CMDX1000, poj. 1350 • 50 zł. Wrocław, tel. 0502/21-19-90 
BIPER MEMO, małe gabaryty, - 170 zł. Wrocław, tel. 
071/321-73-46
BIPER MOTOROLA, -100 zł. Głogów, tel. 0606/37-39-92 
BIPER MOTOROLA bezabonamentowy, serwis informatycz
ny, alarm wibracyjny, prosty numer, poczta głosowa, -100 zł. 
Wrocław, tel. 071/344-69-16,0607/09-38-35 
CENTRALA TELEFONICZNA 6 Unii zewn., 24 wewn, -1.200 
zł. Wrocław, teł. 0608/76-28-06 
CENTRALKA ISDN SIEMENS 3075 łącze USB, 2 wyjścia 
analogowe, możliwość podłączenia 8 słuchawek, automatycz
na sekretarka, - 850 zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-21 
FUTERAŁ NA TELEFON Panasonic 6520, Sony CMD C1, 
Panasonic 6D90 -10 zł/szt. Niemodlin, tel. 0607/80-76-25 
FUTERAŁY NA TELEFONY komórkowe - 6 zł/szt. Krosno 
Odrzańskie, tel. 0609/40-63-31

Znudził Ci się telefon? f + j
skup, sprzedaż, zamiana 
telefonów komórkowych 
i aparatów stacjonarnych
Wrocław, ul. Drobnera 12, tel. 321 66 37

GENERATOR KODÓW oprogramowanie do ściągania sim 
locków, cena 30 zł. Kluczbork, tel. 0604/17-91-45 
GENERATOR KODÓW POP, SIMPLUS, TAK TAK, - 550 zł. 
Rawicz, tel. 0503/50-18-43
GENERATOR KODÓW SIMPLUS TAK TAK, POP + program 
do usuwania SIM loca, zmiany wyświetlacza i oprogramowa
nia, nowe menu, - 200 zł. Zbąszyń, tel. 0609/28-37-78 
GENERATOR KODÓW TAK TAK. - 50 zł. Legnica, tel. 
0604/39-69-51
GENERATOR KODÓW TAK TAK, POP, SIMPLUS programy 
do telefonów SIM łoc, lego, Net monitor, maska, kody, dzwon
ki, dodatkowe menu, SMS graficzne, wibro W 3210, najnow
sze oprogramowanie, wysyłka -15  zł. Jelenia Góra, tel. 
0503/59-97-39
INSTRUKCJA DO TELEFONU ALCATEL EASY CLUB, MAX 
Ericsson A 1018s, Alcatel Pocket, Nokia 3310, Motorola 3688 
-15 zł/szt., ładowarka domowa oryginalna Alcatel DB-40, pa
nele kolorowe Nokia 3210, 3310 - 35 zł/szt., uchwyt samo
chodowy oryginalny do tel. Nokia 3110 - 20 zł. Wrocław, tel. 
0608/81-68-07
INSTRUKCJA DO TELEFONU GSM Nokia 3210 • 18 zł. Wro
cław, tel. 071/361-11-06
KABEL TRANSMISYJNY PC NOKIA 3210 oprogramowanie 
na CD, - 50 zł. Jasień, tel. 0608/34-17-08 
KARTA POP STARTOWA 15-45 zł. Simplus 3 - 35 zł. Sim
plus 33 - 60 zł, Simplus 53 - 80 zł, TAK TAK -110 zł. Jawor, 
tel. 0603/84-85-36,0607/82-34-20 
KARTA POP nowa, posiada gwarancję, na koncie 8 zł, możli
wość dowozu do Wrocławia, - 35 zł. Oława, tel. 071/313-64-70 
po godz. 20
KARTA POP STARTOWA ważna do 27.03.20002 r., konto 
wyzerowane, karta z promocji, 100 SMS do wykorzystania, - 
40 zł. Świdnica, tel. 074/853-21-18.0609/42-40-11 
KARTA POP stan konta 40 zł, cena: 50 zł. Wrocław, tel. 
0607/05-71-19

KARTA POP zupełnie nowa, oryginalnie zapakowana, na kon
cie 60 zł, łatwy numer, - 70 zł. Wrocław, tel. 0501/40-28-76 
KARTA POP nowa, zafoliowana, 15 zł na koncie, CD z zasię
giem sieci, kupony na dodatkowe minuty, - 50 zł. Wrocław, tel. 
0601/34-97-40
KARTA POP nowa, nie rozpakowana, z kartą 50 zł, cena w 
salonie 120 zł, cena, - 70 zł. Wrocław, tel. 0604/91-46-26 
KARTA POP nowa, nie używana, ważna 1 rok, 10 zł na koni- 
ce - 37 zł. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 ;
KARTA POP zapakowana, na koncie 15 zł i 10 zł na kuponie, 
możliwa wysyłka, - 35 zł. Wrocław, tel. 071/343-12-95, 
0503/99-55-23
KARTA POP IDEA nowa, na koncie 15 zł + 10 zł, płyta CD, - 
35 zł. Wrocław, tel. 071/788-55-83,0501/94-29-26 
KARTA POP ważna 02.2002 r., stan konta 18 zł, z telefonem 
Siemens S11, - 65 zł. Wrocław, tel. 071/781-41-54 wieczorem 
KARTA POP IDEA nowa 15 zł na koncie, - 35 zł. Wrocław, tel. 
342-67-11.0501/94-75-89
KARTA POP nowa, zapakowana, na koncie 15 zł, i 10 zł na 
kuponie, możliwa wysyłka, - 35 zł. Wrocław, tel. 071/343-12-95, 
0503/99-55-23
KARTA POP STARTOWA na koncie 15 zł + 50 zł na kupo
nach, po wysłaniu, - 38 zł/szt., oraz karty startowe SIMPLUS, 
na koncie 3 zł, 25 zł/szt. Wrocław, tel. 0603/48-48-18 
KARTA POP STARTOWA nowe, zapakowane, limit 20 zł, nu
mer do wyboru, instrukcje, kupony promocyjne, wizytownik, 
płyta CD. - 34 zł. Wrocław, tel. 071/360-16-42.0503/64-30-40 
KARTA POP - 35 zł, zestawy startowe Tak Tak - 90 zł. Wro
cław, tel. 071/789-48-19,071/372-51-88 
KARTA POP, TAK TAK STARTOWA - 35-90 zł/szt. Wrocław, 
tel. 372-57-88,789-48-19
KARTA SIMPLUS -1.50 zł, Tak Tak - 0 zł, zamienię-na kartę 
POP lub sprzedam. Janowice Wielkie, tel. 0503/94-83-91 
KARTA SIMPLUS STARTOWA na koncie 3 zł. nowa, - 30 zł. 
Wrocław, tel. 0607/74-47-34
KARTA SIMPLUS łatwy numer, ważna 3 mies, - 29 zł. Wro
cław, tel. 0503/36-38-35
KARTA SIMPLUS startowa/nowa, zapakowana, 3 zł na kon
cie - 30 zH 40 zł na koncie - 50 zł, 60 zł na koncie-75 zł, karta 
POP, startowa, nowa, zapakowana, 25 zł na koncie, wizytów
ki, etui, płyta CD • 35 zł, karta Tak Tak, startowa, nowa, zapa
kowana, 61 zł na koncie, • 85 zł. Wrocław, tel. 0501/93-11-06 
KARTA SIMPLUS zapakowana, na koncie 33 zł, możliwa 
wysyłka, - 50 zł. Wrocław, tel. 071/343-12-95,0503/99-55-23 
KARTA SIMPLUS nowa, na koncie 33 zł, • 50 zł. Wrocław, tel. 
071/788-55-83,0501/94-29-26 
KARTA SIMPLUS nowa, zapakowana, 33 zł na koncie, moż
liwa wysyłka, - 50 zł. Wrocław, tel. 071/343-12-95, 
0503/99-55-23
KARTA TAK TAK stan konta 125 zł, ważna 5 miesięcy, -170 
zł. Kłodzko, tel. 074/647-09-65.0604/87-53-33 
KARTA TAK TAK STARTOWA stan konta 40 zł + 10 darmo
wych SMS-ów. - 70 zł. Trzebnica, tel. 0601/41-82-54 
KARTA TAK TAK stan konta 110 zł, ważna do 10.2001 r, • 
130 zł. Wałbrzych, tel. 0602/85-43-00 
KARTA TAK TAK ważna do sierpnia, puste konto, - 30 zł. 
Wrocław, tel. 0600/83-61-30
KARTA TAK TAK nowa, na koncie 50 zł, - 80 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/324-57-94
O  KARTY SIMPLUS - hurt. Legnica, tel. 0607/15-17-50 

84014221
KARTY SIMPLUS STARTOWE - od 50 zł, Tak Tak - od 65 zł 
oraz POP - od 40 zł. Wrocław, tel. 387-13-75,0606/77-92-47 
KONEKTOR ANTENOWY nowy, do telefonu GSM Siemens 
SL10, -15 zł możliwa wysyłka. Świdnica, tel. 0604/91-77-01 
KUPIĘ AKUMULATOR DO TELEFONU NOKIA 1611. Strzel
ce Opolskie, tel. 077/461-41-58,0602/82-87-48 
KUPIĘ AKUMULATOR DO TELEFONU MOTOROLA CD930 
Li-Jon, 2800 mAh, newy. Wrocław, tel. 0603/29-30-90 
KUPIĘ BATERIĘ DO TELEFONU GSM SIEMENS S8. Ko- 
chlice, tel. 076/722-85-22
KUPIĘ GENERATOR KODÓW TAK TAK, POP, SIMPLUS. 
Wrocław, tel. 0608/81-68-22 
KUPIĘ KARTĘ POP. Wrocław, tel. 0503/53-30-79 
KUPIĘ KARTĘ SIMPLUS. Wrocław, tel. 0503/53-30-79 
KUPIĘ KARTĘ SIMPLUS, POP, TAK TAK STARTOWĄ nowe

SKUP
NOKIA 3310 
NOKIA 3210 
SIEMENS C35 
SIEMENS C 25 
MOTOROLA 3888 
MOTOROLA V,T2288 
MOTOROLA TA 1 80 
ERICSSON T28 
ERICSSON T20 
ARIA
SIEMENS A36 
ERICSSON A2618 
I INNE FABRYCZNIE

PODANE CENY SĄ CENAMI ORIENTACYJNYMI I Ml

430 ZŁ 
320 ZŁ 
340 ZŁ  
200 ZŁ_ 
170 ZŁ_ 
190 ZŁ. 
180 ZŁ. 
500 ZŁ  
450 ZŁ  
260 ZŁ  
220 ZŁ 
220 ZŁ 

NOWE
ULEC ZMIANIE

Pokrowce czarne i kolorowe 18 zł 
pokrowce skórzane boczne 29 zł 
pokrowce skórzane z  klipsem 25 zł 
pokrowce przezroczyste 18 zł 
ładowarki samochodowe 18 zł 
ładowarki sieciowe 35 zł 
adapter 220/12 25 zł 
zestawy słuchawkowe 29 zł 
kable komunikacyjne tel-pc od 59 zł 
panele nokia 3210 39 zł ORYGINAŁ 
panele nokia 3310 59 zł ORYGINAŁ 
obudowa siemens c35 49 zł 
baterie od 69 zł 
antenki wymienne 19 zł

mm n#wrcii 
m m m m ś w

0-602-76-33-32, 071/321-14-06
oraz kupony uzupełniające, każdą ilość oraz telefony komór
kowe (także niekompletne) i telefaksy. Wrocław, tel. 
0503/37-53-22
KUPIĘ KARTĘ SIMPLUS, TAK TAK, POP STARTOWĄmoże 
być z zerowym stanem konta, ładowarki domowe, nowe lub 
używane, telefon komórkowy do 100 zł. Wrocław, tel. 
0608/81-68-07
KUPIĘ KARTĘ TAK TAK do 45 zł. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
KUPIĘ KARTĘ TAK TAK. Wrocław, tel. 0503/53-30-79 
KUPIĘ KLAWIATURĘ DO WIADOMOŚCI SMS ERICSSON 
T 10s do 15 zł. Wrocław, tel. 0608/72-38-26 
KUPIĘ KUPON UZUPEŁNIAJĄCY SIMPLUS 100 lub 150 zł 
na koncie. Wrocław, tel. 0603/10-32-34 
KUPIĘ ŁADOWARKĘ DO TELEFONU ERICSSON PH 388 i 
baterię oraz ładowarkę do telefonu Nokia 2110.- Wrocław, tel. 
071/364-46-14
KUPIĘ TELEFON BEZPRZEWODOWY z możl. podłączenia 
kilku słuchawek, w rozsądnej cenie. Wrocław, tel. 
0502/31-65-51
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, Moto
rola 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

TELEFONY K0M0RK0WE GSM
SKUP-SPRZEDAŻ-ZAMIANA

szeroki wybór akcesoriów 
karty Tak-Tak, Simplus, POP od 35 zł 
największy wybór - najniższe ceny 
serwis, sim/lock
ZAPRASZAMY opo111S7

tel. kom. 0 607 787 893,0 603 838 861 
Centrum, Rynek, Wrocław
D.T.H. FENIX IV p.

KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA. Wrocław, tel. 0503/53-30-79 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 1610, 3110, 5110 Motorola 
160,8400,8700,8900, Star Tac, Alcatel Easy Club, Max View. 
Pocket, Panasonic G450, G520. G600, Philips Sawy, Erics
son 628, 768,688, 868, Nokia 8110, Sagem 715, 815, 835, 
912, Siemens S10, C25. Wrocław, tel. 0503/79-74-97 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210, - 200 zł. Bielawa, tel. 
0604/88-07-04
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 po okazyjnej cenie. Ole
śnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 3310,5110,5130,6T10, 
6130,6150,6210.7110^ 8210,8810,8850, Motorola V3688, 
V3690, Siemens C-25, C-35, M-35, S-35, Ericsson T-10, T-J8, 
T-20, T-28, R-320, mogą być uszkodzone, niekompletne, znisz
czone. Oława, tel. 0606/40-71
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA3210. Wrocław, tel. 783-77-45, 
0503/99-06-99
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 5110,6110.3310. Wro
cław, tel. 0607/18-20-26

SKUP ■ SPRZEDAZ • ZAMIANA
TELEFONÓW  GSM  NOW YCH I UŻYW ANYCH

-  usuw a n ie  b lokad  
S IM  lo c k -o d  20 zł
W Y Ś W I E T L A C Z E  i C O  

nazwa artykułu detal byUfid iuuifid

wyświetlacz Nokia 5110 
wyświetlacz Nokia 3210 
wyświetlacz Nokia 3310 
wyświetlacz Nokia 6210 
wyświetlacz Nokia 8210 
wyświetlacz Nokia 8850 
wyświetlacz Nokia 7110 
wyświetlacz Altacel DB 
klapka Nokia 7110 
panel z wibracją Nokia 6210

antena Nokia 3210 
Powyższe ceny nie zawierają podatku VAT.

(Zł) 10SZt(Zł) 100szl(zł)
60 45 40

100 80 60
130 100 75
100 80 60
120 90 70
140 105 85
120 100 80
50 40 30
50 35 20
50 35 20

) 15 12 10
40 30 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

T E L E F O N Ó W
Wrocław, ul. Bogusławskiego 46 

(obok sklepu ALPINUS))

tel./fax 071/332-62-93
tel. 0-501 932-783,0-606 533 392

Wszystkie artykuły zawarte 
w ofercie są oryginalne. 

Przy większych zamówieniach 
OPOH988 możliwa Jest negocjacja cen.

SPMTEUlFmmOMCH if J M F i

KUPIĘ TELEFON GSM nowe i używane, możliwość dojazdu 
do klienta, Leghica, Jatoor. Legnica, tel. 0606/43-22-59 
KUPIĘ TELEFON GSM nowe. hurtem, Motorola T2288 - do 
180 zł, V2288 - do 190 zł, Nokia 3210 - do 300 zł, Ericsson T 
10s - do 280 zł, A1018s - do 130 zł, A2618s - do 260 zł. Sie
mens C35i • do 350 zł. C25 - do 190 zł, poszukuję partnerów 
handlowych, mara@ukrpost.net. Wrocław, tel. 0604/84-60-33 
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL 501, 302 GD 95 nowe, 
używane, uszkodzone. Wrocław lub Oława, tel. 0501/29-46-45 
KUPIĘ TELEFON GSM BOSCH 608 - do 80 zł. Bosch 509' do 
100 zł. Bosch 909 - do 200 zł. Nokia 3110 - do 100 zł. Nokia 
3210 - do 240 zł. Nokia 3310 - do 350 zł. Nokia 5110 - do 150 zł. 
Nokia 6110 • do 240 zł, Siemens C25 - do 130 zł, Siemens C35i 
- do 300 zł, Philips Ozeo - do 300 zł Philips Sawy - do 100 zł i 
inne. Jawor, tel. 0603/84-85-36,0607/82-34-20 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON. Wrocław, tel. 
0503/53-30-79
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON GF 768 T 10s, T 18$, T 
28s, mogą być uszkodzone, na części, bez ładowarek, także 
sprawne, po atrakcyjnej cenie. Jelenia Góra, tel. 0607/15-57-78 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T10S 768,1018. Wro
cław, tel. 0607/18-20-26
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T10S, T 28S. Wrocław,
tel. 071/788-55-83,0501/94-29-26
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S. Wrocław, tel.
0604/06-55-32
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S T 10s, T 20s, nowy 
lub używany. Wrocław, tel. 0607/77-93-56 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, z folią na 
wyświetlaczu - do 400 zł. Wrocław, tel. 0601/74-77-12 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S, T 20S, R 320 
nowe, używane, uszkodzone. Wrocław lub Oława, tel. 
0501/29-46-45
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA T 2288, M 3688, Nokia 
5130,6130, Ericsson A 1018s, PH 388, S 868, Alcatel. Wro
cław, tel. 0504/96-28-04
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 3688. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 3690. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 3690, V 3688, V 50, T 
250 nowe, używane, uszkodzone. Wrocław lub Oława, tel. 
0501/29-46-45
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA wszystkie modele, mogą być 
uszkodzone, na części, bez ładowarek, także sprawne, po 
atrakcyjnej cenie. Jelenia Góra, tel. 0607/15-57-78

KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 3310, 7110, nowy lub 
używany. Wrocław, tel. 0607/77-93-56 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 3310 lub inny model, 
może być bez osprzętu. Wrocław, tel. 0501/73-38-13 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 - do 250 zł, 3310 - do 
350 zł, 6150 - do 350 zł, 7110 - do 550 zł. 6210 - do 650 zł. 
Wrocław, tel. 0502/60-03-97
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 5110,6110,3310. Erics
son T10,768,1018,2618, Siemens C25, C35i, Panasonic 30, 
50,90, z ładowarką lub bez. Wrocław, tel. 0607/18-20-26 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 3310,6110, 5110 oraz 
Motorola V 3688, Ericsson T 28, mogą być bez ładowarek. 
Wrocław, tel. 0502/39-10-89
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 Ericsson T 20s, 628, 
Motorola CD 160, Nokia 8110, 8148, Mitsubishi Aria, Nokia 
5110, 6110, 3310, Ericsson T 28s, Nokia 3110,1610, Erics
son GF 768, PF 768, Siemens C25, Nokia 6150, Siemens 
S25, C35, karty startowe i kupony uzupełniające. Wrocław, 
tel. 0605/91-62-00
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210,3310 i inne lub zamie
nię na sprzęt RTV, RM, video, Tv color. Lwówek Śląski, tel. 
0608/34-51-30
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210,3310,7110 6210,5110 
Ericsson T28, T20, T10. Wrocław, tel. 071/783-77-45, 
0503/99-06-99
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210,3310,7110 5110. Wro
cław, tel. 071/788-55-83,0501/94-29-26 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy., tel. 0603/12-38-26 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 w cenie 400 zł i inne. 
Jelenia Góra, tel. 0603/50-42-03 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 do 400 zł, Nokia 3210, 
do 310 zł, Siemens C-35 do 320 zł, Ericsson T-28 do 470 zł, 
Ericsson T-20 do 370 zł. Lubin, tel. 0604/96-86-78 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 oraz inny telefon z pro- . 
mocji. Lubin, tel. 0607/42-25-22 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 do 400 zł. Lubin, tel. 
0604/96-86-78
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 może być bez ład., z 
SIM lockiem do 350 zł. Świdnica, tel. 0604/07-62-41 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310. Wrocław, tel. 783-7745. 
0503/99-06-99
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310. Wrocław, tel. 788-55-83, 
0501/94-29-26 .
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, może być bez 
polskiego menu, - 350 zł. Wrocław, tel. 0502/99-48-57 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, Plus, z folią wy
świetlacza, do 380 zł. Wrocław, tel. 0601/74-77-12 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 większą ilość, nie uży-

-N O W E  i U Ż Y W A N E  -NAJWIĘKSZY \
N A  K A Ż D Y  A P A R A T  U D Z IE L A M Y  G W A R A N C JI*
■DO K A Ż D E G O  A P A R A T U  W  K O M P L E C IE  J E S T  
O R Y G IN A L N A  Ł A D O W A R K A  I IN STRU KCJA**
■FACHOW E D O R A D Z T W O  
■NAJNIŻSZE CENY
•T E LE FO N Y  N A  K A R T Ę  T A K  T A K  S IM P L U S  P O P  
■STARE APARATY PR ZY JM U JEM Y  W  ROZLICZENIU 
•Z K A Ż D E G O  Z A K U P IO N E G O  T E L E F O N U  
S IM -LO C K A  U S U W A M Y  GRATIS***
■PROMOCJA D O  K A Ż D E G O  K U P IO N E G O  T E L E F O N U  
A K C E S O R IA  D O D A T K O W E  M O Ż E S Z  D O K U P IĆ  Z  15% R A B A T E M

PROMOCJA 
HOLOGRAMY 3D 
NA WYŚWIETLACZE
tylko 19.90 zł 
30 wzorów

-TAK TAK stan konta 50 9 9  Z Ł -
 I -SIM PLUS stan konta 3 2 9  Z Ł

-SIM PLUS stan konta 33 5 9  Z Ł  
S B 5  _s im  PLUS stan konta 53 7 9  Z Ł  

-POP MAŁY stan konta 15 4 5  Z Ł  
S=T~ -p o p  DUŻY stan konta 65 9 9  Z Ł
KUPONY UZUPEŁNIAJĄCE 
JEŻELI KUPISZ U NAS TELEFON 
KARTĘ STARTOWĄMOŻESZ KUPIĆ 10% TANIEJ!!!
T A K Ż E  S P R Z E D A Ż  W Y S Y Ł K O W A

S E R W IS  USUWANIE
WYŚWIETLACZE
Nokia 5110 - 69  zł 
Nokia 3210 - 99  zł 
Nokia 3310 - 119 zł 
Nokia 7110 - 139 zł 
Nokia 8210  - 119 zł 
Nolfia 6210  - 129 zł 
wymiana wyświetlacza -19 zł

SIM.-LOCKÓW nn  0Q 7 
K 0D 0W  APARATÓW  u u  A L
W SZYSTKIE MODELE
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TELEFONY KOMORKOWE
wane, kompletne, w pudełkach, w cenie do 300 zł. Wtodaw, 
tel. 0603/44-02-02.341.-58*09 po godz. 21 ;
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310,3210 lub inne, nowe i. 
używane, z Zielonej Oóry i okolic oraz z Wrocławia. Zielona 
Góra, tel. 0607/75-59-98
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310,3210,5110 i inne, nowe 
lub używane. Żary, tel. 0608/59-65-31,0606/63-58-02 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310,5110 Ericsson T10S i 
inne modele. Lwówek śląski, tel. 0608/19-39-91 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 płytę główną, w cenie 
do 60 zł, technicznie sprawną. Legnica, tel. 0605/05-44-21 
KUPĘ TELEFON GSM4JOKIA 5110 po okazyjnej cenie. Ole
śnica, tel. 071/314-33-73.0603/23-45-49 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110. Syców. tel. 
0603/27-73-55
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 nowy. Wrocław, tel. 
0601/77-61-54
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka. menu w 
.języku polskim, ładowarka domowa, kalkulator, skórzane etui, 
stan idealny. -190 zł. Wrocław, tel. 0607/18-20-26 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 - do 120 zł. Wrocław, 
tel. 0607/74-47-34
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 lub 3210, w cenie do
350 zł. Wschowa, tel. 065/540-13-46.0603/25-31-02
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110,5130,6110 6150.3210,
3310, 7110 6210, również uszkodzone. Wrocław, tel.
0600/36-02-24,0605/64-23-88
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6110. Jasień, tel.
0608/34-17-08
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6110 nowy, polskie menu. 
Wrocław, teL 0601/77-61-54
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6110 3310. Wrocław, tel. 
0502/89-26-51
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6130 lub 3210, stan obojęt
ny, tanio. Wrocław, tel. 0504/93-38-68 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6210 po okazyjnej cenie. Ole
śnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6210. Wrocław, teł. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6210 nowy. może być bez 
polskiego menu, • 700 zł. Wrocław tel. 0502/99-48-57 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 7110. Wrocław, tel. 
0503/57-01-87
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 7110,6210 z promocji, bez 
SIM locka lub z SIM lockiem Era. Trzebnica, tel. 0608/16-04-79 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8110 może być bez ładowar
ki - do 100 zł. Wrocław, teL 0605/91-96-72 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8210. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8210 kompletny, stan b. do
bry, bez SIM locka, - 850 zł. Wrocław, tel. 0604/42-80-23 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8850. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8850,8210,8250,7110,6210, 
3310, 3210 nowe, używane, uszkodzone. Wrocław lub Oła
wa. tel. 0501/29-46-45
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA, Ericsson lub inny. Wrocław, 
tel. 387-13-75,0606/77-92-47
KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC GD 30 50, 90. Wro
cław, tel. 0607/18-20-26
KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC GD 30, GD 50. Wro
cław, tel. 071/788-55-83,0501/94-29-26 
KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC GD 93, GD 92, GD 95 
nowe, używane, uszkodzone. Wrocław lub Oława, tel. 
0501/29-46-45
KUPIĘ TELEFON GSM SAGEM MC 912 930,959, Sony C1. 
C5, Nokia 3210,6110,3310, Siemens C35i, C25, mogą być 
bez ładowarek. Wrocław, tel. 0502/89-26-51 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25 C35i. Wrocław, tel. 
0607/18-20-26
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25 C35i, S25. nowy lub 
używany. Wrocław, tel. 0607/77-93-56 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I C25. może być bez 
ładowarki. Wrocław, tel. 0502/89-26-51 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I • do 250 zł. S35i - do 
450 zł. T 28S - do 400 zł. Wrocław, tel. 0502/60-03-97 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I lub inne, nowe i uży
wane, z Zielonej Góry i okolic oraz z Wrocławia. Zielona Góra, 
tel. 0607/75-59-98
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS S25 C25. C35i, Motorola 
CD 160, Ericsson T 10s. GF 768, PF 768, T 28s, GH 628, 
Nokia 3210,3310,5110,6110,6150.8110,8148,1610,6210, 
Mitsubishi Aria, kupony uzupełniające konto. Wrocław, tel. 
0602/80-44-53
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS S4. Ostrów WIkp., tel. 
0602/24-66-16
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS SL45, S35, M35, C35 
nowe, używane, uszkodzone. Wrocław lub Oława, tel. 
0501/29-46-45
KUPIĘ TELEFON GSM SONY CMD C1, C5. Wrocław, tel. 
0502/89-26-51
KUPIĘ TELEFON GSM SONY CMD J5, Z5 nowe, używane, 
uszkodzone. Wrocław lub Oława, tel. 0501/29-46-45 
KUPIĘ TELEFON GSM SONY CMD Z5. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ ZESTAW GŁOŚNO MÓWIĄCY do telefonu Motorola 
CD 930. Wrocław, tel. 0603/29-30-90 
KUPIĘ ZESTAW SŁUCHAWKOWY HF do telefonu Motorola 
CD 930. Wrocław, tel. 0603/29-30-90 
ŁADOWARKA DO TELEFONU sieciowa - 40 zł. samochodo
wa - 20 zł, zestawy słuchawkowe - od 30 zł. Jawor, tel. 
0603/84-85-36,0607/82-34-20 
ŁADOWARKA DO TELEFONU NOKIA nowa. oryginalna. - 
50 zł. Wałbrzych, tel. 0608/03-59-95 
ŁADOWARKA DO TELEFONU MOTOROLA T2288, - 40 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-71-56
ŁADOWARKA DO TELEFONU SIEMENS S11 lub Sony 
CMD-X2000 - 40 zł. Wrocław, tel. 0607/55-36-75 
ŁADOWARKA DO TELEFONU NOKIA 3210 nowa - 25 zł lub 
zamienię na kupon uzupełniający POP o wartości 20 zł. Wro
cław, tel. 0503/32-24-45
ŁADOWARKA DO TELEFONU NOKIA 3210, 5110. 6110, 
6150,7110. sieciowa, - 35 zł. Wrodaw, tel. 0602/87-86-42 
ŁADOWARKA DO TELEFONU GSM Ericsson GA 628, sta
cjonarna - 30 zł, ładowarka samochodowa -15 zł, zestaw słu
chawkowy, samochodowy -15 zł. pudełko oryg. -10 zł, in
strukcja obsługi oryg. - 20 zł, kolorowe panele 4 szL - 4 zł/szt., 
konektor antenowy do anteny samochodowej możliwość wy
syłki, futerał do tel. GSM Sony CM-DX 2000. Świdnica, tel.

. 074/850-97-04,0600/64-41-33 
OBUDOWA DO TELEFONU SIEMENS S25 nowa. przód i 
tył, przezroczysta, atrakcyjny wygląd, - 30 zł. Wrocław, tel. 
0607/60-99-42
ODDAM NUMER TELEFONU w Plus GSM, aktywowany ser
wis informacyjny Big Brother, ♦ telefon, za darmo. Środa Ślą
ska, tel. 0501/62-44-98
OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOCKA logo.

S K U P  - S P R Z E D A Ż  
T E LE F O N Ó W  K O M Ó R K O W Y C H  

A K C E S O R IA  
K A R T Y  POP, S IM P LU S , T A K -T A K

KR1S-KOM, Wrocław, ul. Świeradowska 70 
Centrum Handlowe „Gaj", stoisko 63 

__________ tel. 0-602 385 508 OPOH528

dzwonki, net monitor, blue light, wibracja, przypominanie kodu 
zabezpieczenia, generatory, gry doNokii 3210, druga linia, 
schematy i inne-15 zł; Trzebnica, tel. 0601/41-82-54 
PROGRAM DO USUWANIA SIM LOCKA + przewód - 60 
zł/kpi. Wrocław, tel. 783-77-45,0503/99-06-99 
PROGRAMATOR PHOENIX/SMARTMOUSE, - 200 zł (moż- 

' liwość dokupienia aktywnej karty do telefonu). Jelenia Góra, 
tel. 0607/15-57-78
PUDEŁKO DO TELEFONU NOKIA 8210 + instrukcja, - 50 zł. 
Wałbrzych, tel. 0608/03-59-95
PUDEŁKO NA TELEFON Ericsson GF 768, T 10s, AZ 618, 
instrukcja w j. polskim do telefonu EricssonT 10s -15 zł. Wro
cław, tel. 0604/43-24-66
RADIOTELEFON MAXON SL-70 prod. USA, nowy. dwa aku
mulatory, mikrofon, na osprzęcie skórzanym, ładowarka, za
sięg do 10 km, w górach 5 km -1.500 zł. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/815-38-94
TELEFAKS HEWLETT-PACKARD LX drukarka, scaner. stan 
b. dobry, gwarancja - 690 zł. Wrocław, tel. 0501/75-13-72 
TELEFAKS PANASONIC KX-FT 35. cyfrowy automat zgło
szeniowy i system głośno mówiący, książka telefoniczna z 
szybkim wybieraniem numerów, polska homologacja, gwaran
cja, instr. w jęz. polskim, oryginalnie zapakowany, nowy, nie 
używany - 800 zł., tel. 071/789-09-74 wieczorem, 
0607/32-23-33
TELEFAKS PANASONIC KYF 2090 z autom, sekretarką, stan 
b. dobry - 390 zł, Amstrad FX 6000AT z autom, sekretarką - 
180 zł, możliwość sprawdzenia na miejscu. Wałbrzych, tel. 
074/847-69-27
TELEFAKS PANASONIC KX-FP82 nowy, ria zwykły papier, 
stan b. dobry, - 720 zł. Wrocław, tel. 0602/27-60-97 
TELEFAKS PANASONIC KX-F 130 - 500 zł. Wrociaw, tel. 
0607/55-33-23
TELEFAKS PANASONIC z sekretarką • 470 zł. Wrocław, tel. 
0501/75-13-72
TELEFAKS PANASONIC KXT 25, nowy, papier termiczny, 
sekretarka cyfrowa, - 790 zl. Wrocław, tel. 071/372-17-94 
TELEFAKS PANASONIC KXF-9Ó z sekretarką automatycz
ną, gilotyna, papier termiczny. Wrocław, tel. 071/321-98-90 
TELEFAKS PANASONIC KX-FT 35 cyfrowy automat zgło
szeniowy, zestaw głośno mówiący, książka telef. z wybiera
niem numerów, polskahomologacja i gwarancja, instrukcja w 
jęz. polskim, oryg. zapakowany, nowy. nie używany, - 750 zł. 
Wrocław, tel. 789-09-74 wieczorem, 0607/32-23-33 
TELEFAKS PANASONIC KX-FP 82 nowy, najnowszy model, 
nie używany, na gwarancji, pudełko, menu w jęz. polskim, na 
zwykły papier, - 750 zł. Wrocław, tel. 071/328-02-42, 
0501/85-25-16’
TELEFAKS PHILIPS HFC 4 stan b. dobry, - 300 zł. Wrocław, 
tel. 071/353-52-36 lub, 0604/29-14-41 
TELEFAKS PHILIPS MAGIC VOX nowy model, na papier for
matu A4, wyświetlacz LCD, dużo funkcji, - 500 zł lub zamienię 
na Nokię 3310. Wrocław, tel. 0503/85-22-47 
TELEFAKS SAMSUNG PS 150 mały, nie używany, oryginal
nie zapakowany, cena w sklepie 950 zł, - 600 zł. Wtodaw, tel. 
071/311-53-21
TELEFAKS SHARP FO 151 + telefon + fax, nowy, - 550 zł. 
Wrocław, tel. 071/381-98-90,0503/62-67-74 
TELEFAKS XEROX 45OC. faks, skaner, drukarka kolorowa, 
atramentowa, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/321-06-28 po 
godz. 19.0607/11-20-36
O  TELEFAKSY już od 200 zł, skup, sprzedaż, napra

wy, telefaksy, telefony, kserokopiarki, drukarki, 
monitory, komputery, kamery. Wrocław, ul. Tęczo
wa 57, tel. 071/342-70-41 wewn. 306,0604/63-89-93 
80008301

TELEFON BEZPRZEWODOWY głośno mówiący. 2 klawiatu
ry, zasięg 250 m, - 90 zł. Jawor. tei. 076/870-56-59 
TELEFON BEZPRZEWODOWY z sekretarką cyfrową, pamięć 
10 numerów, identyfikacja rozmówcy, zestaw głośno mówią
cy, biały, mało używany, instrukcja w j. polskim, wyświetlacz, - 
300 zl. Świdnica, tel. 0600/85-964)8 
TELEFON BEZPRZEWODOWY BOSCH oddzielna baza, 
bardzo dobry zasięg, czarny, - 140 zł. Wrocław, tel. 
0503/33-04-89
TELEFON BEZPRZEWODOWY HAGENUK ST 9000 2X czar
ny, wyświetlacz, funkcje jak w tel. komórkowym, zasięg 300 
m, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/784-55-78 
TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC KXT 9250G, 
mała słuchawka z wyświetlaczem i klapką, licznik rozmów, 
klawiatura, zestaw głośno mówiący, dużo funkcji, instr. w jęz. 
polskim, stan idealny, • 380 zł. Ubocze, gm. Gryfów śl., tel. 
075/781-28-59
TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC KX-TCD 960 
typu DECT, polska homologacja i gwarancja, instr. w jęz. pol
skim, oryg. zapakowany, nowy, nie używany, cyfrowy automat 
zgłoszeniowy, - 400 zł. Wrodaw, tel. 7894)9-74 wieczorem, 
0607/32-23-33
TELEFON BEZPRZEWODOWY PHIUPS głośno mówiący, 
intercom, pamięć, powtarzanie numeru, -170 zł. Wrocław, tel. 
071/349-29-60
TELEFON BEZPRZEWODOWY SIEMENS GIGASET 3010 
Pocket, homologacja, zasięg 300 m, wyświetlacz, nowy, 1900 
MHz, wyświetlacz, funkcje jak w tel. komórkowym, możliwość 
podłączenia 6 słuchawek, nowy, - 500 zł. Wrocław, tel. 
0607/51-40-13
TELEFON BEZPRZEWODOWY VERIS nowy. - 320 zł. Wro
cław, tel. 351-05-51 po godz. 20 
TELEFON PHONEMARK automatyczna sekretarka, wybie
ranie tonowe, grafitowy, stan b. dobry, instrukcja obsługi - 80 
zł. Wrodaw, tel. 071/328-15-49 
TELEFON SIEMENS GIGASET 2010 bezprzewodowy, • 250 
zl. Opole, tel. 0602/88-92-06
TELEFON CENTERTEL NOKIA 450 z pokrowcem i ładowar
ką, -100 zł. Wrocław, tel. 0601/75-20-85 
TELEFON CENTERTEL NOKIA 540 2 baterie, ładowarka, 
pudełko, -120 zł. Wrodaw, tel. 071/339-93-10 
TELEFON GSM ALCATEL CLUB DB z SIM lockiem Era. - 
165 zł. Oława. tel. 071/303-29-25,0606/42-15-39 
TELEFON GSM ALCATEL CLUB kompl, -100 zł. Wisznia 
Mała, tel. 0608/12-02-03
TELEFON GSM ALCATEL CLUB pokrowiec, pudełko, instruk
cja. -110 zł. Wrodaw. tel. 071/788-79-64 
TELEFON GSM ALCATEL CLUB stan b. dobry, głośno mó
wiący, ładowarka biurkowa, pudełko, papiery, klips, • 150 zł. 
Wrocław, tel. 0503/80-25-96
TELEFON GSM ALCATEL CLUB. nie sprawny, cały, bez ła
dowarki • 60 zł lub na częśd, lub zamienię na zestaw Simplus 
+ karta uzupełniająca 30 zł. lub 2 zestawy bez kart uzupełnia
jących. Paweł, Wrocław, tel. 0607/72-07-16 
TELEFON GSM ALCATEL CLUB ład. siedowo-biurkowa, 
działa w sied Era, - 75 zł. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
TELEFON GSM ALCATEL CLUB ład. sieciowa, działa w sie- 
ci Era, na kartę Tak Tak. • 80 zl. Wrodaw, tel. 0503/54-94-42 
TELEFON GSM ALCATEL CLUB, ładowarka, pokrowiec, 
pudełko, menu w jęz. polskim, data, zegarek, alarm, 5 dni 
czuwania, - 70 zł. Wrodaw, tel. 071/789-00-16 
TELEFON GSM ALCATEL DB, • 110 zł. Kędzierzyn-Koźle, 
tel. 0503/66-72-25
TELEFON GSM ALCATEL DB koloru pomarańczowego, bez 
SIM locka, wbudowany zestaw głośno-mówiący, stan dobry, - 
130 zł. Lubin, tel. 0503/63-45-31 
TELEFON GSM ALCATEL DB bez SIM locka, -130 zł. Wro
cław, tel. 0602/60-93-81
TELEFON GSM ALCATEL EASY DB SIM lock D1, stan ide
alny. -110 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-17-93,0503/39-63-26 
TELEFON GSM ALCATEL EASY DB w sieda Era, -180 zł. 
Żary, tel. 0608/59-65-31
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TELEFON GSM ALCATEL HC 800, ładowarka domowa, bez 
SIM locka, pudełko, instrukcja, dużo funkcji - 70 zł. Wrocław, 
tel. 0605/91-96-72
TELEFON GSM ALCATEL MAX ładowarka biurkowa, pokro
wiec, stan b. dobry, -130 zł lub zamienię na inny. Głogów, tel. 
076/835-45-75.0600/13-09-92 prosić Tomka 
TELEFON GSM ALCATEL MAX, stan b. dobry, ładowarka, 
instr. obsługi, bez SIM locka • 140 zł. Gostomia, tel. 
0608/76-09-55,077/438-73-58 
TELEFON GSM ALCATEL MAX DB wraz z numerem telefo
nu w SIM Plusie, zestaw głośno mówiący, bateria na ok. 5 dni, 
dużo funkcji, mało używany, bez SIM Locka, - 230 zł. Świdni
ca, tel. 0609/58-99-49
TELEFON GSM ALCATEL POCKET w pudełku, bez SIM loc
ka, wibracja, zegar, data, - 230 zł. Wrodaw, tel. 0503/79-74-97 
TELEFON GSM ALCATEL VIEW b. duży wyświetlacz, dwie 
książki telefoniczne, łatwe w obsłudze menu, zegarek, budzik, 
funkcja przypomnienia, ładowarka, -120 zl. Wrociaw, tel. 
0606/16-87-28
TELEFON GSM ALCETEL EASY DB z SIM lockiem Era. - 
190 zł. Oława, tel. 071/303-29-25,0606/42-15-39 
TELEFON GSM BOSCH 509 ład., stan dobry, bez SIM locka, 
idealny na kartę POP, TAK TAK. Simplus -90 zł. Wrodaw, tel. 
0609/35-62-83
TELEFON GSM BOSCH 529 na gwarancji - 200 zł. Oleśnica,
tel. 071/314-33-73.0603/23-4549
TELEFON GSM BOSCH 608, - 50 zł. Wrocław, tel.
0501/62-44-76
TELEFON GSM BOSCH 909 DUAL stan idealny, podświetla
nie na niebiesko, ładowarka, - 400 zł lub zamienię. Bielawa, 
tel. 0604/88-07-04
TELEFON GSM BOSCH 909 DUAL S niebieskie podświetle
nie, bez SIM locka, - 380 zł lub zamienię na zestaw .Wagi TV  
lub .Cyfry+’ , ♦ dopłata. Boguszów-Gorce, tel. 074/845-32-80, 
0608/83-17-13
TELEFON GSM BOSCH 909 ład. sieciowa, menu w jęj. pol
skim, działa w sieciach Plus, Era, Idea, małe gabaryty, posa- 
ida terminarz - 220 zł/szt. Wrodaw, tel. 0503/36-38-35 
TELEFON GSM BOSCH 909 DUAL bez SIM locka. niebie
skie podświetlane, terminarz, menu po polsku, na gwarancji, - 
440 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0603/69-27-81 
TELEFON GSM DANCALL 2711 ERA, Tak Tak, ładowarka 
domowa, - 60 zł. Wrodaw, tel. 0503/79-74-97 
TELEFON GSM ERICSSON A1018S z zestawem słuchaw
kowym i akcesoriami, na gwarancji, SIM lock, ERA, zamienię 
an telefon Nokia 5110 z net monitorem lub Motorola, Alcateł 
Ot Easy DB. Jelenia Góra, tel. 0608/21-11-16 
TELEFON GSM ERICSSON A 1018S ładowarka stacjonar
na, 2-systemowy, bez SIM locka, kompozytor melodii, zega
rek, budzik, data, menu w jęz. polskim, stan b. dobry, dodatk. 
panel klawiatury, • 150 zł. Lutomia, woj. wałbrzyskie, tel. 
0605/93-94-26
TELEFON GSM ERICSSON A1018S ładowarka, klawiatura 
do SMS, etui skórzane, bez SIM locka, 2 panele, stan b. do
bry, - 160 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 354-20-81, 
0606/14-57-38
TELEFON GSM ERICSSON A 1018S stan b. dobry, klips, 
kalkulator, budzik itp., kpi. -140 zł, karta Pop stan konta 0 zł - 
25 zł. Wrodaw, teł. 071/363-99-73,0501/93-24-04 
TELEFON GSM ERICSSON A 1018S ̂ ładowarka siedowa + 
etui. bez SIM locka, dużo funkcji, stan b. dobry, -140 zł. Zielo
na Góra, tel. 0606/75-68-23
TELEFON GSM ERICSSON A  2018S nowy, nieużywany, na 
gwarancji, wybieranie głosowe, WAP, gry, dużo funkcji, bate
ria litowo-jonowa, SIM lock Ery, - 270 zł. Duszniki Zdrój, tel. 
0607/58-32-67.0608/07-35-97 
TELEFON GSM ERICSSON A  2218S z promocji. - 290 zł. 
Wrocław, tel. 0608/76-28-06
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S ład. siedowa, menu w 
jęz. polskim, bez SIM locka, WAP, wybieranie głosowe, zmien
ne panele, kompozytor melodii, pudełko, profile, stan dobry, • 
210 zł. Legnica, tel. 0604/71-0445 
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S z SIM lockiem Ery, stan 
idealny, 3 gry, bateria Li-jon, tydzień czuwania • 190 zł, bez 
SIM locka • 230 zł; w okolicy Opola. Niemodlin, tel. 
0501/40-79-86
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S na gwarancji, bez SIM 
locka, ładowarka, karta gwarancyjna, - 250 zł. Oława, tel. 
0601/19-01-01
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S dużo funkcji, na gwa
rancji, - 250 zł lub zamienię na Nokię 3210, w dobrym stanie. 
Wołów, tel. 0608/8044-51
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S ład. sieciowa, nowy, 
instrukcja, menu w jęz. polskim, na gwarancji, działa w sied 
Era, na kartę Tak Tak, wybieranie głosowe, internet, atrakcyj
ny wygląd, najnowszy model, obudowa kameleon, - 219 zł. 
Wrocław, tel. 0503/36-38-35
TELEFON GSM ERICSSON A 2681S gwarancja, mało uży
wany. - 350 zł. Wrodaw. tel. 0600/52-00-19 
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 bez ładowarki, bateria 
1000 mAh (4 dni bez ładowania), instrukcja, dwa pokrowce, 
stan dobry, - 40 zł. Głogów, tel. 076/83545-75.0600/13-09-92 
prosić Tomka
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 z SIM Lockiem Era - 
100 zł, Ericson R320S, bez SIM locka - 500 zł, Nokia 3210, 
bez SIM locka - 300 zł. Jawor, tel. 0603/84-85-36, 
0607/82-34-20
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 stan b. dobry, • 100 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/78440-35 lub 0600/16-56-34 
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 ERA GSM. mało używa
ny, stan idealny. -100 zł. Szklarska Poręba, tel. 0604/19-99̂ 65 
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 do Tak Taka. ładowar
ka. stan b. dobry, - 85 zł. Wrodaw. tel. 0502/95-87-28
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TELEFON GSM ERICSSON GF 768, - 180 zl. Jelenia Góra, 
tel. 0607/15-57-78
TELEFON GSM ERICSSON GF 768, - 190 zł. Lubin. tel. 
0604/96-86-78
TELEFON GSM ERICSSON GF 768, - 180 zł. Lubin, tel. 
0609/6441-91
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 ładowarka siedowa, 
polskie menu, bez SIM locka, idealny do Tak Tak i Simplus, 
mały, z klapką, folia na wyświetlaczu, stan b. dobry -160 zł. 
Św. Katarzyna, woj. wrocławskie, tel. 0609/39-09-76 
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 czerwony, niebieski, ład. 
siedowa, działa w sieciach Plus, Era, małe gabaryty, • 155 zł. 
Wrocław, tel. 0503/36-38-35
TELEFON GSM ERICSSON GZ 788 najwyższy model, bez 
SIM locka, stan b. dobry, - 410 zł lub zamienię na konsolę 
Sony Playstation. Leszno, tel. 065/543-32-89 
TELEFON GSM ERICSSON PH 388 ładowarka, z numerem 
(karta POP), kalkulator, zegar, budzik, stan dobry. -100 zł. 
Wrocław, tel. 0503/94-38-40
TELEFON GSM ERICSSON PH 388 - 30 zł. Wrodaw, tel. 
0501/&-26-5Ó
TELEFON GSM ERICSSON PH 388 ładowarka, stan dobry, 
z kartą POP, -100 zł. Wrocław; tel. 0503/94-3840 
TELEFON GSM ERICSSON PH 388 bez SIM lócka, karb 
Pop, Tak Tak, Simplus, ładowarka stacjonarna, stan b. dobry - 
100 zł. Wrodaw, tel. 071/342-64-35 
TELEFON GSM ERICSSON R 320S nie używany, na gwa
rancji, wybieranie głosowe, wibracja, gry, WAP, - 420 zł lub 
zamienię na telefon Panasonic GD90, GD50, + dopłata. Wro
cław, tel. 071/785-60-85
O  TELEFON GSM ERICSSON R 380S fabrycznie 

nowy, bez SIM locka, polskie menu, najwyższy 
model - 1.500 zł; Nokia 8210 • 1.100 zł, 7110 - 620 
zł, 6150 • 430 zł, 3310 - 470 zł, 3210 - 330 zł; Erics
son T28 s  - 570 zł, R 320s - 440 zł; Sony Z5 -1.150 
z ł Również skup i zamiana. Wrocław, tel. 
0501/47-704 7 80008341

TELEFON GSM ERICSSON R 380S nowy. bez SIM locka, 
menu w jęz. polskim, palmtop, internet, wszystkie możliwe 
funkcje, -1.500 zł. Świdnica, tel. 0605/55-78-78 
TELEFON GSM ERICSSON R 380S nowy, w pudełku. • 1.700 
zł. Świdnica, tel. 0503/01-67-62 
TELEFON GSM ERICSSON R 388S ładowarka domowa. 
ERA. Plus. - 70 zł. Wrodaw. tel. 0503/79-74-97 
TELEFON GSM ERICSSON S 868, • 150 zl. Wrodaw. teł. 
0607/18-20-01
TELEFON GSM ERICSSON T10S niebieski, klapka, wibra
cja, gwarancja, nie używany, z SIM lockiem Plus GSM, - 270 
zł lub zamienię na telefon Nokia 3210,5110. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 0603/11-61-82
TELEFON GSM ERICSSON T 10S, na gwarancji, wibracja, 
budzik, otwierana klapka, mały, stan idealny, mało używany, - 
235 zł lub zamienię. Kłodzko, tel. 0502/12-06-87 
TELEFON GSM ERICSSON T10S bez SIM locka, - 230 zł. 
Legnica, tel. 0606/14-0245
TELEFON GSM ERICSSON T10S żółty, stan idealny, wibra
cja, SIM lock Era, folia na wyświetlaczu, - 250 zł. Lubin, tel. 
0503/04-8646
TELEFON GSM ERICSSON T10S, SIM lock ERA. ładowar
ka, instrukcja, pudełko, klips, futerał, wibracja, prawie nowy, • 
250 zł. Małomice, tel. 0606/42-82-70 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S, - 210 zł. Oława, tel. 
071/31348-27,0502/63-69-04 
TELEFON GSM ERICSSON T10S żółty, bez SIM locka, menu 
od T18s, pudełko, instrukcja, zestaw słuchawkowy + Mitsubi
shi Trium Geo, gratis. • 300 zł. Wałbrzych, tel. 0608/03-59-95 
TELEFON GSM ERICSSON T10S bez SIM locka. - 260 zł. 
Wrodaw, tel. 0501/84-26-50
TELEFON GSM ERICSSON T10S z SIM lockiem. niebieski, 
instrukcja, ładowarka, pudełko, na gwarancji do końca maja 
2001 r.. stan idealny, - 270 zł. Wrodaw, tel. 071/788-15-92, 
0501/46-70-39
TELEFON GSM ERICSSON T 10S klapka, wibracja, data, 
zegarek, 2 ładowarki, klips, dod. zestaw słuchawkowy, stan 
idealny, • 230 zł. Wrocław, tel. 0607/18-20-26 
TELEFON GSM ERICSSON T10S zestaw głośno mówiący, 
klapka, wibracje, inne funkcje, ład. stacjonarna i samochodo
wa, stan idealny, - 235 zł. Wrodaw, tel. 0502/89-26-51 
TELEFON GSM ERICSSON T10S, bez ład., z SIM lockiem 
Plus, stan b. dobry, klips do paska, -175 zl. Wrodaw, tel. 
0501/47-34-23
TELEFON GSM ERICSSON T 10S ład. sieciowa, działa w
sieci Era, posiada wibracje, budzik, kalkulator, zegar, data, -
230 zł. Wrocław, tel. 0503/36-38-35
TELEFON GSM ERICSSON T10S, bez SIM locka. menu CD
T18 • 220 zł, Ericsson T28S, bez SIM locka, nowy • 510 zł.
Wrocław, tel. 071/783-7745,0503/99-06-99
TELEFON GSM ERICSSON T18S aktywna klapka, pudełko,
instr. i menu w j. polskim, ładowarka * 320 zł. Wrocław, tel.
0502/95-87-28
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy. SIM lock Idea, - 
530 zł. Brzeg. tel. 0501/72-35-77 
TELEFON GŚM ERICSSON T 20S nowy, na gwarancji, pu
dełko, - 580 zł lub zamienię Panasonic GD 92. Brzeg Dolny, 
tel. 0501/09-16-66
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, folia na wyświetla
czu w pudełku, wibracja, wybieranie głosowe, gry, sten ideal
ny, - 520 zł. Lubin, tel. 0503/02-44-32 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, Simlock Idea. - 550 
zł. Wrodaw. tel. 071/37241-12,0503/52-05-31 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy. pudełko, - 530 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-78-23
TELEFON GSM ERICSSON T 20S. - 450 zł. Wrodaw, tel. 
0604/07-6241
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, zapakowany, bez 
SIM locka, - 510 zł lub zamienię na Nokia 3310. Wrodaw, tel. 
0607/7447-34
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nieużywany, pudełko, - 
550 zł. „ tel. 0607/76-93-59
TELEFON GSM ERICSSON T 28S stan idealny, SIM lock 
Era, używany 1 mies., gwarancja, oryginalne opakowanie, 
kompletna dokumentacja, - 470 zł. Boguszów-Gorce, tel. 
0600/38-81-26
TELEFON GSM ERICSSON T 28S. - 350 zł. Adam Glazer, 
Bolesławiec, ul. Tysiądeda 30/5c 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S bez SIM locka. ładowar
ka, stan b. dobry, - 470 zl. Głogów, tel. 0607/71-12-13 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, w pudełku, czamy,
- 500 zł. Jawor, tel. 0602/11-38-80
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, nie używany, ku
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piony w salonie Ery, na gwarancji, folia na ekranie, • 550 zł. 
Lubin. tel. 0603/10-51-76
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, stan idealny, lad. 
siedowa, pokrowiec, pudełko, SIM lock Eryr - 550 zł. Lubin, 
tel. 0602/39-24-16
TELEFON GSM ERICSSON T 28S folia na wyświetlaczu, 
nowy, na gwarancji, pudełko, instr., wibracje, wybieranie gło
sowe, - 560 zł. Świdnica, tel. 074/640-74-95 po godz. 16, 
0608/27-34-15
TELEFON GSM ERICSSON T 28S bez ład., z SIM lockiem 
lub bez, - 450 zł. Świdnica, tel. 0604/07-6241 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S w pudełku, bez SIM loc
ka. - 550 zł. Wałbrzych, teł. 0608/03-59-95 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, pudełko, • 500 zł. 
Wrodaw, tel. 071/341-78-23
TELEFON GSM ERICSSON T 28S pudełko, folia na wyświe
tlaczu, na gwarancji, bez SIM locka - 500 zł. Wrocław, tel. 
0502/39-80-02
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, na gwarancji, - 500 
zł. Wrodaw, tel. 0604/96-40-88 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S z SIM lockiem Idea, wy
bieranie głosowe, ładowarka, • 450 zł. Wrocław, tel. 
0602/27-67-62
TELEFON GSM ERICSSON T 28S wibracja, wybieranie gło
sowe, SIM lock Era, - 450 zł lub zamienię na telefon Nokia 
3310. Wrocław, tel. 0608/1249-16 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy - 520 zł lub zamie
nię na Nokia. Żary, tel. 0602/25-89-14 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM niemieckie menu. -110 
zł. Bolesławiec, tel. 0504/94-77-50 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM. SIM lock Idea, łado
warka samochodowa, stan b. dobry, • 280 zl. Małomice, tel. 
0606/42-82-70
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TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM nowy, na gwarancji, 
wibracje, WAP, gry, - 290 zł. Siechnice, teł. 0501/80-46-68 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM nie zniszczony, na gwa
rancji, na kartę POP (ważna 8 miesięcy), ładowarka, • 250 zł. 
Wrocław; tel. 315-73-56
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA srebrny, nowy, 
bez SIM locka, • 350 zł. Legnica, tel. 0604/35-58-96 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA bez SIM locka. 
komplet, - 280 zł lub zamienię na inny , możliwość dopłaty. 
Oława, tel. 0606/40-71-37
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA ładowarka, in
strukcja, lekki, mały, zegarek, data, budzik, gry, wibracja, 2-sys- 
temowy, obsługuje kartę POP, • 290 zł. Siechnice, tel. 
0501/8046-62
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA nowy. bez SIM- 
locka, - 280 zł. Wrodaw, tel. 0604/89-37-72 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA na gwarancji, wi
bracja, notes, terminarz, gry, zegarek, data, przelicznik walut, 
kalkulator, internet, kalendarz, funkqe auto, karta POP, - 300 
zł. Wrodaw, tel. 0503/77-78-37 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM GALAXY bez SIM loc
ka, bez polskiego menu, • 220 zł. Strzegom, tel. 0503/02-24-93 . 
po godz. 19
TELEFON GSM MOTOROLA z radiem, od 150 zł. Legnica, 
tel. 0602/10-30-27
TELEFON GSM MOTOROLA 625 bez SIM locka. bogate 
menu, ładowarka, • 60 zł. Wrocław, teł. 0503/79-17-95 
TELEFON GSM MOTOROLA C 160 czamy, nowa bateria, 
pokrowiec, ładowarka - 80 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-73-86
TELEFON GSM MOTOROLA C 160 z pokrowcem i ładowar
ką, - 50 zł. Wrodaw, tel. 0601/75-20-85 
TELEFON GSM MOTOROLA C 160, - 80 zł. Wrodaw, tel. 
0607/18-20-01
TELEFON GSM MOTOROLA C 170 z SIM lockiem Idea. stan 
b. dobry, ładowarka, - 50 zł. Wrocław, tel. 071/327-96-96, 
0501/93-33-10
TELEFON GSM MOTOROLA CD 930 z SIM lockiem Era, na 
gwarancji, - 280 zł. Oława. tel. 071/303-29-25.0606/42-15-39 
TELEFON GSM MOTOROLA CD 930, - 210 zł. Wrocław, tel. 
0607/18-20-01
TELEFON GSM MOTOROLA D 160 cena 50 zł, Siemens A 
36 • 300 zł, Motorola M 3888, nowy, z SIM lockiem Plus GSM 
-140 zl. Jelenia Góra, tel. 075/714-10-27,0604/25-71-67 po 
godz. 16
TELEFON GSM MOTOROLA D 1625 bez SIM locka. bogate 
menu, dwie ładowarki - 50 zł. Wrocław, tel. 0503/79-17-95 
TELEFON GSM MOTOROLA D 520, • 120 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0607/15-57-78
TELEFON GSM MOTOROLA D 520 karta Simplus, ład. sie-

SKUP NOWYCH TELEF0N0W
ERICSSON T20 !................. 450 zt
ERICSSON R320................ 380 zt
NOKIA 3210 ....................... 320 zl
ALCATEL 501 .................... 400 zt
ERICSSON T 2 8 s ................ 470 zl
NOKIA 3310 ........................ 410 zt
oraz inne telefony z  promocji 0PW2774

I Wrocław i Kotlina Kłodzka 1
tel. 0-603 539 090
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ciowa, pokrowiec, stan b. dobry, - 100 zł. Lubin, tel. 
0608/55-54-29
TELEFON GSM MOTOROLA D 520 z SIM lockiem Plus. ła
dowarka, futerał, pudełko, stan b. dobry, • 135 zł. Wrocław, 
tel. 0604/59-34-71
TELEFON GSM MOTOROLA D 520 z aktywacją, -150 zł.
Zielona Góra. tel. 068/321-24-97
TELEFON GSM MOTOROLA M 3588 z SIM lockiem Idea.
stan dobry, ładowarka, - 140 zł. Środa Śląska, tel.
0501/62-44-98
TELEFON GSM MOTOROLA M 3588 srebrny, ładowarka, 
karta gwarancyjna, z SIM lockiem Idea -110 zł oraz karta 
startowa POP, łatwy numer, 10 zł na koncie + kupon uzupeł
niający 50 zł, nowa. oryginalnie zapakowana • 60 zł. Wrocław, 
tel. 0501/40-28-76
TELEFON GSM MOTOROLA M 3588 dual band, SIM lock, 
idealny do Simplusa, ładowarka, na gwarancji, menu w j. pol
skim, -100 zł. Wrocław, tel. 0602/34-15-79 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3588 srebrna, zadbana, 
książka gwarancyjna, ładowarka, - 130 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-28-76
TELEFON GSM MOTOROLA M 3688 z SIM lockiem Era, z 
klapką, stan idealny, -. 150 zł. Lubin, tel. 0503/04-86-46 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3688 ład. sieciowa, pudełko, 
instrukcja, aktywna klapka, działa w sieci Era, 2-systemowy, 
stan b. dobry, • 119 zł. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3688 bez SIM locka, stan b. 
dobry. -120 zł. Wrocław, tel. 071/783-77-45,0503/99-06-99 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3688 SIM lock, ERA, 2-sys
temowy. aktywna klapka, pudełko, ładowarka, instrukcja, ide
alny do sieci Tak Tak, pokrowiec, zestaw słuchawkowy; -100.. 
zł. Wrocław, tel. 0600/83-15-03 '
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 pokrowiec, karta Tak 
Tak, na koncie 30 zł, na gwarancji, instr. w jęz. polskim, • 230 
zł. Bukowina Sycowska, tei. 062/785-6542 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888, -120 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 0602/87-86-42
TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC limitowana wersja, 
z mocniejszą baterią, bez SIM locka, • 280 zł. Bolesławiec, 
tel. 0603/80-66-55
TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC ładowarka jiecio- 
wa, działa w sieciach Plus, Era, • 220 zL-Wrocław, tel. 
0503/36-38-35 .
TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC 130 pokrowiec, ła
dowarki - 420 zHub zamienię na inny. Świdnica, tel. 
0608/21-05-61
TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC 75 czarny, z wibra
cją, ładowarka, bez SIM locka, * 220 zł. Wrocław, tel. 
0603/33-36-66
TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC 80 wibracja, kom
plet ładowarek, instrukcja obsługi, stan b. dobry - 270 zł. Wro
cław, tel. 0605/57-78-93

’•  S K U P  - S P R Z E D A Ż  i  Z A M IA N A  I
S K U P  W S Z Y S T K I C H  M O D E LI T E L E F O N Ó W  

N O W Y C H  I U Ż Y W A N Y C H . P Ł A C I M Y  N A J W I Ę C E J ! ! !
j AKTYWACJE TAK-TAK, SlMPtUg, POPTANIE AKCESORIA

PEŁNA OFERTA 
(rów n ie ż  na  zam ów ien ie )

USUWANIE BLOKAD SIM-LOCK
(M O TO RO LA . NOKIA, SA G EM , S IEM EN S)

OŁAWSKA 25
tel. 071/341-85-60 

0-501 485 700
TELEFON GSM NOKIA 3210 srebrny panel, ładowarka do
mowa, d̂ziała w sieci Era, Plus, Idea, logo, dużo funkcji, • 270 
zł lub zamienię. Trzebnica, tek 071/387-08-90,0607/10-95-50 
TELEFON GSM NOKIA 3210 nie używany (gwarancja), pu
dełko, z SIM lockiem Era, ładowarka. - 380 zł. Wałbrzych, tel. 
0600/29-33-57
TELEFON GSM NOKIA3210 bez SIM locka, ładowarka, nowa
bateria - 280 zł lub zamienię na Siemens C35i. Wołów, tel.
0503/65-82-18 lub 071/389-44-35
TELEFON GSM NOKIA 3210, - 290 zł. Wrocław, tel.
0601/79-96-75
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, ładowarka, do
datkowy panel, futerał, - 270 zł. Wrocław, tel. 0607/32-97-68 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, menu w j. an
gielskim - 250 zł. Wrocław, tel. 0607/55-33-23 
TELEFON GSM NOKIA 3210 wibracja, 3 panele, gwarancja - 
350 zł lub zamienię, propozycje SMS-em. Wrocław, tel. 
0608/19-15-81
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, pokrowiec, bez SIM 
locka, net monitor, folia na wyświetlaczu,.- 330 zł: Wrocław, 
tel. 0603/52-9440 .
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, bez SIM locka, net- 
monitor, stan idealny, • 280 zł. Wrocław, tel. 0501/96-97-75 
TELEFON GSM NOKIA 3210 z ładowarką, pudełko - 320 zł. 
Wrocław, tel. 0603/43-33-37
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, instrukcja, - 250 zł. 
Wrocław, tel. 0502/95-87-28
TELEFON GSM NOKIA 3210 instrukcja, pudełko, ładowarka, 
20 zł POP, stan b. dobry, - 280 zł. Wrocław, tel. 071/334-54-33, 
0502/42-58-35
TELEFON GSM NOKIA 3210 nowy, folia na wyświetlaczu, 
bez SIM locka, - 340 zł. Wrocław, tel. 071/340-06-10 
TELEFON GSM NOKIA 3210 pudełko, ładowarka, pokrowiec, 
- 255 zł. Wrocław, tel. 0607/74-47-34

pokrowiec, kupiony w kwietniu b.r, • 470 zł.. Legnica, tel.
076/854-74-91,0602/39-88-14
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, na gwarancji, - 550 zł.
Legnica, tel. 0602/28-65-74
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, zapakowany, na gwa
rancji, I właściciel, wybieranie głosowe, - 460 zł. Legnica, tei. 
076/850-65-72,0600/30-67-82 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, pudełko, na gwarancji, z 
zestawem słuchawkowym + GSM Nokia 6110, mało używany, 
pudełko, futerał, - 460 zł. Legnica, tel. 0602/55-57-17 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy - 460 zł, Nokia 3210 - 310 
zł. Lubin, tel. 0604/96-86-78
TELEFON GSM NOKIA 3310, -4 5 0  -zL- Lubin, -tel.’ . 
0609/64-41-91
TELEFON GSM NOKIA 3310 ładowarka, pudełko, na gwa
rancji, folia na wyświetlaczu-,440 zł. Wrocław, tel. 
0501/44-85-8$,.,
TELEFON GSM NOKIA 3310 na gwarancji, stan bardzo do
bry, folia na wyświetlaczu, SIM lock Era, - 420 zł. Wrocław, 
tel. 0600/3949-21
TELEFON GSM NOKIA 3310 ładowarka, - 420 zł. Wrocław, 
tel. 0502/95-87-28
TELEFON GSM NOKIA 3310 ERA. Tak Tak, gwarancja, - 490
zł. Wrocław, tel. 0503/79-74-97
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, pudełko, nie używany,
na gwarancji, z SIM lockiem Era, fo lia ,530 zł. Wrocław, tel.
0604/59-34-71
TELEFON GSM NOKIA 3310 ład. sieciowa, stan b. dobry, 
działa w sieci Plus, wibracje, terminarz, - 380 zł. Wrocław, tel. 
0503/36-38-35
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, na gwarancji, ładowarka,
- 420 zł. Wrocław, tel. 0603/36-80-89
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy. zapakowany, bez SIM

TELEFONY KOMÓRKOWE, Wrocław, ul. Jedności Narodowej 110
SKUP, SPRZEDAŻ, ZAMIANA tel. 372-04-24, 0-503 33-33-82, 0-605 944 200

TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC 85 pudełko, łado
warka domowa, • 200 zł. Wrocław, tel. 0503/79-74-97 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 SHARK internet, bez 
SIM locka, 2-systemowy, ładowarka, instrukcja, -180 zł. Le
gnica, tel. 076/86640-70,0603/33-35-62 
TELEFON GSM MOTOROLAT2288 instrukcja obsługi, menu 
w jęz. polskim, ładowarka sieciowa, na gwarancji do 12.2001 
r., małe gabaryty, internet, atrakcyjny wygląd, -169 zł. Wro
cław, tel. 0503/36-38-35
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 gwarancja, -150 zł. 
Wrocław, tel. 0501/84-26-50
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 nowy, nie używany, na 
gwarancji, 2-systemowy, wap, - 210 zł. Wrocław, tel. 
0604/9146-26
TELEFON GSM MOTOROLAT 260 GPRS, -1.180 zł. Wro
cław. tel. 071/784-67-75.0605/61-99-88,0501/57-54-16 
TELEFON GSM MOTOROLA TIME PORT nowy, gwarancja, 
3-systemowy, wibracja, - 650 zł. Lubin, tel. 076/846-50-09 
TELEFON GSM MOTOROLA V 2288 stan idealny, gwaran
cja 6 mies., radio, WAP, kolorowe .skóry’ , SIM lock Idea, - 
220 zł. Wrocław, tel. 0605/4149-63 
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690, bez SIM locka, menu 
w jęz. polskim, -1.100 zł łub zamienię na inny. Chojnów, tel. 
0604/99-56-91
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 nowy, bez SIM locka, • 
1.150 zł. Wrocław, tel. 0605/934747 
TELEFON GSM NOKIA 1610 bez SIM locka, bez ładowarki, 
z instrukcją obsługi, pudełko, - 50 zł. Wrocław, tel. 347-65-23 
TELEFON GSM NOKIA 1611 z kartąSimplus lub bez, z oprzy
rządowaniem lub bez, - 200 zł. Strzelce Opolskie, tel. 
077/46141-58,0602/82-8748 
TELEFON GSM NOKIA 3110 stan idealny, ładowarka, bez 
SIM locka, -110 zł. Bielawa, tel. 0604/88-07-04 
Tń-EFON GSM NOKIA 3110 ładowarka, -140 zł. Wrocław, 
tel. 0607/18-20-01
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan b. dobry, bez SIM locka, 
ładowarka, pudełko, - 250 zł. Bielawa, tel. 0604/88-07-04 
TELEFON GSM NOKIA 3210 pudełko, na gwarancji, ład. sie
ciowa, bez SIM locka, idealny na kartę Simplus, POP, TakTak, 
- 280 zł. Gostyń, tel. 0603/0749-38 
TELEFON GSM NOKIA 3210 dodatkowy panel, pokrowiec, 
działa w sieci Plus, stan b. dobry, - 280 zł lub zamienię na 
Nokię 3310, z dopłatą - do 150 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/767-15-88,0603/27-63-95 
TELEFON GSM NOKIA 3210 2-systemowy, nowy, na gwa
rancji, z zestawem słuchawkowym, ład. samochodowa i sie
ciowa + GSM Motorola M 3588, • 500 zł lub zamienię na RO 
Audi, migomat 220 V, albo inne propozyc. Kąty Wrocławskie, 
tel. 071/316-51-74
TELEFON GSM NOKIA 3210. • 300 zł. Kłodzko, tel. 
0502/23-04-30
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez S)M locka. - 350 zł. Legni
ca, tel. 0602/28-65-74
TELEFON GSM NOKIA 3210 kompletny, działający w Plus
GSM, - 290 zł. Legnica, tel. 0601/94-67-32
TELEFON GSM NOKIA 3210 nowy, z ładowarką, w pudełku,
• 320 zł. Legnica, tel. 0605/96-26-55
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, stan b. dobry,
ład. sieciowa, - 310 zł. Lubań, tel. 0600/42-86-76,
0603/46-3143
TELEFON GSM NOKIA 3210 z SIM lockiem Plus, stan ideal
ny, - 280 zł. Lubin, tel. 0503/04-8646 
TELEFON GSM NOKIA 3210, - 300 zł. Lubin, tel. 
0609/6441-91
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan idealny • 390 zł. Oleśnica, 
tel. 071/314-33-73,0603/234 5 49 
TELEFON GSM NOKIA 3210 z SIM lockiem Era, na gwaran
cji, - 360 zł. Oława, tel. 071/303-29-25,0606/42-15-39 
TELEFON GSM NOKIA 3210 pudełko, instr., bez SIM locka, 
2 panele, 2 x ład., pokrowiec, • 300 zł lub zamienię na radio 
samochodowe. Polanica Zdrój, tel. 0607/83-06-86 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, trzy panele, pudeł
ko, - 320 zł. Strzegom, tel. 074/855-08-87,0607/41-55-31

TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, stan idealny, - 
280 zł. Wrocław, tel. 071/788-55-83,0501/94-29-26 
TELEFON GSM NOKIA 3210 pudełko, ładowarka, instrukcja, 
działa w każdej sieci, wgrane logo, Netmonitor. dodatkowe 
dzwonki, - 290 zł.~Wrocław, tel. 0600/36-02-24,0605/64-23-88 
TELEFON GSM NOKIA 3210 instrukcja, pokrowiec, gwaran
cja do 05.br., ładowarka, stan b. dobry, - 250 zł. Wrocław, tel. 
344-60-14

SKUP TELEFOHOW « 
KOMÓRKOWYCH t

SIEMENS C35 i  ........   380 zl
ERICSSON R320....................... 400 zl
NOKIA 3310 .........    420 zl
NOKIA 3210 ..............................  320 zl
AR IA ..........................................  270 zł

oraz inne Z promocji 
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Wrocław , ul. Pułaskiego  77 
tel. 071/342-33-80, 0-502 300 113

TELEFON GSM NOKIA 3210 działa w Plusie, pudełko, etui 
skórzane, - 270 zł. Wrocław, tel. 0601/77-61-54 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka sieciowa, pudełko, 
instrukcja, bez SIM locka, 2 panele, • 280 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 354-20-81,0606/14-57-38 
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan b. dobry, na gwarancji, - 
260 zł lub zamienię na C35, 3310, 61Ś0. Wrocław, tel. 
0602/87-8642

-TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, pudełko, folia na 
wyświetlaczu, - 300 zł. Wrocław, tel. 0607/76-04-81 
TELEFON GSM NOKIA 3210 z SIM lockiem sieci Era, pudeł
ko, ładowarka, stan idealny, możliwość usunięcia SIM locka - 
300 zł. Złotoryja, tel. 0502/62-87-92 
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan b. dobry, nowy, w sieci 
Era. - 320 zł. Żary, tel. 0608/59-65-31 
O  TELEFON GSM NOKIA 3310 cena • 270 zł/szt, 

Ericsson T 28s, cena • 300 zł/szt. i in n e . t e l.  
0504/86-50-05 81010361

TELEFON GSM NOKIA 3310 stan b. dobry, ładowarka, pu
dełko, gwarancja, - 470 zł. Bielawa, tel. 0604/88-07-04 
TELEFON GSM NOKIA 3310 stan b. dobry, - 420 zł. Bolesła
wiec, tel. 0502/99-18-61
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowa, na gwarancji, pudełko, 
ładowarka sieciowa, futerał z grubej skóry, SIM lock Plus, - 
470 zł. Bolesławiec, tel. 0603/80-66-55 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy. na gwarancji, z SIM loc
kiem Plus GSM, • 460 zł. Głogów, tel. 0603/63-93-70 po 
godz. 15
TELEFON GSM NOKIA 3310 na gwarancji, w pudełku, doku
mentacja, futerał, dodatkowy panel, stan idealny, mało uży
wany, • 460 zł. Jawor, tel. 0607/37-56-33 
TELEFON GSM NOKIA 3310 panel, .kameleon', etui skórza
ne, bez SIM locka. - 550 zł. Jelcz-Laskowice. teł. 0600/39-14-08 
TELEFON GSM NOKIA 3310, - 450 zł. Jelenia Góra, tel. 
0607/15-57-78
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy - 470 zł, Ericsson T 20s, 
nowy - 500 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/5042-03 
TELEFON GSM NOKIA 3310, - 500 zł. Kłodzko, tel. 
0502/23-04-30
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, na gwarancji, bez SIM
locka, • 400 zł. Legnica, tel. 0607/24-48-52
TELEFON GSM NOKIA 3310 stan b, dobry, na gwarancji,
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locka - 470 zł, Nokia 3310, bez SIM locka - 440 zł, 3210, bez 
SIM locka - 250 zł. Wrocław, tel. 071/783-7745,0503/99-06-99 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, pudełko, ładowarka, wy
bieranie głosowe, wibracja, • 450 zł. Wrocław, tel. 
0600/36-02-24,0605/64-23-88 
TELEFON GSM NOKIA 3310 pudełko, gwarancja, ładowar
ka, SIM lock Plus, - 440 zł. Wrocław, tel. 0609/6 -̂13-66 
TELEFON GSM NOKIA 3310 SIM lock ERA, ładowarka, in
strukcja, stan b. dobry, • 120 zł. Wrocław, tel. 354-20-81, 
0606/14-57-38
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowa, na gwarancji, bez SIM 
locka, - 460 zł. Wrocław, tel. 342-67-11,0501/94-75-89 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy. • 420 zł. Wrocław, tel. 
071/341-78-23
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, nie używany, - 420 zł. 
Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 0604/94-25-55 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, w pudełku, wybieranie 
głosowe, wibracje, alarm, kalendarz, gry, bez SIM locka, łado
warka, - 450 zł. Zgorzelec, tel. 0601/15-51-27 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy. - 450 zł. Zielona Góra, 
tel. 0607/20-31-90
TELEFON GSM NOKIA 3310 stan b. dobry, nowy, w sieci
Era, - 450 zł. Żary, tel. 0608/59-65-31
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, stan b. dobry, •
190 zł. Chocianów, tel. 0608/19-15-97
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka. ładowarka, cztery
panele, zestaw słuchawkowy, stan b. dobry, - 210 zł. Głogów,
tel. 0602/21-70-67
TELEFON GSM NOKIA 5110. - 200 zi. Jelenia Góra, tel. 
0607/15-57-78
TELEFON GSM NOKIA 5110 • 120 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
0503/66-72-25
TELEFON GSM NOKIA 5110 stan b. dobry, • 200 zł lub za
mienię na telefon Nokia 3310, Plus, z dopłatą. Lubin, tel. 
076/846-74-77
TELEFON GSM NOKIA 5110 SIM lock sieci ERA, ładowarka, 
dodatkowy panel, logo, używany 1,5 roku, stan b. dobry, moż
liwość wysyłki, -170 zł. Nowa Ruda, tel. 0608/72-75-44 
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, ładowarka, menu 
w jęz. polskim, stan idealny, -190 zł lub zamienię. Oława, tel. 
0606/40-71-37
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka. pokrowiec, stan 
b. dobry, bateria wibracyjna z 6110, - 240 zł. Opole, tel. 
0604/8547-03
TELEFON GSM NOKIA 5110 stan b. dobry, - 210 zł. Pacz
ków, tel. 0604/39-89-02
TELEFON GSM NOKIA 5110 ład., bez SIM locka, stan b. 
dobry, nowy, zapakowany, panel, • 210 zł. Świdnica, tel. 
0604/07-6241
TELEFON GSM NOKIA 5110 w bardzo dobrym stanie, rocz
ny, w pudełku, z instrukcją i ładowarką, - 230 zł. Świebodzice, 
tel. 0607/50-20-25
TELEFON GSM NOKIA 5110 + czerwony panel, z uszkodzo
nym wyświetlaczem, w całości lub na części • 150 zł, Nokia 
5110, panel, ładowarka samochodowa, zestaw słuchawkowy 
mini - 300 zł. Wałbrzych, tel. 0603/87-04-27 
TELEFON GSM NOKIA 5110, - 200 zł. Wrocław, tei. 
0600/28-82-79
TELEFON GSM NOKIA 5110, - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/322-59-30
TELEFON GSM NOKIA 5110 Instrukcja, ładowarka, pudełko, 
pokrowiec, SIM lock, kupiony w salonie, działa w Erze, stan b., 
dobry, - 220 zł. Wrocław, tel. 071/788-15-92 
TELEFON GSM NOKIA 5110 menu w j. polskim, ładowarka 
sieciowa, dodatkowy panel, gry, • 180 zł. Wrocław, tel. 
0603/31-70-82
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, menu w jęz. 
polskim, ład. stacjonarna, gry, kalkulator, skórzane etui, stan 
idealny, -190 zł. Wrocław, tel. 0607/18-20-26 
TELEFON GSM NOKIA 5110 działa w sieci Plus i Era, ład. 
sieciowa, proste menu, dod. panel, instrukcja, stan idealny, - 
190 zł. Wrocław, tel. 0502/89-26-51

TELEFON GSM NOKIA 5110 z pokrowcem, bez SIM locka, - 
170 zł. Wrocław, tel. 0603/43-33-37 
TELEFON GSM NOKIA 5110 atrakcyjny wygląd, imitacja 6110, 
2 panele, zegar, budzik, nowa bateria litowo-jonowa, wibra
cja, ładowarka sieciowa, • 230 zł. Wrocław, tel. 0607/65-78-86 
TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka, futerał, z SIM loc
kiem sieci Plus, - 200 zł. Wrocław, tel. 0607/47-39-51 
TELEFON GSM NOKIA 5110 pudełko, ładowarka, instrukcja, 
ERA i Plus, logo, netmonitor, - 190 zł. Wrocław, tel. 
0600/36-02-24,0605/64-23-88 
TELEFON GSM NOKIA 5110 pudełko, instrukcja obsługi, SIM 
lock Plus, ładowarka, pełny zestaw, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0502/64-30-34
TELEFON GSM NOKIA 5110 dodatkowy panel, ładowarka, 
zadbany, na gwarancji, razem z kartą Plus GSM, bogate menu, 
stan idealny, - 250 zł. Wrocław, tel. 0607/52-26-00 
'TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka. pokrowiec, ła
dowarka sieciowa, ładowarka samochodowa, - 230 zł. Wro
cław, tel. 0606/42-31-77
TELEFON GSM NOKIA 5110 stan b. dobry, bez SIM locka, - 
230 zł. Żary, tel. 0608/59-65-31 
TELEFON GSM NOKIA 5110,2000 r. 4 panele, 2 pokrowce, 
zestaw słuchawkowy, bez SIM locka, mało używany, stan b. 
dobry. - 200 zł. Głogów, tel. 0602/21-70-67 
TELEFON GSM NOKIA 5110, 3210 • do 350 zł. Wschowa, 
tel. 065/540*1346.0603/25-31-02 
TELEFON GSM NOKIA 5130 futerał, ładowarka, stan ideal
ny, bez SIM locka, -190 zł. Kłodzko, tel. 074/867-77-30 
TELEFON GSM NOKIA 5130 ładowarka, 2 panele, bez SIM 
locka, skórzany pokrowiec, cena 180 zł. Wrocław, tel. 
0503/51-90-28
TELEFON GSM NOKIA 6110, - 390 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
0502/65-86-01
TELEFON GSM NOKIA 6110 bez SIM locka, ładowarka, stan 
dobry, • 270 zł lub zamienię, możl. dopłaty. Oława, tel. 
0606/40-71-37
TELEFON GSM NOKIA 6110 zegar, budzik, kalendarz z no
tatnikiem, 3 gry, kalkulator, łącze na podczerwień, 6 różnych 
dzwonków dla grup w książce telefonicznej, zestaw słuchaw
kowy, - 330 zł. Opole, tel. 0606/97-79-94 
TELEFON GSM NOKIA 6110 .kameleon’ , w bardzo dobrym 
stanie, bez SIM locka, z ładowarką, • 350 zł. Świebodzice, tel. 
0607/50-20-25
TELEFON GSM NOKIA 6110 ład. sieciowa, bateria lito
wo-jonowa, NET monitor, podczerwień, stan dobry, - 270 zł. 
Wrocław, tel. 0609/28-53-91
TELEFON GSM NOKIA 6110 .kameleon’ , ładowarka, bateria 
li-jon (ultracienka), bez SIM locka, logo operatora, netmoni
tor, - 300 zł. Wrocław, tel. 0501/96-97-75 
TELEFON GSM NOKIA 6110 pudełko, instr. w jęz. polskim, 
pokrowiec, zestaw słuchawkowy, ładowarka, -~340 zł. Wro
cław, tel. 0601/77-51-91
TELEFON GSM NOKIA 6110 kameleon, ładowarka, pudełko, 
bez SIM locka - 330 zł. Złotoryja, tel. 0502/62-87-97 
TELEFON GSM NOKIA 6110 ładowarka, pokrowiec, dodat
kowy panel, brak menu w j. polskim, możliwość dowozu, bez 
SIM locka, • 200 zł. Żary, tel. 0608/27-93-35 po godz. 15 
TELEFON GSM NOKIA 6130 złącze na podczerwień, kalen
darz, 3 gry, dużo funkcji, ładowarka • 240 zł. Wrocław, tel. 
0504/93-38-68
TELEFON GSM NOKIA 6130 bez SIM locka, stan dobry, ła
dowarka sieciowa, futerał, • 170 zł. Wrocław, tel. 0502/83-64-03 
TELEFON GSM NOKIA 6150 ładowarka, bez SIM locka, - 
390 zł. Oleśnica, tel. 0605/10-30-17 
TELEFON GSM NOKIA 6150 bateria li-ion. polskie menu, ła
dowarka sieciowa, podczerwień, uchwyt samochodowy, fute
rał, pudełko, instrukcja, gwarancja, - 590 zł. Wrocław, tel. 
0603/99-98-77
TELEFON GSM NOKIA 6150, bateria Li-Jo, dwusystemowy, 
bogate menu po polsku, pudełko, ładowarka, instrukcja, • 450 
zł. Wrocław, tel. 0600/36-02-24,0605/64-23-88 
TELEFON GSM NOKIA 6210 bez SIM locka, - 900 zł. Brzeg 
Dolny, tel. 0602/30-32-26
TELEFON GSM NOKIA 6210 nowy, gwarancja 12 miesięcy, 
bateria, Li-Jon, ładowarka, wap, podczerwień, oprogramowa
nie na PC, wibracja, nowa, • 1.000 zł. Kłodzko, tel. 
0607/54-76-66
TELEFON GSM NOKIA 6210 bez SIM locka, kompletny, menu 
w jęz. polskim, instrukcja,. - 600 zł. Krosno Odrzańskie, tel. 
0503/79-38-32
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pierwszy wieżowiec 
od mostu Grunwaldzkiego

Tel: 071/321-97-78,0503 81 66 52
| skupujemy telefony uszkodzone |

TELEFON GSM NOKIA 6210 nowy, na gwarancji, SIM lock 
Era; stan idealny, -1.000 zł lub zamienię na tańszy, do 500 zł. 
Lubin, tel. 0608/65-78-89
TELEFON GSM NOKIA 6210 z SIM lockiem Plus, ładowarka, 
stan idealny, • 900 zł lub zamienię, możliwa dopłata. Oława, 
tel. 0606/40-71-37
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, wiad. obrazkowe, 
-1.090 zł. Trzebnica, tel. 0502/31-65-16 
TELEFON GSM NOKIA 6210 nowy, -1.020 zł. Wrocław, tel. 
0502/14-91-98
TELEFON GSM NOKIA 6210, - 1.150 zł. Wrocław, tel. 
071/784-67-75,0605/61-99-88,0501/57-54-16 
TELEFON GSM NOKIA 6210 2 szt., nowe, dużo funkcji, pod
czerwień, menu w jęz. angielskim. - 790 zł. Wrocław, tel. 
0603/39c39-59
TELEFON GSM NOKIA 6210 pudełko. • 900 zł. Wrocław, tel. 
071/341-78-23
TELEFON GSM NOKIA 7110, • 890 zł. Kłodzko, tel. 
0502/23-04-30
TELEFON GSM NOKIA 7110 na gwarancji, pudełko, kamele
on, port podczerwieni, stan idealny, - 750 zł. Lubin, tel. 
0607/77-57-35
TELEFON GSM NOKIA 7110 bez SIM locka, menu w jęz. 
polskim, ład. stacjonarna, • 700 zł lub zamienię na 8810 lub 
8210, inne propozycje. Pieńsk, tel. 0608/71-11-86 
TELEFON GSM NOKIA 7110 bez SIM locka, ładowarka, ba
teria Li-Jon, łącze podczerwieni, kalendarz i inne. pamięć 1000 
numerów - 660 zł. Trzebnica, tel. 0608/16-04-79 
TELEFON GSM NOKIA 7110 4-miesięczny, bez SIM locka, 
wibracja, kameleon, • 800 zł. Wrocław, tel. 0503/66-62-36 
TELEFON GSM NOKIA 7110 4 mies., bez SIM locka. wibra
cja, b. dużo funkcji, - 850 zł. Wrocław, tel. 0606/41-19-88 
TELEFON GSM NOKIA 7110 menu w jęz. polskim, stan b. 
dobry. - 750 zł. Wrocław, tel. 071/787-88-47,0501/47-70-48 
TELEFON GSM NOKIA 8110 .banan, matrix’ , pudełko, łado
warka, • 130 zł. Świebodzice, tel. 0607/50-20-25 
TELEFON GSM NOKIA 8210 bez SIM locka, - 930 zł. Jelenie 
Góra, tel. 0605/20-41-80
TELEFON GSM NOKIA 8210 bez SIM locka, kompletny, menu 
w jęz. polskim, instrukcja, nowy, • 800 zł. Krosno Odrzańskie, 
tel. 0503/79-38-32-
TELEFON GSM NOKIA 8210 bez SIM locka, ładowarka, star, 
idealny, - 900 zł lub zamienię na inny, możliwa dopłata. Oła
wa, tel. 0606/40-71-37
TELEFON GSM NOKIA 8210 stan b. dobry, menu w jęz. pol
skim, wibracja, wybieranie głosowe, podczeiwień, -1.050 zł. 
Strzegom, tel. 074/855-97-19,0603/77-29-94 -
TELEFON GSM NOKIA 8850 nowy, menu w jęz. polskim, stan 
idealny, bez SIM locka. niebieskie podświetlenie, - 1.580 zł 
lub zamienię. Wrocław, tel. 0501/29-46-45 
TELEFON GSM NOKIA 8850 używana, bez SIM locka, menu 
w języku polskim, ładowarka, - 1.700 zł lub zamienię na tele
fon Nokia 8210, Motorola V 3690. Wrocław, tel. 0607/77-93-56 
TELEFON GSM NOKIA 8850. • 1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/341-78-23
TELEFON GSM NOKIA 8850,2001 r. na gwarancji, bez SIM 
locka, -1.400 zł. Opole, tel. 0607/25-54-42 
TELEFON GSM NOKIA 8890 nowy, bez SIM locka, menu w 
jęz. polskim, 2-systemowy, - 1.700 zł. Wrocław, tel. 
0605/93-47-47
TELEFON GSM PANASONIC KX-FP 82 funkcja kopiowania, 
automat zgłoszeniowy, książka telef. na 50 numerów, polska 
homologacja i gwarancja, instrukcja w jęz. polskim, oryg. za
pakowany, nowy, nie używany, - 850 zł. Wrocław, tel. 789-09-74 
wieczorem, 0607/32-23-33
TELEFON GSM PANASONIC G450 ładowarka, pokrowiec. 
Sim Lock Plus, stan b. dobry, - 100 zł. Legnica, tel. 
0603/03-38-14
TELEFON GSM PANASONIC G450 SIM lock sieci Plus, ła
dowarka domowa i samochodowa, etui, stan b. dobry, -140 
zl. Wrocław, teł. 0608/81-68-22 
TELEFON GSM PANASONIC G450, - 80 zł. Wrodaw, tel. 
0501/62-44-76 *
TELEFON GSM PANASONIC G450 ładowarka, pokrowiec, 
bez SIM locka, • 130 zł. Wrocław, tel. 0608/70-87-49 po 
godz. 16
TELEFON GSM PANASONIC G520 stan b. dobry, ładowar
ka, -150 zł. Bielawa, tel. 0604/88-07-04 
TELEFON GSM PANASONIC G520 stan b. dobry, 1 mies. 
używany, na gwarancji, pokrowiec, wibracja + oryg. profesjo
nalny zestaw samochodowy, nowy. nie używany, instrukcja. 
Zielona Góra, tel. 0501/60-76-46 
TELEFON GSM PANASONIC GD30 na gwarancji - 250 zł. 
Bogatynia, tel. 075/773-84-95,0608/53-09-72 
TELEFON GSM PANASONIC GD30 nowy, etui, gwarancja 
rok, bez SIM locka, wibracja, animacja, pudełko, ładowarka
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ul. Poleska 48 (os. Kiełczowskie) 
tel. 071/324-11-14,0-605 957 797

sieciowa, z kartami SIM Plus, - 250 zł lub zamiana na inny. 
Wrocław, tel. 071/342-66-23,0607/83-00-69 
TELEFON GSM PANASONIC GD30 bez SIM locka, antena 
świecąca, stan b. dobry, ład. sieciowa, - 220 zł. Wrocław, tel. 
0503/71-11-60

-TELEFON GŚM PANASONIC GD30 stan idealny, ład. siecio
wa.'pudełko. wibracje, działa w sieci Eta, - 205 zł. Wrocław, 
tel. 0503/36-38-35
TELEFON GSM PANASONIC &D450 karta SIM Plus. usługa 
BB. • 170 zł. Bolesławiec, tel. 0504/94-77-50 
TELEFON GSM PANASONIC GD90. - 440 zł. Wrodaw. tel. 
0502/39-10-89 N ̂  ^
TELEFON GSM PANASONIC GD93 nowy. - liOOO zł, Wro
cław, tel. 0502/54-17-97
TELEFON GSM PHILIPS DIGA ładowarka, pokrowiec skó
rzany, bez SIM locka. stan dobry, - 90 zł. Wałbrzych, tel. 
0600/29-33-57

TELEFONY NA KARTY
J U Ż  O D  lO O  Z Ł  

OPOH724 Z E S T A W Y  
K A R T A  + T E L E F O N  O D  130 z ł 

Wrocław ul. Łokietka 4 (róg Drobnera}
tal. 322-B70S, 0501 81-83 07

TELEFON GSM PHILIPS GENIE lad. sieciowa, działa w sie
ciach Plus, Era, wybieranie głosowe, małe gabaryty, waga 90 
g - 260 zł. Wrocław, tel. 0503/54-94-42 
TELEFON GSM SAGEM Son Digital CHR. bez SIM locka. 
idealny do TAK TAK, Simplus, POP, wibracja, małe gabaryty, 
lekki, zestaw głośno mówiący, przelicznik walut, zegarek, bu
dzik, stoper, kalkulator, ładowarka, -160 zł lub zamienię. Kłodz
ko. tel. 0607/54-76-22 po godz. 16 
TELEFON GSM SAGEM MC 815 głośno mówiący, wibrator, 
roczny, nierysowany, dużo funkcji, małe gabaryty, ładowarka 
sieciowa, -130 zł. Wiązów, tel. 0605/05-93-66 
TELEFON GSM SAGEM MC 835 ładowarka stacjonarna, 
samochodowa, biurkowa, pokrowiec, w pudełku, instrukcja, 
gwarancja na telefon i baterię, wmontowany zestaw głośno 
mówiący, radio, menu w jęz. polskim, stan b. dobry, - 200 zł. 
Lutomia, tel. 0605/93-94-26
TELEFON GSM SAGEM MC 912 niebieski, w pudełku, łado
warka, 2-systemowy, z SIM lockiem Idea, stan b. dobry, -190 
zł. Legnica, tel. 0502/92-50-59 .
TELEFON GSM SAGEM MC 912 ładowark, 2-systemowy, SIM 
lock Idea, pokrowiec, instrukcja, menu w jęz. polskim, bateria 
wibracyjna, zestaw głośno mówiący, -190 zł. Lubsko, tel. 
0502/84-37-26
TELEFON GSM SAGEM MC 922 oraz Sagem MC 939, łado
warka, pudełko, -140 zł. Wrocław, tel. 0503/83-41-05 
TELEFON GSM SAGEM MC 939 bez SIM locka, futerał, - 
270 zł lub zamienię na Nokię 3210,3310, z dopłatą. Dzierżo
niów, tel. 0503/65-81-77
TELEFON GSM SAGEM MC 939, -190 zł. Kędzierzyn-Koź
le, tel. 0502/65-86-01

^KUPUJEMY TELEFONY
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Wrocław, ul. Dworcowa 9 
tal. 071/789-48-19 

0-501 778 896 
0-801 559 987

* PŁACIMY NAJLEPIEJ 
Wrocław uL Łokietka 4 (róg Drobnera)
teR. 322-97-05, 0501 S1-S3 57

TELEFON GSM SAGEM MC 939, bez SIM locka, menu w 
jęz. polskim, wibracja, gry, przelicznik walut, aktywna klapka, 
data, godzina, budzik, kalkulator, notes, kompozytor melodii, 
zestaw głośno mówiący, nowy model, atrakcyjny wygląd, - 240 
z ł, możliwość wysyłki. Opole, tel. 0503/58-40-65 
TELEFON GSM SAGEM RC 712 dwie ładowarki, pokrowiec, 
pudełko, instrukcja, stan idealny - 80 zł. Wrocław, tel. 
071/352-70-85,0609/49-96-44 
TELEFON GSM SAGEM RC 715 ładowarka domowa, pokro
wiec, pudełko, instrukcja, idealny na kartę Simplus, -180 zł. 
Kłodzko, tel. 0604/87-53-33
TELEFON GSM SAGEM RC 715, ładowarka stacjonarna,
2-systemowy, lekki, bogate menu, stan b. dobry, menu w jęz. 
polskim, -150 zł. Lutomia, tel. 0605/93-94-26 
TELEFON GSM SAMSUNG SGHN100, -1.150 zł. Wrocław, 
tel. 071/784-67-75,0605/61-99-88,0501/57-54-16
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TELEFON GSM SIEMENS A36, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0501/62-44-76
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, ładowarka, 
stan b. dobry, - 210 zł. Chocianów, tel. 0608/19-15-97 
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, świecąca an
tena, - 200 zł. Chojnów, teł. 0600/85-17-84 
TELEFON GSM SIEMENS C25 ładowarka domowa, pudeł
ko, instrukcja, nowy, • 180 zł. Kłodzko, tel. 074/647-09-65, 
0604/87-53-33
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, -180 zł. Lu
bin, tel. 076/846-74-77
TELEFON GSM SIEMENS C25 nie używany, bez SIM locka, 
ładowarka, futerał, instr. w jęz. polskim, - 250 zł. Lubin, tel. 
0602/17-48-60
TELEFON GSM SIEMENS C25 z SIM lockiem Era, na gwa
rancji, - 240 zł. Oława. tel. 071/303-29-25.0606/42-15-39 
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, komplet, w 
pudełku -170 zł, Nokia 3210, bez SIM locka, ładowarka - 300 
zł, Nokia 3310, nowy, z SIM lockiem lub bez - 480 zł lub za
mienię na inny, możliwa dopłata. Oława, tel. 0606/40-71-37 
TELEFON GSM SIEMENS C25 cena 180 zł. C35 - 290 zł. 
Nokia 3310 - 420 zł. 3210 - 280 zł, Ericsson T28s - 500 zl i 
inne lub kupię telefony. Świdnica, tel. 0604/12-85-13, 
0503/94-56-50
TELEFON GSM SIEMENS C25 czamy. bardzo dobry stan, 
bez SIM locka, ładowarka, zmienne obudowy. - 230 zł. Świe
bodzice. tel. 0600/34-15-72
TELEFON GSM SIEMENS C25 granatowy, bez Simlocka. fu
terał, ładowarka, - 220 zł. Wrocław, tel. 071/360-13-61. 
0503/01-57-76
TELEFON GSM SIEMENS C25 nowy, w pudełku, z ładowar
ką, - 450 zł. Wrocław, tel. 0602/81-72-73 
TELEFON GSM SIEMENS C25 stan b. dobry, działa w sieci 
Era, -180 zł. Wrocław, tel. 071/783-65-51 
TELEFON GSM SIEMENS C25. - 180 zł. Wrocław, tel. 
0607/30-63-97
TELEFON GSM SIEMENS C25 ład. sieciowa, działa w sie
ciach Plus, Idea, Era, -189 zł lub zamienię na inny. Wrocław, 
tel. 0503/36-38-35

SKUP • SPRZEDAZ \
TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 

NOWYCH I UŻYWANYCH 
• akcesoria • serw is « karty startowe •

OP0115S8
Wrocław, „Hala Strzegomska” BIS, 

sto isko  83, ul. Strzegomska 208 
tel. 373-64-68 w. 383, 373-65-95 w. 383 

0-604 222 759, 0-609 475 474 11

TELEFON GSM SIEMENS C25, - 210 zł. Wrocław, tel. 
0607/18-20-01
TELEFON GSM SIEMENS C25I uszkodzony wyświetlacz. •
140 zł. Wrocław, tel. 0502/39-10-89
TELEFON GSM SIEMENS C30. - 480 zł. Wrocław, tel.
071/784-67-75,0605/61-99-88,0501/57-54-16
TELEFON GSM SIEMENS C35I, - 350 zł. Bolesławiec, teł.
0504/94-77-50
TELEFON GSM SIEMENS C35ł bez SIM locka. -170 zł. Gło
gów, tel. 0603/63-93-70 po godz. 15 
TELEFON GSM SIEMENS C35I ład. sieciowa i samochodo
wa, pudełko, instrukcja, pokrowiec, z zestawem słuchawko
wym, bez SIM locka, - 470 zł. Janówka, tel. 074/810-33-63 
TELEFON GSM SIEMENS C35I pudełko, ładowarka, stan b. 
dobry, bez SIM locka, - 360 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
TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy - 370 zł, Siemens C-25, 
uszkodzona bateria -150 zł. Lubin, teł. 0604/96-86-78 
TELEFON GSM SIEMENS C35I, - 380 zł. Lubin, tel. 
0609/6441-91
TELEFON GSM SIEMENS C35I na gwarancji, dużo funkcji, 
w pudełku, ładowarka, instrukcja, stan b. dobry, - 310 zł. Lu
bin, tel. 0600/24-18-97
TELEFON GSM SIEMENS C35I z ładowarką i pokrowcem, 
na gwarancji, stan b. dobry, • 500 zł. Nadołice, gm. Czernica, 
tel. 0602/51-82-12 , .
TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy, ładowarka, instr., bez 
SIM locka, - 380 zł lub zamienię. Świdnica, tel. 074/640-74-95 
po godz. 16,0608/27-34-15
TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy, nie używany, kupiony 
w 04.2001 r, - 370 zł. Wałbrzych, tel. 0602/17-71-36 
TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy, ładowarka, w pudeł
ku, instrukcja obsługi, mało używany, na gwarancji, z SIM loc
kiem Idea, • 350 zł. Wrocław, tel. 0502/50-38-29 
TELEFON GSM SIEMENS C35I pudełko, gwarancja, pokro
wiec, cena 370 zł. Wrocław, tel. 0606/81-24-53 
TELEFON GSM SIEMENS C35I gwarancja, ładowarka, pu
dełko, skórzane etui, z SIM lockiem Era, stan b. dobry, - 370 
zł. Wrocław, tel. 321-26-45 po godz. 19,0602/28-50-11 
TELEFON GSM SIEMENS C35I stan idealny, pudełko, instruk-

KABLE PC-KOM
(p e ł n y  w y b ó r )  

O PRO G R AM O W ANIE  N A  CD  
(w szy stk ie  m od e la  te le fo nó w ) 

OP011731 ' R Ó W NIEŻ W YSYŁK A !
Wrocław ul. Łokietka 4 (róg
tei. 322-97-05, 0501 
c o p c . o m O p o c g t ^ . o n * t . p l
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cja, bez SIM locka, karta POP aktywna, - 310 zł. Wtocław, tel. 
0604/96-40-88
TELEFON GSM SIEMENS C35I ładowarka, instrukcja, pu
dełko. - 300 zł. Wrocław, tel. 0502/95-87-28 
TELEFON GSM SIEMENS C35I bez SIM locka, internet, no
tatnik, kalkulator, gry, zegarek, pudełko, ładowarka, na gwa
rancji, - 300 zł. Wrocław, tel. 0602/27-67-62 
TELEFON GSM SIEMENS C35I mały, bogate menu. akumu
lator z wibracją WAP, dostęp do sieci, animacje, • 350 zł. 
Wrocław, teł. 0603/07-30-63
TELEFON GSM SIEMENS C35I na części, • 150 zł. Wrocław,
tel. 071/783-77-45,0503/99-06-99
TELEFON GSM SIEMENS C35I bez SIM locka. niebieski
wyświetlacz, używany 2 mies. - 300 zł. Zgorzelec, tel.
0601/15-51-27
TELEFON GSM SIEMENS C35i stan b. dobry, - 320 zł. Bole
sławiec, tel. 0502/99-18-61
TELEFON GSM SIEMENS M35I nowy, w pudełku, bez SIM 
locka, ładowarka, instrukcja, kpi. uszczelek, zestaw słuchaw
kowy, z kartą Tak-Tak, cena - 500 zł lub zamienię na nowy 
telefon GSm Nokia 3310, w pudełku. Lubin, teł. 0600/14-20-36 
TELEFON GSM SIEMENS M35I nowy, żółty, z SIM lockiem 
Era, - 450 zl. Szlichtyngowa, woj. leszczyńskie, tel. 
0608/01-82-60
TELEFON GSM SIEMENS M35I nowy, nie używany, stan ide
alny, w pudełku, na gwarancji, • 570 zl. Wrodaw, tel. 342-21-09 
TELEFON GSM SIEMENS M35i 4 szt,-200 zł/szl Wrocław, 
tel. 071/788-99-54 prosić Jacka 
TELEFON GSM SIEMENS S10 stan b. dobry -180 zł. Strze
lin, tel. 071/392-17-41,0503/01-39-29 
TELEFON GSM SIEMENS S11, - 70 zł. Wrocław, tel. 
322-73-68 .
TELEFON GSM SIEMENS S11 kolorowy wyświetlacz, etui. 
menu w jęz. polskim, ładowarka, z SIM lockiem Idea, -110 zł. 
Wrocław, tel. 0601/77-51-91
TELEFON GSM SIEMENS S25 bez SIM locka. komplet. - 
160 zł lub zamienię na inny, możliwość dopłaty. Oława, tel. 
0606/40-71-37
TELEFON GSM SIEMENS S35I, - 850 zł. Wrocław, tel. 
071/784-67-75,0605/61-99-88,0501/57-54-16
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tel. 071/ 341 92 95
TELEFON GSM SIEMENS S35i stan b. dobry, bez SIM loc
ka. - 350 zł. Żary. tel. 0608/59-65-31 
TELEFON GSM SIEMENS S6 stan b. dobry. - 60 zł. Bielawa, 
tel. 0604/88-07-04
TELEFON GSM SIEMENS S6 stan b. dobry, pokrowiec, ła
dowarka, etui, obsługuje kartę Tak Tak, -100 zł. Krzemienie
wo, tel. 065/536-02-32
TELEFON GSM SIEMENS S6 na części, uszkodzone blaszki 
odczytujące kartę SIM, - 20 zł. Oława, tel. 071/313-64-70 po 
godz.20
TELEFON GSM SIEMENS S6 stan dobry, z SIM lockiem Era. 
futerał, brak ładowarki, - 30 zł. Wrocław, tel. 0502/83-64-03 
TELEFON GSM SIEMENS S8 bez SIM locka, pokrowiec, ład. 
sieciowa, - 75 zl. Wałbrzych, teł. 071/789-63-86 
TELEFON GSM SONY CMD C1 SIM lock Era. ładowarka 
domowa, karta TAK TAK, stan b. dobry, -150 zł. Niemodlin, 
tel. 0607/80-76-25
TELEFON GSM SONY CMD C1 ładowarka sieciowa, w pu
dełku, instrukcja, -150 zł. Wrocław, teł. 0608/21-30-18 
TELEFON GSM SONY CMD C5. bez SIM locka. wibracke, 
różne funkcje, grafika 3D, - 270 zł. Legnica, teł. 076/850-65-72, 
0600/30-67-82
TELEFON GSM SONY CMD C5 bez SIM locka, stan idealny, 
- 320 zl lub zamienię na inny. Lubin, tel. 0607/39-63-74 
TELEFON GSM SONY CMD C5 ładowarka, pudełko, instruk
cja, bez SIM locka, - 250 zł. Zielona Góra, teł. 0607/20-31-90 
TELEFON GSM SONY CMD Z5 nowa, bez SIM locka, menu 
w jęz. polskim, -1.350 zł. Wrocław, tel. 0605/93-47-47 
TELEFON GSM SONY CMDX 2000 bateria Li-lon, nowy. duży 
wyświetlacz, menu w jęz. polskim, stan b. dobry, -150 zł. 
Wrocław, tel. 0502/21-19-90
TELEFON GSM TEUTAL GM 220E ładowarka, pudełko, in
strukcja, etui, SIM lock Plus, - 110 zł. Wrocław, tel. 
0608/81-68-22

^  AKCESORIA
do telefonów GSM 

OP011730 N A J L E P S Z E  C E N Y  
^ i.M . sam. 18 zł., stacjonarna od 35 zł., futerały 15 zł.
Wrocław uL Łokietka 4 (róg Drobnera)
tola 322-97-05. 0501 81-83 57

TELEFON GSME MOTOROLA T 2288 SHARK ładowarka 
domowa, 2-systemowy, - 200 zł. Wrocław, tel. 0503/79-74-97 
TELEFON ISDN OLYMPIA, • 500 zł. Opole, teł. 0602/88-92-06 
O  TELEFONY GSM skup, sprzedaż, zamiana, komis, 

usuwanie SIM locka, serwis telefonów GSM, ko* 
rekty liczników sam., uruchamianie kodowanych 
radioodbiorników samochodowych. PHU „DJ 
KOM”, Legnica, ul. Zamkowa 2, tel. 0501/55-98-81, 
0602/66-96-15 84014931

TELEFONY art-BM s.c. ul. Krasińskiego 32 Wrociaw

KOMÓRKOWE ” sH

na gwarancji • na telefon GSM Nokia 6130 lub 3210, stan 
obojętny. Wrocław, tel. 0504/93-38-68 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 • na Nokię 3310, 
nowy, + dopłata., tel. 0603/12-38-26 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, bez SIM- 
locka. logo - zamienię na Nokię 3310, .Siemens C35i, możl. 
dopłata lub inne propozycje. Trzebnica, tel. 071/387-08-90, 
0607/10-95-50

TELEFONY GSM: ERICSSON PH 768 żółty z czarnymi ran
tami, stan dobry, bez SIM locka, ładowarka sieciowa + etui - 
180 zł lub zamienię na Nokie 5110, Panasonic GD30, Motoro
le V2288, Sony C5. inne tańsze + dopłata, działające w sieci 
Plus lub bez SIM locka - 180 zł. Paweł, Wrocław, tel. 
0607/72-07-16
TELEFONY GSM: MOTOROLA M 3888 Era -150 zł. Moto
rola M 3688, Era • 140 zł, Motorola D 520, Plus • 120 zł, Sony 
CMD-C1, Era - 200 zł. Sony CMD-C1. bez SIM locka - 200 zł. 
Sagem RC 712, Plus • 90 zł, Alcatel OT Max, Era -160 zł, 
Alcatel OT Club+, Era -100 zł. Jawor, tel. 0603/84-85-36. 
0607/82-34-20
TELEFONY GSM: NOKIA 3210 nowy. 2-miesięczny. SIM lock 
Plus, w pudełku, stan idealny - 320 zł, Nokia 3210, SIM lock 
Era, w pudełku - 270 zł, Nokia 6110 .kameleon', bez SIM loc
ka, zestaw słuchawkowy, ładowarka samochodowa - 330 zł. 
Opole, tel. 0606/97-79-94
TELEFONY GSM: NOKIA 3210 ładowarka, instr. w jęz. pol
skim, 2 panele, stan dobry • 250 zł; Siemens C25, ładowarka, 
stan idealny - 200 zł; Mitsubishi Trium Aria, ładowarka, instr. 
w jęz. polskim, na gwarancji - 290 zł; Ericsson PH 388, -100 
zł. Wrocław, tel. 0503/94-38-40 
TELEFONY GSM: NOKIA 3210 bez SIM locka • 340 zł, 5110 
- 230 zł i Nokia 3310, nowy, bez SIM locka - 560 zł, Ericsson 
T10 s, nowy, bez SIM locka - 340 zł, A 1018s -165 zł, Motoro
la T 2288 Shark - 250 zł oraz V 2288, bez SIM locka - 250 zł, 
Siemens C35 - 440 zł i C25, - 250 zł. Wrocław, tel. 387-13-75, 
0606/77-92-47
TELEFONY GSM : NOKIA 8850 - 1.600 zł. 8210 - 980 zł. 
6210 - 960 zł. Ericsson T 28s - 540 zł. T 20s - 520 zł, Panaso
nic GD 93 - 780 zł. Motorola V 3690 - 980 zł. Nokia 7110 - 660 
zł, 3310 - 500 zł, Ericsson R 320s - 420 zł, Siemens A36 - 260 
zł, karty startowe, nowe: POP - 40 zł, Simplus - 55 zł, Tak Tak 
• 90 zł, możliwe zamiany. Wrocław, tel. 0501/29-46-45 
TELEFONY GSM: SAGEM MC 912 komplet, w pudełku, bez 
SIM locka - 210 zł, Nokia 3110, bez SIM locka -150 zł. Bosch 
608, bez SIM locka -110 zł, Ericsson GA 628, komplet -120 
zł. Nokia 8110, bez SIM locka -160 zł. Dancall, z SIM lockiem 
Era, komplet pudełko • 90 zł, Nokia 1610, - 60 z ł, końc. mocy 
Ericsson T 28$ -100 zł, Siemens S6 - 70 zł. Wrocław, teł. 
0501/80-52-69
TELEFONY GSM: SIEMENS A36 z SIM lockiem Era, nowy. 
na gwarancji, kpi. - 300 zł, Siemens C35i, bez SIM locka, 2 
mies., stan idealny, pokrowiec, ładowarka samochodowa i sie
ciowa - 360 zł. Nokia 3210, stan idealny, bez SIM locka, łado
warka samochodowa, pokrowiec - 300 zł lub zamienię na No
kia 5110 ♦ 50 zł. Jelenia Góra, tel. 075/714-10-27, 
0604/25-71-67 po godz. 16
TELEFONY GSM: SIEMENS C25 ładowarka, stan idealny, z 
SIM lockiem Era • 200 zł, Nokia 3210, instrukcja, ładowarka, 
bez SIM locka, 2 panele, stan dobry, z kartą POP - 280 zł, 
Ericsson PH 388, ładowarka, z kartą POP -100 zł, Mitsubishi 
Trium Aria, ładowarka, na gwarancji - 290 zł. Wrocław, teł. 
0503/94-38-40
TELEFONY GSM: SIEMENS C35I używany 2 mies., bez SIM 
locka, ładowarka samochodowa i sieciowa, pokrowiec, w pu
dełku - 360 zł, Motorola D 160 - 50 zł. Motorola M 3888, nowy. 
Plus GSM -150 zł, Nokia 3310, nowy, bez SIM locka - 440 zł. 
Siemens A 36. nowy • 300 zł. Jelenia Góra, tel. 075/714-10-27. 
0604/25-71-67 po godz. 16

^ S E R W IS  GSM
OP011729 • " ■ U W U - O O t B *  

t.l. 322-97-05, (~“ y“ kl* H*0**'*’
0 5 0 1  8 1 - 8 3  5 7  * WSZELKIE NAPRAWY
0 5 0 2  5 7 - 8 7 - 8 5  (w y św ie t la c z e  itp .)
W ro cław  ul. Ł o k ie t k i  4 (róg Drobnera)

O  USUWANIE SIM LOCKÓW z  telefonów komórko- 
wych, wgrywanie logo, melodyjek. Ceny od 20 zł. 
Wrocław, tel. 071/352-30-97, 0503/66-96-49 
02021731

WYŚWIETLACZ DO TELEFONU SAGEM 912/922, nowy, - 
80 zł. Wrocław, tel. 0607/60-99-42 
WYŚWIETLACZE DO TELEFONU Nokia 3210 - 65 zł. Nokia 
5110 - 55 zł, wymiana - 5 zł. Wrocław, tel. 0501/96-97-75 
ZAMIENIĘ TELEFAKS PHILIPS MAGIC VOX nowy model, 
na papier formatu A4. na telefon GSM Nokia 3310 lub inne 
propozycje. Wrocław, tel. 0503/85-22-47 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ERICSSON A  2618S z ładowar
ką* na Nokię 3210. Wrocław, teł. 0600/22-32-84 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S - na Samsung 
SGH-2400, nowy, bez SIM locka lub inny w podobnej cenie. 
Wałbrzych, tel. 0608/03-59-95
ZAMIENIĘ TELEFON GSM MOTOROLA (2 sztuki) - na de
koder .CYFRA+'. Wrocław, teł. 0603/29-93-37 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM MOTOROLA SHARK najnowszy 
model, internet, budzik, kalkulator, 3 gry, mały, czamy, nowy,

SKUP, SPRZEDAZ, ZAMIANAN 
NAPRAWA

TELEFONÓW 
G S M  OPOO“93

NAJATRAKCYJNIEJSZE CENY  
NOKIA 3310 ■ 430 zl 

ERICSSON T28S ■ 520 zl
u suw an ie  SIM  locka , k o d u  apara tu  i inne

możliwy dojazd
tel. 0-603 049 400, 0-503 939 490

ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, nowy
panel, ładowarka, na telefon Ericsson T 28S, bez SIM locka, z
dopłata. Wrocław, tel. 0607/06-94-74
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 i 7110, na Nokię
6210, nową na gwarancji, menu w jęz. polskim. Wrocław, tel.
071/338-02-78.0601/67-73-07
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIMIocka - na
Nokię 3310, Ericsson T 28s lub inny. Wrocław, tel.
0501/98-75-85
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 gwarancja, folia na 
wyświetlaczu - na telefon Philips Ozeo, Siemens C 35i, Alca
tel 501. Nokia 3220. Lubań. tel. 0607/24-18-73 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy. z SIM loc
kiem sieci Plus - na GSM Ericsson T 28s. Ostrów Wlkp., tel. 
0603/49-99-70
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 na Nokia 3210 * 
250 zł. Wrodaw. teł. 071/783-77-45,0503/99-06-99 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, ła
dowarka, używany 3 miesiące - na Nokię 3210, 3310, Sie
mens C35i, bez SIM locka, z dopłatą. Wrocław, tel. 
0603/1842-13
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SAGEM RC 715 ładowarka sta
cjonarna, samochodowa, pokrowiec, pudełko+karta Tak-Tak, 
40 zł na koncie +10 darmowych SMS-ów +100 zł dopłaty • na 
Nokię 3210, bez ładowarki. Trzebnica, tel. 0601/41-82-54

^ .S A L O N  TELEFONÓW
KO M Ó R K O W Y C H

MAMY CZEGO Cl POTRZEBA___
WIEMY CZEOO C l POTRZEBA... 
fM ą / la p s z e  c e n y  w  m / a t f e / a

Wrocław uL Łokietka 4 (róg Drobnera) 
fol. 322-97-05, 0501 81-83 57

ZAMIENIĘ TELEFON GSM SIEMENS M35I granatowo-żół- 
ty, stan idealny, na ten sam model w ciemnym kolorze. Lubań, 
tel. 0602/85-67-19
ZAMIENIĘ TELEFONY GSM (2 sztuki) - na dekoder .Cyfra*’ 
lub .Wizja TV. Wrocław, tel. 0603/29-93-37 
ZESTAW GŁOŚNO MÓWIĄCY do telefonu Motorola Time- 
port 250,260 itp., profesjonalny, oryginalny, nowy, gwarancja,
- 400 zł. Wrocław, tel. 0603/99-98-77
ZESTAW GŁOŚNO MÓWIĄCY do telefonu Sagem „protT kpi,
- 70 zł. Wrocław, tel. 071/353-52-36 lub, 0604/29-14-41 
ZESTAW SŁUCHAWKOWY do telrfonu Ericsson 688, 628. 
768. T10S, -10 zł. Niemodlin, tel. 0607/80-76-25 
ZESTAW SŁUCHAWKOWY do telefonu Nokia 3210, nowy. - 
25 zł. Wrocław, tel. 0501/97-96-25
ZESTAW SŁUCHAWKOWY do telefonów Nokia 3210.3310, 
5110,6110, stan idealny. - 20 zł. Wrocław, tel. 0501/96-97-75

SKUP • SPRZEDAZ >
TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

NOWYCH 1 UŻYWANYCH 
• akcesoria • serw is • karty startowe •

OPOH586
Wrocław, ul. Ruska 49 

tel. 344-12-20 
0-604 222 759, 0-609 475 474
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SIM LOKI
Tel: 071/783 69 39:0503 91 66 52

W-w, ul. Swobodna 41 
codz. od 10.00 do 18.00

mmmm
skupujemy telefony uszkodzone 

SERWIS TELEFONÓW GSM
-  2 5Pokrowce skórzane 

Ładowarki sam och.
A n te n k id o te le f  o n ó w - 2 5  .......
Uchwyt magnetyczny - 35 k a r ty  z  numerem (nowe) ju ż  od 85

WYŚWIETLACZE Z WYMIANĄ
NOKIA 5110 - 95 z#
NOKIA 3210 - 1 50 zł
ERICSSON 768 - 10O z*
ERICSSON T l O - 140 z*
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WYPOSAŻENIE BIUR, MIESZKAŃ, 
SKLEPÓW I GASTRONOMII

F IL T R Y  
DO WODY

O  ALARMY DO SKLEPÓW, DOMÓW, GARAŻY - bo- 
gata oferta: centrale alarmowe od 130 zł, czujniki 
- 55 zł, syreny • 45 zł, szyfratory • 99 zł oraz powia
domienia telefoniczne i radiowe, akumulatory, sy
gnalizatory, zdalne sterowanie bram itd. Pomoc w 
zestawieniu systemu, kosztorys, instalacja Sprze
daż także wysyłkowa, gwarancje, rachunki. NAJ
NIŻSZE CENY - SPRAWDŹ, Wrocław, e-ma- 
ir.imr@go2.pl, tel. 071/343-48-14, 0601/73-75-30 
01025261

O  IMPORTOWANY NOWY TANI SPRZĘT AGD do 50% 
ceny: zmywarki, pralki, lodówki, kuchenki gazowe 
i elektryczne, duży wybór grzejników gazowych na 
olej opałowy I grzejniko-kuchni. OKAPY KUCHEN
NE ze stali szlachetnej, B. DUŻY WYBÓR. Zapra
szamy w godz. 10-18, w sobotę 10-15. Wrocław, ul. 
Glebowa 4 (boczna Borowskiej, za wiaduktem ko
lejowym 60 m2 w lewo). Tel. 071/373-06-74 lub 
0501/51-86-90 01023491

A D I fT Y I f  A C H Ł O D N I C T W O  
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OFERTA SPECJALNA: OPOl 13731
GONDOLA MROZNICZAl

GM 200 (mrożonki) BYFUCH-gwaranga |
ZA TR U D N IM Y  P R ZED S TA W IC IELI H A N D LO W Y C H  
W-w, ul. Rychtalska 10-14, tel. 071/329-11-69

AUTOMAT DO LODÓW, - 2.500 zł. Świebodzice, lei. 0741
854-09-56 po godz. 16
AUTOMAT DO LODÓW GAŁKOWYCH slan dobry, ■ 3.000 zl. 
Lubsko, tel. 068/372-03-77
AUTOMAT DO LODÓW GAIKOWYCH mały, - 2.700 zl. Wojcie
szów, tel. 075/713-52-81,0603/98-34-50 
AUTOMAT DO LODÓW WŁOSKICH 2 Komory. 3 spusty, chlo- 
dzony powietrzem, wym. 150*50 x 60 cm, - 1.800 zł. Krotoszyn, 
teł. 062/722-94-85
AUTOMAT DO LODÓW WŁOSKICH TAYLOR stan dobry, nie 
zniszczony, małe gabaryty, - 1.200 zl. Radwanice, tel. 071/ 
311-76-78
AUTOMAT DO LODÓW WŁOSKICH CAPRIGIANI stan b. dobry, 
-15.000 zl. Zielona Góra, tel. 0502/28-88-92 
AUTOMAT DO LODÓW WŁOSKICH, 1995 r. prod. niemieckiej, 
stan b. dobry, • 3.700 zł. Świebodzice, tei. 074/854-32-96 
AUTOMAT DO NAPOI GORĄCYCH DA7 P SAECO na monety 
lub żetony, 7 produktów, -6.500 zł. Domaszczyn, tel. 071/399-86-91 
AUTOMAT DO POPCORNU nowy, na gaz, -1.800 zł. Wschowa, 
teł. 065/540-13-46,0603/25-31-02 
AUTOMAT DO POPCORNU 12V + gaz, nowy, -1.600 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/323-42-76,0601/65-42-56 
BARAK drewniany, ciemnozielony, nowy, blat .marmurek*, 4 sto
ły kawiarniane, - 1.200 zł. Wołów. tel. 071/389-35-62, 0604/
42-08-45
BAREK nowy blat, ciemnozielony, marmurkowy + 4 stoły kawiar
niane, reklama świetlna i zlewozmywak z ociekaczem, -1.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/389-35-62,0604/42-08-45 
BAREK POKOJOWY narożny, czamy + 3 krzesła wysokie, stan 
idealny, • 1.300 zl. Legnica, tel. 0601/58-52-73 
BATERIA WANNOWA nowa, Damixa, 3-otworowa, chromowana, 
wyciągana słuchawka prysznica, - 1.200 zł oraz ZLEWOZMY
WAKOWA nowa, 1-otworowa, Kludi-mix, chromowana, - 500 zł. 
Wrocław, tel. 788-81-65 po godz. 15 
BEMAR GASTRONOMICZNY. -. 1.300 zł. Polkowice, tel. 076/
845-24-86 po godz. 17
BIBLIOTECZKA ciemna, oszklona, szuflady, sejfik, półki, -120 
zł. Wrocław, tel. 071/321-63-20
BINDOWNICA PB-200 nowa, na gwarancji, - 460 zł. Wrocław, 
tel. 071/351-76-95

. BIURKO, młodzieżowe, stan b. dobry, -100 zł. Chocianów, teł. 
076/819-50-31 do 13, po 21.30
BIURKO jasne, półka na klawiaturę, komputer, przegrody na CO, 
dł. 100 cm, wys. 42 cm, • 100 zł. Wrocław, tel. 071/784-55-78 
BIURKO, używane, - 50 zl. Wrocław, tel. 341-06-25 w godz. 8-16 
BLAT KUCHENNY elektryczny, z piekarnikiem, -150 zł. Wrocław, 
tel. 071/322-68-21
BOJLER 801, nowy, - 250 zł. Wrocław, tel. 0603/99-98-77 
BOJLER ELEKTRYCZNY 1201, ocieplony, biały, stan b. dobry, • 
200 zł. Bogdaszowice, tel. 071/789-11-17 
BOJLER ELEKTRYCZNY BIAWAR120 litrów, na gwarancji, - 500 
zł oraz VAILLANT 80 litrów, 380V, z termoprogramatorem na 7 
dni, stan idealny, - 700 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/ 
4373-16
BOJLER ELEKTRYCZNY do c.o., poj. 1601, z blachy kwasood- 
pomej, nie używany, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/368-16-39 
BOJLER ELEKTRYCZNY 80 i 751, stan idealny • 150 zł/szt. W a
cław, teł. 071/353-27-67
BOJLER ELEKTRYCZNY 160 litrów, używany, - 200 zł. Wrocław, 
teł. 071/352-90-26,0601/76-02-51
BOJLER OLEJOWY nowy, stan b. dobry • 600 zł. Złoty Stok, tel. 
0604/83-64-56,074/817-59-17
O  BONETY lady, zamrażarki gastronomiczne, prod. 

niemieckiej I podobny sprzęt chłodniczy. Nowa Sól, 
tel. 068/355-05-17 84014691

CHŁODZIARKA DO NAPOI typu Pepsi, 1-drzwiowa, oszklona, 
wys. 2 m, • 800 zł. Lubin, tel. 076/842-37-75 
DESKA DO PRASOWANIA SINGER z grzałką i odciągiem pary.
- 350 zł. Wrocław, tel. 071/328-13-47,0503/50-86-33 
DYSTRYBUTOR DO LODÓW GAŁKOWYCH CARPIGIANI 5 
smaków, stan b. dobry, -1.600 zł. Żarów, tel. 074/858-07-15 
DYWAN wym. 2.5 x 3.5 m, piaskowo-brązowy, nowy, wzór trady
cyjny - 630 zl. Wrociaw, tel. 071/365-68-45 
DYWANY nowe. b. ładny wzór, rozm. 160 x 125 cm -180 zł, 300 
x 220 cm - 380 zł. Wrocław, tel. 342-58-90,0601/81-82-12 
FILTR DO WODY ♦ zmiękczacze, -150 zł., tel. 0607/47-62-30 
FILTR DO WODY nowej generacji, odwrócona osmoza, prod. USA 
nowy, na gwarancji, - 2.100 zł. Wrocław, tel. 0601/78-90-38 
FILTR DO WODY system odwróconej osmozy + mineralizator, 
używany, pojemnik 121, stan b. dobry, - 800 zł. Żagań, tel. 0606/
16-82-18

LADY, REGAŁY, 
R Ó ŻN E S Y S T E M Y
MEBLE GOTOWE I NA ZAMÓWIENIE, 
BALUSTRADY, GABLOTY, MANEKINY, 

ZAW IESZK I ,  CENY, 
RE G A ŁY  M A G A Z Y N O W E

•  S p r z e d a ż  r a t a ln a  -  

Legnica, ul. Jaworzyńska 199 
tel./fax 076/850-61-86 

tel. 076/850-61-84

CHŁODNICZE  
LADY,, W IT R Y N Y
P R O JEK T  GRATIS !!!

FOTEL 1-osobowy, rozkładany, drewniany, tapicerka bordowa, 
pojemnik na pościel, stan b. dobry, • 170 zł. Wrocław, tel. 071/ 
341-42-44
FOTEL, 2 szt., stan dobry • 50 zł/szt., fotel, kolor miodowy, 2 szt., 
stan dobry • 50 zł/szt. Wrocław, tel. 071/351-27-74 
FOTELE BIUROWE 2 szt., popielate. -120 zl. Wrocław, tel. 0608/ 
76-28-06
FROTERKA DO PODŁOGI 3-sżczotkowa, • 80 zł. Pieszyce, tel. 
074/836-53-26
FRYTKOWNICA GAZOWA grill gazowy z rusztem lub patelnią, 
wym. 65 x 55 x 30 cm, - 1.300 zł. Przylesie, tel. 077/412-39-78, 
0602/72-19-40
FRYTKOWNICA gastronomiczna, nowa, 61, - 750 zł. Syców, tel. 
062/785-35-02
FRYTKOWNICA GASTRONOMICZNA 2-komorowa, z „kwasia- 
ka", zasilanie 220/180 V, • 1:000 zl. Wiechlice, woj. zielonogór
skie, tel. 0607/04-26-24
FRYTKOWNICA gastronomiczna, ^komorowa - 800 zł; kuchen
ka gazowa, na gwarancji, • 200 zł. 50-521 Wrocław, ul. Łódzka 6/ 
52
GARNEK średnica 22 cm, do gotowania i smażenia bez tłuszczu, 
do grillowania na ruszcie, -105 zł. Kłodzko, tel. 074/867-88-93 w 
godz. 7-9,18-23
GARNKI z podwójnym dnem, trzymające ciepło, kompletne, z 
patelnią, 4 sztuki, prod. niemieckiej, - 500 zł. Legnica, tel. 076/ 
862-15-47
GARNKI SCANPAN 3 szt.: garnek, rondel, patelnia, - 700 zł. Wro
cław, tel. 0608/30-37-66 -
GRILL do kurczaków, z podgrzewaczem Eloma, wsad 40 szt, •
5.500 zł. Długołęka, tel. 071/315-30-10
GRZEJNIKI OLEJOWE prod. niemieckiej, nowe, 1l/5g, 4 kW, - 
400 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/23-65-37 
GYROS GAZOWY 2-patinkowy i 3-palnikowy, od 10-25 kg wsa
du, bemar gazowy, -1.600 zł. Przylesie, tel. 077/412-39-78,0602/ 
72:19-40
HYDROFOR 220 V, 201, -'250 zl. Oleśnica, tel. 071/398-51-61 
JUNKERS GAZOWY wiszący, 2-funkcyjny, 27 kW, - 1.500 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-88-91,0608/39-81-37 
JUNKERS GAZOWY prod. czeskiej, nowy - 350 zl. Wrocław, tel. 
071/343-57-21
KABINA ,WC PLASTIKOWA, • 1.000 zl. Legnica, tel. 076/ 
855-30-50
KALKULATOR CITIZEN bezprzewodowy, nowy, - 80 zł. Wrocław, 
tel. 071/788-48-47
KANAPA rozkładana, skórzana, prod. niemieckiej, czarna - 550 
zł, wiśniowo-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/ 
339-07^9
KASA FISKALNA ELZAB ALFA z szufladą, mało używana, -
1.500 zł lub zamienię na Fiata 126p. Strupice, woj. legnickie, tel. 
0605/82-35-44
KASA FISKALNA ELZAB ALFA SUPER. 1999 r. stan b. dobry, -
1.800 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/644-21-79 po godz. 20 
KASA FISKALNA ELZAB FIESTA, • 1.200 zł. Strzelin, tel. 071/ 
392-88-91,0608/39-81-37
KASA FISKALNA ELZAB LUX nowa, - 1.000 zł. tel. 0606/
45-76-10
KASA PANCERNA wym. 40 x 45 x 95 cm, waga ok. 150 kg, stan
idealny, - 900 zl. Lasodn, tel. 068/388-81-14
KASA PANCERNA 4 zamykane szuflady, wym. 150x60x60 cm,
waga 150 kg, - 300 zł. Wrociaw. tel. 0503/36-38-35
KASETON ŚWIETLNY zewnętrzny o wym. 70x150 cm, - 400 zł.
Wrocław, tei. 341-06-25 w godz. 8-16
KASY FISKALNE firm Sharp i Uniwel, • 200 zł. Paszowice, teł.
076/870-14-51
KLIMATYZACJA PANASONIC kasetonowa, 8 kW, - 1.600 zł. 
Przedborów, woj. kaliskie, tel. 0601/58-11-31 
KLIMATYZATOR OKIENNY, -.1.800 zł. tel. 076/818-98-24 
KLIMATYZATOR PIASKOWY kompaktowy, 2.5 kW, • 1.600 zł. 
Jelcz-Laskowice, lei. 071/318-65-37 
KLIMATYZATOR POKOJOWO-BIUROWY stojący, na pow. 50 m2, 
- 500 zł. Lubin, tel. 0601/76-06-54
KLIMATYZATORY do biur, sklepów, gastronomii, używane, spraw
ne, 220V, w cenie 700-1800 zl. Wałbrzych, tel. 074/841-44-42 po 
godz. 20,0605/20-92-20
KLIMATYZATORY używane, po przeglądzie, stan b. dobry,^-czę
ściowe, typu Split, 1-częściowe, przenośne, z podłączeniem do 
komina, okna, różnej wydajności, od 2.000 zł. Wrocław, teł. 071/ 
336-23-51,0603/91-54-12
KOCIOŁKI WARZELNE podgrzewanie potraw parą, bez przypa
lania, nowe, chromoniklowane, atesty, 3 szt, - 3.200 zł. Ostrów 
WIkp., tel. 062/735-12-46,0605/46-72-78 
KOJEC DLA DZIECKA, - 50 zł. Wrocław, tel. 071/353-15-44 
KOJEC DLA DZIECKA 1x1 m, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/ 
789-31-99
KOJEC DLA DZIECKA, • 90 zł. Wrocław, tel. 071/787-88-11 
KOJEC DLA DZIECKA 2-osobowy, prod. hiszpańskiej, b. ładny, 
kolorowy, stan idealny, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/354-24-98,0604/
85-75-06
KOJEC DZIECIĘCY VOX LAURA stan idealny, • 200 zł. Wrociaw, 
tel. 071/363-66-13,0605/93-15-73 
KOMINEK, wolno stojący, 9 kW, na drewno, węgiel, nowy, -1.700 
zł oraz wolno stojący, 5 kW, na drewno, węgiel, prod. niemieckiej, 
nowy, -1.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
KOMINEK z rozprowadzeniem ciepła, obudowa, wkład, od 3.300 
zł. Wrocław, tel. 071/783-49-53
O  KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, nowy, 

3+1+1, brązowy, na dębowym stelażu, komplet wy
poczynkowy skórzany, wiśniowy, nowy, 3+2+1 oraz 
inne kolory skór oraz naprawa zniszczonych kom
pletów skórzanych, dobre ceny !! tel. 0501/
48-28-79,071/341-58-06 81010531

O  KOMPLETY WYPOCZYNKOWE 3+2+1, skóra nubuk 
w różnych kolorach, b. miękkie siedzenia I opar
cia, podwójne sprężyny, wzory eksportowe. Nowe, 
na gwarancji, ceny producenta, bez pośredników, 
wyprzedaż • ceny od 3.000 zł!!! Pilnie. Nysa, tel. 
077/448-24-60, 077/433-02-55, 0607/38-52-33 
01023671

O  KOMPLETY WYPOCZYNKOWE 3+2+1, skóra nubuk 
w różnych kolorach, b. miękkie siedzenia i opar
cia, podwójne sprężyny, wzory eksportowe. Nowe, 
na gwarancji, ceny producenta, bez pośredników, 
wyprzedaż • ceny od 3.000 zł!!! Pilnie. Nysa, tel. 
077/448-24-60, 077/433-02-55, 0607/38-52-33 
01023671

KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2+1, zielono-bordowy, rozkła
dany, schowek, stan b. dobry, - 500 zł. Kłodzko, tel. 074/647-09-65, 
0604/87-53-33
KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, 3 + 2*1 , ciemnobrą
zowy, rzeźbiony stelaż dębowy, stan b. dobry, • 3.500 zł. Legnica, 
tel. 076/818-97-36,0601/70-55-58 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY, skóra. 3 + 1 + 1, nowy, - 7.000 zl. 
Nowa Sól, tel. 068/387-92-88
KOMPLET WYPOCZYNKOWY kanapa, fotele (2 szt.), - 350 zl. 
Wrocław, tel. 071/324-26-55
KOMPLET WYPOCZYNKOWY sofa 2 i 3-osobowa oraz fotel, nie- 
rozkladane, stan b. dobry, prod. niemieckiej, - 300 zl. Wrocław, 
teł. 071/780-00-11,0501/05-21-82
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 2 fotele i wersalka, • 250 zł. Wro
cław, tei. 328-25-29
KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, prod. niemieckiej, 
3+2+1, brązowy • 1.600 zł, kanapa rozkładana, skórzana, czarna

T E L E F A K S Y
Używane, w dobrym stanie technicznym, 
zgwarancją, o f e r u j e : p p  

| Wrocław, ul. Fabryczna 12 
tel./fax 071/359 46 52

- 550 zł i wiśniowa - 450 zł, 2 sofy 2-osobowe, skórzane, z wyso
kimi oparciami, 400 zł/szt. Wrocław, tel. 071/367-83-84 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 4-letni. duży narożnik, szer. 1.6 
m. dł. 2.6 m oraz 2 fotele, - 400 zl. Wrocław, tel. 071/355-74-85 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY wersalka, 2 fotele, 2 pufy, na sprę
żynach, nowy, nie używany, na gwarancji, - 800 zl. Wrocław, tel. 
0607/43-23-55
KOMPLETY WYPOCZYNKOWE 3+2+1, cena od 300 zł. Jelenia
Góra, tel. 075/742-31-95,0605/23-65-37
KRAJALNICA DO MAKARONU, - 35 zł. Wrocław, tel. 071/
321-63-20
KRAJALNICA DO PIECZYWA nowa. • 35 zł. Wrocław, tel. 071/
321-63-20
KRAJALNICA DO WĘDLIN sklepowa, skośna. 220 V, - 450 zl. 
Oleśnica, tel. 071/398-51-61
KRAJALNICA DO WĘDLIN. - 350 zł. Wrocław, teł. 071/322-68-21 
KREDENS GABINETOWY z barkiem, ciemny orzech, di.320 cm 
x wys. 200 cm, 'ciekawe* schowki, bąrdżo ładne wykończenie * 
rzeźbione, - 2.200 zl. Jelenia Góra, tbl. 075/742-31-95, 0605/
43-73-16
KRZESŁA typ .Mieszko’ , 4 sztuki, -1.500 zł. Dobrzeń Wlk., tel. 
077/469-58-56
KSEROKOPIARKA CANON CLC cyfrowa, kolorowa, sprawna, - 
100 zł. Legnica, tel. 0605/39-24-64 
KSEROKOPIARKA CANON NP-271 czarno-biała, -280 zL Nowe 
Miasteczko, woj: lubuskie, tel. 0608/45-88-18,0503/74^6-24 
KSEROKOPIARKA CANON CLC-200, koprowa? po przeglądzie 
techn., stan b. dobry, - 3.500 zł. WrocłaW! tel. 07t/354-11-47 
KSEROKOPIARKA CANON mała*r przenośna, • 590 zł. Wrociaw, 
tel. 0604/88-5239
KSEROKOPIARKA INFOTEC 9048 D2 stan b. dobry, serwiso
wana, automatyczny podajnik, sorter, 3 kasety, możliwa faktura, -
2.500 zł. Wrocław, tel. 071/373-34-39,0501/10-18-38 
KSEROKOPIARKA MINOLTA EP 350 Z do wymiany wałek grzejny 
• 500 zł. Oleśnica, tel. 0601/42-37-44 
KSEROKOPIARKA MINOLTA EP 410Z format A3, A4, zoom. 
uszkodzona, źle kseruje, 2 tonery zapasowe, - 500 zl. Wrocław, 
tel. 071/341-78-23

„KSEROKOPIARKI”
TOSHIBA

używane, tanie, z gwarancją 
w bardzo dobrym stanie technicznym 

dla potrzeb biurowych i punktów usługowych

o fe ru je : „M /U tC U S”
W-w, ul. Grabiszyńska 281 (biurowiec FAT, I piętro) 
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Wózki, szafy BHP, drabiny 
■ALOG", ul. Krakowska 100, tel. 337-39-75

KSEROKOPIARKA MINOLTA EP 4233 profesjonalna, z osprzę
tem, książka serwisowa, stan idealny, - 4.500 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-41-94,0605/53-18-09
KSEROKOPIARKA NASHUA 8112, gotowa do pracy. • 200 zł. 
Wrocław, tel. 0601/75-20-85
KSEROKOPIARKA NASHUATEC C 5030, • 32.000 zl. Lubin, tel. 
0604/94-17-70,0604/94-17-71
KSEROKOPIARKA PANASONIC F P 1670 A3. A4, zoom 50-200% 
i 6 nowych tonerów, -1.500 zł. Kępno, tel. 0503/63-12-90 
KSEROKOPIARKA RICOH 6750, stan b. dobry, - 2.200 zł. Wro
cław, teł. 071/352-64-58 po godz. 18 
KSEROKOPIARKA RICOH 4222 profesjonalna, szafka, na gwa
rancji, - 2.400 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50.0601/55-20-45.0601/
55-20-51
KSEROKOPIARKA SANYO Z90 dużo opcji, ekonomiczna, wada: 
brudzi przy wydrukach (konieczne czyszczenie), - 300 zl oraz dru
ga, 62 małe gabaryty, szer. 40 cm, wys. 18 cm, A4, uszkodzona 
elektronika (mechanizm sprawny), -100 zł. Chojnów, tel. 076/ 
818-69-99
KSEROKOPIARKA SHARP Z-50 uszkodzona, - 200 zł. Oleśni
ca, tel. 071/398-51-61
KSEROKOPIARKA TOSHIBA 2310 serwisowana w kraju, dosko
nała do punktu usługowego, ADF, ZOOM, A3, A4, dwie szuflady, 
laminator Lamirec B3 gratis, • 3.500 zł (możl. wyst. fakt. VAT). 
Mąkoszyce, tel. 077/444.-16-53,0502/90-87-85 
KSEROKOPIARKA TOSHIBA 8510, Zoom 50-240, ADF format 
A3A4, -1.700 zl. Wrocław, tel. 071/381-98-90,0503/62-67-74 
KUBKI KAMIONKOWE z likwidacji magazynu -1.50 zł/szt., po
wyżej 50 szt. 30% rabatu. Wrocław, tel. 0608/70-56-89 
O  KUCHENKA ELEKTRYCZNA „SEPPELFRICKE" ko

lor srebrny, z płytą ceramiczną do zabudowy, z pie
karnikiem, grillem, termoobiegiem, przód chłodzo
ny nawiewem, stan idealny, • 1.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/355-12-94 80007961

KUCHENKA ELEKTRYCZNA, płyta ceramiczna, 220/380V, tur
bo palniki, wielofunkcyjny piekarnik z termoobiegiem, 50 cm, nowa,
• 1.200 zł oraz druga, 4-palnikowa, z piekarnikiem, 50 cm, nowa,
- 600 zł: Jelenia Góra. tel. 075/742-31-95,0605/23-65-37 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA 4-palnikowa + piekarnik, 220/380 
V, biała, prod. niemieckiej, stan b. dobry, - 250 zł. Kłodzko, tel. 
0604/85-63-02
KUCHENKA ELEKTRYCZNA z blatem ceramicznym - od 400 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-43-16,075/782-29-22 po godz. 20 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA, z piekarnikiem, podwójny lermo- 
obieg, płyta ceramiczna z regulacją powierzchni grzejnych, nie 
używana, - 1.100 zł. Nawojów Łużycki, gm. Lubań, tel. 0602/
86-39-85
KUCHENKA ELEKTRYCZNA NEFF brązowa, do zabudowy, grill, 
termobiea, wyświetlacz, płyta ceramiczna, stan idealny, - 450 zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-24-62 do godz. 14,0604/87-56-91 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA, prod. niemieckiej, płyta ceramicz
na, 220/360 V, piekarnik wielofankcyjny, do zabudowy, • 610 zł. 
Szczytna, tel. 074/868-43-41
KUCHENKA ELEKTRYCZNA MASTERCOOK 2003, nowa, na 
gwarancji, nie używana, 4-palnikowa, z piekarnikiem, 220/380 V,
- 600 zł. Wrocław, lei. 782-20-04,0605/54-32-72 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA MASTERCOOK MK 2003. Wroza- 
met, 4 elementy grzewcze, piekarnik z termoregulatorem, nowa, 
nie używana, na gwarancji, szer. 50 cm, • 730 zł. Wrocław, tel. 
0502/07-63-46
KUCHENKA ELEKTRYCZNA PHILIPS-WHIRLPOOL oraz Sie
mens, z blatem ceramicznym, piekarnikiem z termoobiegiem i 
grillem, biała i brązowa, do zabudowy, 380/220 V + szafka na ku
chenkę, stan tech. i wygląd obydwu idealny - 1.200 zł/szt. Wro
cław, tel. 071/355-12-94
KUCHENKA ELEKTRYCZNO-GAZOWA 2 palniki gazowe, 2 pal
niki elektryczne, piekarnik elektryczny, -150 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/645-66-70
KUCHENKA GAZOWA, z piekarnikiem, nowa, prod. niemieckiej, 
50 cm, - 500 zł. Jelenia Góra, tet. 075/742-31-95,0605/23-65-37 
KUCHENKA GAZOWA 4-palnikowa, bez piekarnika, nowa, - 220 
zł. Wrocław, tel. 071/322-68-21
KUCHENKA GAZOWA EWA cena 80 zł, pralka automatyczna 
Super Bio, na części • 50 zł. Wrocław, tel. 341-49-47 
KUCHENKA MIKROFALOWA DAEWOO talerz obrotowy, stan 
idealny. - 290 zł. Legnica, tel. 076/850-65-72,0600/30-67-82 
KUCHENKA MIKROFALOWA LG nowa, biała, talerz obrotowy, - 
330 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 075/ 
78243-16
KUCHENKA MIKROFALOWA ROYAL MWG-750, • 380 zl. Wro
ciaw. tel. 0608/30-37-66
KUCHENKA MIKROFALOWA prod. zachodniej, stan idealny, - 
160 zł. Złotoryja, teł. 076/878-21-14
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KUCHNIA WĘGLOWA, nowa, prod. niemieckiej, emaliowana, 
szer. 45 cm, na gwarancji, • 1.000 zl oraz druga, (rzepicha), z 
piekarnikiem, nowa, prod. niemieckiej, emaliowana, szer. 72 cm, 
5 kW, -1.400 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/23-65-37 
KUCHNIA WĘGLOWA fabrycznie nowa, z piekarnikiem i wężow- 
nicą, emaliowana, • 1.000 zl. Złotoryja, tel. 076/878-21-14 
KUPIĘ DYWAN, wzór królewski, wym. 4.5 x 3 m, maks. 5 x 3.5 m. 
Wrocław, teł. 071/322-14-00
KUPIĘ HYDROFOR o poj. do 1001. Wrocław, tel. 071/355-6843 
KUPIĘ KSEROKOPIARKI CANON stan tech. obojętny. Legnica, 
tei. 0605/39-24-64
KUPIĘ LODÓWKĘ małą. Wrocław, tel. 071/339-2045, 0602/
76-28-77
KUPIĘ MASZYNĘ DO SZYCIA z overtockiem, do użytku domo
wego. Poznań, tel. 061/819-14-32
KUPIĘ MEBLE POKOJOWE: ławę rozkładaną, podnoszoną, fo
tele pokojowe lotnicze. Kłodzko, tel. 0602/65-77-20 
KUPIĘ NADZIEWARKĘ DO PĄCZKÓW ręczną. Brzeg, tel. 077/ 
441-00-58
KUPIĘ PRALKĘ AUTOMATYCZNĄ bębnową, nową, nie używa
ną, do 500 zł. Wrocław, tel. 0502/31-65-51 
KUPIĘ REGAŁY i wyposażenie do sklepu spożywczego „Warzy- 
wa-Owoce". Wrocław, tel. 071/789-63-17 
KUPIĘ REGAŁY MAGAZYNOWE oraz wózek paletowy. Wrocław, 
tel. 0601/31-32-18
KUPIĘ REGAŁY SKLEPOWE i wyposażenie do sklepu ogól
nospożywczego i warzywno-owocowego. Wrocław, tel. 071/ 
789-63-17
KUPIĘ SZAFĘ CHŁODNICZĄ przeszkloną, regał na pieczywo i 
owoce, wagę elektroniczną. Oława, tel. 071/313-51-14 
KUPIĘ WAGĘ z drukarką, etykiedarką. Legnica, tel. 0601/57-2048 
KUPIĘ WANNĘ z hydromasażem, nową. Wrocław, tel. 071/
785-76-94,0604/71-66-24
KUPIĘ WYPOSAŻENIE KUCHNI firmowe. Wrocław, tel. 
3724446
KUPIĘ ZAMRAŻARKI używane, do lodów, mrożonek, z szybą 
rozsuwaną z góry, poj. 300-6001. Brzeg Dolny, tel. 0503/89-92-39 
O  LODÓWKI od 170 zł, lodówkozamraiarki, zmywar

ki, pralki automat, od 270 zł, pralkosuszarki, gwa
rancja 6-12 mies., transport w gr. miasta 40 zł, 
0602/89-12-81 Wanda Nowicka, Wrocław Karłowi
ce, Bończyka 32/17, tel. 325-37-88, Dobroszyce, 
Sadków 42: regeneracja z gwarancją, zamiana, 
skup • telefon jak wyżej. Sadków, tel. 0602/89-12-81 
80007421

O  LODÓWKI, ZAMRAŻARKI, PRALKI AUTOMATYCZ- 
NE pralkosuszarki, zmywarki do naczyń, maks.
5-letnie (kuchenki elektryczne ceramiczne). Pralki 
automatyczne małogabarytowe, otwierane od góry, 
ceny 300-600 zł, polskie „automaty” 250-450 zł. 
Gwarancja 6 mies., negocjacja cen. Skup I napra
wa. Opole Wrocław, Wałbrzych, Świdnica, Dzier
żoniów,Legnica, woj. dolnośląskie, tel. 0503/ 
74-46-11, ul. Kowalska 111 A, Wrocław, tel. 071/
345-68-51 01026381

LADA CHŁODNICZA dł. 1.8 m, 1995 r., nowy typ, - 3.900 zł oraz 
inne. Oleśnica, tel. 0601/58-73-01
LADA CHŁODNICZA dł. 1.4 m, stan b. dobry, -1.800 zł. Jawor, 
tel. 076/870-32-58
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LADA CHŁODNICZA stan b. dobry, - 1.500 zł. Węglewo, woj. 
poznańskie, tel. 0605/26-44-51
U D A  CHŁODNICZA, 1990 r. 380 V, oszklona, biała, stan b. do-' 
bry, • 1.000 zl. Świebodzice, tel. 0605/38-9643 
LADA SKLEPOWA wym. 120 cm, stan b. dobry, - 340 zł. Legni
ca, tel. 076/866-09-19
LADA SKLEPOWA oszklona, biała. wys. 85 cm, szer. 120 cm, 
głębokość 61 cm, - 300 zł. Wrocław, tei. 071/782-69-80 
LADA SKLEPOWA oszklona, 2 szt. -JÓ0 zł/sźtl Wrociaw, tel. 
071/341-28-99,0501/40-3041 ■' '  1 1 '
LADA SKLEPOWA oszklona, nie chłodnicza;'biała, wysokość 85 
cm, szerokość 120 cm, głębokość 60 ćm, - 300 zł. Wrocław, tel.'
7-82-69-80 •
LADA SKLEPOWA. - 110 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/ 

,.815-25-00 .
LADY CHŁODNICZE : długość 17 m, 1999 r. -1.700 zł; długość
1.40 m, 1996 r. • 1.400 zł. Legnica, tel. 076/721-6941 
LADY SKLEPOWE białe, oszklone • 150 zł/szt. Legnica, tel. 076/ 
862-32-03,0603/91-0742
LADY SKLEPOWE oszklone, 3 szt., • 400 zł/szt. Oława, tei. 0609/
83-77-50
LADY SKLEPOWE oszklone, 2 sztuki, dł. 120 i 90 cm. wys. 85 
cm, białe, z grafitowymi wstawkami, - 350 zł. Wałbrzych, tel. 0603/
84-8846
LINIA GASTRONOMICZNA GAZOWA dł. 175 cm, nowa, okap 
na całej długości, frytkownica 2-komorowa, bemar, patelnia bez
tłuszczowa, ryłlowana, grill z rusztem i patelnią, • 10:500 zł. Przy
lesie, tel. 077/412-39-78.0602/72-19-40 
LODÓWKA wys. 85 cm, nowa, na gwarancji, - 450 zł. Wrocław, 
tel. 071/32541-05
LODÓWKA biała, prod. niemieckiej, w obudowie, z szafką górną 
i dolną, wys. 180 cm, -100 zl. Wrocław, tel. 071/322-33-55 
LODÓWKA stan b. dobry, wys. 140 cm -150 zł. Wrocław, tel. 
328-25-29
LODÓWKA AMINA 3-szufladowa, z zamrażalnikiem, 1.5-roczna,
• 1.200 zł. Strzelin, tel. 071/392-88-91,0608/39-81-37 
LODÓWKA CZINAR prod. rosyjskiej, 240 I, z zamrażalnikiem, 
wymiary 57x60x143 cmv, - 200 zł. Ostrów WIkp., teł. 0606/78-83-20 
LODÓWKA POLAR TS-248 2-drzwiowa, do naprawy, - 30 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-88-93 w godz. 7-9,18-23 
LODÓWKA POLAR mała -120 zł. Wrociaw. teł. 071/322-71-87 
LODÓWKA POLAR. - 250 zł. Wrocław, teł. 071/322-20-38 
LODÓWKA POLAR 175 stan b. dobry, -150 zł. Wrocław, tel.
353-01-50
LODÓWKA POLAR, 1999 r. przeszklona, wys. 120 cm, szer. 60 
cm, stan idealny, - 950 zł. Legnica, tel. 076/721-54 1̂3 
LODÓWKA PRIYILEG ECO maia, wys. 85 m, na gwarancji, • 300 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/78243-16,075/782-29-22 po godz. 20 
LODÓWKA ZANUSSI na gwarancji, - 800 zł. Wrocław, tel.
353-30-27 po godz. 18
LODÓWKOZAMRAŻARKA ARDO nowa, na gwarancji, -1.300 
zł. Wrocław, tel. 071/788-72-75
LODÓWKOZAMRAŻARKA BOSCH do zabudowy, 3-szufladowa, 
na gwarancji, stan idealny, możliwy transport, - 630 zł. Lwówek 
Śląski, tet. 075/78243-16,075/782-29-22 po godz. 20 
LODÓWKOZAMRAŻARKA LIEBHNEER wym. 147 x 50 x 60 cm,
2-drzwiowa, 2 szuflady na dole, samorozmrażająca, stan idealny, 
na gwarancji, transport gratis, • 600 zł. Lubin, tel. 0602/1748-60 
LODÓWKOZAMRAŻARKA MIŃSK 2-drzwiowa, 1 agregat, wys. 
146 cm, szer. 57 cm, stan b. dobry, - 330 zł. Wrocław, tel. 071/
354-55-06 .
LODÓWKOZAMRAŻARKI prod. zachodniej, na gwarancji, moż
liwy transport, cena od 400 zł. Lwówek Śląski, teł. 075/782-43-16. 
075/782-29-22 po godz. 20
LUSTRO ŁAZIENKOWE okrągłe, w czerwonej plastikowej opra
wie, + wieszaczki, - 50 zł. Wrocław, tel. 071/785-96-69 
ŁAWA + 2 fotele, stan idealny, - 500 zl. Wrocław, tel. 071/341-31-25 
ŁAWA używana, - 50 zł. Wrocław, tel. 071/352-90-26, 0601/
76-02-51
ŁAWA POKOJOWA wym. 50 x 110, • 80 zł. Wrocław, teł. 79342-05. 
78349-75
ŁAWOSTÓŁ, - 50 zl. Wrocław, tel. 071/362-82-92 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE 2-funkcyjne, z materacykiem lub bez, 
nowe, ceny 150 i 220 zł/szt. Legnica, tel. 076/722-17-66 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE .KAJTEK’  2 sztuki - 50 zł/szt. Oława, 
tel. 071/313-97-73,0603/40-97-76 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE z materacem oraz wózek 3-funkcyjny 
Pereperego, - 550 zł. Wrocław, tel. 071/357-98-18 po godz. 19 '' 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE kolor brązowy, drewniane boki, 150x50 
cm, stan dobry, cena -100 zł + huśtawka gratis. Wrocław, tel. 071/
350-99-92
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE dębowe, prod. niemieckiej, z funkcją 
kołyski, wyrób ręczny, b. ładne, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/
324-10-22
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE CHICCO z materiału, + siatka. • 170 zł.
Wrocław, tel. 071/341-20-22.0603/55-59-58
ŁÓŻKA DO SYPIALNI wym. 150 x 200 cm, pojemnik na pościel,
- 400 zł. Jelenia Góra, tei. 075/742-31-95,0605/23-65-37 
ŁÓŻKO DO SYPIALNI drewniane. szer. do 2 m, możliwy trans
port - 380 zł. Kłodzko, tel. 074/865-52-20 
ŁÓŻKO DO SYPIALNI 2-osobowe, slan Idealny, • 300 zl. Wro
daw. lei 0605/21-23-64
ŁÓŻKO DO SYPIALNI białe, -150 zl. Wrodaw, ul. Hubska 56/5, 
w godz. 18-19
ŁÓŻKO DREWNIANE do sypialni, szer. do 2 m, transport gratis, 
•'380 zł. Kłodzko, tel. 0502/23-04-30 
ŁÓŻKO DREWNIANE SOSNOWE nowe, szerokość do 2 m, trans
port gratis, • 400 zł. Kłodzko, tel. 0603/52-08-15 
MASZYNA DO PISANIA elektroniczna, z niemiecką czcionką, - 
140 zl. Bystrzyca Kłodzka, tei. 0603/5342-21 
MASZYNA DO PISANIA ADLER elektryczna, z niemiecką czcion
ką, stan b. dobry, - 50 zł. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
MASZYNA DO PISANIA UNDERWOOD112 mała, czcionka fran
cuska, - 40 zl. Wrocław, tel. 071/349-29-60 
MASZYNA DO PISANIA OPTIMA elektroniczna, • 500 zl. Wro
cław, tel. 071/36448-98
MASZYNA DO PISANIA elektryczna, z angielską czcionką, • 60 
zl. Wrocław, tel. 071/352-15-66
MASZYNA DO PISANIA w futerale, nowa, nie używana, - 500 zł. 
Wrocław, tel. 071/324-27-86
MASZYNA DO PISANIA CASIO CW-650 PL nowa, nie używana.
polska czcionka, wyświetlacz, nowoczesna, taśma korekcyjna,
pamięć, • 450 zł. Wrocław, tel. 0607/5140-13
MASZYNA DO PISANIA używana. - 200 zł. Wrociaw. tei. 071/
35341-53
MASZYNA DO SZYCIA elektryczna, przenośna, -150 zl. Wro
cław, tel. 071/352-15-66
MASZYNA DO SZYCIA ŁUCZNIK 875, • 365 zl. Wrocław, tel. 
0608/30-37-66
MASZYNA DO SZYCIA SINGER overiock 3-nitkowy. • 350 zl. 
Wrocław, tel. 0606/59-81-85
MASZYNA DO SZYCIA ŁUCZNIK 451 wieloczynnościowa, nie 
używana, • 280 zł. Wrocław, tel. 071/363-87-99 
MASZYNY DO SZYCIA wieloczynnościowe, • 200 zl. Lwówek 
Śląski, tel. 075/78243-16,075/782-29-22 po godz. 20 
MASZYNY DO SZYCIA ŁUCZNIK 2 szt., przemysłowe, ze sto
łem i silnikiem na 380 V, gotowe do pracy, -1.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/07-06-31
MATERAC 140 x 200 cm, ha gwarancji, - 300 zl. Wrocław, tel. 
36345-87,0604/81-84-83
MATERAC 140 x 200, na sprężynach, poszycie z wełny wielbłą
dziej, antyalergiczny, stan idealny, • 400 zl. Wrodaw, tel. 351-62-15 
po godz. 15,0502/50-38-29
MATERACE zachodnie,, szer. 80 cm, 90,100,140 cm, stan ide
alny, cena • 100 zł/sztuka. Lwówek śląski, tel. 075/782-29-22 po 
godz. 20,075/78243-16
MATERCE wym. 90 x 190 cm. na sprężynach, z wełny, antyaler
giczne, stan idealny, cena • 250 zl/szt. Sułów, gm. Milicz, tel. 071/ 
384-71-51
O  MEBLE niemieckie, używane: kuchenne z zabudo

wanym sprzętem AGD, pokojowe dębowe (witry-
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ny, kredensy, meblościankl, stoły i krzesła), kom
pletne sypialnie (szafy z drzwiami przesuwanyijnl> 
pojedyncze łóżka z materacami), meble dębowe do 
przedpokoju I inne, w b dobrym stanie. Wrocław, 
tel. 0502/34-23-52, 071/788-87-98 02021761

MEBLE BIUROWE nowe, eleganckie, szafy aktowe - 490 zł, duże 
biurka - 270 zl, mniejsze biurka - 210 zl, fotele obrotowe -199 zl, 
krzesła - 90 zł. Wrocław, tel. 0603/97-10-58 
HEBLE DO BARU - krzesła .Radomsko', stoliki, bufet, półki i 
inne. Kępno, lei. 062/782-30-11
O  MEBLE 00  KUCHNI na zamówienie, indywidualne 

projekty oraz zabudowy wnęk, system drzwi uchyl
nych, przesuwnych, składanych., tel. 0501/
60-81-09, 071/398-47-54 po godz. 18 01020071

MEBLE DO KUCHNI prod. niemieckiej, z zabudowanym sprzę
tem: zmywarką, lodówkozamrażarką. kuchenką el. (ceramiczny 
blat), okapem oraz zlewozmywakiem (z baterią), • 4.500 zł. Wro
cław, lei. 788-87-98.0502/34-23-52 
MEBLE DO KUCHNI stan dobry, - 90 zł. Złotoryja, tel. 076/
878-73-80
MEBLE DO SYPIALNI z drewna, biała * 2 materace, rozmiar 
1mx2 m, ogólna pow. łóżka 2x2 m, sprowadzona z Niemiec, stan 
idealny, - 470 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-36-31,0608/87-87-35 
MEBLĘ DO SYPIALNI prod. niemieckiej, - 2.000 zł. Wrocław, tel.
365-36-33,0605/25-83-16
MEBLE DO SYPIALNI łóżko, 2 szafki nocne, szafa 1-drzwiowa, 
toaletka z lustrem, pufa,.- 600 zł. Wrocław, teł. 071/364-21-55 
MEBLE MŁODZIEŻOWE rurkowe, biało-czerwone, wys. 180 cm,
- 200 zł. Oława. tel. 071/313-97-73.06Ó3M0r97-76 - 
MEBLE MŁODZIEŻOWE 2 1/2 segmentu ♦ szafa i biurko, czar
ne, wys. 195 cm, dł. 280 cm, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/336-39-52 
MEBLE POKOJOWE używane, stan dobry, - 500 zl. Lubin, tel. 
076/846-87-30
MEBLE POKOJOWE podświetlany segment, z szybami, w kpi. 
stolik + 3 siedziska, łóżko rozkładane 2-osobowe, z poduchami ♦
2 kpi. fotele, możliwość kupna kompletu lub osobno, - 900 zł. Lu
bin. tel. 076/749-45-90,0503/61-10-27 
MEBLE POKOJOWE szafa z nadstawką, komoda czarna, okle- 
ina naturalna, komoda z drewna, nowa, meble kuchenne, wszyst
kie meble nowe lub roczne, stan idealny, razem lub osobno, -1.000 
4  Lubin, tel. 076/749-01-26
MEBLE POKOJOWE czarne, 4 szafki, 3. szuflady, podświetlana 
witryna, barek i regały, dl. 3 m, wys. 2 m, - 700 zł. Oława, tel. 071/
313-97-73,0603/40-97-76
MEBLE POKOJOWE segment pokojowy .Joanna', stan b. dobry,
- 400 zt. Wrodaw, tel. 071/321-39-79,071/329-24-85
MEBLE POKOJOWE - szafa, kredens, bufet. - 2.600 zł. Wrocław, 
lei. 0604/46-55-71
MEBLE POKOJOWE drewniane, wysoki połysk, oszklony kre
dens i pomocnik, dużo luster, szafa 3-drzwiowa, stół rozkładany, 
stolik pod telewizor, - 600 zl. Wrocław, tel. 071/343-69-65 
MEBLE POKOJOWE 3-segmentowe, bez szafy, brązowe, na 
wysoki połysk • 200 zł. Maria Suszyńska, 50-448 Wrodaw, ul. 
Worcella 17/11
MEBLE POKOJOWE 18 sztuk (stoliki, krzesła, szafki, lada, zle
wozmywak 2-komorowy) • 4.000 zł, wyposażenie drobne (15 po
zycji) - 700 zł. Wrodaw, tel. 0501/05-21-77 
MEBLE POKOJOWE 4 segmenty, stół, kolor demny - 500 zl. 
Wrodaw, tel. 362-27-09
MEBLE POKOJOWE LASK ciemne, wysoki połysk, stan b. do
bry. - 400 zł. Wrodaw. tel. 071/348-50-06,0601/76-37-32 
MEBLE POKOJOWE dębowe, prod. niemieckiej, kolor ciemno- 
wiśniowy, stylizowane, 3 witryny, zdobione - 2.200 zł; meble do 
przedpokoju, dębowe, - 750 zł. Wrocław, tel. 788-87-98, 0502/
34-23-52
MEBLE POKOJOWE i kuchenne, szafy, do sypialni, komplet wy
poczynkowy, stół, ławy, krzesła i narożnik + ew. sprzęt AGD oraz 
RTV, w calośd lub osobno - 100-1.000 zl. Wrodaw, tel. 071/ 
311-51-95 po godz. 18,0605/07-07-12 
MEBLE POKOJOWE * szafa + 3 regały + biurko - 350 zl. Wro
cław. tel. 071/785-60-26
MEBLE POKOJOWE dębowe, prod. holenderskiej, kredensy, 
bufety, komody, stoły, lawy, stoliki, stan b. dobry, ceny 200-1.000 
zi. Wrodaw, tel. 0603/64-04-09
MEBLE POKOJOWE typu Ikea, białe, 4-częśaowe, wys. 1.84 cm, 
szer. 4 m, zadbane, stan b. dobry, - 600 zł. Wrodaw, tel. 071/ 
326-23-40 po godz. 16,0601/85-11-64 
MEBLE POKOJOWE meblośdanka, regały, kolor brązowy, stan 
idealny, - 500 zł. Wrodaw, tel. 071/341-31-25 
MEBLE POKOJOWE meblośdanka, dębowa, z narożnikiem, o 
szerokości 3.7 m, wysokośd 2.4 m * stolik, -1.200 zł. Wrodaw, 
lei. 357-78-61
MEBLE POKOJOWE meblośdanka, z barkiem, kolor matowy 
orzech, dł. ok. 250 cm, stan b. dobry + fotele i stolik pod telewizor,
- 400 zl. Wrodaw, tel. 782-77-34,0603/99-94-57
MEBLE POKOJOWE segment typ .elegant", mahoń, szklana wi
tryna. halogeny, złote akcenty, stan idealny. - 900 zł. Wrodaw. tel.. 
071/357-65-58
MEBLE POKOJOWE segment * tapczan po renowacji, • 350 zł. 
Wrodaw. tel. 071/782-73-80 do godz. 15.071/316-84-69 
MEBLE RATTANOWE regal, brązowy, 4 półki, wym. 175x100x40 
cm. - 200 zl. Wrodaw. td. 071/782-80-35 
MEBLE SKLEPOWE REGAŁY, waga uchylna, szafa chłodnicza 
(uszkodzona), stan b. dobry, w calośd lub osobno -150 zł/szt.. 
Bierutów, tel. 071/314-66-52
MEBLE SKLEPOWE gablota oszklona, regały (6 szt.), lady. -1.200. 
zł. Wrodaw. td. 071/324-26-55
MEBLE SKLEPOWE 2 lady oszklone, biurko, 3 regały, białe - 

. 800 zl/całość. Wrodaw. tel. 071/342-80-38 
O  SPRZEDAŻ MEBLI STYLOWYCH belgijskich I ho- 

lenderskich, komplety wypoczynkowe ze skóry i 
materiału, kredensy, stoły z krzesłami, sypialnie, 
ławy, sekretarzyki - od 150 zł, transport gratis. Ko
bierzyce, tel. 0607/18-50-38, 0608/84-70-83, 071/
311-18-02,311-17-93 82001001

NACZYNIA ZEPTER. - 2.200 zl. Wdów. td. 0603/45-89-59 
NAROŻNIK KUCHENNY krzesła i stół, - 250 zi. Gryfów Śl., tel. 
075/781-22-28,0602/86-40-16
NAROŻNIK KUCHENNY 2 komplety, z naturalnej sosny, z tabo
retami, nowe - 280 zl/szt. Śdnawka Średnia, gm. Radków, woj. 
wałbrzyskie, td. 0608/79-39-74
NAROŻNIK POKOJOWY ROZKŁADANY niebieski, 6-osobowy 
+ fotd, pufa, - 850 zl. Dzierżoniów, td. 074/645-66-70.
NAROŻNIK POKOJOWY młodzieżowy, zielony, nowe obicie, - 
250 zł. Gryfów Śl., td. 075/781-22-28,0602/86-40-16 
NAROŻNIK POKOJOWY prawy, rozkładany, - 400 zł. Jelenia 
Góra. Id. 075/742-31-95,0605/43-73-16 .
NAROŻNIK POKOJOWY z pojemnikiem na pościel, na spręży
nach, kolor granatowo-kremowy + dwa fotde z pojemnikami, ide
alny do małego mieszkania, prawie nowy, - 1.000 zl. Kamieniec- 
Wrodawski, td. 071/318-56-54
NAROŻNIK POKOJOWY skórzany, rozkładany, nowoczesny, żółtym 
♦ fold, 2-miesięczny, - 5.800 zl. Legnica, tel. 0601/58-52-73 
NAROŻNIK POKOJOWY + fotd. pufa, obicie pluszowe, mało 
używany, stan b. dobry, cena - 800 zl. Lubin, td. 076/841-11-85 po 
godz. 18
NAROŻNIK POKOJOWY FORTE ORION zielony, rozkładany, 
pojemnik na pościel * 2 fotele, - 1.200 zł. Wrodaw, td. 071/, 
784-83-08,0607/49-60-90
NAROŻNIK POKOJOWY z obiciami, duży, 2 fotele i pufa - 990 zł. 
Wrodaw. td: 071/354-08-18,0600/21-35-68

| PHU *FIRN*s.c. oferuje]

NAROŻNIK POKOJOWY zielony, nowy. - 800 zl. Wrodaw, lei. 
071/783-77-96
NAROŻNIK POKOJOWY + 2 fotele, stan dobry, - 260 zl. Wro
cław, td. 071/352-71-60
NAROŻNIK POKOJOWY, z pojemnikiem na pośdel, stan dobry i 
poduszki, - 200 zl. Wrodaw, tel. 0602/80-30-57 
NAROŻNIK POKOJOWY z grafilowo-popielalego pluszu, wym.
1.6 x 2.4 m, - 800 zł. Wrodaw. lei. 793-57-68 
NISZCZARKA DOKUMENTÓW PAL profesjonalna, prod. niemiec
kiej. -15.000 zł. Wrodaw, tel. 373-55-21,0603/60-46-69 
NOŻE DO KRAJALNIC JAC - 5 zl/szt. Wojdeszów, tel. 075/ 
713-52-81.0603/98-34-50
OBUDOWA KOMINKA. .- 1.200 zl. Szczytna, woj. wałbrzyskie, 
td. 0609/39-36-77
ODKURZACZ BOSCH, - 200 zł. Ząbkowice Śląskie, lei. 0600/
65-08-00
ODKURZACZ MOULINEX EF-5 piorący, na gwarancji, zapako
wany, 1600 W, 2.5 bar, - 460 zl. Wrocław, tel. 355-24-27, 0605/
w i r  ^
ODKURZACZ RAINBOW kpi., piorący, osprzęt, 2 szczotki elektr., 
mało używany, - 2.200 zł. Lubsko, tel. 0605/25-57-65 
ODKURZACZ RAINBOW dokumentacja - od 2.600-4.400 zl. Wro
cław , tel: 0608/30-37-66
ODKURZACZ VORWEK nowy. funkcja prania, • 2.800 zl. Wro
cław, Id 05Q2/21-62-72 

' ODKURZAĆZ WODNIK piorący, mało używany, stan idealny • 
■500 zt. Wrodaw. tef. 0608/10-75-47,.,,
ODKURZACZ ZELMER METEOR - 50 zt Bronów, lei. 074/ 
858-62-30 po godz. 19
OKAP GASTRONOMICZNY 2,3 x 0,9 m, - 500 zł. Wrodaw, td.„
347-89-10,0501/80-46-25
OKAP KUCHENNY, • 90 zl. Wrodaw, td. 0608/69-73-30 
PALNIKI CO OLEJOWE małe i duże moce grzewcze, regulacja i 
dopasowanie mocy na miejscu, montowane do pieców węglowych
- od 300 zl. Brzeg, td. 0604/97-37-47
PATELNIA GASTRONOMICZNA KROMET PE-025 przechylna, 
stan b. dobry, - 700 zł. Mirków, td. 071/315-10-31 
PATELNIA GASTRONOMICZNA podwójna. 380 V, reguł, tempe
ratury, przenośna, - 500 zl. Paszowice, tel. 076/870-11-75 
PIEC DO PIZZY 4 x 30 cm, 1-komorowy, • 2.500 zł. mieszałka do 
ciasta, 10 kg, - 2.500 zł. grill elektryczny, - 850 zł, frytkownica, 5 1,
- 450 zl. Gryfów Śl.. tel. 0607/59-20-%
PIEC DO PIZZY z blachy kwasoodpomej, szer. 72 cm, dł. 72 cm, 
wys. 30 cm, 2C0/380 V, -1.500 zł. Wiechlice, woj. zielonogórskie, 
tel. 0607/04-26-24
PIEC DO PIZZY XTS 60X60, • 2.000 zl. Żary, tel. 068/374-26-40, 
0607/57-11-66
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A t r a k c y j n e  k r e d y t y  
hipoteczne i gotówkowe

Wrocław, ul.Czekoladowa 64A 
T E L .(0 7 1 ) 333-72-57  

0-601/694-534
PIEC DO PIZZY. 1998 r. 2-komorowy. - 2.500 zł. Jawor, td. 076/ 
870-32-58
O  PIECE CO • PRODUCENT: stalowe, ekonomiczne, 

na węgiel, drewno, koks, pow. grzewcza 50-2000 
m2, ruszt wodny. Gwarancje, faktury. Transport do 
30 km gratis. Również zbiorniki na paliwo, szam
bo. Krzeczyn Wielki 42, koło Lubina, tel. 076/ 
840-87-50, 076/841-53-33, 0603/12-68-96
84012101

O  PIECE CO GAZOWE „VAILLANT" na gwarancji, wi
szące - 900 zl, elektronik CO • 1.400 zl, gazowy 
podgrzewacz wody (junkers) • 350 zl, elektryczny 
podgrzewacz wody, 380 V • 300 zł, gazowy zasob- 

z nik wody VGH, 1301 -1.400 zł. SERWIS „YAILLANT"
• sprzedaż, montaż, naprawy. Nowa Sól, tel. 068/
387-12-43 Jelenia Góra, 075/761-01-01 Legnica, 
076/850-63-92 01024031

O  PIECE CO GAZOWE „VAILLANT”, „JUNKERS” nie
mieckie, na gwarancji, gaz ziemny lub propan, moc 
8-27 kW, 1-funkcyjne od 800 zl, 2-funkcyjne od
1.200 zł, z pełną elektroniką od 1.600 zł. Karta gwa
rancyjna, zaświadczenie o sprawności, pierwsze 
uruchomienie gratis. Fachowe doradztwo i spraw
dzenie pracy kotła na miejscu. Możliwy dowóz. 
SERWIS I NAPRAWY PIECÓW GAZOWYCH, Brzeg, 
tel. 0604/97-37-47 02021681

PIEC C 0 10 m2. - 2.000 zł. Lewin Brzeski, td, 077/412-87-61 
PIEC CO GAZOWY 1-funkcyjny - 600 zł. Bielawa, tel. 074/ 
645-52-15
PIEC CO GAZOWY VAILLANT 2-funkcyjny, stan b. dobry, 18 kW,
2.7 bara, - 2.000 zł i-HYDRO-THERM licencja Boscha, gazowy,
2-funkcyjny, stan b. dobry, 10-13 kW, • 1.400 zł. Bolesławiec, tel. 
075/735-18-93,0607/12^84-32 -
PIEC CO GAZOWY VAILLANT VK 30 stojący, zapłon iskrowy elek- * 
tronik, sterowanie pogodowe, zegar tygodniowy, pełna dokumen
tacja techn. -1500 zi, oraz VKŚ 25, proste sterowanie, wbudowa
na pompa, możliwość sprawdzenia na miejscu - 600 zł. Brzeg, (el. 
0604/97-37-47
PIEC CO GAZOWY JUNKERS KS 1.1, kuchenny, wolno stojący, - 
*2004. Jelenia Góra, tel. 075/742-3.1-95,0605/43/73 1̂6 
PIEC CO GAZOWY VAILLANT 2-funkcyjny, -1.600 zl.fUbachów, 

,gm.'.Świdnica> lełr 074/850*96-51
PIEC CO GAZOWY 2-funkcyjny, nowy. maks. pow. ogrzewana 
200 m2. *2.500 zł. Lubin, teł. 076/844-21^1-,
PIEC CO GAZOWY GŻ 50 moc cieplna 65-75 kW, maks dśnie- - 
riie 0.2, - 500 zł. Lwówek Śląski, teł. 075/782-58-60 

. PIEC CO GAZOWY typświebodzicki, mało używany, sprawny, - 
130 zł. Lwówek JŚląski, tel. 075/782-43-164 075/782-29-22 po 
godz. 20
PIEC CO GAZOWY JUNKERS XWR 24-3 KE 23 elektroniczny,
2-funkcyjny, używany przez 2 łata (do podgrz. wody użytkowej), 
na gwarancji, dysze na propan i GZ-50, - 3.000 zl. Miłkowice, woj. 
legnickie, td. 0602/81.-09-53
PIEC CO GAZOWY VAILLAŃT wiszący, 2-funkcyjnyT elektronik, 
pompa, naczynie wyrównawcze, reg. płomienia zabez., reg. po
kojowy, stan idealny - 950 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0603/62-48-95 
PIEC CO GAZOWY 2-funkcyjny, 23-33 kW, z bojlerem, na depłą 
wodę, stojący, - 2.500 zL Strzelin, tel. 071/392-U8-91, 0608/ 
39-81-37
PIEC CO GAZOWY CREDAN 25 kW. stan b dobry, - 300 zł. Wro
cław, tel. 071/373-02-51
■plEC CO GAZOWY CO; 1-funkcyjny, stan idęalny, rura i zbiornik 
wyrównawczy gratis, • 500 zl. Wrocław, td. 071/344-48-79 po 
godz.18
PIEC CO GAZOWY JUNKERS używany 5 mies., d. sterowany, -
1.350 zł. Wrodaw, tel. 0601/87-45-12 
PIEC CO GAZOWY 2-funkcyjny, Junkers Eurostar ZWE 24 MFK, 
24 kW, nowy, nie używany, na gwarancji - 3.100 zł. Wrodaw, Id. 
071/345-60-51,0601/38-54-05
PIEC CO GAZOWY .MINI-MAX’ 2-fuhkcyjny, 3 konwektory 100 x 
60, - 3.000 zł. Wrocław, td 0501/71-86-13 
PIEC CO GAZOWY ARISTON wiszący, 2-funkcyjny. 23 kW, naj- 

’ nowszy model, pełny serwis, - 2.500 zl. Wrocław, tel. 071/
373-82-13,0601/73-82-13
PIEC CO GAZOWY VIESSMANN także do wody, moc 500 kW,

bojler 5001, -15.000 zł i VIESSMANN wielofunkcyjny, żeliwny, •
10.000 zł. Wrodaw, tel. 071/398-77-05 
PIEC CO GAZOWY ELKA 1-funkcyjny, stojący, nowy, - 750 zl. . 
Wrodaw, td. 071/363-20-34
PIEC CO GAZOWY JUNKERS ZWE 24 MFK, 24 kW, 2-funkcyj
ny, pełna elektronika, nowy, gwarancja, regulator pokojowy, nowy,
- 4.800 zł. Wrodaw, td. 071/345-60-51.0601/38-94-05 
PIEC CO GAZOWY VAILLANJr1996 r. Junkers, naśdenne i sto
jące, 8 -40 kW, 1- i2-funkcyjne, pełna elektronika, z regulacją 
ognia, od 1500 zł, 1 .-funkcyjne odŚOO zl, dokumentacja, instruk
cje, gwarancja, możliwość uruchomienia na miejscu, możliwy do
wóz. Brzeg,(el. 0604/97-37-47
PIEC CO OLEJOWY 2-funkcyjny, używane 2 lata, powierzchnia 
grzewcza do 180 m2 -1.500 zł. Jaksonów, tel. 071/311-49-40 
PIEC CO OLEJOWY Bawaria, 93 kW, używany, na olej opałowy, 
opał tradycyjny (węgid, koks drzewny) oraz na trodny, mało uży
wany. Lubsko, woj. zielonogórskie, td. 0601/61-97-61 
PIEC CO OLEJOWY BUDERUS LOGANO G 115, żeliwny kor
pus, fabrycznie nowy, 21 kW -4.600 zl. Oława, tel. 0502/31-62-09, 
071/313-01-02

■  OP005814Buderus
NAJTANIEJ

W E  W R O C Ł A W IU
P71/363-40-69 0602-79-79-031
PIEC CO OLEJOWY BUDERUS 21 kW, najnowszy model, - 4.800 
zl. Wrodaw. tel. 363-40-69,0602/79-79-03 
PIEC CO OLEJOWY URLICH 20 kW, prod. japońskiej, oszczęd
ny, -4.400 zl. Wrodaw. tel. 363-40-69.0602/79-79-03 
PIECE CO OLEJOWE Viessmann, używane od 24 kW-60'kW, 
kpi. ze sterowaniem i palnikami, stan b. dobry, Bawaria 93 kW. 
Lubsko, td. 0601/61-97-61
0  PIEKARNIK ELEKTRYCZNY „GAGGENAU” do za

budowy, kolor srebrny, sterowanie ręczne I auto
matyczne, zegar elektroniczny, sygnalizator, son
da temperatury, stan idealny, prawie nowy, • 1.300 
zł. Wrocław, tel. 071/355-12-94 80007971

PŁYTA CERAMICZNA ♦ piekarnik, - 900 zl. Wrodaw, tel. 0608/
69-73-30
PODGRZEWACZ WODY INSTANT 3 elektryczny, przepływowy, 
3 kW, -100 zl. Grodków, tel. 077/415-34*95 
PODGRZEWACZ WODY o pojemn. 150 I. gazowy, prod USA, 
nowy, na gwarancji, - 2.000 zł. Jawor. td. 0604/50-46-67 
PODGRZEWACZ WODY kuchenny, przepływowy, 3.2 kW - 50 zł
1 łazienkowy, 5 kW • 170 zl. Śdnawka Śr., tel. 074/871 -50-79 
PODGRZEWACZ WODY TERMET gazowy, sprawny, • 100 zł.- 
Wrodaw. td. 071/339-93-10
PODGRZEWACZ WODY KUCHENN 3150 W łazienkowy 6000 
W, nowe, z wlewkami, -100 zł. Wrodaw, tel. 0602/65-51-89 
PODGRZEWACZ WODY poj. 1501, miedziana wężownica, -150 
zł. Wrodaw, Id. 071/373-02-51
PODGRZEWACZE WODY 8-24 kW. w całości lub na częśd, - 
200 zł. Jurków, td. 074/818-99-53
POJEMNIKI NA MIĘSO duże, cena - 15 zł/sztuka, tel. 076/ 
818-98-24
POMPA DO HYDROFORU ♦ silnik, • 500 zł. Juszczyn, gm. Środa 
Śląska, td. 071/317-52-83
POMPA CO stan idealny • 100 zł. Krzydlina Mała. tel. 071/
389-02-27
POMPA WODNA do pralki Wiatka, -140 zł. Wrodaw. td. 363-12-80 
O  PRALKI AUTOMATYCZNE od 270 zł, pralkosuszar- 

kl, lodówki od 170 zł, lodówkozamrażarki, zmywar
ki, gwarancja 12-6 mies., transport w gr. miasta 40 
zł, 0602/89-12-81 Wanda Nowicka, Wrocław Karło
wice, Bończyka 32/17, tel. 325-37-88, Dobroszyce, 
Sadków 42, regeneracja z gwarancją zamiana, skup 
• telefon jak wyżej. Sadków, tel. 0602/89-12-81 
80007431

O  PRALKI AUTOMATYCZNE pralkosuszarki, lodów
ki, zamrażarki, zmywarki do naczyń, maks. 5-let- 
nie (kuchenki elektryczne ceramiczne). Pralki au
tomatyczne małogabarytowe, otwierane od góry, 
ceny 300-600 zł, polskie „automaty” 250-450 zł. 
Gwarancja 6 mies., negocjacja cen. Skup I napra
wa. Opole, Wrocław, Wałbrzych, Świdnica, Dzier
żoniów,. Legnica, woj. dolnośląskie, tel. 0503/

obr/min, starowanie komputerem, stan idealny, na gwarancji, trans
port - 850 zl. Lubin, tel. 0602/17-48-60 
PRALKA AUTOMATYCZNA Bosch, AEG, Privleg, szer. 40x45x60 
cm, na gwarancji i serwisie, nowe modele, możliwy transport, ceny 
od 400 zl. Lwówek śląski, td. 075/782-29-22 po godz. 20, 075/ 
782-43-16
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR PDG 385 stan idealny - 350 
zł. Nowa Sól, td. 068/387-32-74 po godz. 15 
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR stan b. dobry, mało używa
na, - 200 zł. Nysa, tel. 077/433-06-94 
PRALKA AUTOMATYCZNA regulacja obrotów, stan b. dobry, • 
400 zl. Oborniki Śląskie, td. 071/310-21 9̂7 
PRALKA AUTOMATYCZNA DIANA POLAR mała, 14 programów, 
500 obr., wsad 4 kg, ładowana z góry, - 200 zł. Świdnica, td. 074/
853-95-47
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR 7-totnia, -150 zł. Wrodaw. 
tel. 071/787-86-45
PRALKA AUTOMATYCZNA Diana 65 P 565A Polar, mało uży
wana • 320 zł. Wrodaw, tel. 071/332-44-11 
PRALKA AUTOMATYCZNA AR DO TL 600 sprawna, na części, - 
300 zl. Wrodaw. td. 071/782-22-04 
PRALKA AUTOMATYCZNA sprawna, stan b. dobry, - 150 zł. 
Wrodaw, td. 0608/24-57-25
PRALKA AUTOMATYCZNA GORENJE, - 350 zł. Wrocław, tel. 
0608/69-73-30
PRALKA AUTOMATYCZNA TATRAMAT 3532230 W. stan techn. 
dobry, - 200 zl. Wrocław, td. 071/351-45-66 
PRALKA AUTOMATYCZNA sprawna, po remonde, -100 zł. Wro
daw. td. 071/354-55-83
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR GRACJA j\a  chodzie", szer. 
60 cm, 5 kg wsadu. - 200 zł. Wrodaw, td. 324-12-59, 0603/
31-16-56
PRALKA AUTOMATYCZNA WHIRLPOOL nowa, na gwarancji, -
1.350 zł. Wrocław, tel. 071/788-72-75 
PRALKA AUTOMATYCZNA AEG biała, 700,900,1200 obr/min, 
stan idealny, gwarancja 3 miesiące, - 650 zł, MATURA wąska, 
reg. obroty wirowania, 450-1000 obr./min, instrukcja obsługi, inne, 
- 450zl. Wrocław, tel. 071/365-92-76 
PRALKA AUTOMATYCZNA - 300 zl, grzejniki Buderus - 70 zł, 
umywalka, muszla,-sedes + spłuczka, komplet - 200 zł. Ząbkowi
ce śląskie, tel. 074/815-76-12 do godz. 15,8l0-53s6£pogodz. 17, 
0603/46-09-74
PRALKA AUTOMATYCZNA ROZA, 1995 r. stan b. dobry. - 350 
zl oraz mała wirówka do bielizny - 100 zł. Wrodaw, td. 071/
346-24-92 do godz. 18,071/361-92-77 po godz. 19 
PRALKA AUTOMATYCZNA GRACJA, 1995 r. 5 lat, j\a  chodzie*, 
szer. 60, wsad 5 kg, - 200 zł. Wrodaw, tel. 324-12-59, 0603/
31-16-56
PRALKA AUTOMATYCZNA SISIMAT 5101,1997 r. z suszarką, - 
350 zl. Nowe Miasteczko, tel. 0608/45-88-18 
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR 685. 2000 r. nowa. -1.300 
zl. Pieszyce, tel. 0606/83-61-21
PRALKA WIRNIKOWA prod. zachodniej, stan idealny. -100 zł. 
Lwówek Śląski, td. 075/782-43-16,075/782-29-22 po godz. 20 
PRALKA WIRNIKOWA FRANIA + wirówka, • 200 zł. Wrodaw, 
tel. 071/352-70-34
PRALKA WIRNIKOWA małe gabaryty, stan idealny, -150 zł. Wro
cław. td. 071/788-15-92
PRALKA WIRNIKOWA, - 80 zł. Wrodaw, td. 071/322-20-38 
PRALKI AUTOMATYCZNE uszkodzone, 2 szt -100 zł. Choj
nów. td. 0602/58-63-39 .
PRALKI AUTOMATYCZNE PRMLEG małe gabaryty, wsad z 
boku i z góry, poj. 3 i 3.5 kg, na gwarancji, możliwy transport 
cena do 450 zł. Lwówek Śląski, td. 075/782-43-16,075/782-29-22 
po godz. 20
PRALKOWIRÓWKA, -150 zl. Wrodaw, td. 071/322-68-21 
PRASOWALNICA typ B850M, dług. wałka 85 cm, 220 V, - 300 zł. 
Wrodaw. td. 071/781-77-83

WYPOSAŻENIE MAGAZYNÓW
Producent o p o ««67 

Belet Polska Sp. z  o.o. 
Wrocław, ul. Su lowska 7 

tel./fax 071/346-23-16,0-603 658183

PRZEWÓD DO KUCHENKI GAZOWEJ 1 m. z zaworem, - 80 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-73-46
REGAL, wys. 2 m, szer. 80 cm -100 zl/szt. Wrodaw, td. 071/ 
341-28-99,0501/40-30-01
REGAL BIUROWY, używany, dł. 3,2 m, połysk, -120 zł. Wrodaw. 
tel. 341-06-25 w godz. 8-16
REGAL CHŁODNICZY 2000 r., dł. 4 m, - 8.000 zł. Jawor. td. 076/
870-46-53
REGAL CHŁODNICZY 2 szt., dł. 3.8 m - 15.000 zł, dl. 2.6 m -
9.500 zł, slan idealny. Oleśnica, td. 0601/58-73-01

SYNDYK DPE lnvestment Sp. z o.o. w Oleśnicy
sprzeda używane:

1. meble sklepowe (do sklepów przemysłowych)
2. biurka, piecyki gazowe
3. neony i reklamy świetlne sprzętu i firm RTV
4. drukarki fiskalne ELZAB, typ FP 600
5. kasy fiskalne ELZAB alfa LUX
6. monitory monochromatyczne
7. kserokopiarka SHARP, uszkodzona opo,2078 

ATRAKCYJNE CENY informacja - teh 0-601 423 744

74-46-11t ul. Kowalska 111 A, Wrocław, tel. 071/
345-68-51 01026401

PRALKA AUTOMATYCZN/LDAEWOO DWF-5590DP, mało uży-. 
wana, programator na depłą wodę, kupiona w Polsce, -1.100 zł. 
Czerna, gm. Nowogrodziec, tel. 075/736-32-96'
PRALKA AUTOMATYCZNA BOSCH szer. 60 cm (otwierana z 
przodu), szer. 45 cm (otwierana z góry), 5 kg wsadu, 1000 obr./ 
min, najnowsze programy i systemy, slan idealny, rok prod. 1999,
- 600 zł. Jarodn, teł 062/747-50-30 
PRALKA AUTOMATYCZNA BLUE AIR 958CD ELAN z suszar
ką slan b. dobry, uszkodzony programator, na częśd, -150 zł.

- Kłodzko, td. 074/867-33-96 po godz. 20 
PRALKA AUTOMATYCZNA EBD szer. 60 cm, wsad z pdzodu 5 
kg. wirowanie do 800 obr/min., stan b. dobry, na gwarancji, trans
port gratis, - 350 zł, BOSCH szer. 60 cm. wsad z przodu, najnow
sze systemy i programy, stan idealny, na gwarancji, transport gra
tis, - 590 zł, SIEMENS szer. 45 cm. wsad z góry, najnowsze sys
temy i programy, stan idealny, na gwarancji, transport gratis, - 590 
zł, MIELE szer. 60 cm, wsad 5 kg z przodu, wirowanie do 1100

Jeśli nie stać Cię na KREDYT w banku 
przyjdź do nas ju ż  dziś!

Gwarantujemy:
stale oprocentowanie, minimum formalności, 

możliwość spłaty rat bez odsetek 
075/642-49-34, 075/773-30-30, 077/454-64-08 
062/757-52-33, 068/363-64-22, 068/322-10-64 

065/529-28-41, 061/852-76-32, 853-34-09 
l  032/m-5ł-17.02ŁB20-52-42.6&7H1.07M6M4-26 .

PIOMAR s c
ul. Czajkowskiego 99, Karłowice 

51-147 Wrocław OPOH293

KASY I DRUKARKI 
FISKALNE

SERWIS, A K C ESO R IA  
tel/fax 071/325 49 72 

e-mail: biuro@piomar.wroc.pi

REGAL CHŁODNICZY - 1.500 zł. lada chłodnicza - 500 zl. inne 
lady i regały, szafa chłodnicza, zamrażarka, waga zwykła - 200 zl. 
szafa blaszana, regały magazynowe 220 x 3 m, 2 szt., kasa Sharp, 
2 szt. - 200 zl/szl. Wdów, td. 071/389-22-63 
REGAŁ CHŁODNICZY szerokość 1.5 m, używany tytko parę 
miesięcy, stan idealny, na gwarancji, • 400 zl. Wrodaw, tel. 0501/
05-21-77
REGAŁ HANDLOWY 6 szt. - 70 zł/szLLubin, tel. 0608/81-63-36 
REGAŁ MAGAZYNOWY 3 szt., -120 zl/szt. Ząbkowice śląskie, 
tel. 074/815-25-00
REGAŁY MAGAZYNOWE 3 szt. -150 zl/szt. Chobienia, woj. le
gnickie, tel. 0600/85-89-25
REGAŁY MAGAZYNOWE - 100 zl/szt. Wrocław, tel. 071/ 
328-84-66,0601/73-27-91
REGAŁY SKLEPOWE na owoce, warzywa, duże, z lustrami, 3 
szt. oraz lada, waga, - 300 zł. Grodziszcze, tel. 074/850-12-11

URZĄDZENIA CHŁODNICZE 
MEBLE SKLEPOW E  

na wymiar - PRODUCENT

WAGI, KRAJALNICE i 
AWER - IGLOO i 

ŚWIEBODZICE, ul. Krasickeigo 24 
tel. 074/854-04-86

Raty Leasing Seriws 
Największy wybór, niskie ceny

REGAŁY SKLEPOWE wym. 90 x 200 cm, nowa. stan b. dobry, 3 
szt. -160 zl/szt. Legnica, td. 076/866-09-19 
REGAŁY SKLEPOWE i wieszaki do sklepu odzieżowego, czer
wone, niklowane, import z Niemiec, duża możliwość konfiguracji 
zestawu, - 2.700 zł. Lubomierz, teł. 075/783-30-87 
REGAŁY SKLEPOWE oraz lady, szklane, wieszaki, kratownice 
metalowe, - 3.000 zi. Rawicz, td. 065/545-22-62 wieczorem 
REGAŁY SKLEPOWE, 190 x 90 x 35 cm -120 zł, 170 x 70 x 30 
cm -100 zl. Wrodaw. td. 071/784-57-78 
ROBOT GASTRONOMICZNY NMK-110 duża wydajność, różne 
czyrmośd, stan b. dobry -1.600 zł. Wrodaw, td. 071/393-91-31, 
0604/77-03-57
O  ROŻNY NA KURCZAKI, gazowe, ceramiczne, wsad 

od 6 do 66 sztuk • 1.900 zl oraz grille, gyrosy, be- 
mary, frytkownice, opiekacze, naleśnikarki, patel- 

- nie beztłuszczowe, linie gastronomiczne do przy
czep I lokali. Produkcja, sprzedaż, ceny od 1.300 
złM teC 077/412-39-78, 0602/72-19-40 01023971

ROŻEN ELEKTRYCZNY KROMET na 6 sztuk kurczaków, • 1.300 
zł. Przemków, td. 076/831-04-46,0606/16-45-94 
ROŻEN ELEKTRYCZNY SELFA domowy, stan idealny -130 zl. 
Wrodaw, td. 362-27-09
ROŻEN ELEKTRYCZNY na 12 kurczaków, z okapem. 360 V, -
2.100 zl. Wrodaw. td. 071/321-73-69,0503/91-37-40 
ROŻEN GAZOWO-CERAMICZNY na 30 szt. kurczaków, mało 
używany, - 3.200 zł. Radosław Ważny, 68-200 Żary, ul. Brzozowa 

; 7
ROŻEN GAZOWY na 36 kurczaków. - 2.900 zl. Jelenia Góra. td. 
075/761-70-92,0603/23^51-60
ROŻEN GAZOWY na'1242 kurczaki, zasilanie 12 V. • 2.500 zł. 
Nowa Sól. tel. 0502/51-89-32 .
ROŻEN GAZOWY na kurczaki, ceramiczny, od 6-66 >zt. wsadu, 
zasilanie 12 V, ze znakiem B, - 1.900 zł. Przylesie, tel. 077/ 
412-39-78,0602/72-19-40
SERWIS OBIADOWY nowy, na 12 osób, -1.000 zL Zielona Góra, 
td. 068/454-86-13
SILNIK ELEKTRYCZNY do pralki Polar Luna 385 E, stan b. do
bry -100 zl. Krzydlina Mała, td. 071/389-02-27 
SILNIK ELEKTRYCZNY do pralki Wiatka. - 200 zl. Wrodaw, tel. 
363-12-80
SOFA 3-osobowa. demna, stan b. dobry • 380 zł. Wrodaw, td. 
071/345-56-74,071/787-98-78
SOFA 2-osobowa, skórzana, brązowa, 2 szt. - 400 zł/szt. Wro
daw. td. 071/367-83-84
SOFY 2-3, tapczany, łóżka, cena od 80 zł. Jelenia Góra, td. 075/ 
742-31-95,0605/23-65-37
SPRZĘT GASTRONOMICZNY kuchenka elektryczna 4-płytowa, 
z czasowym wyłącznikiem i termoobiegiem, frytkowinica, zamra
żarka, rożen i inne, - 3.500 zi. Wrodaw. td. 071/357-53-96,0601/
68-80-47
STOLIK KOMPUTEROWY nowy, prod. niemieckiej, - 200 zł. 
Wotów. td. 071/389-47-83
STOLIK KOMPUTEROWY aluminiowy, szary metalik, -150 zl. 
Wrodaw. td. 0607/30-63-97
STOLIK POD TELEWIZOR Panasonic 36PF - 850 zł, Sony 
32F075 -1000 zł. Wschowa, td. 065/540-11-98,0603/87-46-40 
STOUK RTV czarny, 3 poziomy, stan b. dobry, -180 zł. Wrodaw, 
td. 0601/53-32-65
STOLIKI kolor olchowy, nowe, 3 szt., wym. 70 x 58 cm, - 450 zł. 
Wrodaw. td. 0501/80-46-25
STÓŁ POKOJOWY biały, okrągły, fi 60 cm, dwa krzesła czarne, 
stan dobry - 80 zł. Jelenia Góra, td. 075/641-39-03 po godz. 16 
STÓŁ POKOJOWY DĘBOWY 6-kątny, kolor ciemny, na 6 nogach, 
sprowadzony z Niemiec, stan b. dobry, - 270 zł. Lwówek śląski, 
tel. 075/782-36-31,0608/87-87-35
STÓŁ POKOJOWY OKRĄGŁY używany. -150 zł i rozkładany, 
używany. -180 zł. Wrodaw. td. 071/352-90-26,0601/76-02-51 
SUSZARKA DO BIELIZNY prod. niemieckiej, stan idealny. • 250 
zl. Środa Śląska, td. 071/317-46-86 po godz. 19 
SUSZARKA DO BIELIZNY ZANUSSI stan idealny - 250 zl. Złoty 
Stok. td. 0604/83-64-56.074/817-59-17 
SZAFA CHŁODNICZA do napojów, podświetlana, wys. 210 cm, 
stan b. dobry, -1.400 zl. Legnica, td. 076/854-28-70 
SZAFA CHŁODNICZA 2-drzwiowa, cena - 600 zl oraz waga uchyl
na. do 15 kg. cena -150 zł. Wałbrzych, td. 074/847-72-92 
SZAFA CHŁODNICZA jednostronnie oszklona, poj. 7001, • 700 
zł. Wrodaw, td. 071/349-33-16
SZAFA CHŁODNICZA poj. 14001, stan b. dobry, - 600 zł. Wro
daw, td. 071/354-26-60,0601/78-01-50 
SZAFA CHŁODNICZA - 350 zł. Zgorzelec, td. 075/775-14-70 
SZAFA CHŁODNICZA, -1.100 zł. Żary. td. 068/374-26-40.0607/-
57-11-66
SZAFA METALOWA 201x95x41 cm, z zamkiem, - 300 zł. Wro
daw. td. 0603/99-98-77
SZAFA PANCERNA z kasetką, - 450 zł. Wrocław, tel. 071/ 
328-84-66,0601/73-27-91
SZAFA POKOJOWA 2-drzwiowa, jasne drzewo, drzwi harmonij
kowe, z lustrami, szer. 110 cm, - 350 zl. Jelenia Góra, td. 075/ 
742-31-95,0605/23-65-37
SZAFA POKOJOWA 5-drzwiowa, z nadstawkami, jasna, wys. 
2400 mm, szer. 2300 mm, stan dobry, - 380 zi. Wrocław, td. 071/
348-31-59
SZAFKA POD UMYWALKĘ .80’ , nowa, jasny buk, -150 zł. Wro
cław, td. 071/789-42-54,0604/51-39-66 
SZAFKI KUCHENNE 5 górnych i 5 dolnych, kdor sosna oraz nowy 
zlewozmywak, biały, - 750 zł. Długołęka, td. 071/315-13-70 
SZAFKI METALOWE warsztatowe wiszące, 2 sztuki. • 250 zł. 
Wrodaw. tel. 071/352-90-26,0601/76-02-51 
SZAFY CHŁODNICZE magazynowe, duże, cena - 800 zl. tel. 076/
818-98-24
SZAMPONIARKA DO PRANIA DYWANÓW nowa. -172 zl. Wio- 
cław, td. 0608/30-37-66
SZTUĆCE do barów i gastronomii, nowe. prod. niemieckiej, ze 
stali nierdzewnej, gładkie, bez wzorów, na 12 osób, każda ilość - 
80 zł/kpł. Stare Sidkowice, td. 077/469-21-55 
SZYBKOWAR cena 35 zł, ekspres do kawy - 80 zl, d. wyciskacz 
do owoców cytrusowych - 50 zł, talerze, kubki po 1 zł. Wrodaw, 
lel.329-27-72
TABORET GAZOWY dektryczny, nowy - 400 zł. Wrodaw. tel. 
0717393-91-31,0604/77-03-57
TABORETY GAZOWE nowe, z blachy kwasoodpomej, z zabez
pieczeniami. gastronomiczne, -1.600 zł. Wrocław, td. 354-31-46 
TAPCZAN 1-osobowy. -150 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/ 
316-74-42
TAPCZAN 2-osobowy, z pojemnikiem na pośdel, -100 zł. Pie
szyce, td. 074/836-53-26
TAPCZANY HOTELOWE nowe, - 230 zl/szt.. Wrodaw, tel. 071/
315-90-50
THERMOMIX nie używany z dodatkowym garnkiem do gotowa
nia na parze, - 2.100 zl. Legnica, td. 0602/80-49-05 
THERMOMIX. - 20.000 zl- Wrodaw. tel. 0609/45-54-59 
URZĄDZENIE DO GOTOWANIA KOLB KUKURYDZY ze stali 
kwasoodpomej. na gaz, 2-pojemnikowe, o poj. 120 kolb, - 600 zł. 
Ostrzeszów, td. 062/586-02-84 w godz. 8-15,062/586-10-70 po 
godz. 16
WAGA CHICCO do 8 kg, stan idealny, • 100 zł. Wrocław, td. 071/ 
363-66-13,0605/93-15-73
WAGA, - 350 zł. Ząbkowice Śląskie, td. 074/815-25-00 
WAGA ELEKTRONICZNA i uchylna, - 250 zl. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 074/644-21-79 po godz. 20
WAGA ELEKTRONICZNA do 15 kg, mało używana, -1.100 zl. 
Chojnów, td. 076/818-16-81
WAGA ELEKTRONICZNA do ważenia ziemniaków, z taśmocią
giem, - 3.000 zl. Podgaj, woj. wrodawskie, tel. 0601/54-39-31 
WAGA ELEKTRONICZNA mała, z możliwością pdączenia z kasą
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fiskalną, 1.Skoczna, >1.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-88-91,0608/
39-81-37
WAGA ELEKTRONICZNA sklepowa, do 15 kg, stan idealny, le
galizacja na 3 lata, meble sklepowe gratis, • 1.000 zt. Świebodzi
ce, tel. 0605/38-96-43
WAGA ELEKTRONICZNA AXIS nowa. nie używana, - 1.700 zl. 
Wałbrzych, teł. 0608/73-14-95.0608/40-22-43 
WAGA ELEKTRONICZNA ANGEL na gwarancji, • 1.200 zł. Wro
cław, lei. 0501/05-21-77
WAGA SZALKOWA 0:25 kg, dokładność 5 g, licząca, do drobni
cy. Oleśnica, tel. 0608/24-73-41 
WAGA UCHYLNA do 20 kg, -150 zł. tel. 0606/45-76-10 
WAGA UCHYLNA. • 80 zł. Legnica, tel. 0601/57-20-48 
WAGA UCHYLNA dziesiętna, 2 szt. -150 zł/szt. Nowa Sól, tel. 
0601/96-08-52
WANNA AKRYLOWA z hydromasażem, w kolorze białym, w obu
dowie panelowej, o wym. 170x75 cm, na gwarancji, sterowanie 
pneumatyczne, - 4.300 zł. Świebodzice, teł. 074/854-45-32 
WANNA ROCA170 cm, nowa, - 99 zł. Wrocław, teł. 0601/87-27-93 
WERSALKA używarta, stan dobry oraz meble Kameleon, jasne, - 
600 zł. Wrocław, tel. 071/357-98-18 po godz. 19 
WERSALKA na sprężynach, nowa, nie używana, na gwarancji, - 
400 zł. Wrocław, tel. 071/315-90-50 
WIESZAK PROSTOKĄTNY • 100 zł, wieszak metalowy, obroto
wy, 2 koła, w tym jedno mniejsze - 250 zl. Świebodzice, tel. 074/
854-13-45,0607/20-08-80
WIRÓWKA DO BIELIZNY prod. zachodniej, 2800 obr /min, stan 

■ b. dobry, -80 zł. Lwówek Śląski, teł. 075/782-43-16,075/782-29-22 
po godz. £0
WIRÓWKA DO BIELIZNY małe gabaryty, prod. czeskiej, • 80 zł. 
Wrocław, tel. 071/788-15-92
WIRÓWKA DO BIELIZNY slan idealny -150 zl. Złoty Stok, tel. 
0604/83-64-56,074/817-59-17
WITRYNA CHŁODNICZA przeszklona, 2-drzwiowa, 220V, ener
gooszczędna, elektroniczne ustawianie temp., stan idealny, - 2.200 
zł. Chojnów, tel. 076/818-16-81
WITRYNA CHŁODNICZA oszklona, - 450 zl. Jelcz-Laskowice. 
tel. 071/318-22-66
WITRYNA CHŁODNICZA + lodówka sklepowa - po 900 zł. Ole
śnica. tel. 071/314-85-51
WITRYNA CHŁODNICZA stan dobry, - 200 zl. Węglewo, tel. 0605/
26-44-51
WITRYNA CHŁODNICZA, 1997 r. wym. 2 x 0,80 m, dzielona z 
półkamu, stan b. dobry, - 2.600 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/
644-21-79 po godz. 20
WITRYNA CUKIERNICZA chłodnicza, szer. 1.6 m, używana tyl
ko parę miesięcy, stan idealny, na gwarancji, podwójne oświetle
nie, 4 poziomy ekspozycji, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 0501/05-21-77 
WITRYNY CHŁODNICZE 4501 - 1.600 zł/szt., dwustronnie prze
szklone z przesuwanymi drzwiami • 1.950 zł, regały chłodnicze 
Unde - 2.200 zł/szt. Długołęka, tel. 071/315-30-10 
WÓZKI do sklepów samoobsługowych - 170 zł/szt. Długołęka, tel. 
071/315-30-20
WYPOSAŻENIE BARU 25 pozycji. Bolesławiec, tel. 075/
732-78-91
WYPOSAŻENIE BARU lada z wmontowanymi zlewozmywaka
mi, 2 nowe baterie, podgrzewacz przepływowy wody, • 1.000 zł. 
Oleśnica, tel. 0602/88-95-37
WYPOSAŻENIE CUKIERNI piece elektryczne, mieszałki, ubijacz- 
ki, młynek, dzielarka, stoły, kotły, blachy, wagi. zamrażarki, ceny 
od 1.000 zł/szt. Iłowa. tel. 068/377-46-38 
WYPOSAŻENIE CUKIERNI. włoski ekspres do kawy. praktycz
nie nowy (wykonał tylko kilkaset kaw), na gwarancji, • 3.300 zł. 
Wrocław, lei. 0501/05-21-77
WYPOSAŻENIE GASTRONOMII OBWOŹNEJ namiot ośmiokąt
ny, pow. 25 m2, gyros, frytkownica, grill, opiekacz, krzesła, stoły, 
wyposażenie elektr, - 8.500 zł. Lubin, tel. 076/847-57-10, 0604/ 
08-39-98
WYPOSAŻENIE KAWIARNI stołu drewniane, czarne, 12 sztuk • 
100 zł/szt., krzesła tapicerowane, czarne, 70 sztuk - 50 zł/szt. 
Żagań. tel. 068/478-38-96
WYPOSAŻENIE POKOJU HOTELOWEGO od 230 zł. Wrocław, 
tel. 0607/43-23-55
WYPOSAŻENIE SKLEPU : kosze i inne meble sklepowe • od 20 
źł. Legnica, tel. 0606/34-51-96
WYPOSAŻENIE SKLEPU rożen elektr. na 9 kurczaków, lodów
ka, zamrażarka 3-szufladowa, wiatrak podsufitowy, taborety me
talowe wysokie, waga, -1.400 zł. Legnica, tel. 076/856-13-86 
WYPOSAŻENIE SKLEPU ODZIEŻOWEGO wraz z towarem, 
spodnie, kurtki, regały, manekiny, bramki, ceny od 30 zł. Lubin, 
tel. 0604/94-17-70,0604/94-17-71 
WYPOSAŻENIE SKLEPU regały czarne, 5 szt., 190 x 85 x 30 
cm, lada oszklona, narożnik -800 zl, kosze, regały druciane, 3 
szt. - 360 zł; zamrażarka na lody, mrożonki • 350 zł. Topola, gm. 
Kamieniec Ząbk., tel. 074/817-40-89 
WYPOSAŻENIE SKLEPU MIĘSNEGO : kloc, lada, haki, zlewo
zmywak - od 100 zł. Wrocław, tel. 071/321-73-69,0503/91-37-40 
WYPOSAŻENIE SKLEPU nie używane regały (chromowane), 
wym. 400 x 50 x 200 cm, lada (rurki chromowane, szkło), wym. 

~ 200 x 50 cm, łańcuchy i koła do ekspozycji towaru, - 2.500 zł. 
Wrocław, tel. 0Ź1/373-48-43 wieczorem 
WYPOSAŻENIE SKLEPU lady, regały, waga zegarqwa, - 500 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/454-94-96,0605/96-01-86 
O  ZAKŁAD TAPICERSKI oferuje sprzedaż nowych 

mebli skórzanych oraz renowację skórzanej tapi
cerki meblowej. Posiadamy duży wybór skór w 
różnych kolorach, własny transport i dobre ceny. 
Oferta do obejrzenia w internecie (www.autoglel- 
da.com.pl) pod nr. AC02f6. Wrocław, ul. Komuny 
Paryskiej 78, tel. 071/341-58-06, 0501/48-28-79 
02019781

O  ZAMRAŻARKI komorowe AHT, 1999 r., poj. 570 I, z 
rozsuwaną szybą, stan b. dobry, - 2.800 zl. Rawicz, 
tel. 0603/31-36-56 01026351

O  ZAMRAŻARKI DO LODÓW, 1998/00 r. poj. 270-400 
I, cena 600-1.000 zł. Kontenery chłodnicze 12.5x2.3 
m, temp. -28 stopni C., oceaniczne • 22.000 zł. Sa
mochody do przewozu lodów „komorówki” - od
17.000 zł. Wrocław, tel. 0608/33-89-68 80008371

ZAMRAŻARKA 1501,4-szufladowa, prod. niemieckiej, stan do
bry, - 200 zl. Długołęka, tel. 071/315-13-70 
ZAMRAŻARKA skrzyniowa, 43Q litrów, prod. niemieckiej, stan b. 
dobry, - 650 zl. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
ZAMRAŻARKA nowego typu, poj. 600 litrów, sklepowa, oszklo
na, - 900 zł. Oława, tel. 071/303-34-91 
ZAMRAŻARKA poj. 6001, na siłę, - 250 zł. Ostrzeszów, tel. 0621 
586-02-84 w godz. 8-15,062/586-10-70 po godz. 16 
ZAMRAŻARKA stan idealny, - 350 zł. Wrocław, tel. 344-81-35 
ZAMRAŻARKA 4-szufladowa, nie używana, stan b. dobry, - 300 
zł. Złotoryja, tel. 076/878-79-76
ZAMRAŻARKA ELEKTROLUX 6-szufladowa, na gwarancji, stan
idealny, możliwy transport, - 450 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/
782-43-16,075/782-29-22 po godz. 20
ZAMRAŻARKA MORS 222, - 200 zł. Dębina, tel. 071/318-36-48
ZAMRAŻARKA MORS przeszklone, 2 szt. - 500 zł. Nysa, tel.
077/431-00-57
ZAMRAŻARKA PINGWIN 140 4-szufladowa. • 200 zł. Wrocław, 
tel. 071/373-30-55 po godz. 16
ZAMRAŻARKA PINGWIN 100 -150 zl. Wrocław, tel. 781-98-18 
ZAMRAŻARKA POLAR 222 wym. 95 x 85 x 90 cm, stan dobry, - 
250 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-37-09,0605/64-17-87 
ZAMRAŻARKA POLAR TZS-140D 4-szufladowa, stan technicz
ny b. dobry, wym. 1100 x 500 x 600 mm, - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/350-31-80,0601/56-31-02
ZAMRAŻARKA POLAR komorowa, otwierana do góry - 200 zł, 
pralka Westa - 50 zł. Wrocław, tel. 339-81-34 
ZAMRAŻARKA POLAR TZ 222 mało używana - 250 zl + dodat
kowy agregat -120 zł. Wrocław, tel. 355-30-91 
ZAMRAŻARKA POLAR szufladowa, stan dobry, • 200 zł. Zawo
nia k. Trzebnicy, tel. 0608/16-25-78 
ZAMRAŻARKA ZAMEX 2001, otwierana z góry, biała, energosz- 
czędna, mało używana, - 370 zl. Lubinr tel. 076/749-77-70 
ZAMRAŻARKI bonety do lodów, mrożonek, używane, poj. 2601 - 
350 zł/szt. Brzeg Dolny, tel. 0503/89-92-39 
ZAMRAŻARKI LINDE (bonetki). otwarte. 1,5 m i 2 m • od 1.000 
zł/szt. Długołękami. 071/315-30-20 
ZBIORNIK HYDROFOROWY z pompą, poj. 0,3 m3. nie używany, 
• 600 zł. Wrocław, tel. 071/368-16-39 
ZESTAW BIURKOWY 3-elementowy, kolor grafitowy, stan b. do
bry. - 300 zł. Wrocław, tel. 0608/76-28-06 
ZLEWOZMYWAK NIKLOWANY 1-komorowy + odekacz, cena - 
70 zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-61
ZLEWOZMYWAK 2-komorowy, z odekaczem, żeliwny + syfon, • 
150 zł. Wołów, tel. 071/389-35-62,0604/42-08-45

ZLEWOZMYWAK BLASZANY 2-komorowy, nowy, wym. 60 x 80 
cm, • 150 zł. Wrocław, tel. 071/788-46-48 po godz. 19, 0605/
63-68-93
ZLEWOZMYWAK 2-komorowy, z odekaczem, bateria zlewozmy
wakowa, wannowa, prysznicowa, umywalka ♦ noga, - 250 zł. Wro
daw, teł. 071/357-65-72
ZLEWOZMYWAK 120 x 80,2-komorowy, z syfonem i baterią ze 
stali nierdzewnej, nowy, -150 zł. Wrocław, teł. 071/342-80-38
0  ZMYWARKI DO NACZYŃ pralkosuszarki, lodówki, 

zamrażarki, pralki automatyczne, maks. 5-letnie 
(kuchenki elektryczne ceramiczne). Pralki automa
tyczne małogabarytowe, otwierane od góry, ceny
300-600 zł, polskie „automaty” 250-450 zł.-Gwaran- 
cja 6 mies.,'negocjacja cen, Skup i naprawa. Opo
le, Wrocław, Wałbrzych, Świdnica, Dzierżoniów,. 
Legnica, woj. dolnośląskie, tel. 0503/74-46-11, ul. 
Kowalska 111 A, Wrocław, tel. 071/345-68-51 
01026391

ZMYWARKA DO NACZYŃ ARDO, 60 cm. fabrycznie nowa. na 
gwarancji, • 1.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, 0605/
43-73-16
ZMYWARKA DO NACZYŃ BOSCH szer. 60 cm, do zabudowy, 
biały panel, 4 programy myda, 12 kpi. naczyń, ekonomie, gwa
rancja, transport gratis, - 490 zł. Lubin, tel. 0602/17-48-60 
ZMYWARKA DO NACZYŃ BOSCH, AEG do zabudowy, szer. 45
1 60 cm, na gwarancji, panel biały, brązowy, srebrny, od 450 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-43-16,075/782-29-22 po godz. 20 
ZMYWARKA DO NACZYŃ 60x60, sprawna, gwarancja. • 280 zł. 
Nowe Miasteczko, woj. zielonogórskie, tel. 0608/45-88-18 
ZMYWARKA DO NACZYŃ BOSCH biała, szer. 45 cm, do zabu
dowy, gwarancja, stan idealny, - 600 zl i BOSCH srebrna, szer. 60 
cm, do zabudowy, gwarancja, stan idealny, - 900 zł. Oborniki Ślą
skie, tel. 071/310-24-62 do godz. 14,0604/87-56-91 
ZMYWARKA DO NACZYŃ prod. niemieckiej, stan b. dobry, - 600 
zł. Pieszyce, tel. 074/836-71-04
ŻELAZKO TEFAL turbo 100, aquasystem plus, • 60 zl. Wrocław, 
tel. 071/353-52-36 lub, 0604/29-14-41

BIZNES
„ABSOLUTNIE AUTO • HANDEL „PALCARS” : 
sprzedaż-skup aut powypadkowych, uszkodzo
nych I całych. W ofercie na placu zawsze ponad 
50 aut uszkodzonych. CENY KONKURENCYJNE!!! 
Kupujący nie płaci podatku od kupna. Zapewnia
my tani transport na terenie całego kraju. Prowa
dzimy również SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻYWANYCH I 
CAŁODOBOWĄ POMOC DROGOWĄ I SKUP AUT, 
czynne. 8-17.30, Wrocław, kier., Jelcz, 500 m za 
CPN, przy przej. kolejowym, ul. Swojczycka 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, wyprowadza
nie zaległości, rozliczenia roczne • tanio. Telefon 
071/342-70-41 do 49 wewn. 243, po godz. 16. Tele
fon domowy 071/341-20-38. Główny księgowy 071/
351-77-95. 01022551

wypożyczalnia
samochodów
dostawczych

POMOC
DROGOUIA

OP004285 „

tel. (071) 346-22-71, 0-601 301-676^
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W Y P O Ż Y C Z A L N IA  
S A M O C H O D Ó W

OP006129
Lubin ul. Paderewskiego 20/1 oraz iucj» paliw DEA

KREDYT ODNAWIALNY 
do 30.000 zl

z ubezpieczeniem na życie, bez poręczycieli 

tel. 0-501 233 035 OPO,1963

PIENIĄDZE NA LATA 
Z UBEZPIECZENIEM  
KARTA KREDYTOWA POWAŻNEGO BANKU

0p011889

tel. 0-607 239 890

A U T O -P O L O N IA
W Y P O Ż Y C Z A L Ń  I A  

S A M O C H O D Ó W  
O S O B O W Y C H . , ,
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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  DŁUGOTERMINOWE ODNAWIALNE KREDYTY bez 
poręczyciela. Wrocław, tel. 0608/29-97-72 
01024341

O  ABSOLUTNIE REWELACYJNY KREDYT, leasing w 
procedurze uproszczonej nawet do 100% w ł o 
ści pojazdu, bez zaświadczeń I zbędnych formal
ności. Już od 4.1% w skali roku. Sprzedaż, kupno, 
zamiana • samochody osobowe, ciężarowe, do
stawcze i motocykle. Możliwość zostawienia auta 
w rozliczeniu To co dla innych niemożliwe • dla 
nas jest wykonalne. Komis „AUTO-BIT", Jelenia 
Góra, obok giełdy sam. w Cieplicach, ul. Lubań
ska 1fa, tel. 075/764-79-50, 0607/15-30-04, 0600/
21-55-74 01020661

O  ABY KREDYT GOTÓWKOWY (bez poręczycieli), 
mieszkaniowy otrzymać - zadzwoń. „WISTA”, Wro
cław, ul. Ołbińska 19 (I piętro), tel. 071/329-31-58, 
0607/38-84-55 01024041

O  ATRAKCYJNE KREDYTY bez poręczycieli, do
30.000 zł. Wszelkie usługi finansowe., tel. 0606/ 
33-26-92 01023101

O  ATRAKCYJNE KREDYTY GOTÓWKOWE pożyczki 
hipoteczne na dowolny cel, kredyty na remont, bu
dowę domów i lokali mieszkalnych, autokredyt, po
życzki pod zastaw samochodu. „MEGA”, Wrocław, 
ul. Jagie llończyka 7/1 a, tel. 071/322-16-61 
80008001

NACHTMAN.....

TRANSPORT
pojazdów  i,ładunków  

WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP
W ro c ław , u l. K ra k o w sk a  15, 

I tel/fax.782 84 69, 782 84 68

O  DO WYNAJĘCIA BUS WV LT 31,1991 r., 2400 ccm, 
turbo D -1.600 zł/mies. Wrocław, tel. 0602/24-91-27 
80008311

O  DO WYNAJĘCIA VW LT 28,1995 r., 2400 ccm, TDI, 
zielony, furgon - 2.000 zł/mies. Wrocław, tel. 0607/
62-80-53 80008191

AUT0-TRANSP0RT
kraj, zagranica - KONCESJA 5
ład. do 6 ton - ok. 70 m3 |

pomoc drogowa - lad, do 3 aut jednorazowo
tel. 315-40-51, 0-601 05 16 78

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA branża motoryzacyjna. -10.000 
zł. Wrocław, tel. 0605/69-23-81
O  FIRMA KONSULTINGOWA poszukuje do współpra

cy pośredników finansowych, opracowujemy biz- 
nesplany, analizy ekonomiczne Itp., posiadamy do
świadczenie, oferujemy prowizję za pozyskanie 
zleceniodawców. Wrocław, tel. 071/322-58-05, 
0607/56-52-57 80008101

Biuro pisania podań 
Grunwaldzka 38/1 a 

10:00 -17:00 '
FIRMA BRANŻY SPOŻYWCZEJ da przedstawicielstwo oraz
wyposaży lokal gastronomiczny, oferty proszę kierować na fax 071
368-78-21. Wrocław, tel. 0606/81-24-52
FLORYSTYKA • DEKORATOR WNĘTRZ, podejmie współpracę
z kwiaciarniami lub zainteresowanymi firmami. Wrocław, tel. 0501/
10-49-48

TRANSPORT 1,51
FIAT DUCATO MAXI

PRZEWÓZ OSÓB 8+1 
FAKTURY 

tel. 071/310-20-98, 0-602 591 452

O  INFORMACJA MOTORYZACYJNA Nawiążę współ- 
pracę z firmami motoryzacyjnymi (warsztaty, skle
py, firmy transportowe itp.), w celu świadczenia 
kompleksowej informacji użytkownikom pojaz
dów., tel. 071/345-22-42,0602/15-26-77 02021751 

O  JESTEŚ ZAINTERESOWANY KREDYTEM na rozwój 
firmy, nie wiesz jak sporządzić wniosek, bizne- 
splan, jak prowadzić rozmowy z bankiem? Skorzy- 
taj z Biura Usług Finansowych. Legnica, ul. 
Gwiezdna 8, pokój 214, tel. 076/854-40-81 wewn. 
260 01026121 

JEŻELI SZUKASZ NOWYCH RYNKÓW ZBYTU, nasza firma 
pomoże Ci w znalezieniu nowych partnerów za granicą, działamy 
w wielu branżach. Kłodzko, tel. 074/865-52-20 
O  KANCELARIA PRAWNA doradztwo w zakresie pra

wa cywilnego, Wywiad gospodarczy, profesjonal
na windykacja należności finansowych. Wrocław, 
tel. 0502/45-13-82 01025721

KARTA KREDYTOWA z limitem do 30.000 zł, 2 zabezpieczenia 
w postaci ubezpieczenia na życie kredytobiorcy. Legnica, tel. 076/.
855-25-13,0600/87-61-72
KARTA KREDYTOWA z limitem do 30.000 zl, zabezpieczenie w 
postaci ubezpieczenia. Legnica, tel. 0600/39-67-53 
KARTA KREDYTOWA z limitem do 30.000 zł, zabezpieczenie w 
postaci ubezpieczenia na życie kredytobiorcy. Lubin, tel. 0606/
46-92-35
KARTA KREDYTOWA z limitem do 30.000 zł, zabezpieczenie w 
postaci ubezpieczenia na życie kredytobiorcy. Wrocław, tel. 0607/
05-05-89

O  BIURO RACHUNKOWE GRAMAR PIT-y, ZUS, reje
stry VAT, KP, KR, pełna księgowość, prowadzenie 
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%. Hi
poteczny - do 28 lat, do 100% wartości, bez wyce
ny nieruchomości, 7,5% w EURO. Zamieniamy kre
dyty złotówkowe na EURO. Zapraszamy do współ
pracy developerów, spółdzielnie mieszkaniowe in
westorów budowlanych, biura obrotu nierucho- 
moś. i Inne. osoby fizyczne i prawne, z terenu Dol
nego śląska I Opola. Świdnica, tel. 074/851-35-46 
(oraz fax), 0605/57-98-28 01023161

KREDYT ODNAWIALNY
do 30 tys. §

z ubezpieczeniem f
0-606 733 722 §

PRODUCENT

FOLIA HDPE 
WORKI 

REKLAM ÓW KI
PPH  E R G Ó P A K  o

ul. S T A R G A R D Z K A  3a | 
(boczna Metalowców 25) •

54-156 W R O C ŁA W
tel. 0601 330 590 

tel./fax. (071) 35 18 937|
w w w .ergopak.com .pl

O  KARTA KREDYTOWA z limitem do 30.000 zl, ubez
pieczona na życie kredytobiorcy., tel. 0609/..
49-96-58 80008031

O  KORZYSTNE KREDYTY do 5.000 zł bez poręczy
cieli; dla małżeństw, rolników, emerytów - bez po
ręczycieli. Wrocław, tel. 071/348-12-17, 0600/ 
82-31-45 02020621

KREDYT w kwocie do 30.000 zł, z ubezpieczeniem, bez poręczy
cieli. Legnica, tel. 0603/70-79-97
KREDYT odnawialny, do 30.000 zł bez poręczycieli, z ubezpie
czeniem. Legnica, tel. 0602/53-12-92 
KREDYT do 30.000 Zl, bez poręczycieli, szybko, profesjonalnie. 
Wrocław, tel. 0603/94-95-42
KREDYT GOTÓWKOWY odnawialny, od 1.000-30.000 zł, bez 
poręczycieli, umarzany w przypadku śmierci lub poważnej choro
by kredytobiorcy. Legnica, tel. 0605/85-87-27 
O  KREDYT ODNAWIALNY (30.000 zł) + ubezpiecze

nie na życie kredytobiorcy, tel. 0501/76-84-42 
80008151

KREDYT ODNAWIALNY z ubezpieczeniem na życie kredytobior
cy. Legnica, tel. 0600/39-67-53 . . v 
KREDYT ODNAWIALNY z ubezpieczeniem na życie kredytobior
cy. Lubin, tel. 0502/89-69-69
KREDYTY GOTÓWKOWE odnawialne, bez ograniczeń. Legni
ca, tel. 0600/39-67-53
KREDYTY GOTÓWKOWE od 2.000 do 30.000 zl, bez poręczy
ciela, szeroka oferta. Lipno, tel. 065/534-05-44 
KREDYTY GOTÓWKOWE bez poręczycieli ♦ ubezpieczenie. 
Wrocław, tel. 0601/94-09-12
O  KREDYTY GOTÓWKOWE 18%, bez poręczycieli, do

7.000 zł, dla pracujących, emerytów i rencistów. 
Wrocław, hotel „Monopol”, pokój 416, od ponie
działku do piątku w godz. 10-17., tel. 071/343-79-20, 
0601/22-95-06 01026181

71/3251949 
*  0601 73 25 77

3 -12m 3
od 110 do 250 zł/doba
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KUPIĘ KONCESJĘ nieekologicznąna Czechy, tel. 0601/79-66-78 
KUPIĘ PRODUKCJĘ DOCHODOWĄ działalność gosp. Wrocław, 
tel: 322-82-19
KUPIĘ PRODUKCJĘ METALOWĄ zlecenia, w tym eksport, b. 
szeroki zakres robót, możliwości przerobowe - 60 osób. Nysa. tel. 
077/433-76-07
O  MIESZALNIA LAKIERÓW firmy Max-Meyr-Mlpa, 3 

segmenty, cena do uzgodnienia. Tyniec Mały, tel. 
071/311-80-22,090/34-48-91 84014571

O  NAWIĄŻĘ KONTAKT z właścicielami hoteli, ośrod
ków wypoczynkowych, moteli, osobami rozpoczy
nającymi podobną działalność. Wrocław, tel. 0607/
43-23-55 02021091

NAWIĄŻĘ KONTAKT z prawnikiem znającym przepisy dotyczą
ce współwłasności. Wrocław, tel. 0606/39-06-57 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z importerem używanych zamrażarek, 
z rozsuwaną szybą z góry i innego sprzętu AGD. Brzeg Dolny, tel. 
0503/89-92-39

NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z przewodnikiem wycieczek po Wro
cławiu i okolicach, Hotel .Duet’. Jelcz-Laskowice, tel. 06021 .
66-28-19
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ na zasadzie komisowej, handel szy
bami samochodowymi lub innymi artykułami branży samochodo
wej, wykonuję usługi, wystawiam faktury VAT, posiadam zaple
cze. Kępno, tel. 0607/16-85-40 po godz. 21 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z chętnymi do wyszukiwania kredyto
biorców (pośrednictwo finansowe). Legnica, tel. 076/854-40-81 
wtewn. 268

KREDYT, .,4%":'
termoizolacyjny na:

O G R Z E W A N I E  opo1151°
OKNA I DOCIEPLENIA

53-652 Wrocław, ul. Kruszwicka 24 
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NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z ośrodkami wczasowymi, w celu or
ganizacji wieczorów muzycznych. Lubin, tel. 0606/28-39-47 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z producentami elementów wyposa
żenia ogrodów, płotów, altan itp. Mirków, gm. Długołęka, tel. 071/
315-15-72/fax
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z odbiorcą runa leśnego Ij. jagody 
czarnej, boróki, jerzyny, jarzębiny, grzybów (kurek, borowików, 
kozaków, podgrzybków). Przemków, tel. 0608/18-76-39

K R E D Y T  O D N A W I A L N Y  
do 30  OOOzł z  ubezp ieczen iem  

na  ż y c ie  b e z  p o rę c z y c ie li 
0 6 0 2  150 435  „ 7

NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ ż elektromechanikiem samochodo
wym, z doświadczeniem. Sw. Katarzyna, woj. wrocławskie, teł. 
0601/78-83-70
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z grupą aktorów, mającymi w swoim 
repertuarze przedstawienia dla dzieci i’ młodzieży. Wrocław, tel. 
071/351-32-36
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ Z PRALNIĄ, posiadam magiel. Wro
cław, tel. 367-73-33 wieczorem
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ sprzedaż aktywacji telefonów komór
kowych, posiadam lokal we Wrocławiu na Nowym Dworze. Wro
cław, tel. 0601/91-70-46
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobą (firmą) posiadającą maszyny 
drogowe (równiarka, walec itp.), do okresowego poprawiania dro-

W Y P O Ż Y C Z A L N I A  
S A M O C H O D Ó W  
O S O B O W Y C H  

Wrocław, ul. Czajkowskiego 11/13 
325-45-36, 0502 34 24 91

Biuro rachunkowe - licencja 
ceny promocyjne0'’005'62

Krystyna" Lenart, 50-572 Wrocław, 
ul. Wandy Rutkiewicz 1 (czynne: 10-16)

tel. 071/782-84-58. 0-605 693 520

PRODUCENT

OKNA PCV
GWARANCJA NAJLEPSZEJ

CENY! OG995061

JEŻELI PAŃSTWO DO 7 DNI . 
ZNAJDZIECIE NIŻSZA 

CENĘ NA PODOBNE p$NA

ZWRACAMY RÓŻNICE
Wrocław -  070 E4 OO
Grabiszyńska 55 °  M

" S "  ®336 2814

! WYPOŻYCZALNIA
s samochodów dostawczych 

Mercedes 207, 208 
tel. 071/336-02-25, 0-602 77 14 37

gi (polnej, szrotowej), metodą gospodarczą. Wrocław, teł. 071/
316-18-08
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobą lub firmą potrzebującą opra
wy muzycznej imprez i uroczystości. Wrocław, tel. 0601/76-02-23 
ODSPRZEDAM DOCHODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ na terenie hiper
marketów. Tel. 0501/636-322
ODSPRZEDAM DZIAŁALNOŚĆ • sklep zabawki i rowery, istnie
je od 5 lat, przynosi zyski, wprowadzę do branży lub sprzedam 
towar. Nysa, tel. 077/433-07-00,0604/18-83-04 
ODSTĄPIĘ BIURO NIERUCHOMOŚCI z bazą klientów, drukami 
i meblami birowymi, w dobrym punkcie. • 10.000 zl. Wrocław, tel. 
071/781-03-07,0604/85-97-14
ODSTĄPIĘ KREDYT BUDOWLANY (3% w skali rocznej) lub na 
mieszkanie. Wrocław, tel. 071/342-73-95,0601/72-60-33 
ODSTĄPIĘ SKLEP ZOOLOGICZNO-WĘDKARSKI z towarem i 
wyposażeniem, okolice Astry. Wrocław, tel. 071/329-62-28 
O  OKNA PCV DGG, reklamowane w TV oraz parape

ty, rolety, żaluzje, sznury do konfekcji opakowań 
żaluzji. Do wynajęcia pomieszczenie o pow. 30 m2. 
„HENTOM", Jeszkowice k. Wrocławia, ul. Jelczań- 
ska 16a, tel. 071/318-07-20 01020331

O  PAKIETY UBEZPIECZENIOWE dla wojska, policji i 
pracowników cywilnych. OC, ZK, AC, NW, ubez
pieczenia mieszkań w PZU SA, obsługiwane przez 
brokera. OC od 400 do 650 zł, AC od 3.5% do 6% 
wartości pojazdu, mieszkanie 0.8% sumy ubezpie
czenia., tel. 0501/79-63-17, 071/373-13-04 
80008041

O  POLISA NA ŻYCIE zapewni bezpieczeństwo finan
sowe Twoje i Twojej rodziny. Karta kredytowa z 
ubezpieczeniem na życie. Wrocław, tel. 0608/
59-43-81 01023081

POSIADAM LOKAL 180 m2, nadający się na sklep, biuro, usługi, 
oczekuję propozycji. Lubin, tel. 076/749-42-22 po godz. 21 
POSIADAM LOKAL handlowy, w centrum Sulechowa, oczekuję pro
pozycji współpracy. Sulechów, woj. zielonogórskie, tel. 0503/32-66-94

MASZ PROBLEM 
Z WJAZDEM DO KRAJÓW 
UNII EUROPEJSKIEJ? 
PRACOWAŁEŚ NA CZARNO? 
ZADZWOŃ - P0JEDZIESZ

OP0017D1

CONSULTING GmbH, 075/751-52-72

POSIADAM STAWY HODOWLANE nowe, 5 ha oraz grunty pod 
stawy, hodowlę koni i strusi, oraz grunty pod zabudowę mieszkal- 
no-rekreacyjną (6 ha), 20 km od Wrocławia (Czeszów), włączone 
do światowej sieci ochrony jezior „Living-Lakes‘ - oczekuję propo
zycji lub sprzedam. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA AUTOBUSÓW 35-miejscowych 
lub pełnowymiarowych, tel. 0607/47-59-78 
POSZUKUJĘ DOSTAWCÓW hurtowni, związanych z osprzętem, 
częściami motocykli. Lubin, tel. 0601/70-55-12'
POSZUKUJĘ DOSTAWCÓW ODZIEŻOWYCH do 2 sklepów. 
3000 kart stałego klienta, na zasadach komisowych. Wrocław, tel. 
0608/51-87-94
POSZUKUJĘ DOSTAWCÓW PAMIĄTEK z drewna, bursztynu, 
minerałów, książek o tematyce ogrodniczej, obrazów, witraży i 
innych. Wrocław, tel. 0503/33-36-33 
POSZUKUJĘ DOSTAWCÓW OPON (nowoczesny serwis opon). 
Wrocław, tel. 071/336-71-42 po godz. 19 
POSZUKUJĘ OSOBY do przyjęcia towaru, części do samocho
dów japońskich, likwidacja sklepu. Lubin, tel. 0601/70-55-12 
POSZUKUJĘ OSÓB mających kontakty na Zachodzie, w branży 
odzieżowej. Opole, teł. 077/416-78-29 po godz. 20 
POSZUKUJĘ PARTNERÓW z gotówką minimum 100.000 zl. do 
prowadzenia bardzo dochodowej firmy. Wrociaw, tel. 0604/47-10-69 
POSZUKU JĘ PRODUCENTÓW konfekcji damskiej do sklepu we 
Wrocławiu. Wrocław, tel. 0603/69-03-91 
POSZUKUJĘ PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH branża pa
piernicza, dam przedstawicielstwo. Wiązów, tel. 0606/98-30-85 
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA do prowadzenia restauracji w cen
trum Legnicy, tylko poważne oferty. Legnica, tel. 0601/75-76-39 
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA z wkładem gotówkowym do nowo 
otwartej działalności handlowej. Mirków, gm. Długołęka, tel. 071/
315-15-72/fax
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA do małego pensjonatu. Szklarska 
Poręba, tel. 0601/84-49-90,075/755-34-26 
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA udziałowca, do smażalni ryb. nad 
morzem, wkład minimalny 10.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-44-82 
po godz. 14
O  POŻYCZKI GOTÓWKOWE od 1.000 do 10.000 zł, 

również bez poręczycieli. Wymagany minimalny 
dochód 800 zł. Zadzwoń. Wrocław, ul. Legnicka 62, 
tel. 071/351-08-18 80008331

PRODUKCJA MASY DIELEKTRYCZNEJ do sprzętu AGD, całe 
wyposażenie do produkcji + wózek widłowy, zbyt zapewniony, -
10.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-44-54 
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE spółka z o.o., 
bez obciążeń, w okresie wyrejestrowania. - 4.000 zł. Wrocław, teł. 
0609/17-42-39
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ 15.000 zł, na 48 mies., na każdych wa
runkach, umowa notarialna + weksel. Leszno, tel. 065/520-69-36 
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ gotówkową w wys. 2.500 zł, bez poręczy
cieli i zaświadczeń o zatrudnieniu. Wrocław, tel. 0504/93-38-68 
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ w wys. 30.000 zł, na 12 mies., umowa 
notarialna + weksel, do 4% w skali mies.. ewentualnie pod zastaw

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 92 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 15.05^2001

http://www.ergopak.com.pl
http://www.micar.pl


domu, nowego, slan surowy. Zawonia k. Trzebnicy, tel. 0608/
16-25-78
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO firmy lub hurtowni związa
nej z materiałami budowlanymi lub inne propozycje, posiadam halę 

' ■M> o pow. 60Q m2, w Głogowie. Polkowice, tel. 076/831-10-16,0606/ 
"  44-30-90

PRZYJMĘ W KOMIS materiały budowlane lub części samocho
dowe. przedstawicielstwo firm i inne, tel./fax, hala 480 m2, plac 2 
ha, bus, tylko konkretne oferty. Strzelin, tel. 071/392-09-60,0503/
05-0548
PRZYJMĘ W KOMIS komputery,.części komputerowe. Wrocław, 
tel. 0600/28-35-49
PRZYJMĘ WSPÓLNIKA do komisu sprzętu ciężkiego i przyczep 
kempingowych. Wrocław, tel. 0602/50-63-84 
PRZYJMĘ WSPÓLNIKA do współużytkowania placu manewro
wego, do nauki jazdy. Wrocław, tel. 0501/14-06-23 
SPÓŁKA Z O.O. bez zadłużeń. - 4.000 zł. Wrocław, tel. 071/
391-95-11
SPÓŁKA Z O.O. rozpoczęta działalność, nie zadłużona, -10.000
zl. Wrocław, tel. 0606/31-78-45
UDZIELĘ KREDYTU gotówkowego. Wrocław, tel. 788-78-35
UDZIELĘ KREDYTU bez żyrantów, do 30.000 zł. Wrocław, tel.
0608/01-48-43
O  UDZIELĘ POŻYCZKI od 1.000 do 10.000 zł, bez ży

rantów. Wrocław, tel. 0608/19-26-99,0502/67-60-25 
02021051

UDZIELĘ POŻYCZKI-pod zastaw. Legnica, tel. 0602/10-30-27 
UDZIELĘ POŻYCZKI od 1.000 do 30.000 zł, bez poręczycieli. 
Legnica, tel. 0608/04-68-84
UDZIELĘ POŻYCZKI gotówkowej, w ciągu 48 h, bez poręczycie
li, prosta procedura, dogodne warunki spłaty rat, minimum for
malności. Lubin, tel. 076/847-65-33.0601/51-80-97 
UDZIELĘ POŻYCZKI od 1.000 do 10.000 zl, minimum formalno
ści. Wałbrzych, tel. 0600/81-08-86
UDZIELĘ POŻYCZKI pod zastaw. Zielona Góra, tel. 0607/
20-31-90
WSPÓŁPRACA partnerska z firmą międzynarodową • sprzedaż 
sieciowa samochodów i nieruchomości, niezwykły potencjał dla 
aktywnych marketingowców. Wrodaw, tel. 0601/73-21-43 
ZLECĘ ODZYSKANIE DŁUGU lub odsprzedam. Kłodzko, tel. 
0607/40-77-23
ZLECĘ ODZYSKANIE DŁUGU bez zaliczki lub sprzedam, z klau
zulą wykonalności. Wrocław, tel. 0501/79-43-50 
ZLECĘ ODZYSKANIE DŁUGU zaliczki wykluczone. Ziębice, tel. 
0603/45-51-74
ZLECĘ ODZYSKANIE DŁUGU z wyrokiem lub sprzedam. Złoto
ryja, tel. 076/878-37-54,0607/43-12-55 

/Bjk ZLECĘ ZNALEZIENIE firmy, klóra postawi odpłatnie tablicę re
klamową na moim gruncie. Wrodaw, tel. 0606/81-24-52, 071/
368-78-20 po 18

USŁUGI
UWAGA! W tej rubryce zamieszczamy wyłącznie ogłoszenia płat
ne. Cena -12 zł z VAT. Maksymalna długość ogłoszenia - 240 
znaków maszynowych. Redakcja .Auto Giełdy*
O  MEBLE DO KUCHNI na zamówienie, indywidualne 

projekty oraz zabudowy wnęk, system drzwi uchyl
nych, przesuwnych, składanych., tel. 0501/
60-81 -09, 071 /398-47-S4 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 gratis. 
Legnica, tel. 076/862-39-83, 0503/63-82-10 
84014431

O  AUTO-SPAW-PLAST. Spawanie i naprawa tworzyw 
sztucznych, naprawa wszystkich plastikowych 
czę&ci samochodów osobowych i ciężarowych, 
usuwanie pęknięć, wgnieceń i ubytków zderzaków, 
atrap, lamp, zbiorniczków, chłodnic, kolektorów, 
pompek, poduszek pow', osłon, lusterek i innych

części. Wrocław, ul. Hubska 52-54, tel. 0605/
69-23-81 02021691

O AUTONAPRAWA KRECZMER mechanika, elektro
mechanika, diagnostyką, blacharstwo, lakiernie- 
two, bezpłatna wymiana oleju (Elf)! Bezpłatny test 
płynu hamulcowego • to bezpieczeństwo Twoje i 
Twojej rodziny! Bezpłatna analiza spalin!. Wrocław,

OP002900

STUDNIE
tel. 071/327-71-45,0-90 376 374

ul. Grota Roweckiego 91, tel. 071/364-88-98 
01025221

O  BLACHARSTWO I LAKIERNICTWO SAMOCHODO
WE Naprawy kompleksowe, możliwość negocjacji 
cen. Transport towarów samochodami Ford Transit 
i Polonez Truck. Wrocław, tel. 0502/91-54-10 
02021181

O  TAPICERSTWO SAMOCHODOWE : wykonywanie i 
montaż podsufitek samochodowych oraz tapicer
ki samochodowej (także skórzanej), montaż za- 
główków, przeróbka i naprawa foteli samochodo
wych, tel. 071/322-62-41 80006731

USŁUGI SPRZĘTOWO- 
TRANSPORTOWE

O  „ADAMS” TANI TRANSPORT trasy krajowe, od 1 
do 15 europalet, auta z windami samozaładowczy- 
ml, podejmę stałą współpracę. Wrocław, tel. 071/
313-12-35 (f§x), 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 * przyczepka), również-przewóz samochodów 
na lawecie. Trasy krajowe i zagraniczne, rachunki 
VAT. Mile widziana stała współpraca. Usługi wy
konujemy profesjonalnie, szybko I bezpiecznie.

USŁUGI TRANSPORTOWE
FIAT DUCATO, 12 m3

0,70 z)/km OPOH998

tel. 0-502 677 478
< > PODEJMĘ STAŁĄ W SPÓŁPRACĘ
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ROBOTY ZIEMNE 2
Wywóz śm ieci, gruzu, ziem i r

dowóz kruszywa, piasku o 
wynajem: ładowarka Ł-200 

koparka - ładowarka MECALAC 
Wrocław, tel. 311-40-94,0-602 68 32 49

Oława, tel. 0607/18-86-05, 071/302-81-84 
02021251

Q  A.B.A. Bus VW T4 • transport 9 osób lub towaru 
do 1.5 tony, trasy krajowe i zagraniczne, całodo
bowo. Ceny konkurencyjne, faktury VAT, rachun
ki. Wrocław, tel. 0501/41-87-94 02021631

O  BUS • TRANSPORT 8 osób lub 1.5 tony, wyjazdy 
okolicznościowe, faktury VAT., tel. 071/339-84-54, 
0601/79-08-13 81009091

USŁUGI TRANSPORTOWE 
IVECO DAILY szt. 2, 3,21, 28 m3 plandeka 

IVECO CARGO szt. 2 3,5135 m3 kontener+winda 
5  IVECO DAILY 1,5T 22 m3 plandeka
§  Własne T-1, T-2, faktury Vat, koncesja
5  Oleśnica k/Wrócławia
§  tel. 071/399-40-49, 0-601 780184

O  FIRMA „TITO” oferuje transport krajowy, 1-61, kon
tener, winda, VAT. tel. 0606/62-25-5$ 01024261

O  PRZEWÓZ PIASKU, ŻWIRU, wywóz ziemi, gruzu, 
śmieci, nieczystości pobudowlanych, przywóz pia
sku tańszego oraz przywóz ziemi ogrodowej. Roz
biórki starych budynków i inne. Wykopy pod bu
dynki, szamba. Załadunek ręczny lub mechanicz
ny, posiadam koparkoładowarkę Ostrówek lub 
Fadromę oraz samochody skrzyniowe, wywrotki, 
ład. 6-12 ton. Wrocław, tel. 071/329-54-11, 06021
39-27-94 00010511

O  ROBOTY ZIEMNE: wykopy pod budynki, rozbiórki 
starych budynków, niwelacje terenu, przewóz pia-

PODNOŚNIK 
KOSZOWY

18 m, 45 zł/godz. 
tel. 071/321-14-24,0-601 167 787

sku, żwiru, tłucznia, ziemi urodzajnej, wywóz śmie
ci, gruzu, ziemi. Ładowarki, koparki, Kamazy wy
wrotki. Wrocław, tel. 0502/58-46-83, 0606/42-87-63 
01026281

O  ROBOTY ZIEMNE : wywóz śmieci, gruzu, ziemi, 
przewóz piasku, żwiru, tłucznia, ziemi urodzajnej. 
Wrocław, tel. 0604/55-11-77 02019821

O  ROBOTY ZIEMNE. Koparkoładowarki (wykopy, ni
welacje terenu), Kamazy wywrotki (wywóz ziemi 
gruzu, przywóz piasku, żwiru, tłucznia I ziemi uro
dzajnej do ogrodu). Wrocław, tel. 0602/23-46-80 
02021651

O  TRANSPORT - Magirus, ład. 8 ton, skrzynia o wym. 
6.20x2.45, winda o udźwigu 1.5 tony. Również auta 
z HDS-em I inne. Wrocław, tel. 0602/13-84-20 
02020821

O  TRANSPORT VW bus T4, 7 osób * kierowca (800 
kg), hak, działalność gospodarcza, dyspozycyjny, 
jęz. niemiecki, podejmę stałą współpracę. Wro
cław, tel. 071/787-77-77,0606/19-37-55 02020871 

O  TRANSPORT • BUS ład. 1.5 tony, towar ubezpie
czony, faktury VAT • 0.70 zł/km., tel. 0502/03-64-90 
01026041

O  TRANSPORT BUS po kraju. Wrocław, tel. 0604/
58-72-31 84014761

O  TRANSPORT CIĘŻAROWY trasy krajowe i zagra
niczne, całodobowo, faktury VAT. Nawiążę stałą 
współpracę z firmami. Ceny konkurencyjne., tel. 
0603/49-90-68,075/781-36-84 01024911

O  TRANSPORT CIĘŻAROWY, OSOBOWY ♦ przycze
pa, przeprowadzki, całodobowo, kraj I zagranica, 
nawiążę stałą współpracę z firmami kurierskimi. 
Faktury VAT • Tanio !. Wrocław, tel. 071/789-67-95, 
0601/89-28-71 81010501

O  TRANSPORT SAMOCHODOWY • Mercedes Sprin
ter MAXI, trasy krajowe i zagraniczne, dyspozycyj
ność, OC przewoźnika, przyczepa laweta. Mile wi
dziana stała współpraca. Wrocław, tel. 071/
364-10-67, 0605/05-95-13 całą dobę 01025431 

O  USŁUGI DŹWIGOWE • Star 660, udźwig 6.3 tony.
tel. 071/353-11-29, 0501/25-05-88 81010471

O  USŁUGI TRANSPORTOWE Kraft Poltransport, Fiat 
Ducato Maxi, 1999 r., wym. 3,35 x 1,80 x 1,80 m 
oraz przyczepa 5,0 x 2,0 x 2,20 m, transport, prze
prowadzki, przewóz osób (4 + kierownica), klima
tyzacja, ceny od 60 gr/km, faktury. Wrocław, tel. 
071/367-92-14,0607/09-38-10 01023231

O  USŁUGI TRANSPORTOWO • SPRZĘTOWE - konte
ner, 7 m3, dzierżawa, wywóz gruzu i odpadów. Wro
cław, tel. 071/330-18-30,071/329-33-78 (fax), 0501/
79-43-91 01023841

USŁUGI BUDOWLANO- 
MONTAŻOWE

O  „PROJEKTOWANIE, POZWOLENIA” na budowę, 
uzgodnienia, budowa domów pod klucz. Polkowi
ce, tel. 076/845-50-23 84013751

O  „SEMBUD” • WYKONANIE FUNDAMENTÓW, budo
wa domów jednorodzinnych, stan surowy, „pod 
ktucz” , prace ogólnobudowlane, wykończenia 
wnętrz. Tanio, so lidnie. Wrocław, tel. 071/ 
372-64-60,0605/65-05-88 01024611

O  „SETEX" USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE oferuj*: 
listwy gipsowe, fasety, rozety, zdobienie szkła. Pro
dukcja i usługi. Również gładzie, glazura. Wrocław, 
tel. 071/325-19-67, 071/328-20-32 01026031

O  „MURARZ” USŁUGI BUDOWLANO • MURARSKIE 
budujemy domy solidnie i za rozsądną cenę, bez
pośrednia informacja 0602/172-570 lub po godz. 18 
071/398-80-85 Kiełczów, zapraszamyl e-mail stry- 
charczyk@poczta.onet.pl. . 80008141

O  FIRMA „WABUD” oferuje kompleksową budowę i 
remonty dachów, więźby dachowe, krycie dachów
ką, flachą oraz inne prace budowlane, docieple- 
nia, tynki strukturalne, naturalne, regipsy, gładzie,

Ogrodzenia, balustrady, kraty 
kute i zwykłe, konstrukcje stalowe

DOMMETAL
071/354-14-75, 0-502 128 363 =

glazura. Wrocław, tel. 071/321-94-78,0600/36-60-94 
02021341

O  A-1. USŁUGI PROJEKTOWE, ARCHITEKTONICZNE, 
konstrukcje, oraz w pozostałych branżach. Prze
budowy i budowy od podstaw wszelkich obiektów. 
Obsługa formalności. Wrocław, tel. 0602/18-21-53 
85001771

O  ARANŻACJE WNĘTRZ remonty ogólnobudowlane,

Zakład Instalatorstwa Sanitarnego CO, gaz, 
zaprasza na wiosenną promocję:

• kotły gazowe, olejowe
• energooszczędne systemy grzewcze CO
• wew. inst. CO, wody, gazu w miedzi
• wkłady kominowe
• rabat juź od 15% 0 P012077 

tel. 07.1/322-29-13, 0-602 286 060

gładzie, regipsy, glazura, malowanie, sztukaterie, 
podłogi, docieplenia, tynki strukturalne. Wrocław, 
tel. 071/398-47-54 po godz. 18, 0501/60-81-09 
01020081

O  DOCIEPLENIA BUDYNKÓW, tynki strukturalne, mi
neralne i akrylowe. Solidnie i tanio. Faktura VAT. 
Wrocław, tel. 0503/06-25-50 01026091

O  DOCIEPLENIA, tynki strukturalne, mineralne, re
gipsy • kompleksowo, tanio, solidnie. Wrocław, tel. 
071/321-94-78,0600/36-60-94 02021351

O  ELEKTROINSTALACJE • remonty i naprawy oraz

TYNKI MASZYNOWE
gipsowe i cementowowapienne 
tel. 071/311-83-28,0-607 366 386
____________________________________ OP005338

montaż nowych instalacji we wszelkiego rodzaju 
obiektach (domy jednorodzinne, hale itp.). Profe
sjonalny system zamocowań do podnóży z beto
nu, kamienia itp. Faktury VAT. Wrocław, tel. 071/
338-22-48,0501/24-50-51 01023501

O  ELEWACJE • DOCIEPLENIA 15 lat gwarancji przy 
zastosowaniu materiałów jednej firmy, posiadamy 
własne rusztowania, prowadzimy również nadzo
ry 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 domów 
jednorodzinnych). Przy większych zleceniach ne
gocjacja cen. Wrocław, tel. 071/346-46-37 po 
godz. 18 02019921

O  FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA • systemy do- 
ciepleń, elewacje budynków, remonty mieszkań, 
biur i sklepów, montaż rusztowań. Mysłów, tel. 0751
741-23-30 84013821

O  FIRMA „RUM-SERWIS” z długoletnią praktyką wy
konuje w pełnym zakresie usługi remontowo-bu- 
dowlane i instalatorskie, terminowo, solidnie i czy
sto. Materiały najtaniej, transport - gratis. 
„Rum-Serwis”, Wrocław Krzyki, ul. Powst. śląskich 
187/9, tel. 071/361-61-34 po 20, 0608/30-51-63 
80008021

O  FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA wykonuje usługi:

Budowa domów  
jednorodzinnych, 

od A  do Z §
ogrodzenia, klinkier f  

tel. 071/315-27-66, po 19M °

budowa domów jednorodzinnych, docieplenia, tyn
ki strukturalne, krycie dachówką i blachą, gładzie, 
glazura, panele, wykończenia wnętrz. Trzebnica, 
tel. 0609/49-86-20, 071/312-30-23 82001031

O  INSTALACJE ELEKTRYCZNE, CO woda, gaz, ka
nalizacja, klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe. Po
lkowice, tel. 076/845-50-23 84013761

O  INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE, CO, GA
ZOWE udrażnianie kanalizacji, sprzedaż komplet
nych kotłowni olejowych i gazowych, kompletacja 
materiałów, projekty. Wrocław, tel. 071/321-54-74, 
0601/87-28-56 01023851

O  KOMPLEKSOWE WYKONYWANIE REMONTÓW 
mieszkań, biur, sklepów, hal itp. oraz tynki trady
cyjne i docieplenia, referencje, tel. 071/346-66-08, 
0601/58-28-25 81010411

O  REMONTY MIESZKAŃ oraz sklepów, glazura, re
gipsy, panele, gładzie, malowanie, tapetowanie, 
sufity podwieszane, tanio, szybko, solidnie!. Wro
cław, tel. 071/353-38-08,0502/89-16-23 02018331 

O  TAPETY, malowanie, gładzie, panele ścienne i pod
łogowe, tynki gipsowe, montaż okien i drzwi., tel. 
071/783-91-22,0502/36-95-71 80008501

O  TYNKI MASZYNOWE MODERN-BAU firma tynkar
ska przyjmie zlecenia na wykonawstwo tynków ma
szynowych od 17 do 22 maja oraz od 4 do 11 czerw
ca, oferujemy tynki gipsowe oraz cementowo-wa- 
plenne z granulatem styropianowym. Na zlecenia 
w powyższych terminach przewidujemy korzyst
ne rabaty. Głogów, tel. 0605/66-80-96 84014731

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 : dociepla- 
nie budynków, gipsogładzie, regipsy, glazura, ma
lowanie, panele, tapetowanie, gładzie, remonty 
ogólnobudowlane. Wrocław, tel. 071/347-92-77, 
0607/23-14-52 02019861

O  WYKOPY ZMECHANIZOWANE I RĘCZNE funda
menty, przyłącza, baseny, oczyszczalnie przydo
mowe, szamba, brukarstwo, transport (Kamazy wy
wrotki) piasku, żwiru, humusu, roboty rozbiórko
we, wywóz gruzu, faktury VAT. „REMBUD”, Wro
cław, tel. 071/338-26-44 (fax), 0604/34-79-86 
01024931

M ASZYN Y  
I URZĄDZENIA

AGREGAT CHŁODNICZY z parownikiem, 3 szt. • po 1.500 zl.
Bielawa, tel. 074/833-49-73,0605/63-81-85
AGREGAT CHŁODNICZY dużej mocy, ze sterowaniem, na gaz
R-22, -1.900 zl. Chojnów, lei. 076/818-87-58
AGREGAT CHŁODNICZY 19-20 kW, chłodnice 17-18 kW, blachy
♦ rury kwasoodpome. Grodzisk, tel. 0602/35-88*98,061/444-34-96 
AGREGAT CHŁODNICZY COPPELAND 1.5 kW, z parownikiem.
• 1.000 zl. Legnica, tel. 076/862-77-62
AGREGAT CHŁODNICZY kompletny, 21 m3. - 1.200 zł. Lubin, 
tel. 0607/34-19-34
AGREGAT CHŁODNICZY COPELAND 401 .plusówka* ♦ sprę
żarki, chłodnice - od 500 zl. Przedborów, woj. kaliskie, tel. 0601/
58-11-31
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY automat bezobslugowy, 55 kVA, 
38 kVA - od 8.000 zt. Komprachcice, lei. 077/464-74-45 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 220 V, 2-kotowy. 4 kW. wyjście 16 
A i 25 A, -1.300 zl. Lasocin. tel. 068/388-81-14 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY prod. japońskiej. 750 W. walizko- 
wy, mało używany, stan b. dobry, • 1.600 zl. Namysłów, tel. 0603/
77-24-00
AGREGAT PRĄOOTWÓRCZY prod. niemieckiej. 4.1 kW, 2 X 220 
V, na gwarancji, - 2.200 zt. Polkowice, tel. 076/845-47-82 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY prod. amerykańsllej. 2.2 kW. slan 
b. dobry, walizkowy. -1.150 zl. Wołów. tel. 0602/82-72-75 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 2 kW. 2x220 V. benzyna. 4-suw. 
nowy model, fabrycznie nowy, • 1.200 zl. Wrodaw, tel. 0601/ 
71-59-58
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 650 V. 1 1 220 W. fabrycznie nowy 
-1.600 zl. Wrocław, tel 399-09-28.0601/71-28-17 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 1,8 KW. cichy, fabrycznie nowy. -
1.800 zl. Wrodaw. lei. 399-09-28,0601/71-28-17 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, diesel 2.8 kW. 2 X 220 V, fabrycz
nie nowy. - 2.800 zl. Wrodaw. tel. 399-09-28.0601/71-28-17 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY Mitsubishi. 2 X 220 V. 4 KW. roz- 
ruch elektryczny, fabrycznie nowy, - 3.300 zł. Wrocław, tel.
399-Q9-28.0601/71-28-17
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY nowy. 2.2 kW. 2 X 220 V. kupiony 
w Niemczech, zużycie paliwa 0.5 l/godz, -1.250 zl. Wrocław, tel. 
071/373-80-11
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 3 kW. stan dobry, mało używany. 
- 800 zł. Wrodaw. tel. 0606/30-69-19 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY GENERAC VT-2000 1700 W. 220 
V, zużycie benz. 0.5 l/godz., 4-suwowy, nowy, nie używany, zapa
kowany. -1.100 zl. Złotoryja, tel. 0602/31-28-77,076/878-25-94 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, diesel 220/380 V, 5 kW. stan b. 
dobry. - 3.000 zl. Żary. lei. 0604/22-11-49 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, 1987 r. moc 21 kW. natężenie 36 
A  silnik SW-400. - 6.000 zl. Jelenia Góra. lei. 075/752-65-13. 
0502/34-00-94
AGREGAT PRĄOOTWÓRCZY. 1988 r , diesel zielony, na pod- 
woziu, technicznie sprawny, mak) używany, moc 16 kW, • 3.500 
zł. Wrocław, tel. 0603/70-80-01,0603/70-80-03 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY GENERAE, 1995 r. VT-2500, sil
nik 2 kW, 8.5 Amper, 230 V, waga 31 kg, na kółkach, prod. nie
mieckiej, mało używany, - 1.000 zl. Nowogrodziec, tel. 075/
731-73-27
AGREGAT SPAWALNICZY MULLER. 1993 r. 10 kVA, 50 Hz, 380 
V, 220 V, 24V. 12 V, na podwoziu 1-osiowym, kable spawalnicze, 
stan b. dobry, -10.400 żł. Nowogrodziec, tel. 0608/23-52-71

SUSZARNIE, SILOSY
do zbóż i kukurydzy, wialnie zbożowe, 

podnośniki kubełkowe, redlery, 
przenośniki ślimakowe OP012017 

Brzeg, tel. 077/416-26-83,416-33-50

O  AGREGATY CHŁODNICZE COPELAND od 1.500 do
2.200 zł, agregaty Carier na kontenery samoch., 
parowniki • chłodnice do komór chłodniczych, od 
500 do 2.600 zł, regały chłodnicze, szer. 85 cm, 
patelnia gastronomiczna duża, 380 V • 900 zł. tel. 
075/732-13-96,0605/07-70-38 01025161

AGREGATY CHŁODNICZE 2 sztuki, • 1.800 zl. Warta Bolesła
wiecka, tel. 076/818-98-84
ANALIZATOR SPALIN 2-składnikowy, na podczerwień, prod. 
Radiotechnika Wrocław, stan dobry, - 1.500 zl. Lubin, tel. 0603/
48-42-66
ANALIZATOR SPALIN BOSCH 3-gazowy, cena - 3.000 zl. FDS 
2000 - 12.000 zl, VAS 5051 - 12.000 zł i inne. Wałbrzych, tel. 
0603/99-78-00
ANALIZATOR SPALIN MEGACOM 95NT komputerowy do dia
gnostyki pieców CO, serwisowany, • 3.900 zł. Wrocław, tel. 071/
361-52-50,0601/55-20-51
AUTOMAT DO OSTRZENIA PIŁ 30 692, 1985 r., - 7.000 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/592-03-44
AUTOMAT DO PRODUKCJI ŻALUZJI oprzyrządowanie, mate
riały, komplet, - 20.000 zl. Wrocław, tel. 071/322-73-13 
O  AUTOMATY DO LODÓW - sprzedam maszyny do 

lodów firm Carpigiani, Taylor oraz pasteryzatory, 
automaty do bitej śmietany i wiele innych. Gnie
zno, tel. 061/437-97-70, 0601/75-11-60, 0601/
44-46-52 01024901

AUTOTRANSFORMATORY płynna regulacja napięcia 0-250 V 
lub 0-380 V, różnej mocy, od 100 zl/szt. oraz silnik prądu stałego 
110 V, 0.8 kW, 2500 obr./min • 350 zł lub z zasilaczem • 800 zl. 
Wrocław, tel. 071/346-47-80
BUTLA ACETYLENOWA, TLENOWA 2 reduktory, węże. palniki,
kpi, - 750 zl. Leśna, tel. 075/721-16-98
BUTLA C02 8 kg, pełna, legalizowana, -120 zl. Wrocław, tel.
071/357-71-28
BUTLA C02 6 kg, pełna, legalizowana, -100 zl. Wrocław, tel. 
071/357-71-28
BUTLA C02 20 kg.pelna, -170 zl. Wrocław, tel. 071/357-71-28 
BUTLA GAZOWA 11 kg, - 50 zł. Wałbrzych, tel.074/840-21-98 
BUTLA GAZOWA na tlen, acetylen, argon - 200 zl/szt. Wrocław, 
tel. 071/372-62-52
BUTLA TLENOWA 401,-150 zł. Lubin, teł. 076/846-87-30 
BUTLA TLENOWA reduktor Messer, wytwornica, węże, palniki, - 
350 zl. Namysłów, tel. 0502/92-68-10 
BUTLA TLENOWA i acetylenowa, węże, reduktory, palnik do spa
wania, + palnik do cięcia I komplet końcówek do spawania, - 750 
zł. Wrocław, tel. 071/344-42-42,0608/75-16-34 
BUTLE C02 oraz argomix i z argonem, legalizowane, w cenie 
100-200 zł. Oleśnica, tel. 071/314-20-26 
BUTLE GAZOWE 11 kg. z legalizacją do 2010 r. - 70 zł/szt. Bog- 
daszowice, tel. 071/789-11-17
BUTLE TLENOWE pełne, z reduktorami, -150 zł. Brzeg Dolny, 
tel. 0600/31-28-45
BUTLE TLENOWE 2 szt. - 100 zl/szt. Wałbrzych, tel. 0605/ 
28-58-10
BUTLE Z AMONIAKIEM oddam, możliwy transport. Wrocław, tel. 
071/354-00-26
CHŁODNIA w kształcie sześcianu, 8 m3, - 3.000 zł. Legnica, tel. 
0605/12-79-97
CHŁODNIA w elementach, wym. 4 x 2 x 2 m, aluminiowa, dowol
ne konfiguracje, stan b. dobry, 2 szt, • 2.900 zł. Zielona Góra, tel. 
068/320-62-64
CHŁODNICE przemysłowe - 350 zl/szt. Wrocław, tel. 372-62-45, 
318-03-43
CYKLINIARKA prod. polskiej, stan dobry, -1.400 zł. Wołów, tel. 
0602/82-72-75
CYKLINIARKA, • 1.800 zł. Wrocław, teł. 787-67-01

CYKLINIARKA BEZPYŁOWA 220 V. prod. zachodniej, stan b. 
dobry, < 3.900 zl. Wrocław, tel. 071/336-74-74 po godz. 18 
CYLKINIARKA do podłóg i parkietów, nowy typ. - 2.500 zł. Ole
śnica, tel. 071/314-93-78 po godz. 20 
CYRKULARKA DO DREWNA silnik 11 kW. - 900 zł. Parchów, 
gm. Chocianów, tel. 076/817-11-44,0607/51-83-83 
CYRKULARKA DO GRANITU średniej wielkości, brak silników i 
pił, nie używana, ̂ 1.300 zł. Bralin, tel. 062/781-26-04 
DIODY PROSTOWNICZE 200 A - 20 zl. Wrocław, tel. 06061
73-75-45
DŁUTOWNICA PIONOWA skok 160 mm, stan idealny, w ciągłej 
eksploatacji, - 10.000 zł i dłutownica skok 500 mm - 25.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-43-34
DOZOWNIK UNIPAK GNIEZNO automatyczny, wydajność 5000 
szt./godz., do dozowania dżemu, musztardy, ketchupu (w słoiki),

AUTOMATY TOKARSKIE WIELOWRZECIONOWE 
-WOLNE MOCE PRZEROBOWE

WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE
OBRÓBKI SKRAWANIEM §

Wrocław, ul. Krzemieniecka 90 §
tel. 071/357-08-63 -

stan idealny, - 27.000 zl. Wrodaw, tel. 071/372-56-34, 0602/
10-81-81
DRUT SPAWALNICZY 0,8 mm, 15 kG - 55 zł. Góra. teł. 065/ 
543-39-32
DYSTRYBUTOR PALIWA używany, prod. polskiej, kompletny, z 
wężem i pistoletem, -1.400 zł. Zduny, lei. 0607/17-24-54 
DYSTRYBUTOR PALIWA prod. Merfi-Zap, ostrów Wlkp., kom
pletny z wężem i pistoletem, • 1.400 zł. Legnica, tel. 0607/17-24-54 
DZIELARKA PIEKARSKA mechaniczna, na 30 porcji, • 1.000 zł, 
patelnia elektryczna, 380 V, - 350 zł. Prudnik, tel. 077/436-49-09 
wgodz. 8-18
DŹWIG do załadunku drewna stosowego, tartacznego, dł. 6.85 m, 
udźwig 880 kg, waga 1.560 kg, pompa i zbiornik oleju, -12.500 zl. 
Długopole G., lei. 074/813-90-83 wieczorem 
DŹWIG HDS 1.5 tony, -1.700 zl. Legnica, tel. 076/866-44-37 ' 
OŻWIG ATLAS do samochodu, udźwig 3 1, transport zasięg po
nad 4 m, kompletny. Torzym, gm. Sulęcin, tel. 0601/91-37-58 
ELEKTRODY WOLFRAMOWE fi 2.4, do miedzi - 6 zl/szt. Wro
cław. (el. 071/357-71-28
FILTR PRZECIWZAKŁÓCENIOWY 380 V, dużej mocy. - 250 zt. 
Wrocław, tel. 071/346-47-80
FILTR - ODWADNIACZ WAN sprężonego powietrza, fabryczny, • 
250 zl. Wrocław, tel. 346-47-80
FORMA DO WTRYSKARKI na nakrętkę do butelki przem.-chem., 

,12 gniazdowa, - 3.000 zł. Kalisz, tel. 062/747-57-97 po godz. 19 
FORMA DO WTRYSKARKI na butelkę 1 I, ze skalą, - 600 zl. 
Kalisz, tel. 062/747-57-97 po godz. 19 
FORMA DO WTRYSKARKI: pojemniki, nakrętki, zabawka ter- 
kotka, przyrząd do masażu; ceny od 800 do 2.000 zł. Kamienna 
Góra, tel. 0605/08-74-51
FORMA DO WTRYSKARKI, • 2.600 zł. Wrocław, tel. 06021
31-80-56
FORMA DO WTRYSKARKI na zawias uchylny, do szafek obuw
niczych, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-15-22 
FORMA DO WTRYSKARKI: przekładnie resorów oraz obejmy 
resorów do samochodów Fiat 125 i 126p oraz Poloneza, -1.000 

'zł. Wrocław, tel. 071/354-23-37
FORMIERKA PROŹNIOWA 2-stanowiskowa. • 15.000 zl. Bełcha
tów. tel. 044/632-21-56
FREZARKA dolnowrzecionowa, 4 prędkości, boczny wózek, pod- 
trzymka, obroty w prawo, w lewo - 7.500 zl. Kamienna Góra, tel. 
0503/93-58-96
FREZARKA Tekna, prod. włoskiej, do stolarki aluminiowej i pla
stikowej, cztery frezy na głowicy obrotowej, imadło, posuw pneu
matyczne, - 4.500 zł. Niemcza, tel. 074/837-00-31 
FREZARKA FUS narzędziowa, - 13.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
0605/30-14-57 -
FREZARKA pełne wyposażenie, heblarka - grubośdówka, czo- 
piarka uniwersalna, • 4.000 zł. Sobótka, tel. 0608/22-74-83 
FREZARKA 6 P81.1976 r. pozioma, prod. rosyjskiej, - 5.000 zł+ 
VAT. Nysa. tel. 077/433-76-07
FREZARKA .JAROMA’, 1980 r., • 4.200 zł. Syców. tel. 0602/
46-06-64
FREZARKA, 1987 r. prod. niemieckiej, dolnowrzecionowa, z po- 

. suwem, stan b. dobry, • 9.700 zł. Wrocław, tel. 071/391-95-41 
FREZARKA DO DREWNA metalowy blat 100 x 70 cm, -1.900 zł. 
Kluczbork, tel. 077/418-48-94
FREZARKA UNIWERSALNA GP 80 do mątatu, • 4.500 zł. Go
rzów Wlkp., tel. 095/725-01-92,0602/63̂ 66-22 
FREZARKA UNIWERSALNA N-11, • 3.000 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-49-51
FREZARKA UNIWERSALNA FSRS 250 stół 1200 x 300, głowica
6-wrzecionowa, sterowana numerycznie, sprawna, dokumentacja,
- 8.000 zł. Świebodzice, tel. 074/854-04-15
FREZARKA UNIWERSALNA 2FXA PRUSZKÓW stół 1350 x 300
- 6.500 zł, frezarka FW40 Pruszków stół 2*00 x 400 -12.000 zł. 
Wrocław, tei. 071/346-43-34
FREZARKI dolnowrzecionowe, .Gomad*, 4 prędkości w prawo, w 
lewo, boczny wózek - 6.500 zl. Kamienna Góra, lei. 0503/93-58-96 
GIĘTARKA duża, z osprzętem, • 4.000 zł. Chojnów, teł. 0604/
13-21-20
GIĘTARKA żeliwna, dł. gięcia 2 m. nagrzewnice gazowe do hal, 
sprężarki przemysłowe, zbiorniki ciśnieniowe. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-53-53
GIĘTARKA do robót dekarskich, 2,5 mb, • 1.900 zl. Sędziejowice, 
tel. 043/677-18-55
GIĘTARKA DO BLACHY 2 m x 3 mm, ręczna, żeliwna, waga
1.800 kg, - 3.400 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/483-25-74 
GIĘTARKA DO BLACHY 1 m x 2 mm, ręczna, żeliwna, - 700 zł. 
Kędzierzyn-Koźle. tel. 077/483-25-74 
GIĘTARKA DO BLACHY 2 m, - 700 zł. Lubin, tel. 076/847-84-11 
GILOTYNA gr. cięcia 16 mm,-dł. 3000 mm, • 32.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 0605/30-14-57
GILOTYNA gr. cięcia 12 mm, dł. 2000 mm, - 24.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 0605/30-14-57
GILOTYNA gr. cięcia 6 mm, dł. 2000 mm, -1.500 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 0605/30-14-57
GILOTYNA DO BLACHY NG 3 dl. cięcia 2000 cm, -10.000 zł. 
Oława, tei. 071/313-89-05
GILOTYNA DO BLACHY NG 5 dl. cięcia 2500 cm, -12.000 zl. 
Oława. tel. 071/313-89-05
GŁOWICA PITTLER nr 5, komplet noży, -1.500 zł. Wrocław, tel.
372-62-45,318-03-43  
GRUBOŚCIÓWKA samoróbka. szer. wału 40 cm, silnik 4,5 kW •
1.500 zl. Bielawa, tel. 074/832-51-51 
GRUBOŚCIÓWKA stolarska, - 3.500 zł. Krośnice, tel. 0606/ 
38-41-06
GRUBOŚCIÓWKA 2 silniki, własny napęd, wałek 40 cm, • 2.000 
zl. Łączna, tel. 074/871-31-37
GRUBOŚCIÓWKA JAROMA fi 80, - 3.900 zł. Syców. tel. 0603/
46-06-64
GRUBOŚCIÓWKA JAROMA szer. 80 cm, • 7.000 Zł. Wrocław, 
tel. 0605/43-33-85
GUMÓWKA stacjonarna, - 550 zł. Żórawina, tel. 071/316-48-82 
GWINCIARKI typ GA-52/2, poziome, z napędem mechanicznym, 
do średnicy 52 mm, dług. gwintu do 500 mm, • 3.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/328-16-11
IMADŁO obrotowo-uchylne .100*. • 250 zł. Wrocław, tel. 0607/ 
36-28-39
IMADŁO MASZYNOWE L-160, obrotowo-uchylne, • 300 zl. Jor
danów Śląski, tel. 0603/24-70-92
KARCHER z podgrzewaniem wody, cena od 1.000 zł do 2.500 zł. 
Kalisz, tel. 062/751-75-12
KARCHER 100-170 Bar, dozownik na płyny, 2 dysze, fabrycznie 
nowy, - 470 zl. Wtocław, tel. 0601/71-59-58 
KARCHER odkurzacz przemysłowy, - 1.500 zł. Wrocław, tel.
369-52-81 wgodz. 8-14
KARCHER zestaw do piaskowania, nowy, + przystawka do myjek 
ciśnieniowych, - 200 zł. Wrocław, tel. 0603/99-98-77 
KARCHER 720 MX myjka ciśnieniowa, niecały rok, dodatkowo 
lanca rotacyjna, - 1.800 zł. Wrocław, tel. 0603/99-98-77 
KARCHER EXACT 220 V, 660 l/h, grzanie wody, pełny osprzęt, -
1.400 zl. Jawor, tel. 0602/30-44-26 
KARCHER PUZZI do dywanów, tapicerki, wykładzin, nowy wąż i 
końcówka do tapicerki, - 850 zl. Wrocław, tel. 071/364-59-14, 
363-40-56
KĄPIEL DO NIKLOWANIA 600 I. Wrocław, tel. 071/389-83-06, 
0601/72-93-00KUN drewno • płyta • okletny egzotyczne i 
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KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY RDWF M8-M18, - 200 zł. Jorda
nów Śląski, lei 0603/24-70-92
KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 0.M  KGm. 3-6 KGm, 7-12 KGm 
x 9.81 Nm, - 300 zl. Lubin. tel. 076/749-45-90 
KOCIOŁ PAROWY ciśnieniowy, stan b. dobry, - 2.500 zł. Oleśni
ca. lei. 071/314-93-78 po godz. 20
KOMORA CHŁODNICZA z agregelem i chłodnicą, sprawna, 24 
m3 • 3000 zl, kloc rozbiórowy 1,8 m - 400 zl, szafki BHP - 50 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-58-94,0604/59-95-18 
KOMORA LAKIERNICZA na samochody osobowe i busy, z pie
cem na olej opalowy, - 36.000 zł. Długołęka, teł. 071/315-30-20 " 
KOMPLET BULTI SPAWALNICZYCH acetylenowa napełniona, 
komplet reduktorów i palników, - 750 zł. Nadolice, tel. 071/ 
318-98-57
KONSTRUKCJA SIŁOWNI WIATROWEJ kołowa, maszt telesko
powy z regulacją wys. do 14 m. • 1.500 zł. Lubsko, lei. 068/
372-11-76.0608/45-23-26
KOPIORAMA BLACHARSKA B-3, • 2.000 zl. Legnica, teł. 0601/
73-43-05
KOWADŁO KOWALSKIE waga 200-250 kg, • 550 zł. Lasocin. 
tel. 068/388-81-14
KOWADŁO KOWALSKIE duże, - 1.300 zł. Rybnica, gm. Stara 
Kamienica, teł. 075/751-40-65
KUPIĘ AGREGATY silniki elektryczne, kable elektro-energetycz- 
ne, skrzynie biegów i inne, w celu odzysku złomu, własny trans
port. Wrocław, tel. 0608/16-52-81
KUPIĘ AUTOMAT DO PAKOWANIA ARTYKUŁÓW SYPKICH 
może być do remontu. Legnica, tel. 076/852-53-61 - 
KUPIĘ BUTLE TLENOWE przemysłowe. Wrocław, tel. 785-55-15, 
0602/57-90-30
KUPIĘ BUTLĘ GAZOWĄ na gaz propan-butan, 11 kg - do 50 zł. 
Wrocław, tel. 358-21-06
KUPIĘ DŹWIG HDS zakabinowy, z chwytakiem, wysięg od 5 m 
wzwyż, ciężar własny do 1.300 kg, z dokumentacją, w dobrym 
stanie, w cenie 12.000 -14.000 zł. Gryfów ś l, teł. 075/781-74-59 
wieczorem
KUPIĘ. ELEKTRONARZĘDZIA. Wrodaw. teł. 0501/40-31-54 
KUPIĘ FREZARKĘ • KOPIARKĘ do kluczy typu płaskiego (Yeti, 
itp) wraz z materiałem (maszyna do dorabiania kluczy). Zielona 
Góra, tel. 068/324-15-39
KUPIĘ GRAFOPRESS i kaszty. Wrocław, tel. 0604/14-45-10 
KUPIĘ HYDROFOR pojemność od 50 do 150 litrów. Wińsko, tel. 
J)502/44-18-90
KUPIĘ KOMBAJN STOLARSKI. Legnickie Pole. tel. 076/ 
858-25-77
KUPIĘ KOWADŁO KOWALSKIE. Syców, tel. 0601/08-70-26 
KUPIĘ KUŹNIĘ POLOWĄ oraz narzędzia kowalskie. Syców, tel. 
0601/08-70-26
KUPIĘ LEWAREK KOLEJOWY do 51. Leszno, tel. 065/540-11-30 
KUPIĘ MASZYNĘ DO CZYSZCZENIA BUTÓW. Wrocław, tel. 
071/336-72-35 po godz. 21
KUPIĘ MASZYNĘ DO ŚCIĄGANIA KABU. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-33-64
KUPIĘ MASZYNĘ POLIGRAFICZNĄ ROMAYOR stan b. dobry, 
w przystępnej cenie. Wrocław, tel. 0604/14-45-10 
KUPIĘ MASZYNĘ SZEWSKĄ do szycia. Wrocław, tel. 071/
336-72-35 po godz. 21
KUPIĘ MASZYNY KRAWIECKIE: overiock 5-nitkowy, dwuigłówka 
z wyłączaną igłą, renderówka, dziurkarka, nóż krojczy, ryglówka. 
Słotwina, tel. 074/852-05-90,852-69-55,0601/79-68-40 
KUPIĘ MASZYNY KRAWIECKIE oraz inne, wyposażenie zakła
du krawieckiego. Świdnica, tel. 074/845-38-73 wieczorem 
KUPIĘ MASZYNY STOLARSKIE fabryczne. Kamienna Góra. tel. 
0503/93-58-96
KUPIĘ MASZYNY STOLARSKIE. Syców. tel. 0602/46-06-64 
KUPIĘ MASZYNY STOLARSKIE grubościówkę, frezarkę dolną i 
górną, wyrówniarkę, szlifierkę taśmową, piłę taśmową, piłę tar
czową, wiertarkę poziomą, wyrówniarko-grubośdówkę, fabrycz
ne. Wrocław, teł. 071/346-40-43
KUPIĘ MASZYNY STOLARSKIE: piłę, grubościówkę, szlifierkę, 
wiertarkę poziomą, piłę łańcuchową spalinową, inne. Ząbkowice 
Śląskie, teł. 0603/16-55-95
KUPIĘ MŁOTOWIERTARKĘ lub wiertarkę z SOS. Wrocław, teł. 
071/372-95-28
KUPIĘ MŁYN napędzany wodą, może być niesprawny. Grudziądz, 
tel. 0604/40-03-05
KUPIĘ NARZĘDZIA ELEKTRYCZNE oraz sprzęt budowlany. 
Wrocław, tel. 0501/40-31-35
KUPIĘ PIŁĘ DO MIĘSA do sklepu. Legnica, tel. 0601/57-20-48 
KUPIĘ PIŁĘ SPALINOWĄ łańcuchową, do drewna. Wrocław, tel. 
328-48-06
KUPIĘ PIŁĘ TAŚMOWĄ MAFEL. Wrocław, tel. 0605/76-04-51 
KUPIĘ PODSTAWĘ DO WIERTARKI STOŁOWEJ WS-15 lub 
całką wiertarkę oraz korbowody do sprężarki WAN (2-cył.). Wro
cław, tel. 071/346-47-80
KUPIĘ POMPĘ o wydajności 1500-2000 Gtrów/min, 4-8 kW. Wro
cław, teł. 071/328-08-49
KUPIĘ PRASĘ BALANSOWĄ YB-3 śrubową, produkcji Melał- 
wag-Kalisz. Kalisz, teł. 062/764-91-11 
KUPIĘ PRZEKŁADNIE ŚLIMAKOWE z silnikami, motoredukto
ry z regulacją obrotów do 1 kW, zmienniki kierunku obrotów (zwrot
nice), wariatory, używane, sprawne. Wrocław, tel. 071/346-26-02 
KUPIĘ SILNIK ELEKTRYCZNY 45 kW, 1.400 obr., 37 kW, 1.400 
obr., sprawne lub do remontu. Świdnica, tel. 074/858-85-04,0605/
60-93-15
KUPIĘ SPAWARKĘ mało używaną, nową. Lubin, tel. 0601/
42-28-54
KUPIĘ SPAWARKĘ BESTER SPB-315, SPB-400, STA-225 lub 
STB-250 oraz silnik prądu stałego na 220 V. Wrocław, tel. 071/
346-47-80
KUPIĘ SPAWARKĘ BESTER 225. Wrocław, teł. 071/361-37-05 
KUPIĘ SPAWARKĘ BESTER SPB-400 dó 600 zł. Wrocław, tel. 
071/393-91-31,0604/77-03-57
KUPIĘ SPAWARKĘ MIGOMAT powyżej 200A. Herby. tel. 0608/
01-90-87
KUPIĘ SPRĘŻARKĘ WAN, ASPA może być do remontu, niekom
pletna oraz części do sprężarek. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
KUPIĘ SZLIFIERKĘ DO PŁASZCZYZN. Wrocław, tel. 0607/
18-05-93
KUPIĘ SZLIFIERKĘ NARZĘDZIOWĄ NUA-25 z wyposażeniem 
oraz wyłączniki ciśnieniowe typ LCA-2 lub LCA-3. Wrocław, tel. 
071/346-47-80
KUPIĘ SZLIFIERKĘ TAŚMOWĄ pionową, do drewna, okazyjnie. 
Jarocin, teł. 062/747-80-77
KUPIĘ TOKARKĘ DO METALU, o średnicy 450 mm, dł. toczenia 
obojętna, stan obojętny, technicznie sprawną, w cenie 2.000-3.000 
zł. Lubin, tel. 076/846-25-26 po godz. 20,0502/21-98-08 
KUPIĘ TOKARKĘ STOŁOWĄ TSB-16 lub TSB-20. Wrocław, teł. 
071/346-47-80
KUPIĘ URZĄDZENIA DO SERWISU PON. Wrocław, tel.
373-72-15 w godz. 9-18
KUPIĘ WCIĄGARKĘ DO LAWETY ręczną, w b. dobrym stanie. 
Wrocław, tel. 0501/40-31-35
KUPIĘ WIERTARKĘ STOŁOWĄ lub kolumnową, do 2.500 zł. 
Herby, tel. 0608/01-90-87
KUPIĘ WIERTARKĘ STOŁOWĄ do metalu oraz wiertarkę pozio
mą do drewna. Syc&h, teł. 0601/08-70-26 
KUPIĘ WÓZEK do zaopatrzenia, ręczny, na 2 kołach. Wrocław, 
tel. 344-81-35
KUPIĘ WYCIĄG TROCIN profesjonalny, do 5 szt. Wrocław, tel. 
071/361-37-05
KUPIĘ WYPOSAŻENIE PRACOWNI SITODRUKOWEJ. Wro
daw. teł. 071/315-13-47
KUPIĘ WYPOSAŻENIE WARSZTATU BLACHARSKIEGO oraz 
podnośnik. Wrodaw, tel. 0609/49-56-96 
KUPIĘ WYPOSAŻENIE ZAKŁADU MAŁEJ POUGRAFII niedro
go. WTOcław, tel. 0604/14-45-10
KUPIĘ WYPOSAŻENIE ZAKŁADU WULKANIZACYJNEGO w 
b. dobrym stanie. Wrodaw, teł. 373-51-36 po godz. 18 
KUPIĘ ZESTAW DO SPAWANIA GAZOWEGO w cenie do 200 
zł. Wrocław, tel. 0501/83-99-43
KUŹNIA POLOWA wraz z zestawem narzędzi. - 450 zl. Żórawi
na. teł. 071/316-48-82
UNIA DO GRANULACJI TWORZYW SZTUCZNYCH, 1988/99
r., - 80.000 zł. Poniatowice. teł. 071/310-57-63
LINIA DO PRODUKCJI BRYKIETÓW Z TROCIN wafcrzyska.
wydajność 250 kg/godz. - 11.000 zł. Jelenia Góra, teł. 06051
05-84-03
UNIA DO PRODUKCJI PALET trak, wielopiła. formatówka. wy
ciąg trodn, - 35.000 zł ♦ VAT. Lubin, tel. 076/749-39-20, 0601/
70-92-37
UNIA DO WYROBU PIECZĄTEK FOTOPOUMEROWYCH na- 
świetlarka UV. wymywarka, kompletny komputer PC, drukarka 
laserowa Post Scripł, materiały, szkolenie, dochodowa działalność, 
bindownica gratis, -10.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Tamowice, 
teł. 077/444-16-53.0502/90-87-85

MAGIEL PE-3/Awym. 2430x1285x1020 mm, nowy, w Karpaczu, 
• 8.500 zł. Karpacz, tel. 0605/32-18-75 
MAGIEL i pralnica firmy .Effmo'. z 1991 r., wsad 40 kg, szer. wal
ką 250 cm, zasilanie el, - 40.000 zł. Wrodaw, teł. 0601/18-33-80 
MAGIEL ELEKTRYCZNY typ MG-3E/A, mak) użyttany, - 2.500 
zł. Korfantów, tel. 077/431-92-11
MANOMETRY KONTAKTOWE nowe. zakres do 1MPA i 1.6 MPA, 
fi tarczy 150 mm - 35 zł/szt. Bolesławiec, teł. 075/732-77-54 
MASZYNA DO ETYKIETOWANIA ECA-06, 1998 r. wyprod. w 
Świdniku, wydajność 6000 szt/godz., stan b. dobry, • 15.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-56-34.0602/10-81-81 
MASZYNA DO KONFEKCJONOWANIA PAPIERU TOALETO
WEGO w tym przewijarka z gofrem,j>iła, również rynek zbytu, -
25.000 zł. Grodków, teł. 0604/56-56-68,077/415-45-16 
MASZYNA DO KONFEKCJONOWANIA PAPIERU TOALETO
WEGO z technologią wytwarzania, zapewniam surowce, - 35.000 
zł.-Lubin, tel. 4602/21-34*18*
MASZYNA DO PRODUKCJI KASETONÓW próżniowa, używa
na, technicznie sprawna, - 6.000 zl. Krośnice, tel. 071/384-63-41, 
0502/23-81-40
MASZYNA DO PRODUKCJI KITU idealna do zakładu szklarskie
go. - 500 zł. Wrocław, tel. 0501/10-95-45 
MASZYNA DO PRODUKCJI KUBKÓW ALUMINIOWYCH 50 g, 
z wieczkami, + materiały, - 37.000 zł. Śwjdnica, tel. 074/852-17-52, 
0601/78-54-39 (kn0191)
MASZYNA DO PRODUKCJI PIECZĄTEK nowa, przeszkolenie. 
-1.800 zł. Kietrz, tel. 077/485-54-80 
MASZYNA DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIOWEJ kompl. 
- 2.400 zł. Trzebnica, teł. 0606/74-41-51 
MASZYNA DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIOWEJ wydaj
ność ok. 300 m2/8 godz. • 3.050 zł. Wrocław, tel. 0601/97-78-93 
MASZYNA DO PRODUKCJI SKARPET D-3VC przewijarka, over- 
lock i inne, stan b. dobry, - 8.000 zł. Żagań, teł. 068/377-67-78 
MASZYNA DO SPRAWDZANIA STANU OPON od 12 do 17*. 
nowa, na gwarancji, - 8.000 zł. Brzeg, tel. 0604/40-11-18 
MASZYNA DRUKARSKA zbieraczka, 12 stacji A-4, ♦ zszywar
ka, stół utrząsający - 5.500 zl, gilotyna Maxima MS 80 - 20.000 zł. 
Legnica, tel. 0601/73-43-05
MASZYNA DZIEWIARSKA 1-płytowa, • 120 zL Strzegom, teł. 074/
855-58-41 po godz. 19
MASZYNA DZIEWIARSKA MODA MD-23 do robienia swetrów 
itp., nie używana, - 300 zl. Świerzawa, teł. 075/713-52-31 
MASZYNA KRAWIECKA PFAF do szycia przemysłowego, - 500 
zl. Góra. tel. 065/544-17-45
MASZYNA KRAWIECKA TEXTIMA dwuigłówka, ze splotem dol
nym, renderówka, stan b. dobry, • 650 zł. Strzelin, tel. 071/ 
392-18-36
MASZYNA KRAWIECKA TEXTIMA stebnówka, przemysłowa, ze 
stołem, stan b. dobry, - 400 zł. Świdnica, teł. 074/853-04-66 
MASZYNA KRAWIECKA PFAFF hafdarka, uniwersalna, elektro
niczna, dodatkowo 160 funkcji krawieckich, instr. po połsku,̂  2.100 
zł lub zamienię na laptopa. Wrodaw. teł. 071/781-02-37, 071/
345-73-37
MASZYNA KRAWIECKA BROTHER CK-35, - 4.000 zł. Żary, teł. 
068/374-40-13
MASZYNA MASARSKA .WILK* M70 Spomasz Żarów, do mięsa, 
stan b. dobry - 600 zł. Wrodaw, teł. 071/393-91-31.0604/77-03-57 
MASZYNA PIEKARNICZA mieziałka 3 dzieże, 1801, - 2.000 zl. 
Legnica, tel. 0605/60-24-95
MASZYNA PIEKARNICZA bułkodzielarka półautomat, sito pie
karskie, - 4.500 zł. Legnica, teł. 0605/60-24-95 
MASZYNA PIEKARNICZA zaokrąglarko-wydłużarka ZW-500/ 
1100 - 4.500 zł, aparaty zasadowe - 800 zł/szt. Zielona Góra, teł. 
068/326-66-47
MASZYNA POLIGRAFICZNA półautomat do sitodruku, format 
1150/960. napęd pneumatyczny, prod. włoskiej Ultra Ma be, -12.000 
zl. Skarbimierz, teł. 077/411-39-04,0603/17-48-15 
MASZYNA POUGRAFICZNA DOMINANT-516.1993 r. po remon
cie kapitalnym, t 50.000 zl. Jelenia Góra, tel. 0600/62-53-73 
MASZYNA STOLARSKA wyrówni arka .40’, mało używana, stan 
b. dobry, silnik 2,2 kW, 2900 obr/min, - 1.250 zł. Jaszkowa k. 
Kłodzka, teł. 0605/37-73-41
MASZYNA STOLARSKA DYMA grubośdówka, wyrówniarka + 
przystawki (tokarka, frezarka, piła), cena -1.500 zł, wiertła SDS, 
nowe, 50 szt., różne, cena - 500 zl. Mieroszów, tel. 074/845-89-33 
MASZYNA STOLARSKA z heblarką i frezarką, stan b. dobry, 220 
V, - 700 zl. Wrocław, tel. 344-74-34.0602/28-60-75 
MASZYNY CZYSZCZĄCO-SZORUJĄCE firm: Ganson, zasila
nie akumulatorowe - 2.500 zl, Wetrok, zasilanie akumulatorowe -
2.500 zł, Gutbrod -1.500 zł. Wrocław, teł. 369-52-81 w godz. 8-14 
MASZYNY DO OBRÓBKI METALU : tokarka SNB-400, dl. to- 
czenia 80, szlifierka do wałów korbowych AMC, ceny od 4.000 zł 
do 35.000 zł. Jawor, lei. 076/870-29-39 do godz. 17,076/870-43-23 
po godz. 17
MASZYNY DO PRODUKCJI ŁUBIANEK : luszczarka (skrawa
nie obwodowe), gilotyna, zszywarka, - 27.000 zł. Trzebnica, teł. 
071/312-08-06
MASZYNY DO PRODUKCJI NAPOJÓW GAZOWANYCH kapl- 
siewanych, 4-głowice, taśmy transportowe, zakręty, kocioł 1501, 
pompy, - 2.000 zł. Wiązów, teł. 071/393-10-40 
MASZYNY DO PRODUKCJI PALET trak. formatówka, piła do 
deskowania, .samoróbki’ , - 5.500 zł. Podgórzyn, teł. 075/762-12-92 
MASZYNY DO PRODUKCJI PALET duża wydajność. - 60.000 
zł. Radom. teł. 048/363-89-57 po godz. 20.0603/67-67-42 
MASZYNY DO PRODUKCJI PIECZĄTEK do natychmiastowego 
wyrobu, bez polimeru, przenośne, najnowsza technologia, nauczę 
obsługi, - 4.999 zł. Wrocław, tel. 0503/94-32-54 
MASZYNY DO PRODUKCJI PUSTAKÓW ALFA całe i połówki, 
prod. francuskiej, - 2.500 zł. Głuszyca, teł. 0606/88-22-40 
MASZYNY DO PRODUKCJI PUSZEK BLASZANYCH poj. 0.4 -
1.8 I, - 190.000 zł. Gorzów Wlkp., tel. 095/725-01-92, 0602/
63-66-22
MASZYNY DO PRODUKCJI RAJSTOP 3 szt., osprzęt, stan b. 
dobry, • 3.500 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-67-27
0  MASZYNY DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIO

WEJ uniwersalne, również do siatki z plastiku, wy
dajność -10 rolek w ciągu 8 godzin, 2 lata gwaran
cji - 3.800 zł oraz urządzenia do siatek zgrzewa
nych • 4.200 zł/kpi. „METALPLAST", Wisznia Mała, 
tel. 0603/88-26-10, 071/312-74-92 82000981

MASZYNY DO WULKANIZACJI, 1999 r. montażownica, kompre
sor, regały, materiały wulkanizacyjne, uchwyt do naprawy dętek i 
opon. odważniki, 100 nowych i 150 używanych opon. 60 felg. 80 
dętek, - 30.000 zł. Bogatynia, tel. 0606/87-55-80 
MASZYNY DRUKARSKIE ROMAYOR od 10.000 zł. Lubin, teł. 
0604/94-17-70,0604/94-17-71
MASZYNY KAMIENIARSKIE do produkcji wazonów: wiertnica, 
szlifierka, szlifierka duża, nadnarka, obcinarka, -10.000 zł. Gi
lów. tel. 074/837-81-15
MASZYNY KRAWIECKIE stebnówki, dwuigłówki, overloki. guzi- 
karki, dziurkarki, ramieniówki, inne, firm Juki, Textima, Durkopp, 
Singer, 400 - 5000 zł., tel. 071/315-20-70 po godz.20. 0604/
54-05-61
MASZYNY KRAWIECKIE TEXTIMA stan b. dobry - 460 zł/szt 
Nysa, tel. 077/433-67-38 wieczorem 
MASZYNY KRAWIECKIE 1-igłówki, stebnówki typ 72122-101 
Minerwa, nowe, stan idealny, 6 sztuk - 600 zł/szt. Oleśnica, tel. 
0608/24-73-41
MASZYNY KRAWIECKIE oraz materiały do produkcji obuwia, z 
powodu zmiany branży, pilne. Oleśnica, tel. 071/398-42-69 
MASZYNY KRAWIECKIE dwuigłówka ramieniowa Singer -1.000 
zł, dziurkarka bieliżniana, dwunitkowa Textima -1.000 zł, guzikar- 
ka Kaev - 500 zl, zestaw prasowaIniczy - 900 zł, znacznik tkanin - 
700 zl, praska nożna do nap - 500 zł. Wrocław, teł. 071/369-26-66, 
0503/04-31-66
MASZYNY MASARSKIE: kuter 120 (K O), wilk 130 i 160, nadzie- 
warka, młynek koloidalny, ceny od 2.500 zł. oparzarkoszczedniar- 
ka, piły ubojowe i do półtusz, stoły rozbiorowe, klipsownica 2-rzę- 
dowa (pneumatyczna) oraz inne, ceny od 800 zl. Krotoszyn, teł. 
062/722-88-93,0603/67-30-57
MASZYNY MASARSKIE: Atmos firmy .Presta*, elektryczny, mały, 
rok produkcji 1992, z mikroprocesorem, kotty warzelne (150,300
1 5001). ceny od 1.500 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-88-93, 0603/
67-30-57
O MASZYNY STOLARSKIE: strugarka 4-stronna Ja- 

roma, 1995 r. • 13.500 zł; frezarka doinowrzecio- 
nowa Gomad, z posuwem; wy równiarki 50 i 40, 
2.50; piły poprzeczne Reszel, z 1995 r. I nowa; szli
fierka taśmowa Słupsk, stół 2.50; piła taśmowa 
mała; tokarnia 1.50 Gomad Cena 28.000 zł. Wro
cław, tel. 071/346-40-43 02021591

MASZYNY STOLARSKIE, - 2.300 zl. Marcinowice, gm. Krosno 
Odrzańskie, teł. 0602/29-00-47
MASZYNY STOLARSKIE do renowacji antyków i wyrobu galan

ZAGĘSZCZARKI
MŁOTY WYBURZENIOWE
agregaty - minikoparki - przecinarki
WYNAJEM - SERWIS - SPRZEDAŻ\ ,#

BMC Maszyny Budowlane 
54-201 Wrocław 
ul. Przedmiejska 1 
(boczna ul. Legnickiej) 
tel./łaz 071/355-77-54 

350-04-46 
350-94-57

terii: tokarka, wyrówniarka, pila z wiertarką • 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. Oborniki Śląskie, teł. 071/
310-17-02,0605/65-58-37
MASZYNY STOLARSKIE zszywacz x3, wiertarki pneumatyczne, 
pistolet do kleju i impregnatów, frezarka, kompresor - od 700 zł 
lub zamienię. Oława. tel. 0603/84-78-77 
MASZYNY STOLARSKIE wyrówniarka. 4-nożowa - 2.000 zł, fre
zarka Jaroma’ , 1980 r. - 4.200 zł. strugarka 4-stronna, 5-głowico- 
wa -12.000 zł. Syców. tel. 0602/46-06-64 
MASZYNY STOLARSKIE - 800 zł - 4.500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
368-11-52
O  MASZYNY WULKANIZACYJNE nowe i używane, de- 

montażownice opon, wyważarki, sprężarki, przy
rządy do geometrii kół. Lubin, tel. 076/844-23-84, 
076/844-36-64 84014391

MIERNIK UNIWERSALNY UNILAP 100 do pomiaru parametrów 
sied elektr. (pętli zwarcia, różnicówek, rezystancji izolacji i uzie
mienia), w walizce, kompletne wyposażenie, -1.450 zł. Złotoryja, 
teł. 0602/31-28-77
MIESZALNIK - rozdrabniacz na mokro, 801, stan b. dobry - 400 
zł. gm. Żmigród, tei. 071/385-66-91 
MIESZALNIK DO ZIEMI technicznie sprawny. -1.500 zł. Krzyżo
wa. teł. 076/817-29-29
MIESZAŁKA DO CIASTA 1201, 380 V, - 1.000 zl. Wrodaw. teł. 
0603/10-58-36
MŁOT KUJĄCY 1.800 W. -1.500 zł. Gryfów Śl.. tel. 075/781-27-43 
MŁOT PRZEBICIOWO-WYBURZENIOWY HILTI TE 76-ATC 
model 2001 r„ dla profesjonalistów, z pełnym osprzętem, walizka 
duża. 1300 W. SDS. -4.300 zł. Wrocław, teł. 071/781-02-37,0603/
51-25-94
MŁOT SPALINOWY KOBRA prod. szwedzkiej, wiercąco-kujący 
oraz zagęszczarka gruntu spalinowa. - 2.700 zł. Głogów, teł. 076/ 
834-46-34
MŁOT UDAROWY HILTI 804 kpi., z walizką, groty, - 3.000 zł. 
Bolesławiec, teł. 0601/98-33-75
MŁOT UDAROWY BOSCH 5 CE, SDS Max, - 950 zl. Góra, tel. 
065/543-45-22
MŁOT WYBURZENIOWY KANGO 220 V. - 2.300 zł. Wrodaw,
tel. 071/346-23-10.0601/70-33-89
MŁOT WYBURZENIOWY KANGO kujący, duży. stan b. dobry. •
3.000 zł. Wrocław, teł. 0502/12-55-57
MŁOT WYBURZENIOWY HILTI 905,1998 r. stan b. dobry, - 900 
zł. Wrocław, tei. 0501/40-31-35
MŁOTOWIERTARKA HILTI TE 55 z udarem, ♦ walizka. -1.400 
zł. Bielany Wr.. tel. 071/311-26-08,0607/46-37-25 
MŁOTOWIERTARKA HILTI TE12 SDS PLUS wiertła, przecinaki, 
• 500 zł. Brzeg. teł. 0502/92-68-10
MŁOTOWIERTARKA HILTI TE74 SDS MAX wiertła, przecinaki. 
-1.400 zł. Brzeg. teł. 0502/92-68-10 
MŁOTOWIERTARKA HILTI TE 75,1999 r. stan b. dobry. - 650 zł. 
Wrocław, teł. 0501/40-31-35
MŁYN DO TWORZYW SZTUCZNYCH. - 7.000 zł. Wrodaw, teł. 
0607/18-05-93
MŁYNEK DO TWORZYW SZTUCZNYCH prod. Metalchem Po
znań. -1.300 zł. Kalisz, tel. 062/747-57-97 po godz. 19 
MONTAŻOWNICA DO OPON stan b. dobry - 1.500 zł. Bielawa, 
teł. 074/833-67-31 do godz. 17.645-45-30 
MONTAŻOWNICA DO OPON prod. polskiej, starszego typu, -
1.000 zl. Złotoryja, tel. 0605/27-23-51 
MONTAŻOWNICE DO OPON, 1990 r. Uni-Trol Z-28. prod. pol
ska, stan b. dobry -1.200 zl. Prudnik, tel. 0603/44-57-32 
MOTOPOMPA POLONIA M 800 wyd. 800 l/min., nowa. nie uży
wana, rozruch bateryjny i nożny, - 3.500 zł. Wierzchosławice, tel. 
075/741-43-32
MOTOREDUKTOR 380 V, 0.8 kW, 24 obr/min - 350 zl, przekład
nia. z silnikiem, 380 V, 0.18 kW, 2 obr /min -150 zł. przekładnia 
kątowa, 20/1,2/1 - 200 zł/szt. Wrocław, teł. 071/346-47-80 
MOTOREDUKTOR z silnikiem 7.5 kW/63 obr. - 1.200 zł. 5 kW/ 
315 obr - 600 zł, 2.2 kW/105 obr. - 400 zł, 1.5 kW/20 obr. • 500 zł,
1.1 kW/315 obr., 1160 obr., 100 obr., 40 obr. - 350 zl/szt.. 0.8 kW/ 
15 obr., 0.75 kW/135 obr., 0.37 kW/115 obr. - 300 zl/szt Wrodaw. 
tel .0607/36-28-39
MOTOREDUKTOR PANASONIC 220 V/6 obr. * hamulec. 0.37 
kW/31 obr. ł  hamulec - 400 zl/szL i inne. Wrodaw, tel. 0607/ 
36-28-39
MOTOREDUKTORY 63 obr/min., 1.5 kW. 28.7 obr/min.. 0.95 kW, 
38 obr/min., 0.37 kW, 111 obr/min., 0.37 kW, 12.5 obr/min. 0.37 
kW. 7.62 obr /min., 0.37 kW, 148 obr /min., 0.25 kW, 1400 obr/ 
min., 0.37 kW, cena 400 zl/szL Świebodzice, teł. 074/854-32-29 
MYJKA SAMOCHODOWA KARCHER nowa. dvsza rotacyjna, 
wężyk na środki chemiczne, • 340 zł. Lwówek Śląski, teł. 075/ 
782-29-22 po godz. 20.075/782-43-16 
MYJKA SAMOCHODOWA WAP-DX 800 wysokoaśnieniowa, ci
śnienie 150 a, silnik 4.5 kW, podgrzewacz wody na ropę, do 140 
st C, odkamieniacz, 2 dozowniki płynów chemicznych, - 4.500 zł. 
Mochy, teł. 065/549-01-85
MYJKA SAMOCHODOWA wysokociśnieniowa na gorącą wodę. 
200 bar. 150C, -1.700 zł. Wiązów, tel. 071/393-11-82 
MYJNIA KOMOROWA wym. 150 x 150 x 150. -2.000 zl. Zawada, 
tei. 062/785-01-61
MYJNIA SAMOCHODOWA CALIFORNIA C38 TURBO S 8 pro
gramów, sterowana komputerowo, stan idealny - 20.000 DEM. 
Legnica, teł. 0603/53-26-42
NABOJE DO PISTOLETU HILTI czerwone, cena • 0.30 zł/szl 
Wrodaw. tel. 0502/12-55-57
NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA 18 kW, 3 x 380 V, - 250 zł. 
Wrocław, teł. 0601/08-44-59
NAGRZEWNICA GAZOWA WILMS 14-23 kW, 650 m/h, 230/50 
Hz, ciśnienie 2.5 bar, 0.78 -1.8 kg/h, nadaje się do ogrzewania 
maiej hali, - 900 zł. Chojnów, teł. 0604/13-21-20 
NAGRZEWNICA GAZOWA EinheD HGG 170,10-17.5 kW, - 590 
zł. Wrocław, tel. 0603/99-98-77
NAGRZEWNICA GAZOWA, 1999 r. warsztatowa, do ogrzewania 
różnego typu pomieszczeń, mało używana, -1.050 zł. Dobroszy
ce, teł. 071/314-16-25
NARZĘDZIA ELEKTRYCZNE: sprężarki (2 szt.), piły, strugi, wier
tarki, szlifierki, zszywacze, nożyce do blachy, wiertarka kątowa, - 
150 zl. Prusice k. Trzebnicy, teł. 071/312-62-47 
NAŚWIETLARKA DO PIECZĄTEK matryc, szablonów i wielu 
innych, format A4, walizkowa, nie używana, - 1.600 zł. Jelenia 
Góra, teł. 0605/37-41-27
NIWELATOR LASEROWY TOP CON RL-H25. 1999 r. statyw, 
odbiornik, - 2.900 zł. Strzelin, tel. 071/796-11-86,0601/78-39-70 
NIWELATOR WILD NA 2000 z komputerem, prod. szwajcarskiej, 
- 7.000 zł. Jelenia Góra. lei. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
NOŻYCE NU-25 - 1.500 zł. Wrodaw. tel. 071/355-32-23 wewn. 
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NOŻYCE elektryczne, nowe. ręczne, do blach 2.5 mm, • 250 zl. 
Wrodaw. teł. 0607/36-28-39
NOŻYCE DO BLACHY krążkowe, własnej produkcji, do dęda 
arkuszy blachy, gr. max 0.7 mm. - 800 zl. Świdnica, tel. 0601/ 
88-02-77
NOŻYCE DO BLACHY skokowe. 380 V. do 3.5 mm. stan idealny. 
-450 zł. Wrodaw, teł. 071/346-47-80 
NOŻYCE DO BLACHY, 1983 r. NU 13 A, uniwersalne, do wycina
nia i dęda, grubość 3 mm, zapasowe noże i matryca, - 7.000 zł. 
WTOcław, teł. 071/355-73-73
NOŻYCE DO PRĘTÓW N-M 4-40 do cięcia prętów fi 40, stan
idealny, - 2.700 zł. Sława, teł. 068/356-63-59
NOŻYCE DO PRĘTÓW i płaskowników, stan idealny. - 3.500 zl.
Wrocław, teł. 372-62-45,318-03-43
NOŻYCE DO STALI skokowe. 380 V, - 350 zł. Oława, tel. 071/
313-86-76

OBRABIARKA STOLARSKA wieloczynnościowa, grubośdówka. 
wyrówniarka, czopiarka, pilarka KP-321, - 6.500 zł. Jordanów Ślą
ski. tel. 0603/24-70-92
ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY silnik spalinowy 5 KM. 4-suw, 
szer. robocza 70 cm, pojemność worka 1001, rok prod. 1997, - 
1.800 zł. Legnica, tel. 076/854-28-70 
OGRZEWACZ WENTYLATOROWY, -1.500 zł. Wrodaw, tel. 0601/ 
71-57-78
OKLEINIARKA DO PCV HOLZHER profesjonalna, technicznie 
sprawna, z taśmą prowadzącą i samodociskiem, - 8.900 zł. Żmi
gród, tel. 0603/95-35-65
OSCYLOSKOP RADIOTECHNIKA-WROCŁAW DT-516 2-kana- 
łowy, z instr. obśłbgi, - 330 zl. Zgorzelec, tel. 075/776-01-06 lub, 
075/771-83-12
OSTRZAŁKA DO PIŁ .BRACTWO’ cena 5000 zł oraz szlifierka 
do ostrzenia noży strugarskieb - 3000 zl. Pokój, tel. 077/469-32-83 
OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH automat; ściernica 18 mm, 
2.830 obr/min, 0.4 kW, przechył 0-20 stop., wentylator wydągu 
opiłków. - 2.000 zl. tel. 0601/17-03-90 
OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH zwykłych i widłowych, 
średnica 80 mm, - 2.500 zł. Radom, lei. 048/363-89-57 po godz. 20, 
0603/67-67-42
OSTRZAŁKA DO PIŁ TAŚMOWYCH szrankownik, stojaki. - 900 
zł (komplet), w rozliczeniu przyjmę rusztowanie warszawskie. Zie
lona Góra, teł. 0604/83-14-92
OSTRZAŁKA DO WYRÓWNIARKI oaz zgrzewarka do pil laśmo- 
wych - 900-1.900 zł. Wałbrzych, teł. 0503/35-63-82 
OSTRZAŁKI i szrankowniki do pil taśmowych trakowych, prod. 
2001 r.. kpi. • 1.700 zł. Gryfów Śl.. teł. 0605/46-83-67 
OTACZARKA DO DREWNA. • 15.000 zł. Lubin. Id. 0607/57-49-51 
PIASKARKA APR 600 zbiornik 1601. zdalne sterowanie, prze
wód o śred. 35 mm, dysza z węglików spiekanych + 2 kombinezo
ny piaskarza, - 5.200 zł. Brzeg, tel. 0601/91-99-46 
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 internecie pod 
numerem - A00509 www.autogielda.com.pl)
PIASKARKA PCOR 40 zbiornik 401. przewód + dysza z węgli
ków spiekanych, dśnieniowa, na kółkach, reguł, dśnienia 1-7 
Atm, -1.800 zł. Brzeg. tel. 0601/91-99-46 
PIEC CERAMICZNY komorowy, duży, do zdobień ceramicznych, 
od 20-40 kW, temp. do 1200 stopni C, wym. komory 90 x 90 x 70 
cm + szafa sterownicza i pozostałe wyposażenie. - 4.800 zł. Wał
brzych. teł. 074/847-38-85.0608/45-14-02 
PIEC CUKIERNICZO - PIEKARNICZY 10 blach. ♦ garownia na 
20 blach, 12 kW, 380 V, Polin, - 27.000 zł. Karpacz, tel. 075/ 
761-92-59,0607/30-79-20
PIEC CUKIERNICZY tunelowy. - 8.000 zł. Pietrzykowice. teł. 071/
316-84-26
O PIEC PIEKARNICZY MATADOR 8, 10 m2, Winkler 

12 m2, dzielarka Fortuna, automat, ubijaczka Rego, 
25-451, mieszarka spiralna Kemper, 120-1801, prze- 
siewacz, patelnia, linia do bułek 4-rzędowa, kajze- 
rówka Kenig Regina. Legnica, tel. 076/850-21-26, 
0607/35-46-37 84014411

PIEC WARSZTATOWY 5 kW, wszystko palny, nowy. obudowa 
żeliwna, prod. niemieckiej, bardzo ładny. • 800 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
O PIECE CENTRALNEGO OGRZEWANIA na drewno, 

węgiel i inne, całodobowe - automatyka, ogrodze
nia, meble, kowalstwo artystyczne - producent. 
Nowa Sól, tel. 068/387-22-70,387-47-56 84001221 

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. 40-500 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 

PILOT - SONDA włóknina, do przeciągania przewodów w rurach, 
na bębnie, 100 m.b, -1.000 zl. Wrocław, lei. 0502/12-55-57 
PIŁA 220 V, silnik 1.1 kW, • 350 zł. Moszyce, gm. Twardogóra, teł. 
071/315-97-43
PIŁA elektryczna, stan b. dobry, -270 zł. Psary, teł. 071/387-86-26 
PIŁA gumówka Bosch GWS 21-180 - 350 zł oraz inne piły. Wro
cław. teł. 071/346-23-10.0601/70-33-89 
PIŁA STIHL029,2000 r. stan idealny, mało używana, na gwaran
cji, -1.100 zl. Stary Wołów 72a, teł. 071/389-51-49 
PIŁA DO DREWNA duża cyrkularka, -1.000 zł. Chojnów, teł. 0604/
13-21-20
PIŁA DO DREWNA taśmowa, stan b. dobry, - 2.000 zł. Malczyce, 
teł. 071/317-25-81
PIŁA DO DREWNA duża, silnik 5.5 kW, blat metalowy. 2 tarcze 
(50 i 100 cm), -1.100 zł lub zamienię na Fiata 126p. Mlądz, tel. 
075/783-93-13
PIŁA DO DREWNA DOLMAR elektryczna. - 150 zl. Ścnawka 
Średnia, tel. 074/871-54-00 .
PIŁA DO DREWNA cyrkularka 3 x 380 V, 5.5 kW, rozrusznik gwiaz
da/trójkąt, przedłużacz 15 m.b., 2 tarcze 400 i 500 mm - 900 zl. 
Złotoryja, teł. 076/878-41-84
PIŁA DO KAMIENIA i terakoty LUTZ, stołowa, tarcza diamento
wa 230 mm. przenośna, pełna regulacja, - 850 zł. WTOcław, teł. 
0601/71-99-00
PIŁA DO KAMIENIA, 1999 r. nie używana - 6.700 zł lub zamienię
na busa towarowo-osobowego. Niemcza, teł. 074/837-52-41
PIŁA DO METALU ramowa, dodatkowo 2 nowe brzeszczoty, -
1.000 zł. Chojnów, tel. 0604/13-21-20
PIŁA DO METALU do drewna, koła fi 1000, żeliwne, nowe, • 1.500
zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/481-72-60
PIŁA DO METALU: hydrauliczna, tarczowa - 2 000 zł. Wrocław,
teł. 071/363-61-56
PIŁA FORMATOWA DPEB RESZEL. - 5.500 zł. Jordanów Ślą
ski. tel. 0603/24-70-92
PIŁA ŁAŃCUCHOWA tartaczna. 2.2 kW. 380 V, • 400 zł. Oleśni
ca, teł. 071/398-51-61
PIŁA ŁAŃCUCHOWA URAL-2,1988 r. nowa, nie używana, uszko
dzona, -120 zl. Wrocław, tel. 071/347-91-78 
PIŁA MOTOROWA STIHL 021,1995 r. 5-łetnia, mało używana, 
nowa prowadnica, 2 łańcuchy, stan techn. b. dobry, - 650 zl. Lu
bin, teł. 0605/92-18-04
PIŁA SPALINOWA łańcuchowa, stan b. dobry, - 250 zł. Lwówek 
Śląski, teł. 075/782-43-16,075/782-29-22 po godz. 20 
PIŁA SPALINOWA duża, używana, - 300 zl. Parchów, tel. 076/ 
817-40-80
PIŁA SPALINOWA łańcuchowa, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/ 
341-20-22,0603/55-59-58
PIŁA TARCZOWA ze stołem, do desek - 500 zł. Bielawa, tel. 074/ 
645-52-15
PIŁA TARCZOWA 2 szt., poprzeczna, hydrauliczny posuw - 3.200 
zł. Kamienna Góra, tel. 0503/93-58-96 
PIŁA TARCZOWA do metalu, - 3.500 zł. Kgmo, tel. 062/782-47-55 
PIŁA TARCZOWA metalowy blat, przymiar dęda. osłony, -1.400 
zł. Kluczbork, tel. 077/418-48-94
PIŁA TARCZOWA gumówka, średnica tarczy 350 mm, 1,5 kW, 
380 V, • 500 zl. Legnica, tei. 0606/16-02-95 
PIŁA TARCZOWA frezarka, słrugarko-wyrówniarka do drewna 
(samoróbki), -1.500 zł. Mokrzeszów, teł. 074/850-87-06 
PIŁA TARCZOWA średn. 400 mm. stołowa. 2.5 kW. 220 V, -500 
zł. Oleśnica, teł. 071/398-51-61
PILA TARCZOWA ciesielska. 1.5 kW. 380 V. - 350 zł. Oleśnica, 
teł. 071/398-51-61
PIŁA TAŚMOWA oraz tarczowa, do drewna - 2.000-2.500 zł.
Wałbrzych, tei. 074/843-36-25 po godz. 16
PIŁA WZDŁUŻNA blat pod kątem - 3.200 zł. Kamienna Góra, teł.
0503/93-58-96
PIŁOSTRUGARKA wyrób własny, dl. noży 35 cm. silnik 220 V.
3.5 kW, 2900 obr/min lub silnik 380 V. • 750 zł. Wrodaw, teł. 071/
363-20-34
PIŁOSZUFIERKA STOŁOWA silnik 220 V, 1.1 kW, - 270 zl. Wro
cław, lei. 071/363-20-34
O  PIŁY TARCZOWE z tarczami diamentowymi; za- 

gęszczarki gruntu, koparki, ładowarki • firmy We
ber, Kramer, nowe i używane, sprzedaż, serwis, 
gwarancja, części zamienne, e-mail: zenkerj@po- 
lbox.com.pl. Lubin, tel. 076/842-83-43 84011401

PISTOLET DO GWOŹDZI STANLEY duży. 45-80 mm, używany •
1.500 zł, mały, 25-45 mm, nowy -1.500 zl. Wrocław, teł. 339-10-02, 
0604/07-57-59
PISTOLET DO KOŁKÓW HILTI DX-36M * naboje, kołki, walizka, 
- 500 zl. Bielany Wr.. tel. 071/311-26-08.0607/46-37-25 
PISTOLET DO KOŁKÓW HILTI 0X450, 2000 r oryginalna wa
lizka, stan b. dobry, do wstrzeliwania w beton, stal, drewno, ♦ 
naboje i kołki, - 650 zł. Wrodaw. tel. 0501/40-31-54

PISTOLET DO LAKIEROWANIA lub klejenia, na powietrza - 30 
zl. Wrodaw. teł. 071/350-94-75
PISTOLET DO MALOWANIA PROSZKOWEGO NORDSON 
STUEREK EK105 EK115. - 2.400 z). Mosina, tel. 061/813-27-75 % 
PISTOLET DOZSZYWEK na powietrze, prod: niemieckiej, 10-14 

. mm - 30 zł. Wrocław, tel. 071/350-94-75 
PŁUCZKA DO ŻWIRU mieczowa. 2-walowa, nowa -130.000 zl *■ 
VAT. Brożek, tel. 0602/73-93-23.068/375-50-37 
PODAJNIK MATERIAŁOWY rolkowy. - 500 zł. Wrodaw. tel. 
372-62-45,318-03-43
PODNOŚNIK BALCANCAR bułgarski, szynowy, 380W50 Hz. 400/ 
1320 obr., udźwig 250 kg, -1.500 zl. Chojnów, teł. 0604/13-21-20 . 
PODNOŚNIK pneumatyczny, montaż w ziemi, udźwig 31. -1.000 -  
zł. Wrocław, teł. 0600/17-4646
PODNOŚNIK KANAŁOWY pneumatyczny, 10 L -1.280 zł. Wro
daw, teł. 0603/99-98-77
PODNOŚNIK LINOWY z linką stalową, udźwig 60 kg, nadaje się 
do małego warsztatu. - 900 zł. Chojnów, tel. 0604/13-21-20 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY kolumnowy hydrauliczny. -1.500 
zł. Głogów, teł. 076/832-17-74
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 4-kolumnowy. - 2.500 zł. Gło
gów, teł. 076/832-17-74
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY STANHOY mechaniczny. 2-ko- 
lumnowy, maks. 2.51 - 3.000 zł. Głogów, td. 0602/85-34-20 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 4-kdumnowy stan dobry. • 2.600 
zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-53-00 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY wulkanizacyjny, prod. niemiec
kiej, płytowy, stan b. dobry, - 2.000 zl. Lwówek Śląski, teł. 075/ 
782-35-11
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 2-kdumnowy. prod. niemieckiej.
• 2.300 zł. Opole. teł. 0602/53-17-37 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 2-kolumnowy, hydrauliczny, 
udźwig 2.5 tony, prod. Gabiga’, 2-letni, - 7.000 zł. Świdnica, tel. 
0601/71-05-50

UŻYWANE MASZYNY DO PRODUKCJI 
OKIEN PCV 

kompletna linia produkcyjna lub pojedynczo, 
stan b. dobry, firmy Urban, Rotox, Rapid 
tel. 071/318-54-31,0-604 998 391 

_________fax. 071/318-54-30 opoii87q

PODNOŚNIK SAMOCHODOWY nowy, zapakowany, udźwig do 
12 L hydrauliczny, -110 zł. Wrocław, lei. 0502/96-73-77 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 4-kdumnowy, 3 500 kg, stan b. 
dobry. - 3.000 zł. Wrocław, teł. 071/363-61-56 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 2-kolumnowy .Rawagioli'. na 
wałek, - 5.000 zł + VAT. Zielona Góra, td. 0605/08-81-80 
POLERKA DO GRANITU tzw. „kolanówka" ♦ osprzęt elektrycz
ny, mała polerka + duży stół-wózek, • 3.200 zł. Wałbrzych, teł. 
074/858-63-73,0600/36-65-64
POMPA ssąco-tłocząca, wydajność 2.000 l/min, silnik 7.5 kW, - 
600 zł. Wrodaw, teł. 0600/51-34-54 
POMPA GRUNDFOS VPE 40-120 230-240V, -1.100 zl. Ząbkowi
ce Śląskie, teł. 074/815-76-12 do godz. 15,810-53-62 po godz. 17, 
0603/46-09-74
POMPA CHŁODZIWA tokarek, wiertarek, frezarek, szlifierek, prod. 
czechosłowackiej, nowa, cena -120 zł/sztuka. Lubin, td. 076/ 
74945-90
POMPA CIŚNIENIOWA do pieca na dej opalowy, -150 zl. Śd- 
nawka Średnia, teł. 074/871-54-00 
POMPA DO CELÓW SPOŻYWCZYCH chromoniklowana. silnik 
5 kW, stan idealny -1.250 zł. Wrocław, td. 0602/12-00-92 
POMPA 00 SZAMBA ssąca. • 150 zl. Wrocław, td. 0600/51-34-54 
POMPA DO SZAMBA nowa. dektryczna, 380 V. - 300 zł. Kędzie
rzyn-Koźle, td. 077/483-25-74
POMPA DO SZAMBA 380 V, -450 zl. Oleśnica, td. 071/398-51-61 
POMPA DO WODY PJM różne, nowe oraz typ SK, nowe. od 500 
zl/szt. Bolesławiec, teł. 075/732-77-54 
POMPA DO WODY typ JET*. nowa. 220 V. ssanie 9 m, tłoczenie 
42 m, - 270 zl. Lwówek Śląski, tel. 075/78243-16.075/782-29-22 
po godz. 20
POMPA DO WODY spalinowa, 7.2 l/min. - 450 zl. Oleśnica, tel. 
071/398-51-61
POMPA DO WODY 65 PJM 180. z silnikiem. - 500 zl. Oława. td. 
071/303-26-55,0605/64-2948
POMPA DO WODY przeponowa, typ .kaczka", - 700 zl. Oława, 
td. 071/303-26-55,0605/64-2948 
POMPA DO WODY pływakowa, .Ola’ , kompletna, po kapitalnym 
remoncie, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-38 
POMPA DO WODY KOBER z pływakiem, 230 V, 0.9 A, 200 W, 
wyd. 6500 l/godz., waga 4.3 kg, fabrycznie nowa. - 350 zł. Wro
cław. tel. 0502/50-38-29
POMPA GŁĘBINOWA. - 800 zł. Chojnów, teł. 0604/13-21-20 
POMPA GŁĘBINOWA 380 V. 2.2 kW. 6 m3/h, nowa. prod. cze
skiej -1.600 zł. Wrocław, tel. 071/393-91-31.0604/77-03-57 
POMPA HYDRAULICZNA PZ63 - 100 zł i PZ40 • 150 zł. Oława, 
td. 071/303-26-55.0605/64-2948
POMPA HYDRAULICZNA ręczna. • 150 zł. Wrocław, tel. 0607/ 
36-28-39
POMPA PRÓŻNIOWA mała. silnik 220 V - 200 zł. pompa do chło
dziwa -150 Zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
POMPA PRÓŻNIOWA SK 20511 wydajność 0.3-2.1 m3/godz., 
silnik 1.1 kW, -120 zl. Wrocław. Id. 0600/51-34-54 
POMPA PRZEPONOWA z silnikiem spalinowym. -1.500 zt. Cho- 
bienia, woj. legnickie, td. 0600/85-89-25 
POMPKA CHŁODZIWA, - 250 zł. Jordanów Śląski, tel. 0603/
24-70-92
POZIOMICA LASEROWA OUADRIA z obrotową głowicą, kom
pletna, prod. niemieckiej, - 5.000 zł. Godzieszowa, woj. wrocław
skie, td. 0503/99-55-16
PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY MAGPOL 400A Irak do drewna 
(taśmowy), tokarka uniwersalna, duża, automat do gwintów, wy
taczarka do bębnów, wiertarka stołowa, - 20.000 zł. Legnica, teł. 
076/857-03-67.0603/25-28-63
PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY ESAB LAD 400 chłodzony wodą. 
uchwyt do spawania, butla C02+butla mieszanki Ar+C02, - 3.100 
zł. Opole, tel. 077/455-2745
PRASA 1-półkowa, przelotowa, do klejenia drewna, • 36.000 zł. 
Jdenia Góra, td. 0608/81-58-72
PRASA pionowa, do makulatury - złomu, wys. 3 m. silnik 26 kW, 
- 3.500 zł. Namysłów, tel. 0603/63-38-60 
PRASA BALANSOWA ze slotem, nadsk 101 - 500 zl. Nadolice. 
teł. 071/318-98-57
PRASA BALANSOWA nacisk 251 -1.000 zł. giętarka do gięda 
rurek precyzyjnych o średn. 18 i 20 -1.000 zł. Siechnice, teł. 071/ 
789-17-87 po godz.20
O  PRASA CIERNA śrubowa, typ PC-100, automat to

karski, typ DAR46, stan idealny, wózek widłowy, 
spalinowy, prod. bułgarskiej, tokarka rewolwero
wa, typ 1G-325. tel. 071/316-21-91, 0601/71-18-24 
02021211

PRASA DO MAKULATURY śrubowa, • 3.600 zl. Wrocław, Id. 
071/339-2045,0602/76-28-77
PRASA HYDRAULICZNA do produkcji art. gumowych, - 2.000 
zł. Kościan, td. 065/512-2740
PRASA HYDRAULICZNA nacisk 90 t, technicznie sprawna. -
6.000 zł. Krośnice. Id. 071/384-6341,0502/23-8140 
PRASA HYDRAUUCZNA ramowa, nadsk 80ł, - 3.400 zl. Oła
wa. Id. 071/303-26-55.0605/64-2948
PRASA HYDRAULICZNA DOHC 550 6-półkowa, stan b. dobry. -
63.000 zl ♦ walce klejarskie i piec gazowy gratis. Twardogóra, teł. 
071/315-82-33
PRASA HYDRAUUCZNA ręczna. 101, z zegarem. - 800 zł. Wro
cław. td. 0603/99-98-77
PRASA HYDRAUUCZNA do belowania makulatury, folii, odpa
dów, pionowa, - 5.000 zł. WTOcław, teł. 373-55-21.0603/6046-69 
PRASA HYDRAULICZNA PH-2P W. 90 ton. stan dobry. -10.000 
zł. Wrodaw, teł. 071/363-61-56
PRASA HYDRAULICZNA, 2000 r. do makulatury + waga prze
mysłowa bdki, do 100 kg, - 5.500 zł. Rawicz, teł. 065/5454145 
PRASA MIMOŚRODOWA nacisk 401,4-kdumnowa, -1.900 zł. 
Malczyce, teł. 071/317-25-81
PRASA RĘCZNA 1 tona, -100 zl. Wrocław, td. 071/362-82-92 
PRASA SZEWSKA nowa. - 300 zl. Wrodaw, td. 338-29-95.0604/ 
62-9844
PRASY HYDRAULICZNE 3 sztuki, 100-500 ton - 4.500 zł, pompy 
hydrauliczne wiełoHokowe, 2 sztuki PTOZ-C140 -1.000 zł/szt. 

-Wrodaw,tel.0501/31-30-13 -
PROSTOWNICA DO DRUTU ZREMB, - 3.000 zl. Głogów, td. 
076/833-59-25
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WIELKA PROMOCJA!!! RATY BEZ ODSETEK!!!
S P R Z E D A Ż  R A T A L N A  B E Z  Ż A D N Y C H  O D S E T E K ! J T  I L O Ś Ć  T O W A R U  W  P R O M O C J I  O G R A N I C Z O N A ! ! !  Ś P I E S Z  S I Ę ! ! !

• •  •  <N

M IG O M A T Y K A R C H ER Y  I
np. jednocylindrowa, 200 l/min, zbiór. 25 I, cena 565 z ł (rata już od 95 zł) 
dwucylindrowa, 240 l/min, zbiór. 50 I, cena 1.385 zł (rata już od 204 zł) 
dwucylindrowa, 850 l/min, zbiór. 3 0 0 1, cena 4.254 zł (rata już od 290 zł)

niemieckie, na 220 i 380 V, do stali i aiuminium+reduktor, drut, maska 
np. TU RBO  220 V, 140 A, drut 0,8 mm, cena 975 zł (rata już od 72 zł) 

TU R BO  220 V, 170 A, drut 0,8 mm, cena 1.221 z ł (rata już od 91 zł)

bez podgrzewania wody, 110 atm, 500/h, cena 483 zł (rata już od 37 zł) 
na gorącą wodę, 130 atm, 550 l/h, diesel, cena 2.279 zł (rata już od 169 zł) 
na gorącą wodę, 150 atm, 140 st. C, cena 4.300 zł (rata już od 200 zł)

O D K U R Z A C Z E  PR ZEM YSŁO W E U7VU7A7ABITT Mni\ITA7nWlMiriT RATY W DOMU KLIENTA!!!
WYSYSARKI OLEJU, PRZYRZĄD DO REG. REFLEKTORÓW *V 1 naU U U U ) lYll/ll liu/V/lllUVL/ Dowóz, szkolenie gratis!!! CENY NETTO

KWDZKO, u l Zamiejska 1 8 ,  te l 074/867-87-54,867-88-03 (wyjazd w kierunku Wrocławia)
PRZEKŁADNIA z płynną regulacją, 120-600 obr./min., 0 25 kW, 
od 40-210 obr/min., 0.37 kW, od 23-137 obr/min., 0.37 kW, cena 
450 zł/szt. Świebodzice, tel! 074/854-32-29 
PRZEKŁADNIA z silnikiem 380 V, 0.18 kW, 2 obr./min -150 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-47-80
PRZEKŁADNIA KĄTOWA 20/1,2/1-200 zł/szt. Wrocław, tel. 071/
346-47-80
PRZEKŁADNIA PLANETARNA DISCO-VERSTELLGETRIEBE 
płynna reguł. obr. w kąpieli olejowej, m1 • 1.500, m2 950-165 1/ 
min, M2 3-6 Nm, z przekładnią ślimakową 25/1, b. małe gabaryty, 
wym. 12.0 x 15.5 x 16.5 cm, prod. niemieckiej. - 500 zł. Klucz
bork, tel. 077/418-03-47,077/418-54-66,0601/48-40-83 
PRZEKŁADNIA ŚLIMAKOWA na korbę. • 200 zł. Wrocław, tel. 
071/321-91-71 wgodz. 20-22,0502/12-55-57 
PRZEKŁADNIA ŚLIMAKOWA z silnikiem 1.1 kW/4 obr. - 600 zł.
1.1 kW/9 obr. - 500 zł, 0.8 kW/38 obr. - 350 zł, 0.75 kW/23 obr. - 
400 zł, 0.55 kW (układ)/3 obr. - 700 zł, 0.75 kW/34 obr. • 400 zl.
0.25 kW/33 obr. -400 zł. 0.25 kW/60 obr. - 300 zł, 0.12 kW/36 obr.
- 250 zl 220 V/83 obr. - 250 zł, 1 kW/160 V, prąd stały - 600 zł. 
Wrocław, tel. 0607/36-28-39
PRZEKŁADNIA WALCOWA WT-400 - 650 zł. Wrocław; tel. 
372-62-45,318-03-43
PRZEKŁADNIA ZĘBATA WD-500 20.5/1, nowa - 1.500 zł, W/ 
N-200 3/1 - 500 zł, WD-200 40/1 i 35/1 - 350 zł/szt., 13/1 - 300 zł, 
25/1 - 150 zł, 1.5/1, 1/1 i inne. ślimakowa, bez silnika 22400/1, 
duża -1.000 zł, 300/1,230/1,108/1,60/1,50/1,30/1.10/1,8/1 - 
od 250 zł, 65/1, duża 11 kW, nowa - 1.200 zł.i inne. Wrocław, tel. 
0607/36-28-39
PRZEWÓD SPAWALNICZY MB 25 - 250 zl. przewód WSMG - 
170 zł, uchwyt spawalniczy, elektrody K-300 - 25 zł, maska spa
walnicza • 17 zł, kanał uliczny • 180 zł, zacisk biegunowy - 7 zł. 
Góra. tel. 065/543-39-32
O  PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY do VW, Mercedesa, 

BMW, Fiata i innych. Służy do diagnozowania i 
usuwania wszelkich usterek w układach silnika, 
ABS, poduszek pow. itp. Cena od 300 zł, możliwość 
prezentacji i przeszkolenia. Oława, tel. 071/ 
303-31-90 (warsztat), tel. 071/313-55-08, 0502/
86-18-08,0603/44-75-89 81009461

PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY urządzenie rolkowe RH-3000 B 
do sprawdzania hamulców samochodów ciężarowych i autobu
sów, -10.000 zł. Krobia, tel. 065/571-17-92 
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY BOSCH MOT 240, tester silni
ków + polski moduł programowy, nowy, - 25.500 zł. Wrocław, tel. 
0603/99-98-77
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY do sprawdzanie sprężyn zawo
rowych, - 300 zł. Wrocław, tel. 349-25-94 po godz.20 
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY rolki hamulcowe, prod. niemiec
kiej. do sprawdzania hamulców samochodów ciężarowych, o na
cisku osi maks. 181, - 8.500 zl. Zduny, tel. 0607/17-24-54 
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY PROJEKTUS P800,1991 r. stan 
b. dobry, do ustawiania geometrii kół, kompletny, prod. niemiec
kiej - 2.000 DEM. Żary, tel. 068/374-28-42,0600/35-98-47 
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY, 1998 r. uniwersalny, do badania 
układu hamulcowego, nie używany, - 8.500̂ 1. Góra, tel. 065/
543-33-02
PRZYRZĄD DO CIĘCIA PRĘTÓW okrągłych do fi 20 mm. na 
krótkie odcinki, do zamontowania na prasie, + technologia cięcia,
- 4.000 zl. Wrocław, tel. 0603/18-42-13
PRZYRZĄD DO SPRAWDZANIA OPON 12-17', nowy, na gwa
rancji - 8.000 zł. Brzeg, tel. 0604/40-11-18 
RAMA BLACHARSKA KOVE RAJNERA nowa, do naciągania 
-karoserii, łapy do Mercedesa, BMW, Nissana. - 5.300 zł. Kobie
rzyce. tel. 071/311-10-78.0605/54-44-99 
RAMA BLACHARSKA duża. do samochodów osobowych i bu- 
sów, - 5.000 zł. Siechnice, tel. 071/311-54-15,0502/90-27-23 
RAMA BLACHARSKA duża, na samochody osobowe i busy, -
5.000 zł. Siechnice, tel. 071/311-54-15,0502/90-27-23 
RAMA BLACHARSKA 6.500 • 10.000 zl. Świebodzice, tel. 074/ 
854-48-72 po godz. 20,0602/19-12-76 
REDUKTORY DO BUTLI GAZOWEJ dużej, na propan-butan, 2 
szt., prawie nowe, ze skrzynią zewn, • 600 zł. Miłkowice, tel. 076/ 
887-18-42
ROZDZIELACZ 3-sekcyjny, - 200*zł. Wrocław,-tel. 0607/36-28-39 
SILNIK ELEKTRYCZNY 10 kW - 500 zl, 7 kW - 300 zł. Bożków, 
tel. 074/871-43-75
SILNIK ELEKTRYCZNY 13 kW. 1.400 obr, • 600 zł. Grodków, tel. 
077/415-13-44
SILNIK ELEKTRYCZNY 7 kW, 2.900 obr./min. - 550 zł. Grodków, 
tel. 077/415-13-44
SILNIK ELEKTRYCZNY 55 kW, 1.475 obr/min, waga 480 kg. -
1.500 zl. Janowice Wielkie, tel. 0609/44-42-29 
SILNIK ELEKTRYCZNY 1.1 kW, 1415 obr./min -1.150 zł, ślimak 
do wytłaczarki, fi 45 mm, nowy, cena • 1.300 zł. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-29-98
SILNIK ELEKTRYCZNY 13 kW, 2930 obr./mip. - 500 zł. Jorda
nów Śląski, tel. 0603/24-70-92
SILNIK ELEKTRYCZNY 22,5 kW lub zamiana na silnik 15 kW 
1400 obr lub 30 kW 2800 obr. cena 1200 zł. Leszno, tel. 065/ 
540-11-30
SILNIK ELEKTRYCZNY 5.5kW, 1.450 obr./min, 380V, stan b. 
dobry, - 250 zł. Lubań, tel. 075/721-72-88 .
SILNIK ELEKTRYCZNY kołnierzowy, 15 kW/980 obr. - 450 zł, 
silnik 22 kW/1.410 obr. • 450 zł, nowe. Nowa Ruda, tel. 074/ 
872-36-97
SILNIK ELEKTRYCZNY z demagiem na suwnicę, 2 sztuki • 250 
zl/szt. Wałbrzych, teł. 074/842-24-46 
SILNIK ELEKTRYCZNY 220/380 V, 4 kW, z elektromagnetycz
nym hamulcem, nadający się do windy budowlanej, nowy, - 350 

Wojnowice, tel. 071/318-06-61 
SILNIK ELEKTRYCZNY 15 kW, 2900 obr./min, - 530 zl. Wrocław, 
tel. 071/339-20-45,0602/76-28-77
SILNIK ELEKTRYCZNY kołnierzowy, 18.5 kW, 1450 obr./min, • 
600 zl. Wrocław, tel. 071/398-84-01 
SILNIK ELEKTRYCZNY od 1-37 kW, cena od 100-700 zf. Wro
cław, teł. 071/353-62-54 po godz. 15,0606/73-39-15 
SILNIK ELEKTRYCZNY 5,5 KW, 1455 obr., na łapach, mało uży
wany, - 300 zł. Wrocław, tel. 0608/16-65-48 
SILNIK ELEKTRYCZNY 17 kW/925 obr.. na łapach. - 500 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-91-71 wgodz. 20-22.0502/12-55-57 
SILNIK ELEKTRYCZNY wibracyjny nowy, 1.1 kW - 450 zl, silnik 
380 V/5 kW/955 obr., 4 kW/1.440 obr., kołnierzowy, nieużywane • 
350 zł/szt., silnik prądu stałego 2.2 kW/22 V/2.100 obr., używany
• 300 zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-39
SILNIK ELEKTRYCZNY prądu stałego 110 V, 0,8 kW, 2500 obr/ 
min - 350 zl lub z zasilaczem 800 zl. Wrocław, tel. 346-47-80 
SILNIK ELEKTRYCZNY fabrycznie nowy. import, 4 kW, 1430 obr.
• 350 zl. Wrocław, teł. 071/782-83-82
SILNIK ELEKTRYCZNY 17 kW. 1400 obr./min, -440 zł. Wrocław, 
tel. 0606/73-75-45;
SILNIK ELEKTRYCZNY 5.5 kW, 2900 obr/min, - 300 zł. Wro
cław, tel. 0606/73-75-45,

SILNIK ELEKTRYCZNY 3 kW, 940 obr/min, -190 zl. Wrocław, 
tel. 0606/73-75-45
SILNIK ELEKTRYCZNY 0.8 kW, 950 obr/min, - 80 zł. Wrocław, 
tel. 0606/73-75-45
SILNIK ELEKTRYCZNY 0.55 kW, 1400 obr./min. - 60 zł. Wro
cław. tel. 0606/73-75-45
SILNIK ELEKTRYCZNY o nowy 30 kW, 1470 obr./min -1.500 
zl; o mocy 13 kW, 1460 obr./min - 500 zl; o mocy 13 kW, 1460 
obr./min, beziskrowy -1.000 zl. Zagórze Śl., gm. Walim, tel. 074/
845-39-26
SILNIK ELEKTRYCZNY 15 kW, 950 obr./min, 380 V i inne silni
ki i motoreduktory, - 500 zł. Żary, tel. 068/374-03-63 
SILNIK HYDRAULICZNY Rekrroth, MZD 210, nowy, - 800 zł. 
Głogów, tel. 0501/62-27-65 po godz. 14 
SILNIK SPALINOWY ANDORIA S-321 jędnotłokowy, chłodzo
ny wodą, -1.000 zł. Czarny Bór, tel. 074/845-02-81 w godz. 16 - 
22
SILNIK SPALINOWY ANDORIA AC-231 15 kM, nowy. Kępno, 
tel. 062/784-75-18
SILNIK SPALINOWY NR 800, 1994 r., benzyna typ 2601EA/ 
HHB, do agregatu prądotwórczego, 3000 V/min 50 Hz/2.3 kVA, - 
350 zł. Kalisz, tel. 062/501-81-56 
SILNIK SPALINOWY SACHS 400 ccm, stacjonarny, - 650 zł. 
Międzylesie, tel. 074/813-21-48,0603/74-97-92 
SILNIK SPALINOWY do .Dzika", 10 KM, po remoncie kapital
nym. - 500 zł. Wrocław, tel. 071/782-76-48 
SILNIKI ELEKTRYCZNE różne - po 250 zł, pompy ręczne, skrzy
dełkowe -150 zl, pompy olejowe, ślimakowe - 250 zł, silnik spa
linowy „Sach*, 70 ccm, z wałkiem pasowym - 500 zł. Paszowice, 
tel. 076/870-14-51
SILNIKI ELEKTRYCZNE 0.8 kW, 1.8 kW i 2.2 kW na 220 V oraz 
3 kW i 4 kW na 380 V - od 80 zł. Raciborowice, tel. 0503/58-20-74 
SILNIKI ELEKTRYCZNE 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 -300 zł/szt. Świebodzice, tel. 074/854-32-29 
SILNIKI ELEKTRYCZNE 220-380 V, cena - 25 zt/śzt. Wrocław, 
tel. 071/349-29-60
SILNIKI ELEKTRYCZNE różne, 7 szt. -1.100 zł. Wrocław, tel. 
0604/46-55-71
SILNIKI ELEKTRYCZNE 7 kW - 300 zł, 4 kW - 250 zł, 2.2 kW • 
200 zł. Żary, tel. 068/375-74-48 
SIŁOWNIK HYDRAULICZNY fi 170, skok 1.000, fi 170, skok 
110, nowe - 500 zł/szt., fi 75, skok 550, nowy - 250 zł, siłownik 
wahadłowy używany • 400 zl, silnik hydrauliczny mały • 200 zł, 
siłownik hydrauliczny JOTES’ . nowy - 500 zł. Wrocław, tel. 0607/
36-28-39
SKRĘCARKA DO BLACH elektryczna, nowa. Kłodzko, tel. 0607/ 
74-90-98
SPAWARKA małych rozmiarów, prod. polskiej, 220V, mało uży
wana, stan b. dobry, - 200 zł. Chojnów, tel. 076/818-18-2$ 
SPAWARKA 380 V, - 600 zl. Gryfów Śl„ lei. 075/781-27-43 
SPAWARKA do tworzywa, do naprawy zderzaków, atrap, chłod
nic, lamp, itp, -10.000 zł. Jawor, tel. 076/870-46-98 
SPAWARKA 3.5 KM, - 500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/ 
318-24-22
SPAWARKA transformatorowa 80 A, • 210 zł. Jelenia Góra. tel. 
075/764-73-35
SPAWARKA SBA60/2500 6-stanowiskowa, prostownik spawal
niczy. • 14.000 zł. Kępno, tel. 062/782-47-55 
SPAWARKA do spawania zderzaków, chłodnic i lamp, -1.200 
zl. Krotoszyn, tel. 062/725-07-14
SPAWARKA kpi. butle, tlen + acetylen, reduktory, kpi. palników 
na wózku, dł. węży 15 m, - 600 zł. Starczów, tel. 074/817-42-16 
SPAWARKA DDR, 1985 r. elektr., 220/380/50HZ, ciężar 165 kg, 
V50,300 Amp, -1.400 zł. Chojnów, tel. 0604/13-21-20 
SPAWARKA AGA R-302 z przewodami, stan b. dobry, -1.100 
zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80
SPAWARKA BESTER STA-400 stan b. dobry, - 1.200 zł. Jele
nia Góra, teł. 075/767-87-68
SPAWARKA BESTER STA-630, - 950 zł. Oława, tel. 071/
313-86-76 - J  . . ,
SPAWARKA BESTER 315 z przewodami spawalniczymi, -1.000 
zl. Opole, tel. 077/455-27-45
SPAWARKA BESTER 225 3 fazowa, 6 letnia, stan b. dobry, prze
wody, -1.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-55-66 
SPAWARKA BESTER SPB-315 z przewodami, stan b. dobry, •
1.250 zł. Wrocław, tel, 071/346-47-80 
SPAWARKA BESTER 1603 MIG MAG STER, 1998 r. TURBO, 
mało używana, kompletna, na drut 15 kg lub mniejszy, z butlą, 
reduktorem itd, -1.900 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/784-11-94 
SPAWARKA FALTIG 315 AC DC do spawania aluminium, żeli
wa, metali kolorowych, chłodzona cieczą, na gwarancji. Pleszew, 
tel. 0603/53-22-88
SPAWARKA KARELMA EWD 315, 1993 r. spalinowa, stan 
techn. bardzo dobry, - 3.000 zl. Wrocław, tel. 071/782-61-14,071/ 
357-04-15
SPAWARKA MIGOMAT 315 A, DDR 220/380/50 Hz. siła, ciężar 
210 kg, - 2.200 zł. Chojnów, tel. 0604/13-21-20 
SPAWARKA MIGOMAT 380 V, 125 A, profesjonalna, - 1.750 zł. 
Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/483-25-74 
SPAWARKA MIGOMAT nowa, - 730 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/ 
782-43-16,075/782-29-22 po godz. 20 .
SPAWARKA MIGOMAT OZAS Opole 400 A, - 2.300 zł. Pogo
rzela, tel. 065/573-42-50
SPAWARKA MIGOMAT 160 A, drut 0.8 -1.2 mm, na kółkach, 
nowa, kompletna, - 1.400 zł. Strzelce Opolskie, tel.. 077/ 
461-25-68
SPAWARKA MIGOMAT 140 A, reduktor, drut 0.6-0.8 MM, wen
tylator na kółkach, fabrycznie nowy, - 800 zł. Wrocław, tel. 0601/
71-59-58
SPAWARKA MIGOMAT Tip Tronic. 180 A, 220/380 V, z reduk
torem. fabrycznie nowa. -1.400 zł. Wrocław, tel. 071/399-28-17, 
0601/71-28-17 Ą
SPAWARKA MIGOMAT TIP 140 220 V, 4 pozycje regulacji prą
du, na kółkach, drut, stan b. dobry, - 580 zł. Wrocław, tel. 0601/
19-18-47
SPAWARKA TIP elektryczna, 220 V, nowa, - 200 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-43-16,075/782-29-22 po godz. 20 
SPAWARKA WIROWA, - 600 zł. Nowe Miasteczko, tel. 068/
388-80-16
SPAWARKA WIROWA 350, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
368-78-43
SPAWARKA WIROWA 350 A, stan dobry. - 700 zł. Wrocław, tel. 
071/363-61-56
SPAWARKA WIROWA 400 A -1.000 zł; kpi. kompresor do tło
czenia propanu-butanu, z silnikiem o mocy 13.5 kW, 1460 obr./ 
min. 49 OM 3 FBA - 3.500 zł; wciągarka el. typu Chorzów, -
1.500 zł. Zagórze śl., gm. Walim, tel. 074/845-39-26 
SPAWARKA WIROWA 500 stan b. dobry, • 500 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/324-58-42
SPRĘŻARKA 2-cylindrowa - 600 zł. Bielawa, tel. 074/645-52-15 
SPRĘŻARKA SACHSER-DDR 200/380/50 Hz. 1.6 kW, 13800 
obr./min, • 800 zl. Chojnów, tel. 0604/13-21 -20

SPRĘŻARKA 3JW60 po remoncie, • 1.000 zł. Grabowno Wiel
kie, tel. 071/315-77-00
SPRĘŻARKA WAN zbiornik 4001, po remoncie, • 2.500 zł. Gra
bowno Wielkie, teł. 071/315-77-00 
SPRĘŻARKA 380 V, butla 180 I,.- 750 zł. Grodków, tel. 077/
415-13-44
SPRĘŻARKA WAN 3-tłokowa, średnica tłoku 100 mm, - 2.500 
zł. Jeszkowice, tel. 071/318-01-26,0604/08-38-63 
SPRĘŻARKA mała, bez silnika, • 300 zł. Jordanów śląski, tel. 
0603/24-70-92
SPRĘŻARKA 3JW60 mało używana, zbiornik 1801, wydajność 
16 m3/h, ciśnienie 6-8 atm., stan b. dobry, - 980 zl. Kłodzko, tel. 
074/868-50-96,0607/19-52-75
SPRĘŻARKA 3JW60, - 700 zl. Kłodzko, teł. 074/867-42-66,0601/
56-53-19
SPRĘŻARKA 3-cylindorwa, silnik diesel Robur, przemysłowa, 
na kołach, 6 atm, 340 m3/h, • 3.000 zł. Modła. tel. 076/817-22-19, 
0602/88-08-99
SPRĘŻARKA 2-cylindrowa, 380 V, - 450 zł. Oleśnica, tel. 071/ 
398-51-61
SPRĘŻARKA poj. 25 I, 8 bar, 2 zegary, regulacja wyjścia, do 
malowania i pompowania, 8-miesięczna, stan b. dobry (cena no
wej • 270 DEM). - 260 zl. Olszyna, teł. 075/721-25-41 
SPRĘŻARKA 501,8 atm. - 600 zl, pompa do wody Mag. spali
nowa - 700 zł, pompy do wody Siemens, elektryczne • 500 zł. 
Paszowice, tel. 076/870-14-51
SPRĘŻARKA WAN-K 20 m3/h, 2-letnia, stan idealny, książka 
odbiorów technicznych + osprzęt • 2.500 zł. Wrocław, tel. 0502/
41-11-25
SPRĘŻARKA 8 atm, zbiornik 251, regulacja ciśnienia, fabrycz
nie nowy, • 520 zł. Wrocław, tel. 0601/71 -59-58 
SPRĘŻARKA 380V, wydajność 32 m3/min, -1.100 zł. Wrocław, 
tel. 0607/76-15-90
SPRĘŻARKA LEYLAND WD 53 stan b. dobry, - 6.500 zł. Wro
cław, tel. 0601/75-78-78
SPRĘŻARKA WAN 2-cylindrowy, zbiornik 1501, 8 atm, 16 m3/ 
h, po remoncie. -1.400 zł lub zamienię na sprężarkę do remon
tu. Wrocław, tel. 071/346-47-80
SPRĘŻARKA WAN części: zbiornik 4001,1984 r., 1 kpi. sprę
żarka, 2 korpusy, koła pasowe, korbowody, -1.600 zł. Złotoryja, 
tel. 0605/27-23-51
SPRĘŻARKA 380 V, 2-cylindrowa, 1501. stan b. dobry, z doku
mentacją, - 2.500 zł. Żagań, tel. 068/377-67-78 
SPRĘŻARKA WAN WZP170,1985 r. 180 m3/h, zbiornik 4001, 
silnik 4.5.kW, technicznie sprawna, - 1.700 zł. Gościszów, gm. 
Nowogrodziec, tel. 075/736-76-40,0607/47-75-96 
SPRĘŻARKA WE-52,1986 r., elektryczna, wydajność 5m3/min., 
moc silnika 45 kW, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/346-26-84 
SPRĘŻARKA FORSĘ. 2000 r. 280/50/380, fabrycznie nowa, na 
gwarancji, -1.500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-86-46 
SPRĘŻARKA CHŁODNICZA MENEUROP wydajność chłodni
cza 13 kW, temp. odparowania -10 st.C, - 2.000 zł. Strzelce, 
woj. wrocławskie, tel. 0605/03-24-65 
SPRĘŻARKA DO KLIMATYZACJI SD-510 nowa, • 2.500 zł. 
Wrocław, tel. 0501/71-00-72
SPRĘŻARKA DROGOWO-BUDOWLANA śrubowa, wydajność
3,5 m3, silnik Deutz, 2-cylindrowa, na podwoziu 1-osiowym, -
4.300 zł- Milicz, tel. 0605/66-88-38 
SPRĘŻARKA PRZEMYSŁOWA, 1997 r. duża, 2 kompresory 
(praca .na zmianę’), stan idealny, prawie nowa, - 9.000 z ł, fak-4 
tura VAT. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
SPRĘŻARKA SPALINOWA WD-53 przewoźna. 3 szt.. stan b. 
dobry • 8.000-12.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/56-65-70 
SPRĘŻARKA SPALINOWA PKD 4 4 m3/min, 8 atm. po 700 
godz. pracy, - 5.500 zl. Wrocław, tel. 071/372-62-52 
SPRĘŻARKA TŁOKOWA stan dobry, 3 tłokowa, zbiornik na 200 
I - 800 zł. Strzegomiany, gm. Sobótka, tel. 071/390-33-39,0602/
38-72-96
SPRĘŻARKA TŁOKOWA 1-tłokowa, bez silnika i zbiornika, - 
90 zł. Wrocław, tel. 071/363-20-34 
SPRĘŻARKA TŁOKOWA ORLIK PKS 50, 1996 r. 3-tłokowa, 
prod. czeskiej, wydajność 50 m3/godz., zbiornik 3001,10 atm, 
reduktor ciśnienia, odwadniacz, mało używana, - 3.700 zl. Kłodz
ko. tel. 0601/71-98-11
STABILIZATOR NAPIĘCIA 220 V - 60 zł. Wrocław, tel. 071/ 
357-71-28
STOJAK DO GWINTOWANIA Pioner, -100 zl. Świebodzice, tel. 
074/854-32-96
STOŁY DO SITODRUKU ręczne z zasysem, tunele do susze
nia, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 357-89-85 
STOŁY WARSZTATOWE mocnej konstrukcji, nowe, stalowe,. 15 
szt, - 15Q zł /szt.. Wrocław, teł. 071/346-4.1-51 
STÓt DO MASZYNY KRAWIECKIEJ UNION SPECIAL wraz ł  
silnikiem Elka i elektroniką, igły pozostają w górnym położeniu, 
stan b. dobry, - 500 zł. Legnica, tel. 0607/82-80-12 K 
STÓŁ DO SITODRUKU pow. 70 x 100 cm, naświetlarka do sit, 
suszarka tunelowa, termiczna i inne akcesoria, - 3.500 zł. Wro
cław, tel. 071/373-39-55,0607/07-65-62 
STÓŁ PROBIERCZY PW-8 mało używany, -10.000 zł. Wrocław, 
tel. 326-00-54 po godz. 20
STÓŁ WARSZTATOWY szer. 200 cm + imadło, - 400 zł. Wro
cław, tel. 0603/99-98-77
STRUGARKA .FESTO* 4-stronna, 5-głowicowa, • 12.000 zł. Sy
ców. tel. 0602/46-06-64
STRUGARKA oraz pila, szer. noża 26.5 cm, 4000 obr./min,  ̂
950 zl. Wrocław, tel. 0608/16-52-81 
STRUGARKA DO DREWNA 3 noże, - 650 zł lub zamienię na 
szlifierkę do parkietu. Legnica, tel. 076/854-72r28,0603/31 -44-54 
STRUGARKA DO METALU FZ 400 prod. polskiej, - 2.200 zł. 
Gorzów Wlkp., tel. 095/725-01-92,0602/63-66-22 
SUWNICA BRAMOWA z torowiskiem, udźwig 5 ton, książka do
zoru. zdemontowana, możliwość transportu, • 14.500 zł lub za
mienię na samochód osobowy. Bierutów, tel. 071/314-64-17, 
0608/19-01-49
SUWNICA BRAMOWA z podtorzem, 200 mb. udźwig 5 t. oka
blowanie, • 25.000 zł. Brzeg, tel. 0603/06-03-03.
SUWNICA POMOSTOWA udźwig 5 t. rozpiętość 19 m. możli
wość skrócenia, stan b. dobry, - 38.000 zł. Wałbrzych, tel. 0605/ 
28-58-10
SZCZECINIARKA kwasoodporna, -4.000 zł. Grodzisk, tel. 061/ 
444-34-96
SZLIFIERKA stojąca, ciężar 230 kg, średnica wkładu 315 mm, 
szybkość 3&m/s, 1 kW, 380V/50 Hz, silnik Deutscha,.- 700zl. * 
Chojnów, tel. 0604/13-21-20
SZLIFIERKA dwutarczowa, profesjonalna, • 700 zł. Gościszów, 
gm. Nowogrodziec, tel. 075/736-76-40,0607/47-75-96 
SZLIFIERKA SPC-20 magnesowa. -4.200 zł. Malczyce, teł. 071/
317-25-81
SZLIFIERKA do noży strugarek, • 1.550 zł. Marcinowice, gm. 
Krosno Odrzańskie, tel. 0602/29-00-47 
SZLIFIERKA 2-tarczowa, SDU-300/32, - 650 zł. Żórawina, tel. 
071/316-48-82
SZLIFIERKA DO LASTRiKA z transformatorem na 110 V, - 700
zł. Prochowice, teł. 076/858-50-26
SZLIFIERKA DO METALU 2-tarczowa, duża. na postumencie,
380 V, • 800 zł. Wrocław, tel. 349-25-94 po gódz.20
SZLIFIERKA DO OTWORÓW. - 6.000 zł. Kamienna Góra, tel.
0605/08-74-51
SZLIFIERKA DO OTWORÓW SJ 80 x 100. - 3.500 zł. Świebo
dzice, tel. 074/854-49-51
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN SPC-20A po remoncie, z elek
tromagnesem, - 5.500 zł. Brzeg, tel. 077/404-55-60 w godz. 7-15

SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN, • 14.000 zł. Kamienna Góra, 
tel. 0605/08-74-51
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN SHP-1. elektromagnes, - 2.200 
zł. Oława, tel. 071/313-89-05
SZLIFIERKA DO SZKŁA luster, od 3 do 20 mm, prod. włoskiej, 
stan b. dobry, • 32.000 zł. Jelenia Góra. tel. 075/713-58-55,0601/
22-87-74
SZLIFIERKA DO SZKŁA ZAFERANI, 1997 r. prod. włoskiej, do 
szlifowania i fazowania szkła i luster o kształtach prostokątnyćh 
i innych. - 64.000 zł. Lubin, tel. 076/844-25-60,076/842-78-67 
SZLIFIERKA DO WAŁÓW KORBOWYCH prod. rosyjskiej, inne 
maszyny do napraw silników, wytaczarki, honownice, ceny 1-15 
tys. zł. Paszowice, tel. 076/870-12-21,0605/82-59-16 
SZLIFIERKA KĄTOWA do metalu, 6000 obr./min, nowy wkład. - 
360 zł. Lubin, tel. 076/847-20-86 po godz. 16 '
SZLIFIERKA NARZĘDZIOWA typ NUA-25, - 2.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/328-16-11
SZLIFIERKA STOŁOWA silnik 2 kW, tarcza fi 250 zł, • 350 zł. 
Wrocław, tel. 0607/36-28-39
SZLIFIERKA STOŁOWA 380 V, 1.0 kW, 2800 obr./min. - 350 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-47-80
SZLIFIERKA TAŚMOWA stół 2.5 m, 2 biegi, wyciąg pyłu, • 5.000 
zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-17-02,0605/65-68-37 
SZLIFIERKA TAŚMOWA dc drewna, • 1.900 zł. Wrocław, tel. 
0605/43-33-85
SZLIFIERKOOSTRZAŁKA DO NOŻY STOLARSKICH do stru
garki, dł. ostrzenia 700 mm, automatyczny posuw, prod. rosyj
skiej, .na chodzie’, stan b. dobry -1.100 zł. Wrocław, tel. 071/ 
368-14-59
ŚREDNICÓWKA ZEGAROWA od 150 do 300 nfim, nowa. - 200 
zł. Wałbrzych, tel. 0602/43-03-24
TARCZA DIAMENTOWA do betonu, średn. 230 - 45 zł/szt., 
średn. 110-15 zł/szt. Wrocław, tel. 0502/12-55-57 
TARCZA DIAMENTOWA fi 320 x 32 x 2.5, • 100 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-71-28
TARCZA DO DREWNA nowej generacji, widiowa - 90 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0502/12-55-57
TARCZA DO DREWNA widiowa i aluminium, drobne zęby, -100 
zł. Wrocław, tel. 071/357-71-28
TARCZE DO DREWNA 350 x 2 - 50 zł, 400 x 2.5 - 60 zł, 450 x
2.8 - 70 zł. 550 x 3 -140 zł. wid. 350 x 30 - 250 zł. Leszno, tel. 
065/529-91-26
TARCZE DO METALU 180 x 3.2 x 22 23 i 230 x 3.2 x 22.23. 
Leszno, tel. 065/529-91-26
TARCZE DO DREWNA widiowe . średnica 40 cm, 56 zębów, 
cena • 150 zł/szt. Wołów, tel. 071/389-57-65 
TAŚMA DO TAŚMOCIĄGU grubość 9 mm. szer. 40 cm, • 15 zł/ 
m.b. Grodków, tel. 077/415-13-44
TAŚMOCIĄG dł. 10 m, - 3.000 zł. Świebodzice, tel. 0741 
854-34-44
TOKARKA TUE-45, wytaczarka do bębnów hamulcowych, piła 
ramowa do stali, frezarka pozioma, rok budowy 1955, bigówka 
krążkowa, szer. 7 - 500 mm. w cenie 2.000 • 8.000 zł. Chojnów, 
teł. 076/818-19-61
TOKARKA przemysłowa, prod. francuskiej, - 4.500 zł. Kamien
na Góra, tel. 0605/08-74-51
TOKARKA TUM-25B z  osprzętem, stan idealny, - 4.000 zł. Le
gnica, tel. 076/857-00-66
TOKARKA 2-suportowa, z programowaniem,*duża wydajność -
25.000 zł. Wrocław, tel. 0602/12-00-92
TOKARKA TUB-32,1978 r. w b. dobrym stanie • 5000 zł, wyta
czarka do bębnów hamulcowych - 1200 zł. Wrocław, tel. 071/
355-65-93
TOKARKA 1G 340 P, 1987 r. rewolwerowa, pełne wyposażenie, 
stan b. dobry. -11.500 zł. Mirków, tel. 071/315-1t>-82 
TOKARKA 1 G 340P. 1987 r. rewolwerowa, pełne wyposażenie, 
stan b. dobry, - 12 000 zł., tel. 071/315-10-82 
TOKARKA DO DREWNA • 900 zł. Bielawa, tel. 074/645-52-15 
TOKARKA DO DREWNA 220 V, dł. toczenia 1000 mm, średnica 
300 mm. cykliniarka do parkietów, prod. polskiej, 380 V, stan ide
alny, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 349-25-94 po godz. 20 
TOKARKA DO DREWNA stary model. • 700 żł. Wrocław, tel. 071/ 
325-32-25
TOKARKA DO METALU TUB-32. TSS. półautomat tokarski • 
2.000-3.800 zl. Wałbrzych, tel. 0503/35-63-82 
TOKARKA UNIWERSALNA 500x1000, 73 mm, przyspieszony, 
posuw, osprzęt, mało używana, - 10.000 zł. Oleśnica, tel. 0603/
39-55-74
TOKARKA UNIWERSALNA - 3.000 zł. Wrocław, tel. 0602/
12-00-92
TOKARKA UNIWERSALNA TUM 25x800, z 1978 r., mało eks
ploatowana, stan b. dobry - 3.900 zł. Wrocław, tel. 071/393-91-31, 
0604/77-03-57
TOKARKO KOPIARKA DO DREWNA. - 4.000 zł. Jelenia Góra. 
lei. 0608/8.1-58-72
TRAK taśmowy, poziomy, szer. cięcia 55 cm, dł. 7 m, stan dobry,
• 8.000 Zł. Leszno Górne, tel. 068/376-62-15
TRAK wydajność 30 m3/zmianę, dl. cięcia elemeniów 0.6-5.5 m, 
grub. ciętej kłody do 40 cm, płynna regulacja posuwu 0-15 m/min, 
-15.000 zl + VAT. Lubin, tel. 076/749-39-20.0601/70-92-37 
TRAK tarczowy, - 650 zl. Marcinowice, gm. Krosno Odrzańskie, 
tel. 0602/29-00-47
TRAK taśmowy. -15.000 zł. Wrocław, tel. 071/398-84-01 
TRAK GKT-65 .FOD’, 1992 r. gómonapędowy, - 25.000 zł. Sy
ców, teł. 0603/46-06-64
TRAK LTP2000, 2000 r. taśmowy, nowy, posuw elektroniczny, -
14.000 zł. „ tel. 0605/46-83-67
TRAK DO DREWNA pionowy, gómonapędowy, fi kloca 50 cm, 
silnik, szyny, wózki, .- 6.500 zł. Długopole G-. tel. 074/813-90-83 
wieczorem
TRAK DO DREWNA z ruchomym wózkiem, na prowadnicach, dl. 
cięcia 2 mb, średnica tarczy do 1000 mm, nadaje się do wyrobu 
palet, - 2.900 zł. Kluczbork, tei. 077/418-48-94 
TRAK DO DREWNA 3-piłowy oraz wielopiła do prod. palet EURO
- 5.500 zł/szt. Kraszewice, tel. 0607/57-63-44
TRAK DO DREWNA SAM jednopilowy, średnica cięcia do 1,2 m, 
dł. cięcia 14 m'b., silnik 5,5 kW, posuw mechaniczny, dwa wózki,
- 5.500 zl. Łąka Prudnicka, tel. 077/436-54-93 wieczorem 
TRAK DO DREWNA silnik 15 kW, 3 posuwowy, do drewna, cena
• 4.000 zł, zamienię na samochód osobowy. Parchów, gm. Cho
cianów, tel. 076/817-11-44,0607/51-83-83
TRAK DO DREWNA taśmowy, ostrzałka, przyrząd do rozprowa
dzania, silnik 7-5 kW, cena - 9.000 zł, zamienię na samochód oso
bowy. Parchów, gm. Chocianów, tel. 076/817-11-44,0607/51-83-83 
TRAK DO DREWNA taśmowy, 2001 r. do cięcia wzdłużnego drew
na, średnica cięcia 120 cm, dowolna długość cięcia, nowy, -13.800 
zl. Sława, tel. 068/356-63-59
TRANSFORMATOR do zgrzewarki TZ-80 KVA, prod. ASPA Wro
cław, nr katalogowy 2-4-1301-60-0, nie używany, w obudowie, -
2.500 zł. Nysa, tel. 077/431-00-57 _
TRANSFORMATOR 250 KVA- 4.500 zl. 400 KVA,9.000 zł. Świe
bodzice, tel. 074/854-32-29
UCHWYT TOKARSKI fi 160, • 300 zł. Jordanów Śląski, tel. 0603/
24-70-92
UCHWYT TOKARSKI fi 500,4 szczęki, nastawny, nowy - 500 zł, 
podtrzymka stała -150 zł, imak nożowy - 50 zł. Wrocław, tel. 0607/
36-28-39
UCHWYT TOKARSKI fi 100 mm, 3 szcęki, nowy. • 300 zł. Wro
cław, tel. 071/346-47-80
UCHWYTY TOKARSKIE samocentrujące, fi 250 mm, 3 i 4-szczę- 
kowe - 300 zł/szt., tarcza tokarska fi 250 mm, z niezależnie usta
wianymi szczękami - 400 zł. Nysa, tel. 0603/41 -98-25 
UCHWYTY TOKARSKIE 3- i 4-szczękowe - po 200 zł, piła kąto

wa - 500 zł, motoreduktory, 17 obr/min i 75 obr/min - 300 zł. 
Paszowice, tel. 076/870-14-51
UKŁAD PRZYGOTOWANIA POWIETRZA do 10 atm, do narzę
dzi i urządzeń pneumatycznych, prod. japońskiej, nowy, - 700 zi. 
Wrocław, tel. 071/346-47-80
URZĄDZENIA WENTYLACYJNE, - 1.000 zł. Wrocław, teł. 071/ 
355-73-73
URZĄDZENIE DO BADANIA I REGULACJI POMP WTRYSKO
WYCH. -10.000 zł. Krzyżowa, tel. 076/817-29-29 
URZĄDZENIE DO MALOWANIA .ADAL", - 6.500 zł. Kępno, teł. 
062/782-47-55
URZĄDZENIE DO METALIZACJI NATRYSKOWEJ typu TOP-JET 
(komplet), stan b. dobry. Wrocław, tel. 0601/78-53-92 
URZĄDZENIE DO SZLIFOWANIA GNIAZD ZAWOROWYCH z 
kamieniami szlifierskimi i diamentami, - 450 zł. Wrocław, tel.
349-29-60
URZĄDZENIE DO WYKONYWANIA PRZECISKÓW pod droga- 
mi, .kret*, fabr. nowe, średn. 130 mm. - 13.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/75-78-70
USZCZELNIACZE MECHANICZNE DO POMP wodnych, zata- 
pialnych NUSO-25A1/BVPGF 1.003 - 100 zł/szt. Lubin. tel. 076/ 
749-48-50
WAGA DO PÓŁTUSZ BIZERBA zegarowa, - 1.000 zł. Grodzisk, 
teł. 061/444-34-96
WAGA SAMOCHODOWA zdemontowana, zakonserwowana, zło
żona pod dachem, dokumentacja budowy, - 2.100 zł. Gilów, teł. 
074/837-81-73 po godz. 20
WAGA SAMOCHODOWA 20 t, blat betonowy, dł. 8 m, stan b. 
dobry, • 5.000 zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-50-84 
WAGA ZEGAROWA do 500 kg, legalizacja. - 1.200 zł. Namy
słów. tel. 0603/77-24-00
WALCE DO BLACH WL 3.5x2500. rok 1990, stan idealny-8.000 
zł. walce WL 1200 x 2 - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-43-34 
WAŁ DO WYRÓWNIARKI 3 noże, - 200 zł. Śdnawka średnia, 
tel. 074/871-54-00
WAŁKI DO PIŁY TARCZOWEJ nowe -120 zł. paski klinowe - 4 
zł/szt. Paszowice, teł. 076/870-14-51 
WCIĄGARKA elektryczna, nowa. udźwig 1,51, -1.200 zł. Trzeb
nica, tel. 071/387-16-67
WCIĄGARKA LINOWA. - 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/353-62-54 
po godz. 15,0606/73-39-15
WCIĄGARKA LINOWA ŹBA-150 udźwig 150 kg - 700 zł. wyciąg 
pyłu do szlifierki NUA-25 lub podobnej - 400 zi. szlifierka stołowa. 
380 V, 1 kW. 2800 obr./min - 350 zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
WCIĄGARKA LINOWA WL 1.6 l  - 150 zł. Wrocław, tel. 071/ 
355-31-12.0605/07-77-88
WCIĄGARKA SAMOCHODOWA z liną, duże przełożenie, prod. 
niemieckiej, z naczepy niskopocwoziowej, TUV pomocy drogo
wej. - 2.000 zł. Kłodzko, tel. 0502/38-03-40 
WCIĄGARKA SAMOCHODOWA kpi., z liną. idealna do pomocy 
drogowej, dla sam. ciężarowych, - 1.100 zł. Lubsza, tel. 077/
416-87-61,0602/18-21-80
WCIĄGARKA SAMOCHODOWA ZIL 5 1, bez silnika i silnik hy
drauliczny, - 700 zł. Wrocław, tul. 0607/36-28-39 
WENTYLATOR DACHOWY turbinowy, śr. 300, typ silnika 220 V 
SED-110 obrotów 23, temp. maks. 80 stopni C, • 250 zł. Legnica, 
tel. 076/850-70-72
WENTYLATOR DACHOWY wyciągowy, 380 V, nowy. - 250 zl. 
Wrocław, tel. 071/346-47-80
WENTYLATOR DACHOWY typ WPD 5/7/M , wydajność 15 m3/ 
s> 1.200 zł. Wrocław, tel. 071/363-61-56 
WENTYLATOR DACHOWY 380 V. - 260 zł. Wrocław, tel. 0606/
73-75-45
WENTYLATOR PRZEMYSŁOWY duży, wys. 1 m, - 500 zl. Bogu- 
sławice 25, gm. Oleśnica, tel. 0607/52-63-16 
WENTYLATOR PRZEMYSŁOWY, nawiew, wywiew, nowy, meta
lowy. średnica 50 cm, - 250 zl. Bogdaszowice, tel. 071/789-11-17 
WENTYLATOR PRZEMYSŁOWY 3-fazowy, nawiew, wywiew, 0.75 
kW, -125 zł. Wrocław, tel. 0608/16-52-81 
WENTYLATOR ŚCIENNY wyciągowo-nadmuchowy, 380 V, - 200 
zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80
WENTYLATOR TURBINOWY duży, silnik 2.2 kW, nowy. - 600 zł. 
Wrocław, tel. 0607/36-28-39
WENTYLATOR WALCOWY 1-stanowiskowy. - 200 zl. Wrocław, 
tel. 071/341-01-06
WENTYLATORY różne, ceny od 100 zł. Bolesławiec, teł. 075/ 
732-13-57
WENTYLATORY ŚCIENNE 380 V, -120 zl. Wrodaw, tel. 0606/
73-75-45
WĘŻE HYDRAULICZNE nowe - 8 zHzt Góra. tel. 0607/28-73-03 
WIELOPIŁA trak 2-tarczowy, z regulowanym posuwem i zabez
pieczeniem przeciwodrzutowym. • 16.000 zł. Lubin, tel. 076/
840-82-02
WIELOPIŁA DO DREWNA wys. ciętych elementów 160 mm, szer.. 
ciętych brusów 450 mm, regulacja posuwu 3-stopniowa, -15.000 
zł + VAT. Lubin. tel. 076/749-39-20,0601/70-92-37 
WIELOPIŁA DO DREWNA do 10 pił, silnik 14 kW, 3 prędkości 
posuwu, cena - 4.000 zł, zamienię na samochód osobowy. Par
chów,•gm. Chocianów, tel. 076/817-11-44,0607/51-83-83 
WIELOPIŁA FOD. • 6.500 zł. Syców, tel. 0603/46-06-64 
WIERTARKA TE 14 z udarem, - 1.000 zł. Bielany Wr., teł. 071/
311-26-08,0607/46-37-25
WIERTARKA udarowa. - 400 zl. Gryfów Śl., tel. 075/781-27-43 
WIERTARKA HILTI SR 16 włącznik z elektroniczną regulacją pręd
kości obrotowej, obroty prawe/lewe, przycisk pracy ciągłej, uchwyt, 
szybkozaciskowy, uchwyt boczny, ogranicznik głębokości moc 
600W, nowa na gwarancji. Wrocław, tel. 0605/43-40-80 
WIERTARKA TE-55 2 szt., z osprzętem. • 2.700 zł. Wschowa, teł. 
065/540-45-89
WIERTARKA ELEKTRYCZNA HILTI TE 5, - 600 zł. Bielany Wr., 
tel. 071/311-26-08.0607/46-37-25
WIERTARKA KABŁUBOWA WKA 40 wysoka, - 3.500 zł. Kamien
na Góra. tel. 0605/08-74-51
WIERTARKA KOLUMNOWA WR 50/2 promieniowa, - 4.500 zł +

-  VAT. Nysa, tel. 077/433-76-07 
WIERTARKA KOLUMNOWA WE-20,1985 r. technicznie spraw
na. -1.000 zł. Gościszów, gm. Nowogrodziec, tel. 075/736-76-40. 
0607/47-75-96
WIERTARKA PNEUMATYCZNA prod. polskiej, nowa,. -150 zł. 
Lubin. tel. 076/749-45-90
WIERTARKA POZIOMA szlifierka do noży stolarskich, żeliwna, 
stary typ, - 2.500 zł. Jordanów Śląski, tel. 0603/24-70-92 
WIERTARKA POZIOMA, • 1.100 zł. Kluczbork, tel. 077/418-48-94 
WIERTARKA PROMIENIOWA .CEGiELSKI", - 5.500 zł. Kępno, 
tel. 062/782-47-55
WIERTARKA PROMIENIOWA, - 4.900 zł. WrocłaW, tel. 071/
355-32-23 wewn. 13
WIERTARKA SŁUPOWA SIEMENS starszy typ. 380 V - 600 zł 
oraz różne motoreduktory - 300 zł/szt., 2 stoły aluminiowe -180 
zł/szt. Bolesławiec, tel. 075/732-1 
WIERTARKA STOJAKOWA WS 15,1959 r„ - 400 zl. Złoty Stok, 
tel. 074/817-51-39
WIERTARKA STOŁOWA WS-16 żeliwna, stary typ, - 1.200 zł. * 
Jordanów Śląski, tel. 0603/24-70-92 
WIERTARKA STOŁOWA - 690 zł, kuźnia połowa - 450 zl. kowa
dło • 450 zł, narzędzia kowalskie i do kucia koni - 200 zł. Syców, 
tel. 062/785-26-38
WIERTARKA STOŁOWA WSD16 stan b. dobry. -1.600 zł. Wro
cław, tel. 346-47-80
WIERTARKA STOŁOWA WS 15 stan b. dobry. - 1.000 zł. Wro
cław, tel. 346-47-80
WIERTARKA STOŁOWA WSD-16 stan idealny, • 1.600 zł. Wro
cław, teł. 071/346-47-80

R E M O N T Y  S ILN IK Ó W  D O  Z A G Ę S Z C Z A R E K  
Sprzedaż części - rozpylacze, pompy wtryskowe, filtry, uszczelki i inne
Hatz, Farymann, Yanmar, KHDeutz i Honda

8KL.EP WARSZTAT MOTOR - DIESEL. OP010

|W-w, ul. Grecka 26-28 róg Szkockiej, tel/fax 071/37-37-470,0601-55-47-671
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BET0I1  K O m Ó R K O U IV H O R M A N N
WIERTARKA STOŁOWA WS-15. - 1.000 zł. Wrocław, lei. 071/ 
346-47-60
WIERTARKA STOŁOWA WS-15,1998/. stan b. dobry, *1.000 zł. 
Zielenice, teł. 071/393-07-56
WIERTARKI oraz strugarki, wyrzynarki, opalarki i inne, różnych . 
firm, ceny od 50 zł. Lwówek Śląski, teł. 075/782-29-22 po godz. 20, 
075/782-43-16
WIERTARKI BOSCH: SOS GBH-2-24 OSR - 415 zł; PBH120 SE 
• 270 zł; GBH30 SM MAX + 3 wiertła • 750 zł. Wrocław, tel. 071/ 
346-23-10,0601/70-33-89
WIERTŁA DO BETONU na SDS plus, 450 mm • 35 zł/szt., prze
cinaki do betonu na SOS plus - 22 zi/szt., wiertła do metalu, stoż
kowe, z płetwą, nowe • 15 zł/szt. Wrocław, teł. 071/321-91-71 w 
godz. 20-22,0502/12-55-57
WIERTŁA DO BETONU KANĆO mocowanie na stożek - od 15 
zt/szt Wrocław, tel. 0502/12-55-57 
WIERTŁA DO METALU frezy -10 zł/kg. Góra, teł. 0607/28-73-03 
WINDA OSOBOWO - TOWAROWA udźwig do 500 kg, bez prze
glądu. sprawna, -15.000 zł. Świdnica, teł. 074/852-27-05,0605/ 
63-81-85
WKRĘTARKA AEG 12V, nowa, -480 zł. Brzeg, teł. 0502/92-68-10 
WÓZEK HYDRAULICZNY podnośny, 400 kg. wymiar 1130x710 
mm, wysokość podnoszenia 1200 mm, -1.300 zł. Wrocław, tel. 
0603/99-98-77
WÓZEK PALETOWY, 1998 r. mało używany, stan b. dobry - 500
zł. Wrocław, tel. 071/341-91-27 w godz. 8-16
WÓZEK PALETOWY wys. podnoszenia 1.5 m, ład. 11, -1.500 zł.
Raciborowice, tel. 0503/58-20-74
WÓZEK PALETOWY, - 600 zł. Wrodaw, tel. 071/372-62-52
WÓZEK PALETOWY ZREMB stan dobry, udźwig 1250 kg, - 320
zł. Wrocław, teł. 0502/12-55-57
WÓZEK PALETOWY elektryczny - 1.500 zl. Wrocław, tel. 071/ 
363-61-56
WÓZEK RĘCZNY hydrauliczny, narzędziowy, • 750 zł. Wrocław, 
teł. 071/355-31-12,0605/07-77-88
WÓZEK RĘCZNY hydrauliczny, wysięg 140 cm ♦ wózek paleto
wy, długi, udźwig 2 1, • 2.150 zł. Wrocław, tel. 071/361-37-05 
WÓZKI MAGAZYNOWE metalowe, z oparciem, 4 kółka, wym. 
150x65 cm -150 zł/szl Bogdaszowice, tel. 071/789-11-17 
WÓZKI WARSZTATOWE metalowe, duże i małe, duży - 250 zł, 
mały -150 zł. Wrocław, teł. 071/352-90-26,0601/76-02-51 
WTRYSKARKA WL-20AP prod. Metalchem Poznań. - 1.500 zł. 
Kalisz, teł. 062/747-57-97 po godz. 19 
WTRYSKARKA DR SOMMER 150t, wtrysk 200 g. stan dobry. - 
14.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-80-60 po godz. 18 
WTRYSKARKA ŚLIMAKOWA KUASY 25/32/11 .objętość wtrysku 
25 ccm. siła zamykania 32 MP. tłok ślimaka fi 32 mm, całkowite 
zapotrzebowanie mocy 10.6 kW, • 3.500 zł. teł. 0603/76-55-42 
WTRYSKARKA TŁOKOWA własnej konstrukcji, z mechanizmem 
kolanowym; objętość wtrysku ok. 40 ccm. całkowite zapotrzebo
wanie mocy ok. 10 kW. -1.500 zł. Wrocław, teł. 071/354-23-37 
WTRYSKARKA TŁOKOWA 60 g, automatyczna, hydrauliczna, 
osłona formy, pompa, sprawna, • 3.600 zł. Wrocław, teł. 071/ 
343-21-86,0603/29-36-03
WTRYSKARKA TŁOKOWA, - 1.500 zł. Wschowa, tel. 065/ 
540-45-89
WYCIĄG PYŁU PKB-50-V aluminiowy wirnik, wydajność 10.000 
m3/min, silnik 7.5 kW, 1.400 obr/min, -1.000 zł. Jelcz-Laskowi- 
ce. tel. 071/318-85-42
WYCIĄG PYŁU do szlifierki NUA-25 lub podobnej - 400 zł Wro
cław. teł. 071/346-47-80
WYCIĄGARKA LINOWA (żurawik), nowa. - 950 zł. Oława, tel. 
071/313-86-76
WYKRAWARKA WALCOWA do kartonów, itp., długość walców 
100 cm, - 8.900 zł. Radomsko, teł. 077/421-24-17 
WYKRYWACZ METALI .Pt* impulsowy, waga 620 Gram, zasila
nie 4x14,6 V. obrączka 11 cm. Lubin, tel. 076/844-35-55 
WYKRYWACZ METALI zasięg 1.5 m. - 550 zł. Oława, teł. 071/ 
313-48-63
WYKRYWACZ METALI z dyskryminacją (rozróżnianiem typu 
metalu), do 3 m oraz impulsowy do wszystkich typów metali, do 
1.6 m, na gwarancji, - 580 zł. Świebodzice, teł. 074/854-31-13, 
0605/94-89-90
WYKRYWACZ METALI zasięg 2 m. wymienne sondy - 500 zł. 
Wrocław, tel. 071/788-78-37
WYKRYWACZ METALU zasięg w gruncie do 3 m, wymienne son
dy, -1.400 zł. Wrocław, tel. 071/336-05-26.0607/23-97-30 
WYŁĄCZNIK MOCY alarm przy 440 A, z cewką wybijakową na 
220 V, podstawa BM Palazzoii 250 A, wyłącznik ciśnieniowy LCA3, 
SLA7, SBI Medin Gerlin, styczniki, Telemacanique 24V, 4 kW, 
380V, ceny od 10 do 600 zł. Lubin, tel. 0605/28-93-13 
WYPOSAŻENIE I TECHNOLOGIA do produkcji zasłon drzwio- 
wych z wikliny, -1.300 zł. Namysłów, teł. 077/410-13-72 
WYPOSAŻENIE WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO, • 12.000 
zł. Głogów, teł. 0501/63-58-54
WYPOSAŻENIE WARSZTATU analizator spalin (Radiotechnika)
- 350 zł, skrzynka diagnostyczna (Radiotechnika) • 500 zl, kobył
ka do pracy z podnośnikiem • 150 zł. Wrociaw, tel. 786-87-33 wie
czorem
WYPOSAŻENIE ZAKŁADU blacharsko-lakiemiczego, rama kom
pletna, migomat, kompresor, palnik, narzędzia i inne -12.000 zł 
lub zamienię na samochód. Wrocław, tel. 0502/41-11-25 
WYPOSAŻENIE ZAKŁADU PRODUKCJI USZCZELNIEŃ TECH
NICZNYCH ok. 600 form, 2 prasy hydrauliczne 2-stanowiskowe, 
walce do gumy, 10 prasek ręcznych, czyszczarki, szlifierki, kom
presor, skręcarki do sprężynek, uszczelki typu A. AO, O, OP, UN, 
B, • 40.000 zł. Wrocław, tel. 0602/17-05-79 
WYROBY ŚRUBOWE - 0.90 zł/kg. Wrocław, tel. 071/355-31-12, 
0605/07-77-88
WYRÓWNIARKA L-400 żeliwna, stary typ, • 2.500 zł. Jordanów 
Śląski, teł. 0603/24-70-92
WYRÓWNIARKA 4-nożowa, szer. 40 cm, • 2.000 zł. Syców, teł. 
0602/46-06-64
WYTŁACZARKA do powlekania drutu, grubość ślimaka fi 42. 
Trzebnica, teł. 071/312-06-23
WYTŁACZARKO - POWLEKARKA do drutu i słupków, grubość 
ślimaka fi 80. stan b. dobry, • 31.000 zł. Trzebnica, tel. 071/ 
387-09-28
WYTŁACZARKO • POWLEKARKA do drutu i słupków, grubość 
ślimaka 80. stan b. dobry, - 31.000 zł. Trzebnica, teł. 071/387-09-28 
WYTWORNICA PARY. - 800 zł. Wiązów, tel. 071/393-10-40 
ZAMIENIĘ SILNIK ELEKTRYCZNY 380 V, 900 obr/min • na sil
nik 3-4 kW, 380 V, 1400 obrYmin lub sprzedam za 200 zł. Wro
cław, teł. 071/346-47̂ 80
ZAMIENIĘ SILNIK ELEKTRYCZNY 2.2 kW. 380 V, 1400 obrJ 
min do sprężarki ASPA- na 3-4 kW, 380 V. 1400 obr/mm lub sprze
dam za - 200 zł. Wrocław, teł. 071/346-47-80 
ZAMIENIĘ WTRYSKARKĘ BITEFELD. 1980 r. 40 g, prod. nie
mieckiej, automat - na 100 • 150 g, • 6.500 zł. Wrocław, teł. 071/ 
341-63-14,0601/78-33-66
ZAMIENIĘ WYPOSAŻENIE TARTAKU kompletne, trak pionowy, 
na ciągnik rolniczy lub kombajn zbożowy. Strzyżew, tel. 062/ 
739-81-51
ZAWORY do sprężarki WS - cena 80-150 zł. Oleśnica, tel. 071/ 
398-33-25
ZGRZEWARKA do pił taśmowych, typu Wood Mizer+dodnarka, 
nowa, prod. włoskiej, cena - 8.000 zł * VAT. Lubań, tel. 075/ 
722-19-34
ZGRZEWARKA DO BLACHY ZPF-16 prod. Aspa Wrocław, po 
remoncie kapitalnym, gwarancja, dodsk mechaniczny, płynna re
gulacja mocy, grubość zgrzewanych blach 4+4, VAT + 5.800 zł. 
Zawonia, tel. 071/312-81-27.0601/76-35-64 
ZGRZEWARKA DO DRUTU zgrzew do średn. 6, dł. wysięgnika 
50 cm, - 3.500 zł. Syców, teł. 062/785-46-34 praca, 785-27-97 
dom
ZGRZEWARKA DO FOLII, - 4.500 zł. Śliwice, tel. 071/315-37-08 
ZGRZEWARKA PUNKTOWA 12 kVA, docisk mechaniczny, gru
bość zgrzewanych blach 3+3. nowa, gwarancja, VAT ♦ 3.500 zł. 
Zawonia, tel. 071/312-81-27,0601/76-35-64 
ZGRZEWARKA WIELOPUNKTOWA, do siatki, - 59.000 zł. Wro
cław, teł. 071/355-32-23 wewn. 13
ZWIJARKA DO BLACHY 1.0 m - 800 zl. Głuszyca, teł. 074/ 
845-65-10
ŻŁOBIARKA DO BLACHY ręczna, stojak, - 350 zł. Kędzie
rzyn-Koźle, teł. 077/483-25-74

MATERIAŁY  
I SPRZĘT BUDOWLANY

O „BLACHY PRUSZYNSKI” - PRODUCENT BLACHO- 
DACHÓWKI w 3 wzorach, powłoki: poliester (25 ko

lorów), mat (6 kolorów), 10 lat gwarancji. Blachy 
trapezowe T6, T8, T18, T20, T35, T45, T55, T135, 
od lipca T50 IT60 - ocynkowane, alucynkowe, po
wlekane poliestrem, 25 kolorów. Kasety i panele 
ścienne. Obróbki do 6 m. Ceny producenta! Dla 
odbiorców hurt. • korzystne rabaty, Wrocław, Bie
lany, ul. Wrocławska 48, tel. 071/311-26-21, 0601/ 
70-15-77 01026251
„BLACHY PRUSZYNSKI" • PRODUCENT BLACHO- 
DACHÓWKI w 3 wzorach, powłoki: poliester (25 ko
lorów), mat (6 kolorów), 10 lat gwarancji. Blachy 
trapezowe T6, T8, T18, T20, T35, T45, T55, T135, 
od lipca T50 i T60 • ocynkowane, alucynkowe, po
wlekane poliestrem, 25 kolorów. Kasety i panele 
ścienne. Obróbki do 6 m. Ceny producenta! Dla 
odbiorców hurt. • korzystne rabaty, Wrocław, Bie
lany, ul. Wrocławska 48, tel. 071/311-26-21, 0601/ 
70-15-77 01026261
„BLACHY PRUSZYŃSKr - PRODUCENT BLACHO- 
DACHÓWKI w 3 wzorach, powłoki: poliester (25 ko
lorów), mat (6 kolorów), 10 lat gwarancji. Blachy 
trapezowe T6, T8, T18, T20, T35, T45, T55, T135, 
od lipca T50 i T60 - ocynkowane, alucynkowe, 
powlekane poliestrem, 25 kolorów. Kasety i pane
le ścienne. Obróbki do 6 m. Ceny producenta! Dla 
odbiorców hurt. • korzystne rabaty, Wrocław, Bie
lany, ul. Wrocławska 48, tel. 071/311-26-21, 0601/ 
70-15-77 01026271
„BOCARIS” CENTRUM DACHOWE : blachoda- 
chówka powlekana od 21.5 zł/m2 brutto, trapez alû  
cynk od 17 zł/m2 krycia brutto. Cięta na wymiar, 
produkcji firm Rautaruukki, Ouamac, Borga. Da
chówki cementowe IBF, Braas, Euronit; ceramicz
ne Ruppceramika, Wiekor, Pfleiderer, Creaton. 
Karpiówka 380x180x14,1 gat. -1 zł/szt. brutto. 50 
lat gwar.pisemnej. Mat. ociepleniowe, łaty, 55-200 
Oława, Godzikowice 132 (teren Polmozbytu), tel. 
071/313-59-69 01023801
„DACHY Z BLACHY” : blachy trapezowe docina- 
nie na wymiar, T-6, T-8, T-14, T-16, T-18, T-20, T-35, 
T-45, T-55, T-135, ocynk • 12.80 zł/m.b., powleka
ne • 19 zł/m.b., alu-cynk. -16 zł/m.b., aluminium - 
31 zł/m.b. oraz łaty, kontrtaty, więżby, orynnowa- 
nia PCV, ocynk, miedi tytan-cynk, okna dachowe, 
wyłazy. Marek Olichwer, Marcinkowice koło Oła
wy, ul. Słowiańska 6, tel. 071/302-84-14, 0604/ 
25-35-44 01024771
„DACHY Z BLACHY” - CENTRUM DACHOWE : bla- 
chodachówka docięta na wymiar, powlekana • 20 
zł/m2 brutto, plastizol - 26 zł/m2, mat - 23 zł/m2 (3 
wzory, 20 kolorów, 3 powłoki); blachy trapezowe

T A R ^ T A K  |
•  W IĘŻBY DACHOW E • §

»DREWNO BUDOW LANE •
Siedlec Trzebnicki, tel. 071/398-76-13

W i ę r t a  D a c h o w a
impregnacja, montaż

deski, łaty °P011649 
Białków 5, tel. 071/317-83-24

P R O D U K U J Ę  R U S Z T O W A N I A  
" W A R S Z A W S K I E "

R A M K A -4 0  zł i 35 zł tV A T  
Kupię złom liny stalowej 0 1 4  do 20 mm 

tel. 071/354-37-97 
Wrocław, ul. Północna 5 ■
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AUTOMATYKA BRAM 5 
* PRODUKCJA I MONTAŻ|
1  Automatyka do bram przesuwnych - 1 .525 zł brutto, 

wózki do bram przesuwnych - 200 zł brutto/szt 
Zniżki dla instalatorów .

ASTEL S.C., tel-/lax 074/85394 08

"PREFBET" MILICZ

TRIII1SP0KTZ1IDS °P010409
tel. 071/384-00-55, 0-603 051 604

B r a m y  g a r a ż o w e  i  d r z w i  s t a l o w e

Wrocław, ul. Karmelkowa 41 
tel. 364 38 00 w. 316,326

AGREGATY MALARSKIE Adal. fabrycznie nowy - 5000 zl. Adal. 
używany, 100 mtg -4000 zl. Głogów, lei. 076/835-20-20 
AGREGATY TYNKARSKIE 2 szt., do tynków gipsowych i zwy
kłych, kompletne, pompy, węże, prod. niemieckiej, slan b. dobry • 
11.500 zi/szt. Siekierczyn, tel. 075/722-14-38 
APARATURA DO WTRYSKOWEGO OCIEPLANIA budynków i 
strychów, pianką krylaminową, kompl, - 2.500 zl. Wrocław, tel. 
0607/76-15-90 po godz. 20

BETONIARKA BWE150L stan dobry, - 700 zł. Wrocław, tel. 0608/ 
15-45-38
BETONIARKA 250 L • 1.000 zł; płyty betonowe, drogowe, wym. 
300x150x11.5 cm • 200 zł/szt. Zagórze Śl., gm. Walim, tel. 074/ 
845-39-26
BETONIARKA 1001,380 V, oryginalna, nowa, - 850 zł. Ząbkowi
ce śląskie, tel. 074/815-64-21 po godz. 18

P R O M O C J A  ! ! ! 19,14 zł/m2 
brutto IIIM  • r  _ u r u mDo końca maja 

na blachodachówkę powlekaną
T E Ł . (0603) 256-430 , (0604) 990 -160 , T E L ./FA X  (071 ) 359 -36 -46

alu-cynk <16 zł/m2 krycia (brutto); dachówki ce
mentowe i ceramiczne renomowanych firm. Raty 
transport gratis. Marek Olichwer, Marcinkowice k. 
Oławy, ul. Słowiańska 6, tei. 071/302-84-14, 06041 
25-35-44 01024781

O  A MOŻE DACH Z BLACHY? Importer oferuje bla
chy dachówkowe trapezowe, akcesoria dachowe. 
U nas skompletujecie cały dach! Wycena i obmiar 
gratis. Raty! Autoryzowani wykonawcy. „GRAD” 
lmport-Expt>rt, Sp. z o.o., Wrocław, ul. Mrągowska 
76, tel. 071/354-11-89, 0603/67-20-85 80007901

AGREGAT MIKSOKRET, - 20.000 zł. Wrocław, teł. 071/364-32-99 
AGREGAT MALARSKI • 14.400 zł. Wrocław, tei. 071/355-32-23 
wewn. 13
AGREGAT MALARSKI ZREMB elektryczny. 220 V, 36 atm.. śred- 
niociśnieniowy, prawie nowy, z wyposażeniem, na farby wodne 
akrylowe i emulsyjne, - 3.000 zł. Zielona Góra, teł. 068/454-85-25

Firma "SCHODY" opoiosw 
HOLZTREPPEN BAU

producent wszelkiego rodzaju
S C H O D Ó W

okrągłych, zabiegowych, wpuszczanych 
podwieszanych, nasadzanych itp. 

CENY KONKURENCYJNE 
tel./fax 065/546-19-94,0-604-876-376

AGREGAT TYNKARSKI, ■ 8.000 zl. Bolesławiec, tel. 0751 
734-73-04
AGREGAT TYNKARSKI ATM 37 duży. po remonde kapitalnym, 
do zapraw cementowo-wapiennych, - 3.500 zł. Poniatowice, tel. 
071/315-57-94
AGREGAT TYNKARSKI MTEC, -10.000 zł. Żórawina, tel. 0608/ 
45-06-85
AGREGAT TYNKARSKI ZREMB AS 10MB, 1987 r. do tynków gip
sowych, mało używany, 6tan b. dobry, komplet węży, - 5.400 zł. 
Bolesławiec, teł. 0606/22-40-13 .

AUTOMAT DO BRAM GARAŻOWYCH 3 piloty, możliwy mon
taż. - 850 zl. Niemodlin, tel. 077/460-60-60,0601/55-60-60 
O  AUTOMATY STERUJĄCE DO BRAM GARAŻO- 

WYCH uchylnych, podnoszonych i segmentowych 
• 600 zł, wjazdowych (1- i 2-skrzydłowych) • 1.600 
zł, zdalnie sterowane, 2 piloty, systemy przeciąże
niowe. Nowe, na gwarancji. Możliwość wysyłki lub 
montażu. Cena montażu z dowozem • 150 zl. Gu
bin, tel. 0606/75-54-15 87019541

BARAK BUDOWLANY blaszany, 4.2x2 2 m, - 1.000 zł. Lubin, 
tel. 0502/68-15-87
BARAK BUDOWLANY wym. 2 x 7 m, zamontowany na jednej 
osi, z zaczepem dyszlowym, • 800 zł. Różana, gm. Stoszowice, 
tel. 074/818-60-20 po godz. 17
BARAK BUDOWLANY obity blachą, k. Wolsztyna. - 1.800 zł. 
Wrocław, tel. 0601/15-66-90
BARAK BUDOWLANY 2 szt. - 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
363-68-22
BARAK BUDOWLANY zamykany na klucz, stan b. dobry, drzwi 
obite blachą, kraty w oknach, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
57-45-56
BARAKI 4 szt. .500,2.500 zł/szt., barakowóz i kontener - 3.500 
zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/483-20-08,0605/25-59-60 
BARAKOWÓZ na kołach, wyposażony. - 2.000 zł. Lubań. tel. 0606/ 
11-63-70
BARAKOWÓZ na kołach, kuchnia, 2 sypialnie, wyposażenie dla
8 osób, inst. elektr., wym. 9.0 x 2.5 m, stan b. dobry, - 6.900 zł.
Oława. tel. 071/303-28-02,0601/93-46-85
BARAKOWÓZ do częściowego remontu, uszkodzone drzwi oraz
podsufitka, do malowania, - 1.500 zł. Wrocław, teł. 349-20-34,
391-95-06
BARAKOWÓZ na kołach, łatwy transport -1.100 zł. Wrocław, tel. 
071/783-84-94,0606/99-37-12
BECZKA NA SZAMB010001, ocynkowana, • 600 zł. Paszowice, 
teł. 076/870-14-51
BEDNARKA CHROMONIKLOWA 2x40 mm, 1000 kg, nowa - 4
zł/kg. Wojno wice, tel. 071/318-06-61
BEDNARKA STALOWA (taśma) w kręgu, szer. 32 mm, gr. 1.7 -
2.0 mm, około 1500 kg • 0.80 zł/kg. Ostrów WIkp., tel. 062/ 
738-44-95
BEDNARKA STALOWA 2x40 mm, 1000 kg, nowa - 0.7 zł/kg. 
Wojnowice, tel. 071/318-06-61
BETON loco B10 • 157 zł, B15 • 180 zł, B20 -195 zł. Wrociaw. tel. 
071/353-59-79
O  BETON KOMÓRKOWY odmiana dokładna na klej, 

grubość 6,8,12,18,241 36 cm. Ceramika budow
lana, cegła klinkierowa, POROMURY, dachówka 
ceramiczna, cementowa i bitumiczna, bloczki be
tonowe, stropy TERIVA. Ceny do uzgodnienia, moż
liwość transportu. Wrocław, tel. 071/373-90-79 
01022561

BETON KOMÓRKOWY wym. 24 x 24 x 59 cm - 4.8 zł/szt Lesz
no, tel. 065/529-61-96
BETONIARKA 1801, po remoncie, prod. niemieckiej - 650 zł. Bie
lawa. tel. 074/645-52-15
BETONIARKA 150 I. 380 V. • 900 zł. Bolesławiec, tel. 075/ 
732-77-54
BETONIARKA stan dobry, -1.000 zł. Chojnów, tel. 0604/13-21-20 
BETONIARKA 1501. - 650 zł. Jawor. tel. 076/870-56-72 
BETONIARKA 501.220 V. • 430 zl. Jurków, tel. 074/818-99-53 
BETONIARKA pojemność 150 litrów, stan b. dobry, - 1.000 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-72-25
BETONIARKA 1001,220 V, cena - 550 zl oraz 2001,380 V, cena 
• 700 zł. Kraśnik Dolny 79b, gm. Bolesławiec, tel. 075/736-96-93 
BETONIARKA WOLNOSPADOWA 450 I, po remoncie, stan b. 
dobry -1.400 zł. stół wibracyjny, nowy, kompletny, 2,5x1x0,7 m - 
1.400 zł, małe stoły wibracyjne z formami do bloczków M-6 i pu
staków Alfa 300 - 700 zł. Kuropatnik, teł. 071/796-10-09 
BETONIARKA 501, - 500 zł. Legnica, teł. 076/854-83-79, 0604/ 
05-41-72
BETONIARKA 250L na gumowych kolach, pompowanych, zamie
nię na piaskarkę. Legnica, lei. 076/850-70-72 
BETONIARKA 140 L/220,120 L/220 V, możliwy transport, • 610 
zł. Lubin, tei. 0605/45-58-00,076/842-74-73 
BETONIARKA 1201,220 V. - 750 zl. Oleśnica, tel. 071/398-51-61 
BETONIARKA 120L 220 V, stan b. dobry, odbiór we Wrocławiu - 
550 zł. Opole, tel. 077/453-77-59,0606/59-24-77 
BETONIARKA 1501, po remoncie kapitalnym, na gumowych ko
lach 15*. - 550 zł. Prochowice, tel. 076/858-50-26 
BETONIARKA 250 I, mało używana, na kołach z Fiata 126p •
1.000 zł, winda budowlana, do 4 pięter, mało używana -1.000 zł. 
Przemków, tel. 076/831-92-38.0604/94-36-70 
BETONIARKA 2501, -1.100 zł. Ścinawa, tef. 0604/20-58-30 
BETONIARKA 751, wieniec żeliwny, na 220 V, - 600 zł. Wałbrzych, 
teł. 074/843-36-25 po godz. 16
BETONIARKA 1501, długi kabel, na 4 kołach stalowych, - 350 zl. 
Wrocław, tel. 0602/57-69-62
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BETONIARK11501, nowe, z dowozem do 50 km -1.300 zł. Wro
cław, tel. 315-70-51 po godz. 20
BLACHA płaska grub. 3 mm, wym. 3x1.5 m • 150 zł, grub. 2x1 m 
- 55 zł; reflowana grub. 6 mm, 3x?.5 m - 250 zł. Lubin, tel. 076/ 
844-95-51
BLACHA na burty samochodów ciężarowych i przyczep, orygi
nalnie tłoczona -120 zł/kpi. Wojnowice, tel. 071/318-06-61 
BLACHA ALUMINIOWA grub. 1 mm, arkusz 110 x 200 lub w zwoju, 
cena 10 zł/kg. Nowa Sól, tel. 068/387-61-47 
BUCHA CZARNA z odzysku 3,4,1,2-2m - 0.60 zł/kg. Bolesła
wiec, teł. 0502/30-38-96
BLACHA NIERDZEWNA -12 zł/kg. Marciszów, tel. 075/741-02-28 
BLACHA OCYNKOWANA obustronnie, gr. 1 mm, w arkuszach, 
120 m2, • 2.000 zł. Wiązów, tel. 0502/29-21-46 
O BLACHY TRAPEZOWE T-14, T-18, T-20, ocynk, kry

cia 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
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alu-cynk, krycia 1.06 m, 2 m - 31 zł/szt., 3 m • 46 zł/ 
szt., 5 m • 77 zł/szt., 6 m - 93 zł/szt.. Możliwość 
docięcia na wymiar. Ceny brutto, możliwość do
wozu, raty, rabaty. Marek Olichwer, 55-242 Marcin
kowice k. Oławy, ul. Słowiańska 6, tel. 071/ 
302-84-14,0604/25-35-44 01024781

BLACHA TRAPEZOWA stan b. dobry • 14 z!/m2. Trzebnica, tel. 
071/312-50-16
BLACHA TRAPEZOWA szwedzka, 2 arkusze, wymiar 650 x 73 
cm -110 zł/ark. Wrocław, tel. 071/389-83-06 
BLACHA TRAPEZOWA SZWEDZKA 2 arkusze, wym. 650 x 73 
cm -110 zł/szt. Wrocław, tel. 071/387-83-06

O BRAMY GARAŻOWE , przemysłowe, ogrodzenio
we, najbogatszy wybór w mieście, automatyka do 
bram, ogrodzenia, okna, rolety, kompleksowe za
mówienia, gwarancja najkorzystniejszej ceny, bez
płatne doradztwo, montaż, serwis. FIRMA „OLAF”, 
Wrocław, tel. 071/332-32-67 (fax), 0602/77-79-43 
01024881

BRAMY PRZEMYSŁOWE 2 szt., stalowe. 2-skrzydłowe, wys. 3.6 
m, szer. 3.2 m - 800 zł/szt. Wałbrzych, tel. 074/841-86-12 
BRUSY DĘBOWE sezonowane, 12 m3, gr. 5 cm, dł. 2.5 m, 3.5 m, 
w całości. Nowogrodziec, tel. 075/731.-73-63 po 20 
BRUSY DĘBOWE, ŚWIERKOWE suche i mokre, gr. 7.5 cm, dl. 3 
m - od 450 zł/m3. Kudowa-Zdrój, tel. 074/866-23-15,0605/64-44-87 
CEGŁA czerwona, nowa, cena 0.50 zi/szt. Nowa Sól, tel. 068/ 
387-61-47
CEGŁA KLINKIEROWA z rozbiórki, oczyszczona, poniemiecka • 
0.50 zł/szt. Chojnów, tel. 0606/15-67-40,0607/11-22-71 
CEGŁA KLINKIEROWA żółta. - 0.50 zł/szt. Nowa Sól, tel. 0608/ 
62-94-56
CEGŁA KLINKIEROWA - 0.8 zł/szt. Wrocław, tel. 336-24-54 
CEGŁA ROZBIÓRKOWA oczyszczona, cena 0.20 zł. Bądzów, tel. 
076/831-21-56
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CEGŁA ROZBIÓRKOWA duża ilość - 20 gr/szl. Chobienia, woj. 
legnickie, tel. 0600/85-89-25
CEGŁA ROZBIÓRKOWA oczyszczona • 20 gr/szt. Głuchołazy, 
tel. 0608/89-44-89
CEGŁA ROZBIÓRKOWA 10.000 szt. • 25 gr/szt. Legnica, tei. 
0601/62-49-80
CEGŁA ROZBIÓRKOWA oczyszczona, duża ilość, cena - 0.20 
zł/szt., pustaki kominkowe (wentylacyjne), fabrycznie' nowe, 90 
szt., cena -1.50 zł/szt. Lubin, tel. 076/849-30-04 wieczorem, 0603/ 
20-38-88
CEGŁA ROZBIÓRKOWA oczyszczona. 1.000 szt., - 0.25 zł/śzt. 
Nadolice Wlk., tel. 071/318-99-69
CEGŁA ROZBIÓRKOWA poniemiecka, oczyszczona, ok. 1.500 
szt. • 0.25 zł/szt. Zawonia k. Trzebnicy, tel. 0608/16*25-78 
CEGŁA SZAMOTOWA ok. 3.000 szt., cena 1 zł/szt. Oborniki Ślą
skie, tei. 071/310-12-27,0606/39-13-88 
CEGŁY prod. polskiej, używane, pełna czerwona • 30 gr/szt., kra- 
tówka ceramiczna K-2 - 55 gr/szi., klinkierowa żółta • 50 gr/szt., 
silikonowa biała - 20 gr/szt. Bolesławiec, tel. 0608/77-47-16,0604/ 
23-31-09
DACHÓWCZARKA półautomatyczna, prod. szwedzkiej, w 6 
godz. • 3000 szt. oraz formę do gąsiorów dachowych i sito elek
tryczne • 22.000 zl. Wołów, teł. 071/389-29-90 
DACHÓWKA CEMENTOWA OLDENBURG nowa, 650 szt. -1,50 
zi/szt. Chobienia, woj. legnickie, tel. 0600/85-89-25 
DACHÓWKA CEMENTOWA IBF i Braas • od 2.70 zi/szt. oraz
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BLACHODACHÓWKA i blacha trapezowa, firmy Undab, Rauta- 
ruuki, Wlastal - 22 zł/m2 oraz akcesoria blachowe. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-22-07
O  BLOCZEK BETONOWY M6 wymiary 12x25x38, 

możliwość transportu -1.65 zł/szt. *  VAT 7%. Lu
biąż, tel. 0607/61-69-45, 0608/46-70-43 84014801

O  BLOCZEK BETONOWY M6 wymiary 12x25x38 • 
2.10 zł/szt., przy pełnym załadunku transport i roz
ładunek gratis, do 50 km. Lubiąż, tel. 0607/61-69-45 
84014791

0  BLOCZKI BETONOWE 12x24x38 - 1.6 zł/szt., pu
staki żużlobetonowe, 24x24x38 • 1.8 zł/szt., 
12x24x38 • 1 zł/szt., możliwość transportu i rozła
dunku, faktura VAT. Góra, tel. 0605/20-02-25 
84014531

BLOCZKI BETONOWE M-6 z atestem, ze żwiru płukanego, wym. 
12x24x38 cm • 1.7 zł/śzt., możliwość transportu i rozładunku. 
Osetno, teł. 065/544-44-35
BOAZERIA SOSNpWA od 18 zł/m2, deska podłogowa od 36 zł/ 
m2. Wrociaw, tel. 071/336-24-59
BOAZERIA ŚWIERKOWA listwy wykończeniowe tralki i slupy 
schodowe, kamicze drewniane -17 zł/m2. Wojcieszyce, tel. 075/ 
755-29-39
BOAZERIA ŚWIERKOWA - 17 zi/m2, listwy wykończeniowe, tralki
1 słupy schodowe, kamisze drewniane - produkcja, sprzedaż. 
Wojcieszyce k. Jeleniej Góry, tel. 075/755-29-39
BRAMA GARAŻOWA 2-skrzydłowa, • 450 zł. Legnica, tel. 076/ 
854-83-79,0604/05-41-72
BRAMA GARAŻOWA kasetonowa, uchylna, kolor brązowy, firmy 
Siebau, wys. 2.10 m, szer. 2.70 m, - 2.300 zł lub zamienię na 
samochód. Namysłów, tei. 0608/47-86-54,0608/04-21-38 
BRAMA GARAŻOWA 5 x 2,1 m, nowa. - 4.900 zł. Niemodlin, tel. 
077/460-60-60,0601/55̂ 0-60
BRAMA GARAŻOWA biała i brązowa, wym. 2.5 x 2.25 m, możl. 
inne wymiary, - 2.100 zł. Trzebnica, tel. 071/387-18-47, 0601/ 
89-32-39
BRAMA PRZEMYSŁOWA segmentowa, wym. 3 x 3 m, nowa - 
3.900 zł, brama do szerokiego garażu 5 x 2.1 m, nowa • 4.900 zł, 
automat do bram, 3 piloty - 850 zł, możliwy montaż. Niemodlin, 
tel. 077/460-60-60.0601/55-60-60
BRAMA SEGMENTOWA przemysłowa, biała, nowa, na gwaran
cji, aprobata ITB, gr. 40 mm, wym. 3 x 3 m (możliwe inne wym.), 
-4.100 zł. Trzebnica, tel. 071/387-18-47,0601/89-32-39 
BRAMA WARSZTATOWA 3-skrzydłowa, przeszklona, wym. 2.8Ó 
x 3.00 m, - 200 zł. Pęgów, tei. 071/310-73-06 
BRAMA WJAZDOWA 2-skrzydłowa, kuta, nowa. wym. 400 x 165 
cm. -1.200 zł. Radwanice, teł. 071/311-73-17.0601/83-46-96

dachówka ceramiczna Roben i Wiekor Creaton - od 3 zł/szt. Dzier
żoniów. tel. 074/831-22-07
DACHÓWKA CERAMICZNA karpiówka, kolor miedziany, 6000 
szL ̂ 1,32 zł/szl. Radwanice, tel. 071/311-71-38 
DACHÓWKA CERAMICZNA w cenie od 28 zł/m2, nowa, z faktu
rą, cegła klinkierowa od 1 zi/szt., blachodachówka - 32 zi/m2, papa 
termozgrzewalna - od 7 zł/m2. Strzegom, tel. 074/855-26-57 do 
godz. 17,0605/76-79-59
DACHÓWKA KARPIÓWKA, palona. 8.000 szt. - 0.60 zł/szt. Krzyż- 
kowice, tel. 077/436-05-67
DACHÓWKA KARPIÓWKA z rozbiórki - 25 gr/szt. Namysłów, 
tel. 077/410-20-62 po godz. 15
DACHÓWKA KARPIÓWKA stan idealny, do 10.000 szt. - 0.60 zł/ 
szt. Nawojów Łuż., gm. Lubań, tel. 0602/86-39-85 
DACHÓWKA KARPIÓWKA - 0.85 zł/szt. Wrocław, tel. 336-24-54 
DACHÓWKA MNICH-MNISZKA 4500 sztuk, 110 m2, 70 szt. gą-L  ̂
siorów, - 2.600 zł. Wrocław, tel. 0604/38-54-85 
DACHÓWKA ROZBIÓRKOWA - 30 gr/szt. Polkowice, tel. 076/ 
845-96-95
O  DESKA PODŁOGOWA, płyty wiórowe, pilśniowe, 

OSB, sklejki, podbiciówka, boazeria, łaty, deski, 
krawędzłaki, styropian, kleje, siatki, tarcica sucha. 
S.H. „DREWMAT”, Wrocław, ul. Tęczowa 79/81, teli 
fax 071/342-38-86 01024461

DESKI DĘBOWE gr. 55 mm. cena 700 z!/m3. Milicz, tei. 0602/ 
22-12-33
DESKI DĘBOWE ok. 2 m3, dł. 2.4 m do 3 m. gr. 45-50 mm, sezo
nowane 4 lata, - 800 zł. Świdnica, tel. 074/853-14-46, 0601/ 
58-06-94
DESKI DĘBOWE i jesionowe, grubość 25 i 45 mm, • 1.000 zł/m3. 
Trzebnica, tel. 071/312-91-77,0600/16-88-07 
DO WYNAJĘCIA RUSZTOWANIA ELEWACYJNE ok. 300 m2. z 
montażem i dowozem. Niemodlin, tel. 077/460-60-60. 0601/ 
55-60-60
DO WYNAJĘCIA RUSZTOWANIA ELEWACYJNE znak bezpie
czeństwa .B*. z montażem lub bez, cena od 0.25 zł/m2. Wrociaw, 
teł. 071/314-98-25,0602/33-05-85 
DO WYNAJĘCIA RUSZTOWANIA WARSZAWSKIE - 0.50 zł/ram- 
ka/doba. Wrociaw, tel. 071/314-98-25,0602/33-05-85

Rusztowania warszawskie
wyrób, sprzedaż

Wrocław, ul. Pełczyńska 101 
tel. 0-71 322-79-58, 0601-777-416
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UWAGA!
i Tylko oryginalny produkt posiadający znak BORGA 

zapewnia wysoką Jakość i gwarancję do 15 lat

52-319 Wrodaw, ul. Karmelkowa 41 i 
tel./fax (071) 364 38 00 w. 329, 280 j 

pawilon 11, piętro I,! 
www.amenlach.com.pl i

'PRBnocja dotyczy blachódachawki Begant, profU trapezowych I 
cna stamfeKtanydi opiwzeó, Oferta mira oj 1 do 31 maja aMlr, i

S k ł a d  d r e w n a
tarcica, więźba dachowa 

podłoga, podbitka
Wrocław , ul. B . Krzywoustego 110/118

tel. 071/325-42-69
OP000976

DO WYNAJĘCIA OGRODZENIE BUDOWLANE przenośne, do 
tymczasowej zabudowy, wym. 3500 x 2000, ocynkowane. Łąko- 
szyce, tel. 071/317-80-76,071/317-84-32 
DRABINA ALUMINIOWA nowa, 5.5 m, z podstawą, • 550 zl. Bo
lesławiec, tel. 075/734-73-25,0502/84-48-47 
DREWNO DĘBOWE suszone, 45 i 55 mm, klasa II i HI -1*250 z|/ 
m3. Lubin, tel. 0603/99-92-49
DREWNO DĘBOWE tartaczne, dł. 3 m, szer. 70 cm, ok. 18 m3, 
cena 650 zł/m3. Trzebnica, tel. 071/312-43-17

FOREMKI, WYBIJAKI do kostki brukowej, około 1500 szt., gru
bość od 2 do 6 cm -1.500 zł. Wołów, tel. 071/389-29-90 
FORMY DO PRODUKCJI PUSTAKÓW typ Alfa, ręczna, wym. 24 
x 24 x 60 cm, - 400 zł. Bralin, tel. 062/781-26-04 
FORMY DO PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ betonowej -1.80 
zł/szt. Głogów, tel. 0603/89-79-83
FORMY DO PRODUKCJI OGRODZEŃ betonowych 4 forma do 
prod. słupków, - 1,700 zł. Konradów,, tel. 077/439-16-42 
FORMY DO PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ ok. 14000 sztuk, 
grubość kostki od 3 do 6 cm i stół wibracyjny o wym.. 100x200 cm, 
nadający się do prod. kostki i płotów, - 2.500 zł. Wołów, tel. 071/
389-29-90 v
O  FORMY DO PRODUKCJI KOSTKI BETONOWEJ 

fala, kość, koniczyna, obrzeża, płyta 35x35 cm, gr. 
5 cm, tralka, formy elewacyjne • od 1.50 zł, barw- 

~ niki do betonu, hydrozol, fibar. Lubiąż, tel. 0607/
61-69-45,0608/46-70-43 84014811

FREZARKA DO ASFALTU WIRTGEN 500,1993 r. stan b. dobry, 
- 110.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/385-00-31, 0049/
17-15-22-55-58 Niemcy
GŁAZY MARMUROWE 7 szt. - 50 zł/szt. Wrocław, tel. 071/
325-32-25
GRZEJNIKI prod. USA, 9 sztuk po 1,5 m.b., 3 sztuki po 2 m.b., 
wydajność 440 W przy temp. 60 stopni • 1.300 zl. Kiełczów, tel. 
071/398-64-07
GRZEJNIKI BLASZANE stan dobry, ok. 100 żeberek, • 500 zł. 
Brzeg Opolski, tel. 077/416-79-83

PRODUCENT PARAPETÓW 
WEWNĘTRZNYCH

SOSNA KLEJONA 
SOSNA I DĄB - FORNIR 

„ADWER” - Wrocław, ul. Piękna 78 
tel. 071/336-25-03 OP011965

kruszywa, transport naczepą 30 tonową. Legnica, tel. 076/ 
887-19-19 po godz. 20,0607/22-36-87,0601/05-29-57 
KUPIĘ BARAK BUDOWLANY stalowy. Głogów, tel. 076/ 
834-08-47
KUPIĘ BEDNARKĘ OCYNKOWANĄ 25 x 4. Leszno, tel. 065/ 
529-91-26
KUPIĘ BETONIARKĘ od 50 do 801, prod. polskiej, z terenu Wro
cławia. Wrocław, tel. 0(506/73-75-45 
KUPIĘ BETONIARKĘ na 220 V. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
KUPIĘ BRAMĘ GARAŻOWĄ 2-skrzydłową, o wym. 2.0 x 2.5 m, 
oraz korytka dachowe, o wym. 0.6 x 3.0 m, mogą być z odzysku. 
Legnica, tel. 076/722-34-90,0603/48-48-88 
KUPIĘ CEGŁĘ KLINKIEROWĄ rozbiórkową, ciemną wełnę mi
neralną 150 mm, rury o średnicy 120 mm. Góra, tel. 065/543-45-22 
KUPIĘ DACHÓWKĘ typu Braas, 200 m2. Oleśnica, tel. 071/
314-98-06 wieczorem
KUPIĘ DRZWI WEWNĘTRZNE przeszklone, z futryną, 80 cm, 
farbę podkładową i inne. Wrocław, tel. 071/355-31-12, 0605/
07-77-88
KUPIĘ ETERNIT przezroczysty lub kolorowy, plastikowy. Kroto
szyn, tel. 062/722-11-65 sekretarka 
KUPIĘ KONSTRUKCJĘ DOMKU LETNISKOWEGO do samo
dzielnego montażu lub gotowy, bez lokalizacji, ok. 50-100 m2, tyl
ko okazyjnie i tanio. Wrocław, tel. 071/318-51-85 
KUPIĘ KONTENER BIUROWY ocieplony, stan dobry. Wrocław, 
tel. 373-72-15 w godz. 9-18
KUPIĘ KOSTKĘ GRANITOWĄ wym. 20 x 20 cm, 10 x 10 cm, 
cena do 50 zł/t. Zielona Góra, tel. 068/360-62-97,0602/83-81-67 
KUPIĘ KRĘGI BETONOWE o średnicy 0,9 m, wysokość obojęt
na. Krzelów, tel. 071/389-93-33

OKNA trójkątne, używane., • 50 zł. Wrocław, tel. 071/364-54-01 
OKNA DACHOWE wym. 78 x 118 cm, z kołnierzem, - 650 zł. 
Jelenia Góra, teł. 0606/38-93-79
OKNA DACHOWE w cenie od 280 zł/szt., blachodachówka 21.90 
zł/m2, dachówka ceramiczna w cenie od 28 zł/m2, dachówka kar- 
piówka • od 0.50 zł/szt., wyroby z miedzi np. wieżyczki. Strze
gom, tel. 074/855-26-57 do godz. 17,0605/76-79-59 
OKNA DACHOWE BRASS wym. 85 x 125 cm, z kołnierzem 
uszczelniającym, • 450 zł. Wrocław, tel. 0601/95-49-12
O. OKNA DREWNIANE powlekane plastikiem, rozwier- 

no-uchylne, drzwi balkonowe, tarasowe, stan b. do
bry, różne wymiary, w cenie od 100 zł, drzwi wej- 

* ściowe PCV, aluminium, nowe, w cenie 800 zł/szt.
Ząbkowice Śląskie, tal. 0601/76-16-86 03001151

OKNA DREWNIANE powlekane plastikiem, używane, wym. 
105x135 cm -170 zł, 210x135 cm - 340 zł, drzwi balkonowe, wym. 
210x70 cm - 200 zł. Bielany Wrocł., tel. 071/311-23-49, 0603/ 
98-21-35
OKNA DREWNIANE rozwiemo-uchylne, 145 x 150 cm, 3 szt. - 
320 zł/szt. Bierutów, tel. 071/315-65-54 po godz. 20 
OKNA DREWNIANE powlekane plastikiem, rozwiemo-uchylne, 
drzwi balkonowe, wejściowe PCV, różne wymiary, stan dobry • od 
100 zł. Błotnica, tel. 076/817-56-82 
OKNA DREWNIANE białe, nowe, 145 x 177 cm, - 600 zł, 145 x 
147 cm. - 550 zł, 145 x 118 cm, - 400 zł, 145 x 87 cm. - 300 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/732-77-54
OKNA DREWNIANE w oprawie PCV, z demontażu, rozwier- 
no-uchylne, wym. 96 x 93,140 x 96,140 x 110,140 x 156 - od 100 
zł. Jawor, tel. 0605/33-36-86
OKNA DREWNIANE skrzynkowe, nowe, oszklone, 11 szt., wym. 
150 x 140 cm, - 500 zł/szt. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
OKNA DREWNIANE STOLBUD z demontażu. 148x178 cm 4 szt., 
drzwi balkonowe Stolbud z demontażu, 86x220 cm 2 szt., z żalu
zjami aluminiowymi, 150-180 zł/szt. Małomice, tel. 068/376-94-60 
OKNA DREWNIANE EURO nowe, klejone w rozliczeniu może 
być samochód osobowy, lub bus. Pleszew, tel. 0602/64-78-91 
OKNA DREWNIANE nowe, sosnowe, trójdziałowe, bez szyb, wym.
2.05 x i .45 m, 5 szt., cena • 100 zl/szt. Różana, gm. Stoszowice, 
tel. 074/818-60-20 po godz. 17
OKNA DREWNIANE powlekane plastikiem, używane, próżniowe, 
uchylno-rozwieme, 1.2-skrzydłowe, wym. 142 x 75 cm, 142 x 110

OKNA PCV
M O N T A Ż - D E M O N T A Ż - O B R Ó B K A
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OKNA ŻELIWNE łukowe, antyczne, 0.9 x 2 - 500 zł. Głuchołazy, 
tel. 0608/89-44-89
OKNO o wym. 85x57 cm, nowe, - 100 zł. Wrocław, tel. 071/
364-54-01
OKNO DACHOWE FAKRO 55x78 cm + kołnierz, - 600 zł. Pęgów, 
tel. 071/310-73-68
OKNO DREWNIANE .Urzędowski’ , o wym. 238x148 cm, npwe, • 
800 zl. Białków 28, gm. Miękinia, teł. 071/317-80-03 
OKNO DREWNIANE wym. 310 x 140 cm, - 350 zł. Chojnów, tel. 
0600/64-01-22,076/817-26^87
OKNO PLASTIKOWE wym. 260 x 150 cm, nowe, z górnym wy
wietrznikiem, - 950 zł. Lutynia, tel. 071/317-79-42 
OKNO PLASTIKOWE nowe, 140 x 130 cm, - 400 zł. Parzyce, tel. 
075/736-30-95

Wrocław, ul. Łęczycka 19 Q| 
(50 m od HIT-u, Tl
boczna Poznańskiej)
tel/fax 071 359 18 63
JSW  GOLISZEK

CENTRUM PODŁOGI

PODŁOGI PANELOWE - PODWOJNA PROMOCJA MONTAŻ
TRANSPORT GRATIS!! EEIIM1

DREWNO JESIONOWE gr. 55 mm. cena 1200 zł/m3. Środa Ślą
ska. tel. 0604/39-30-22
DREWNO SOSNOWE sezonowane, dł. 4 - 5 m, gr. 7 cm • 700 zł/ 
m3, świerkowe sezonowane, dł. 4 m, gr. 7 cm - 700 zł, dębowe 
sezonowane, dł. 4 m, gr. 5 cm - 800 zł. Nowogrodziec, woj. jele
niogórskie, tel. 0604/88-90-50
DREWNO TOPOLOWE w klockach -100 z!/m3. Konradów, tel. 
077/439-16-42
DRZWI skrzynkowe, różne rozmiary, stan b. dobry - 50 zł/szt. 
Lutynia, tel. 071/317-96-84
DRZWI PORTA białe i ciemnobrązowe, nowe • 150-210 zł. Rus
sów, woj. kaliskie, tel. 0600/85-25-01 
DRZWI lewe, oszklone, bez futryny, 84 cm, nowe, -150 zł. Wro
cław, tel. 071/787-86-45
DRZWI BALKONOWE białe, nowe. 80 x 120, - 480 zł. gm. Dzier
żoniów, tel. 074/830-28-33
DRZWI BALKONOWE drewniane, sosnowe, nowe, podwójne, z 
futryną, wym. 90 x 210 cm, - 300 zł. Legnica, teł. 076/850-17-75 
DRZWI BALKONOWE drewniane, nowe, 4 szt. - 450 zł/szt. Lwó-. 
wek Śląski, tel. 0608/78-27-04
DRZWI BALKONOWE drewniane, 1 sztuka 90 x 230 cm • 105 zł. 

^/rocław, tel. 327-60-46
łraZW I DREWNIANE używane, 2-skrzydłowe, z ościeżnicą drew

nianą o wym. 217x141 cm, • 150 zł. Milicz, tel. 071/384-01-07 
DRZWI DREWNIANE, wewnętrzne, 2 x 0.7 m! stan b. dobry, z 
ramami, 5 szt. • 80 zł/szt., drzwi wejściowe, .Urzędowski*, kolor 
palisander, 1 szt. - 80 zł. Wrocław, tel. 0503/93-44-13- 
DRZWI GARAŻOWE uchylne do góry, nowe. nie używane, wys. 2 
m, szer. 2.3 m, możliwość transportu, - 550 zł. Bierutów, tel. 071/ 
314-68-16,0606/80-86-05

GRZEJNIKI BRUGMAN nowe, stalowo-płytowe, wszystkie wy
miary - od 80 zł/szt. Wrocław, teł. 0608/27-28-37 
GRZEJNIKI FAWIRA nowe, ocynkowane, śr. 3.5 • 4 cm, dł. 2 - 
2.5 m -17 zł/mb. Wrocław, tel. 071/368-78-43 
GRZEJNIKI FAWIRA stan dobry, nie używane, dł. 2 m, szer. 7 
cm, 20 szt. - 25 zł/szt. Wrocław, tel. 071/311-52-41 
GRZEJNIKI KONWEKTOROWE 3-panelowe, 80 x 66,1 szt., 90 
x 73,1 szt., 76 x 80,1 szt., 100 x 60,6 szt., 120 x 40,3 szt., 80 x 
95,1 szt. • od 180 do 220 zł/szt. Bolesławiec, tel. 075/735-18-93, 
0607/12-84-32
GRZEJNIKI KONWEKTOROWE4/7,9 szt. -180 zł. 4/100,6 szt. 
-230 zł. Legnica, tel. 076/854-83-79,0604/0541-72 
GRZEJNIKI KONWEKTOROWE PURMO mało używane, 90x80 
i inne - od 170 zł. Wińsko, tel. 071/389-86-00 
GRZEJNIKI MIEDZIANE z rurek miedzianych, wym. 100 x 52,2 
szt., złączone, do malowania, • 150 zł. Wrocław, tel. 0608/16-52-81 
GRZEJNIKI PURMO nowe, kpi. na cały dom o pow. 240 m2, - 
4,500 zł. Radwanice, tel. 071/311-70-83 
GRZEJNIKI PURMO TYP 11 wymiary 400 x 400, nowe, 4 szt, • 
80 zł /szt.. Wrocław, tel. 0602/36-65-70 
GRZEJNIKI ŻELIWNE z piecem CO ł, żeliwnym, komplet do do- 
meku jednorodzinnego, -1.300 zl. Koźlice 14, tel. 076/843-44-03 
GRZEJNIKI ŻELIWNE 17 żeberek, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/ 
788-81-65 po godz. 15
GRZEJNIKI ŻELIWNE wys. 60 cm, 125 sztuk - 5 zł/żeberko, z 
transportem do Wrocławia. Wrocław, tel. 315-26-96 
GRZEJNIKI ŻELIWNE 60 cm • 3.50 zł/żeberko. Wrodaw, teł. 0604/ 
46-55-71
GRZEJNIKI ŻELIWNE z demontażu - 3.50 zł/żeberko. Wrocław, 
teł. 071/352-41-84
GWOŹDZIE DO BETONU oraz stali, do osadzaka Hilti • 0,25 zł/ 
szt. Wrocław, tel. 0502/12-55-57
KABEL ELEKTRYCZNY linka 4 x 6, 45 mb, • 120 zl. Wtrocław, 
tel. 352-90-50
KABEL ELEKTRYCZNY 4-żyłkowy, w osłonie gumowej, cena 7 
zł/mb. Wrocław, tel. 071/352-41-84 
O  KAMIEŃ ŁUPANY do murowania, z rozbiórki, duże 

ilości, cena do uzgodnienia. Wrocław, tel. 071/ 
785-55-24 80007941

KAMIEŃ POLNY łupany, nieregularne kształty, 40 t - 400 zł/t. 
Kraszów, gm. Międzybórz, tel. 062/785-66-36

KUPIĘ MATERIAŁY BUDOWLANE. Jelenia Góra. tel. 0606/ 
38-93-79
KUPIĘ MATERIAŁY BUDOWLANE : więźba dachowa, dachów
ka, okna, grzejniki, miedź. Sobótka, tel. 0604/29-95-43 
KUPIĘ MATERIAŁY BUDOWLANE pozostałości po budowie: sty
ropian, płyty gipsowo-kartonowe, papę bitumiczną. Wrocław, tel. 
0601/70-76-51
KUPIĘ MATERIAŁY I SPRZĘT budowlany. Polkowice, tel. 076/ 
845-50-23
KUPIĘ NITY ALUMINIOWE zrywalne, 6 x 30, dużą ilość. Ląko- 
szyce, tel. 071/317-84-32 do godz. 16,071/317-80-76 
KUPIĘ OKNA DACHOWE Legnica, tel. 076/850-61-86, 0604/ 
47-31-57
KUPIĘ OKNA PLASTIKOWE 206 x 143 cm. 6 szt: oraz drzwi z 
futrynami 80 cm, wejściowe. Chojnów, tel. 076/818-70-01i 
819-17-56

0 E S K I PODŁOGOW E
niska wilgotność drewna gwarantowana! 
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KUPIĘ OKNA PLASTIKOWE używane, stan dobry. 2 szt.. wys. 
80-100 cm, szer: 100-140 cm, blachę falistą lub plastik do pokry
cia garażu, 4 x 4 m. Szprotawa, tel. 068/376-43-29 po 20 
KUPIĘ OKNA PODWÓJNE dzielone, wys. 219 cm. szer. 133 cm 
lub o zbliżonych wym., 2 szt., używane. Kłodzko, teł. 0602/65-77-20 
KUPIĘ PODSTAWY BETONOWE do słupów drewnianych, sto
sowane w telekomunikacji. Gryfów śl., tel. 0601/57-22-41 
KUPIĘ PRZEWODY ELEKTRYCZNE YDY, 5x4,3x1.5,3x1. Wro
cław, teł. 071/355-68-43
KUPIĘ RUSZTOWANIA szalunki i betoniarki. Polkowice, tel. 076/ 
845-51-05
KUPIĘ RUSZTOWANIA WARSZAWSKIE do 30 ramek, niedro
go. Sulechów, teł. 068/352-92-08
KUPIĘ SIATKĘ OGRODZENIOWĄ używaną. Trzebnica, tel. 071/ 
387-16-72

cm, 142 x 185 cm, 142 x 220 cm, od 150-340 zł. Wrocław, tel. 
0604/37-84-73
OKNA DREWNIANE prod. Stolbud, 150x110 cm, nie używane - 
50 zł/szt. Wrocław, tel. 781-38-15
OKNA DREWNIANE drzwi, skrzynkowe, z demontażu, z oścież
nicami i żaluzjami, wymiary 1450 x 1450 (2 szt.), 2300 x 800 (2 
szt) -1.000 zl/szt. Wrocław; tel. 0602/27-63-72 
O OKNA PLASTIKOWE nowe i używane oraz okna 

półplastikowe, sprzedam, szer. x wys. 230 x 140, 
190 x 140, 305 x 153, 320 x 135,180 x 60, 70 x 110, 
150 x 173,110 x 160,110 x 170, 110 x 180,120 x 
160 i wiele innych, balkony,'tarasy 200 x 220,180 
x 230, inne, faktura VAT. Budziechów, tel. 0603/ 
60-38-57 84013181

OKNA PLASTIKOWE 80 x 100 - 350 zł, 90 x 120 - 380 zł, 120 x 
120 - 450 zł. gm. Dzierżoniów, tel. 074/830-28-33 
OKNA PLASTIKOWE prod. niemieckiej, używane, 110 x 177,1 
szt., 147 x 177,2 szt - 250 zł/szt. Baranowice, woj. wrocławskie, 
tel. 0604/34-37-72
OKNA PLASTIKOWE PCV,: 95 x 135 cm -190 zł, 110 x 110 cm 
• 340 zł. 130 x 108 cm - 200 zł, 145 x 92 cm - 250 zł, 125 x 100 - 
330 zł, 171 x 118-370 zł oraz drzwi balkonowe 210x75 cm-200 
zł. 215 x 77 cm - 400 zł, 225 x 98 cm - 400 zł. 215 x 139 cm - 500 
zł. Jelenia Góra, teł. 075/713-22-44,0601/34-06-21 
OKNA PLASTIKOWE z rozbiórki, rozwiemo-uchylne, o wym. 110 
x 140 cm oraz 105 x 135 cm -100,180 zł/szt. oraz drzwi balkono-' 
we. 80 x 210 cm • 200 zł/szt. Kobierzyce, tel. 071/311-13-22 
OKNA PLASTIKOWE wym. 105x135 cm -170 zł. 135x210 cm - 
340 zł, drzwi balkonowe, wym. 210x70 cm, 210x80 cm, 210x90 
cm - 200 zł. Królikowice, tel. 071/311-10-78,0605/54-44-99 
OKNA PLASTIKOWE nowe, cięte na wymiar, od 350 zł. Oława, 
teł. 071/303-34-91
OKNA PLASTIKOWE 2 szt., nowe, wym. 116x137 cm - 370 zł/ 
szt. Wrocław, tel. 316-95-39
OKNA PLASTIKOWE nowe, z futrynami, 1 x 1 m, 5 szt. • 1.500 
zł. Wrocław, teł. 0608/64-13-80
OKNA PLASTIKOWE także z roletami, różne rozmiary, prod. nie
mieckiej - od 300 zl/szt. Wrocław, tel. 0607/80-16-33 
OKNA PLASTIKOWE PCV profil KBE, nowe, 150 x 150 cm, 150 
x 120 cm. 150 x 180 cm - 470 zł/szt. Wrocław, tel. 0603/10-24-41 
O OKNA PLASTIKOWE: wys. 135 cm, szer. 90,105, 

110,137, 215 cm, wys. 120 cm, szer. 90,105, 224,

OKNO PLASTIKOWE nowe. szyba K-1/1 z gazem, 2-skrzydło- 
we, rozwieralno-uchylne, wys. 112 cm, szer. 140 cmr - 550 zł. 
Polkowice, teł. 0605/34-19-21,076/847-92-17 
OKNO PLASTIKOWE 2-skrzydłowe, wym. 145 x 206 cm, nowe, 
klamki, - 500 zł. Środa śląska, tel. 071/317-46-86 po godz. 19 
OKNO PLASTIKOWE nie otwierane (witryna), wym. 112 x 85 cm 

- + żaluzja i parapet zewnętrzny granitowy • całość 350 zł. Wał
brzych. teł. 074/847-11-22,074/847-31-59 
OKNO PLASTIKOWE, stan b. dobry. 135 x 125 - 290 zł. 135 x 
110 - 270 zł. drewniane, pokryte plastikiem, z roletą, 110 x 145 - 
280 zl, 85 x 100, z roletą • 180 zł. Wrocław, tel. 071/391-95-41 
OŚCIEŻNICA METALOWA 60, lewa. 3 szt. >20 zł/szt. Wrocław, 
tel. 362-84-55
O  PAPA TERMOZGRZEWALNA : podkładowa • 5.59 

zł/m2, wierzchnia • 5.97 zł/m2, na włókninie polie-
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strowej 250 g, grub. 5 mm -10.75 zł/m2; gonty pa
powe Matizol, wulkanizowane na całej powierzch
ni • od 18.40 zł/m2 (ceny netto). Rabaty dla hur
towników. Wrocław, tel. 071/373-90-79 01022571 

PARAPETY zewnętrzne, 14 x 25 cm, 130 szt. - 2 zł/szt. Wrocław, 
tel. 362-84-55
PARKIET DĘBOWY nowy - 45 zł/m2. Wrocław, tel. 0601/57-9646 
PIASEK BUDOWLANY z transportem, 121 • 220 zł. Wrocław, tel. 
071/355-31-12.0605/07-77-88
PIŁA DO ASFALTU I BETONU STIHL TS 360 AU, • 1.000 zł. 
Oleśnica, tel. 071/398-51-61

Wrocław, ul. Głogowska 6
(wejście z tyłu pawilonu)
tel. 35-95-195 lub 78-17-717, fax 78-17-716
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DRZWI GARAŻOWE metalowe, ocieplane, do warsztatu, z zam
kami i zasuwami, z framugą, ocieplane, z drzwiami wejściowymi, 
stan b. dobry, ze świetlikami, szer. 4.15 m, wys. 2.30 m. -1.000 
zł. Wrocław, tel. 071/338-37-96,0607/60-82-00 
DRZWI METALOWE wys. 2030 mm. szer. 720 mm. gr. 45 mm, 
ościeżnica i krata, do malowania, • 110 zł. Wrocław, tel. 0608/
16-52-81
DRZWI POKOJOWE 80, lewe, 2 szt., pokojowe 2-skrzydłowe, 
120, bez szyb, 1 szt. - 50 zł/szt. Wrocław, tel. 3334948 
DRZWI POKOJOWE i kuchenne, szer. 80 cm, - 80 zł. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
DRZWI WEJŚCIOWE białe i brązowe, nowe, 100x200-1.250 zł.. 
gm. Dzierżoniów, tel. 074/830-28-33 
DRZWI WEJŚCIOWE wym. 210 x 100 cm • 400 zł oraz drzwi 
balkonowe mahoniowe, z roletą, wym. 222 x 150 cm - 850 zł. Je
lenia Góra, tel. 075/713-2244.0601/34-06-21 
DRZWI WEJŚCIOWE z ościeżnicami, stan b. dobry, • 100 zł. Lu
bin. tel. 076/84647-93
DRZWt WEJŚCIOWE dębowe, nowe. z szybkami, lewe, wym. 100 
x 218 cm, • 800 zł. Nawojów tuż., gm. Lubań, tel. 075/721-72-88 
DRZWI WEJŚCIOWE drewniane, 2 szt. lewe, sosna, 90 cm, peł
ne drewno, ciężkie, potrójne zawiasy, bez ościeżnicy, stan bardzo

f^ry - 330 zł/szt. Oława, tel. 071/313-72-98 lub 0603/96-83-11 
RZWI WEJŚCIOWE z futryną, szer. 90 cm, okleina w kolorze 

jasnego drewna, • 330 zl. Wrocław, tel. 071/7884648 po godz. 19, 
0605/63-68-93
DRZWI WEJŚCIOWE dębowe, wym. 2.10 m,.z szybami witrażo
wymi, -1.200 zł. Wschowa, tel. 065/54045-89 
DRZWI WEWNĘTRZNE z ościeżnicami (60, 70, 80,90), okleina 
dębowa, prod. niemieckiej • 250 zł/komplet. Wrocław, tel. 0607/
80-16-33
DRZWI WEWNĘTRZNE Porta, białe, wźór .Londyn*, mały szpros,-
2-skrzydłowe. 2x90 cm, nowe, ofoliowane, - 650 zł. Zgorzelec,
tel. 075/776-11-33,0602/6149-76
DŹWIG BUDOWLANY stan dobry, • 1.000 zł. Kłodzko, tel. 074/
812-1149
DŹWIG BUDOWLANY żuraw, betoniarka * wibrator, 20 m kabla 
gratis -1.500 zł lub zamienię na motorower Simson skuter. Nysa, 
tel. 077/431-95-81
DŹWIG BUDOWLANY z hamulcem ręcznym, bez słupa - 300 zł. 
Wałbrzych, tei. 074/837-5141
DŹWIG BUDOWLANY udźwig 500 kG - 300 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/815-90-12
ELEMENTY DO BUDOWY OOMU do złożenia, dokumentacja, 
pow. 120 m2r - 12.000 zł. Niemcy, tel. 0503/98-19-75, 0049/
17-9241-85-95
ETERNIT używany, stan dobry, 220 szt. - 8 zl/szt. Namysłów, tel. 
077/410-20-62 po godz. 15
FARBY EPOKSYDOWE podkładowe i nawierzchniowe, renomo
wanych firm, wiele kolorów, opakowania 201 -18 zł/l. Jelenia Góra, 
tel. 0602/81-68-93,0607/42-95-92 
FILTRY SZPILKOWE do studni. 5/4 cała. 6/4 cala, 2 cale - 80 zł/ 
szt. Wrocław, tel. 071/784-67-77.0606/41-53-87 

^^tLIA BUDOWLANA czarna, 230 m, - 300 zł. Namysłów, tel. 
077741046-06
FOLIA MAGRUFOL do izolacji pionowej budynków, szer. 2 m, dł.
8 m. Wrocław, tel. 0601/72-93-00

KAMIEŃ POLNY 501 (dekoracje ogrodów, skalniaki), możliwość 
transportu - 30 zł/t. Piskorzów k. Dzierżoniowa, tel. 074/836-90-95 
KLEPKA BUKOWA 50 m2, wym. 13 x 8 x 1.1 cm - 30 zł/m2. 
Lwówek śląski, tel. 075/78242-97 
KOŁNIERZE STALOWE od 1 zł/szt. Wrocław, tel. 071/353-62-54 
po godz. 15,0606/73-39-15
KOMINY 2 sztuki, fi 700 x 25 m, jeden nowy - 8.000 zł i 5.000 zł. 
Nowa Sól, tel. 0605/96-77-78
KOMPLEKS BETONIARSKI w cenie złomu użytkowego - 700 zł/ 
t. Oława, tel. 071/313-66-05,0601/05-83-22 
KONSTRUKCJA HALI wym. 15 x 4.5 x 65 m, z dokumentacją i 
ścianami, - 35.000 zł. Wałbrzych, tel. 0600/2845-03 
KONSTRUKCJA WIATY 36x12x4 m, pokryta blachą trapezową, 
stan b. dobry, faktura VAT, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 0601/73-65-99 
KONSTRUKCJA WIATY z ceownika 120, 20 elem., dł. 5.30 m 
każdy, - 60 zł/element. Zagrodno, woj. legnickie, tel 0606/67-07-22 
KONSTRUKCJA WIATY wym. 9 m x 50 m -1.2 zł/kg. Żagań. lei. 
0606/97-8444
KONTENER BIUROWY nowy, socjalny, 10 szt., konstrukcja sta
lowa, ocieplany, inst. el., okno PCV, kraty • 9.900 zł/szt. Wrocław, 
tel. 787-39-94,0501/72-20-05

KONTENERY BARAKOWE biurowe, socjalne i sanitarne, z kom
pletną inst. el. - od 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/316-97-60, 0607/ 
74-14-15
KORYTA betonowe, 50 x 50 x 20 cm - 4 zl/szt. Wrocław, tel. 0503/
93-44-13
O  KOSTKA GRANITOWA szara i kolorowa - od 180 

zł/t. Ozdobny kamień ogrodowy na ścieżki, murki, 
oczka wodne, skalniaki. Wrocław, ul. Wiejska 27, 
tel. 071/364-55-66, 0602/46-73-66 80005231

KOSTKA GRANITOWA szara, żółta, czerwona, czarna, różne 
wymiary - 24 zł/m2. Świdnica, tel. 074/856-98-15.0601/5040-54 
KOSTKA GRANITOWA z demontażu, wym. 20 x 20 cm -120 zł/ 
L wym. 8 x 10 cm - 200 zł/t, wym. Zielona Góra, tel. 068/360-62-97, 
0602/83-81-67
KRATY OGRODZENIOWE zdobione, metalowe, 10 szt., wym. 70 
x 120 cm, do wyczyszczenia i pomalowania, elementy kowalskie - 
100 zł/szt. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-64-16 
KRATY OKIENNE o wym. 1.2 x 0.8 m, 2 szt. - 50 zł. Wrocław, tel 
071/341-01-06
KRAWĘŻNIKI kostka bazaltowa, duża. Zielona Góra, tel. 068/
360-62-97,0602/83-81-67
KRĘGI BETONOWE 3 szt., na przepusty, kładki, 1000 x 400 - 80
zł Maleszów, tel. 071/315-78-16 po godz. 19
KRUSZYWO do utwardzania placów, z transportem • 20 zł/tona

KUPIĘ SŁUPKI OGRODZENIOWE wys. 2,3 - 2,5 m, 56 szt. Wro
cław, tel. 071/351-67-54
KUPIĘ TARCICĘ liściastą lub iglastą, dużą ilość. Lwówek Śląski, 
tel. 0604/93-8249
LEPIK ASFALTOWY - 0.30 zł/kg. Bolesławiec, tel. 0502/30-38-96 
LINIA DO PRODUKCJI PŁYTEK CHODNIKOWYCH z betonu, -
14.600 zł. Kępno, tel. 062/78247-55 
LISTWA WIBRACYJNA DO BETONU DYNAPAK 1-roczna, dłu
gość 3.6 m, stan idealny. - 4.500 zł + VAT. Wrocław, tel. 071/ 
345-5847,0606/76-1145
ŁATY OGRODZENIOWE listwy montażowe, od 1.50 zMm.b. Pro
chowice, tel. 076/85849-10
MATERIAŁY BUDOWLANE: CEGŁA KLINKIEROWA w cenie od 
1 zł/szt., folia paroprzepuszczalna dachowa - od 1.70 m2, płytka 
elewacyjna, rynny PCV od 7.50 zł/mb, kształtki klinkierowe. Strze-< 
gom, tel. 074/855-26-57 do godz. 17,0605/76-79-59 
MOZAIKA PARKIETOWA dębowa lub jesionowa, grubość 10.5 
mm, bezpośrednio od producenta, I gat. - 21 zł/m2, II gat. -15 zł/ 
m2. Siechnice, ul. Opolska 7, tel. 071/311-5741,0503/61-22-61 
OBŁOGA FORNIROWA sucha, format 45x45, grub. 1.2 mm, z 
olchy • 1.000 zł/m3. Kępno, tel. 062/7824 5 45  
O  OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - przydomowe, blolo- 

giczne, bezobsługowe, produkcja, sprzedaż, mon
taż, system francuski, zestaw podstawowy • 1.995 
zł ♦ VAT 7%. Wrocław, tel. 071/325-95-37, 0600/
85-44-01 80007981

ODDAM GRUZ bez zanieczyszczeń, bezpłatnie. Wrocław, tel. 071/
345-8244,0502/1342-05
ODDAM SZLAKĘ nadającą się na drogę i inne, za darmo. Wro
cław, tel. 071/340-0742 •/.
OGRODZENIE 15x1,8 m, w tym brama około 4 m, ramy z kątow
nika, tło wytłoczki 4 mm, -1.000 zł. Wrocław, tel. 0600/17-4646 
OGRODZENIE BETONOWE ozdobne -19 zł/m2. Strzelin, tel. 071/ 
392-21-10,0602/44-72-55
OGRODZENIE DREWNIANE ze sztachet heblowanych, góra za
okrąglona, wym. przęsła 2x1 m. Lubin, tel. 0602/74-07-02 . ( 
OGRODZENIE DREWNIANE typ myśliwski, rozciągane przęsło
2.5 x 80 cm, 30 szt. - 32 zł. Wrocław, tel. 071/373-03-98 
O  OKNA - bogaty wybór, rolety, żaluzje, roletki mate

riałowe, w promocji - karcher gratis lub inne nie
spodzianki, bezpłatne doradztwo, montaż, serwis, 
FIRMA „OLAF", tel./fax 071/332-32-67, 0602/
77-79-43, raty! Nowość! 10 lat gwarancji na śnież
ną biel okien.. 01024871

O  OKNA - duży wybór, nowe i używane, z PCV, .drew
na i aluminium, drzwi zewnętrzne, balkonowe, wi
tryny, prod. niemieckiej, w cenie od 100 zł. Możli
wy transport, sprzedaż ratalna. Komorowo, gm. 
Trzebnica, tel. 0602/15-31-41, 071/312-30-89 
82000981

OKNA różne rozmiary, stan b. dobry - 50 zł/szt. Lutynia, tel. 071/
317-96-84
OKNA o wym. 220 x 140 cm, 145 x 140 cm -180 zł/szt. Wrocław, 
tel. 071/36343-30

wys. 152/198, wys. 140/220, wys. 152/112 cm, wys. 
143/138-145. Drzwi balkonowe 250/146, 230/130, 
240/90, 215/110, 216/94-99, 198/207, 220/175, po
wlekane plastikiem, 120/90 120/105,120/120,120/ 
180, 135/60,135/75, 140/90, 140/150.140/105 - od 
80 zł, Chojnów, tel. 076/817-89-03, 0604/81-79-99 
84013851

Wiosną najtaniej!!!

0  OKNA PÓŁPLASTIKOWE z demontażu, szyby próż- 
niowe, 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 PCV, 8 
szt., 155 x 200 • 500 zł/szt., 10 szt., 136 x 216 cm - 
480 zł/szt., okna z tukiem 3 szt., 172 x 90 cm • 380 
zł/szt., 3 szt., 222 x 125 cm -. 400 zł/szt., drzwi, bal
konowe • 350 zł/szt., Nowa Sól, tel. 068/356-16-15 
84001201

OKNA SKRZYNKOWE, drewniane pokostowane, z demontażu,
1 szt. 150x267 cm, 6 - 150x141, 1 - 101x168, 1 - 87x138, 1 - ; 
87x117, cena -150 zł/szt. (przy sprzedaży całości cena do uzg ), 
drzwi balkonowe, zespolone, z oknem skrzynkowym, drewnianym,
2-dzielnym, wym. 237x267 cm, 3 szt. 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.aut6gielda.com.pl)
OKNA STALOWE nowe. wym. 2,3 x 2 m, z lukiem u góry, 9 szt. -
300 zł/szt. Lubin, tel. 076/840-82-02
OKNA STALOWE ocynkowane. 6 x 1 m. - 300 zl. Nowa Sól. tel.
0608/61-20-73
OKNA ZESPOLONE z rozbiórki, wym. 125 x 215 - 100 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/787-87-85

PIŁA DO ASFALTU I BETONU PARTNER K-700, 2000 r. spali
nowa. -1.400 zł. Strzelin, tel. 071/796-11-86,0601/78-39-70 
PŁYTA OBORNICKA wym- 3 x 1 m, -120 zl. Nowa Sól. tel. 0608/
61-20-73
PŁYTA OBORNICKA gr. 150 i 80 mm, różne długości, cena od 30
zł/m2. Trzebnica, tel. 071/312-50-16
PŁYTKI WYKŁADZINOWE .BONIÓWKA' z piaskowca, 40 m2~
60 zł/m2. Zębowice, tel. 076/871 -02-37
PŁYTY DROGOWE 3 x 1,8 x 1.5 m. 26 szt -100 zł/szt. Chobie-
nia, woj. legnickie, tel. 0600/85-89-25
PŁYTY DROGOWE betonowe. 3 x 1.5 m oraz 3.3 x 1.2 m. ok. 100
szt. - 100 zł/szt. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/48247-07, 0605/
25-59-60
PŁYTY DROGOWE 300x150x16 cm -110 zł/szt. Wałbrzych, tel. 
0608/49-19-66
PŁYTY DROGOWE używane, 2.5 x 1.3 m -1.30 zl/szt. Ziębice, 
teł. 074/819-31-50
PŁYTY GIPSOWE 20 szt. -12 zł/szt. Opołe, tel. 077/442-12-13 
PŁYTY KORYTKOWE z rozbiórki - 20 zł/szt. Osowiec, tel. 077/ 
421-72-04,0607/14-6Ó-72
PŁYTY MEBLOWE laminowane, siny dąb, typ Ryś, 40 m2, różne 
wymiary, cena -10 zł/m2. Lubin, tel. 076/84-76-20-86 do godz. 16 
PŁYTY STROPOWE dachowe, kanałowe, typu .Żerań", dł. 5 m, 
szer. 1.2 m, gr. 22 cm - od 20 do 30 zł/m2. Bolesławiec, tel. 0608/ 
7747-16,0604/23-31-09
PŁYTY STROPOWE korytkowe, wym. 6 x 1.5 m, -150 zł. Nowa 
Sól, tel. 0608/62-94-56
PŁYTY STROPOWE WPS 90 200 szt. - 4 zł/szt.; pustaki 12C, 
600 szt. - 2 zł/szt.; cegła, 3.000 szt. - 45 gr/szt. Trzebosz, gm. 
Bojanowo, teł. 065/545-64-92
PŁYTY STROPOWE wym. 1.5 x 6 m. 3 szt. -120 zł/szt.. wym. 1.2 
x 6 m. 2 szt. -100 zl/szt. Wrocław, teł. 343-18-19 
PŁYTY STROPOWE WPS zbrojone, wym. 97x40 cm, 250 szt. - 
11 zł/szt. WTocław, tel. 071/348-77-31 .
PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ wym. 1000 x 500 x 50 mm. 3 
paczki -12 m3 - 55 zł oraz okno piwniczne drewniane, uchylane w 
dół, szyba zbrojona - 45 zł. Wrocław, tel. 357-2845 
PODKŁADY KOLEJOWE oddam gratis. Wrocław, tel. 0604/
66-58-54
PODNOŚNIK DO MONTAŻU płyt gipsowych, stan idealny, • 650 
zł. Wrocław, tel. 36340-69,0602/79-79-03 
PODSTAWY BETONOWE do mocowania belek drewnianych, sto
sowanych w telekomunikacji i energetyce, 20 szt. - 60 zł/szt. Bo
lesławiec, tel. 0608/7747-16,0604/23-31-09 
O  PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLO

WE „MAJKARD" s.c. oferuje produkty metalowe

T A R T A K  C H O J N O
skład fabryczny 

„ADWER” - Wrodaw, ul. Piękna 78 
tel. 071/336-25-03 OPOH967
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- w następującym asortymencie: siatka ogrodzenio
wa ocynkowana i powlekana7 plastikiem,' słupki 
ogrodzeniowe powlekane, asortyment ogrodzenio
wy, gwoździe budowlane i paletowe, maty zgrze
wane posadzkowe • ceny producenta. 59-700 Bo- 

' lesławiec, Kraśnik Dolny 41 a, tel. 075/736*98-40, 
0604/50-83-75 01014911

PRZYJMĘ ZIEMIĘ kilka wywrotek, do podwyższenia działki, naj
lepiej wierzchnią warstwę lub lekką, bez gliny, dojazd asfaltem, 
Wrodaw • Pawłowice. Wrocław, tel. 0601/34-97-40- 
PRZYJMĘ GRUZ na trasie Wrocław • Oborniki Śl„ w Golędzino- 
wie. Oborniki Śląskie, tei. 071/310-12-27.0606/39-13-88 
PRZYJMĘ GRUZ dużą ilość. Zębice, tel. 071/342-15-22 
PRZYJMĘ ZIEMIĘ humus, za darmo. Nowogród Bobrzański, woj. 
zielonogórskie, tel. 0604/25-93-37
PRZYJMĘ ZIEMIĘ piasek, pospółkę, gruz czysty, nieodpłatnie,
każdą ilość. Wrocław, tel. 071/349-44-36
PRZYJMĘ ZIEMIĘ. Wrocław, tel. 373-45-35 wieczorem, 0501/
47-24-08
PRZYJMĘ ZIEMIĘ (czarną), do wyrównania terenu wokół domu, 
ok. Żmigrodu. Wrocław, tel. 071/785-76-94,0604/71-66-24 
PRZYJMĘ ZIEMIĘ GRUZ. Wrocław, teł. 0602/50-63-84 
PRZYJMĘ ZIEMIĘ. Wrocław, tel. 0502/23-81-70 
PRZYJMĘ ZIEMIĘ transport odbiorcy, załadunek dostawcy, bez 
gruzu. Wrocław, tel. 0601/41-78-57 
PRZYJMĘ ZIEMIĘ czarną, bez zanieczyszczeń, do podniesienia 
terenu, 10.000 m3. Wrocław, tel. 071/339-16-44,0601/89-24-89 
PUSTAKI CERAMICZNE POROMUR z pióro-wpustem - 2.35 zł/ 
szt. Wrocław, teł. 336-24-54,0605/33-11-71 
PUSTAKI STROPOWE FERT 60,350 szt., cena - 3 zl/szt. Brzeg, 
tel. 0604/79-18-02
PUSTAKI STROPOWE TERRIVA transport do 50 km. gratis, atest 
i znak jakości .B* - 2.30 zł/szt. Lubiąż, tel. 0607/61-69-45. 0608/
46-70-43
PUSTAKI ŻUŻLOWE wym. 25 x 50 cm - 3 zł/szt. Bolesławiec, tei. 
075/734-58-28
RAMY OKIENNE 1400 x 660 (24 szt.), 13Ó0 x 600 (24 szt.) • 10
zł/szt. Wrocław, tel. 0602/27-63-72
ROZDZIELNIA BUDOWLANA 380 V z przewodem o dl. 30 m, •
350 zł. Wrocław, tel. 071/363-44-54
ROZDZIELNIA BUDOWLANA. • 600 zł. Wałbrzych, tel. 074/
666-29-90
RURKI DRENAŻOWE ceramiczne, fi 50, dł. 40 cm, większa ilość 
- 30 gr/szt. Wrocław, tel. 0503/93-44-13 
RURY fi 100, około 300 m.b. - 7 zł/m.b. Wrodaw. tel. 0603/54-37-38 
RURY KAMIONKOWE średn. 150 mm, 3 szt, - 45 zł. Wrodaw, 
lei. 071/781-41-54 wieczorem ^
RURY ROZBIÓRKOWE fi 273, w odcinkach od 5 m do 11 m, gru
bość śóanek 12 mm, 200 m.b. • 0.45 zł/m.b. Jelenia Góra, tel. 
075/764-96-22
RURY STALOWE czarne, fi 40-70 mm, ceny 5-7 zł/mb. Wałbrzych, 
tel. 074/842-24-46
RURY STALOWE zwykłe i grubośdenne, cena od 0.70 zł/kg. 
Wrodaw, teł. 071/353-62-54 po godz. 15,0606/73-39-15 
RURY ŻELIWNE kanalizacyjne, śr. 100 x 2 m, 3 szt. - 30 zl/szt. 
Wrodaw, tel. 362-84-55
RUSZTOWANIE RAMOWE używane, szer. 0.70 m. 200 m2 za
budowy, cena -70 zł/m2. Opatówek, gm. Kalisz, tel. 0603/82-22-26 
RUSZTOWANIE RAMOWE OCYNKOWANE kompletne, gotowe 
do sezonu, stan b. dobry, 200 m2, -16.000 zl. Wołczyn, tel. 0604/ 
24-64-95
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE 20 szt., - 29 zl/szt. Bolesła
wiec. tel. 075/732-77-54
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE nieużywane. 50 szt. • 35 zł/ 
szt. Wrodaw. teł. 0602/12-00-92
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE lekkie, pomalowane, 100 ra
mek, - 35 zł /szt.. Wrodaw, tel. 0603/54-37-38 
SCHODY KRĘTE metalowe, wys. 8 m, - 2.000 zł. Bolesławiec, 
tel. 0601/37-67-67
SCHODY KRĘTE METALOWE wys. 2.5 m, szer. 1 nj. - 700 zł. 
Wrocław, tel. 071/787-40-28
SCHODY PROSTE, ZABIEGOWE dębowe, jesionowe, bukowe i 
inne oraz poręcze, słupy, tralki, stopnie schodów, od 3.500 zl. Oła
wa. tel. 071/318-85-62,0607/15-26-56 
SCHODY ŻELBETOWE szer. 1.23,9 stopni, z podstawą 2 szt. - 
150 zł/szt. Chobienia, woj. legnickie, tel. 0600/85-89-25 
O  SIATKA ocynk, powlekana PCV • 4.20 zl/m2; siatka 

„goły ocynk” • 4.50 zł/m2; siatka ocynkowana I po
wlekana PCV, z grubego drutu • 4.50 zł/m2; siatka 
zgrzewana do betonu - 2.70 zł/m2; słupki ogrodze
niowe -13 zł/szt.; bramy standardowe z furtką • 
680 zł/kpl.; bramy kute • 200 zł/m2. „METALPLAST", 
Wisznia Mała, tel. 0603/88-26-10, 071/312-74-92 
82000951

SIATKA DO BETONU zgrzewana - 3 zł/m2 brutto. Nowa Ruda, 
teł. 074/872-43-43,074/873-37-94 
O SIATKA OGRODZENIOWA powlekana, zabezpieczo

na ocynkiem i plastikiem, z wysokiej jakości dru
tu - 4 zł/m2; słupki ogrodzeniowe, powlekane • od 
18 zł/szt. oraz drut naciągowy, napinacze, pręty na
pinające i inne akcesoria. Możliwość transportu. 
„GRANIMET”, Jaworzyna Śl., tel. 074/858-78-54, 
074/640-57-21 80006201

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powleka
na • 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

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powleka
na poliestrem, dowolna wysokość, wysoka jakość 
drutu - 4.20 zł/m2, Ponadto posiadamy drut nacią
gowy, napinacze, słupki ogrodzeniowe. Przy więk
szych zamówieniach dostawa gratis. 
„PLAST-MET”, Świdnica, ul. Willowa 22a, tel. 074/ 
852-16-95, 074/853-58-31, 0602/10-44-51
01025761

O SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powleka
na plastikiem - 4.30 zł/m2; ocynkowana • 4.50 zł/ 
m2. Pełny asortyment, możliwość całkowitego 
montażu (wylewki, osadzanie słupów). Transport 
gratis. Trzebnica, teł. 0601/84-19-35,071/387-13-32 
82000991

O SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powleka
na plastikiem, dowolna wysokość, cena od 3.50 
do 4.50 zł/m2. Ponadto posiadamy w sprzedaży 
słupki ogrodzeniowe, drut naciągowy, napinacze i 
inne akcesoria do montażu ogrodzeń. Przy więk
szych zamówienia dostawa gratis. Żmigród, ul. Li
powa 9, tel. 0603/85-26-17, 071/385-35-64 wieczo
rem 82000941 

SIATKA OGRODZENIOWA - 5.00-5.60 zł/m2 brutto, bramy, słup
ki, naciągi, drut nadągowy oraz inne akcesoria. Nowa Ruda, tel. 
074/872-43-43,074/873-37-94
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, dł. 20 m, wys. 1,5 m, - 
100 zł. Radwanice, teł. 071/311-75-43 
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana - 4 zł/m2, powlekana, 
ocynkowana - 3,90 zl/m2, powlekana (czarna), średn. 20 w środ
ku - 3,70 zł/m2. Syców, tel. 062/785-46-34 praca, 785-27-97 dom 
SIATKA OGRODZENIOWA - 4 zł/m2, słupki metalowe -15 zł/ 
szL, furtki, bramy - 300 zi, tanie wykonanie ogrodzenia. Wrocław, 
tel. 071/347-89-66
SIATKA OGRODZENIOWA ocynk powlekany plastikiem, wys. 1,5 
m, dl. 20 m. w rolce, 20 rolek -130 zł/rolkę, oraz słupki ogrodze
niowe z daszkami, pomalowane, różne rozmiary • 3 zł/słupek. 
Wrocław, teł. 0603/54-37-38
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, wys. 2,5 m, rolka po 20 
m.b. -150 zł/rolkę. Wrodaw, tel. 352-22-61 
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana - 4.1 zł/m2 
oraz ocynkowana - 4 zł/m2. Wrodaw, tei. 0606/40-29-56 
SIATKA OGRODZENIOWA stalowa, powlekana pcv - 3.60 zł/m2, 
ocynkowana, powlekana pcv - 4.45 zł/m2, słupki, drut nadągowy, 
napinacze, drut kolczasty, możliwość transportu. Zielona Góra, 
tel. 068/327-43-70
SIATKA ZGRZEWANA 10 x 10 x 2000, średn. 30 - 2.50 zl/m2.15 
x 15 x 2000, redn. 30 * 2,20 zł/m2. Syców. teł. 062/785-46-34 pra
ca. 785-27-97 dom
SIATKI POSADZKOWE zgrzewane, wym. 10 x 10 m. duża ilość - 
2.70 zł/m2 ♦ 7% VAT. Bolesławiec, tel. 075/736-98-40, 0604/
91-92-27 «•

SILOS NA CEMENT ZREMB, niebieski; stan techn. dobry, W cią
głej eksploatacji.rpoj. 16 ton, • 1.009 zî Mirkóŵ  tel .071/315-11-10 
SILOS NA CEMENT 1Ó ł, - 600 zl. Wrocław, tel. 0 /̂325-32-25 2 
SILOS NA CEMENT. - 700 zl. Wrodaw, tel. 782-86-14 
O  SIPOREX • różny asortyment, producent Milicz, 

Skawina. Bloczki betonowe, cegła pełna, dziuraw
ka, K-1, K-2, pustaki, nadproża, kształtki V-36, V-24, 
cement, wapno, zaprawy i kleje. Wymienione to
wary posiadają atesty i certyfikaty. Transport gra- 

-tis. Wszystkie wyroby w cenach promocyjnych. 
Góra, ul, Poznańska 21, tel. 065/543-36-40 (fax), 
0601/57-14-04 84014641

O SIPOREX 24 x 24 x 59 • 4.90 zł/szt., 12 x 24 x 59 -
2.65 zł/szt., znak jakości, certyfikat, transport gra
tis. Góra, tel. 0601/56-95-61 01024001

SIPOREX 30 x 24 x 59, cena 7.50 zł/szt. Nowa Sól, tel. 068/ 
387-61-47
SIPOREX wym. 24 x 24 x 59 cm, ok. 1.000 szt. • 5 zł/szt., wym. 
12 x 24 x 59 cm, ok. 110 szt. - 2.70 zł/szt. Wrocław, tel, 071/
362-85-52,0604/65-22-22
SKRZYDŁA OKIENNE różne wymiary, z żaluzjami i szybkami, 
od 10 zł. Zawonia k. Trzebnicy, tel. 0608/16-25-78 
SŁUPKI OGRODZENIOWE imitacja piaskowca, podmurówka, 
ceny od 50 zl. Brzeg Dolny, tel. 071/319-71-05 
SŁUPKI OGRODZENIOWE z rury fi 46 mm i 51 mm, dł 2.1 m 
oraz 2.6 m, także ocynkowane - od 10 do 12 zł/szt. Nowe Mia
steczko, tel. 076/835-09-34
SŁUPKI OGRODZENIOWE średn. 38 mm, dl. 220 cm, z dasz
kiem pomalowane, 200 szt. oraz słupki bramowe i narożne z pod
pórkami, -13 zl /szt.. Radwanice, tel. 071/311-77-48 
SŁUPKI OGRODZENIOWE rury ocynkowane i czarne, gr. 6 cm, 
wys. 250 cm, -15.000 zl. Wrodaw. tel. 071/368-78-43 
O STAL DWUTEOWNIK „180” 5 sztuk po 5.5 m, tanio 

sprzedam. Wrocław, tel. 071/361-26-85 01025281 
STAL DWUTEOWNIK z rozbiórki. 12 i 14. dl. 2.5 m - 3.2 m - 0.60 
zł/kg. Bolesławiec, tel. 0601/37-67-67 .
STAL DWUTEOWNIK wys. 280 mm, dł. 6.5 m - 70 gr/kg. Ka
mienna Góra, tel. 075/744-53-00
STAL DWUTEOWNIK wys. 160 mm. dl. 12 m, 10 szt. -350 zl/szt. 
Mietków, tel. 071/316-91-59
STAL DWUTEOWNIK 340 mm, 260 mm, stal użytkowa - 50 gr/
kg. Młynów, gm. Kłodzko, tel. 074/865-86-15
STAL DWUTEOWNIK gr. 200 mm, dl. 5.60 m, 4 sztuki -150 zl/
szt. Siedliska, tel. 076/887-13-68
STAL DWUTEOWNIK 340,300,260 - 0.7 zł/kg. Wrocław, tel. 071/
372-62-52
STAL KĄTOWNIK 50 x 50, duża ilość • 4 zl/szt. Wrodaw, tel. 
0503/93-44-13
STAL PROFIL ZAMKNIĘTY z blachy, 120x120x3000 mm -100 
zł. Lubin, tel. 076/844-95-51
STAL WAŁEK STALOWY od fi 35-90, cena 0.70 zł/kg. Wrodaw,
tel. 071/353-62-54 po godz. 15,0606/73-39-15
STEMPLE BUDOWLANE drewniane, dł. 2.8 do 3.1 m, 500 szt.,
cepa - 2 zł/szt. Brzeg, tel. 0604/79-18-02
STEMPLE BUDOWLANE sosnowe, dł. 2.7 - 3 m. ok. 150 szt., - 3
zł/szt. Chodlewko, tel. 071/312-55-62
STEMPLE BUDOWLANE • 2 zl/szt lub wypożyczę. Domasław,
tel. 071/311-98-84
STEMPLE BUDOWLANE drewniane, dł. 3 m. 300 szt. - 5 zl/szt. 
Domasław, tel. 062/785-47-07
STEMPLE BUDOWLANE metalowe rozsuwane, różnej długości 
- 65 zł/szt. Krotoszyn, tel. 0607/17-24-72 
STEMPLE BUDOWLANE różne długośd -1 zł/m2. Legnica, tel. 
0502/68-15-8?
STEMPLE BUDOWLANE sosnowe, od 1 zł/m.b.. kontra-łaty da
chowe impregnowane, od 1,2 zł/m.b. Oława. tel. 071/303-09-20. 
0604/26-78-97
STEMPLE BUDOWLANE dl. 3 m - 3 zl/szt. Prochowice, tel. 076/ 
858-49-10
STEMPLE BUDOWLANE 3 m, cena - 3 zl. Prochowice, tel. 076/ 
858-49-10
STEMPLE BUDOWLANE metalowe, rozsuwane, stan b. dobry, 
cena - 55 zł/szt lub wynajmę. Wrodaw, tel. 071/399-99-99,0602/ 
33-05-85
STEMPLE BUDOWLANE rozkręcane, ocynkowane, dl. 3 m - 75 
zl/szt. Wrodaw. tel. 363-40-69,0602/79-79-03 
STÓŁ WIBRACYJNY do płyt, wym. 120 x 115 mm, formy do płyt, 
słupków, bloczków M-4, M-6, trylinki krawężników, -1.000 zł. Koź
min Wlkp., woj. poznańskie, tel. 0609/29-04-37 
STÓŁ WIBRACYJNY o wym. 100 x 200, nadający się do produk
cji kostki i płatków - 1.000 zł. Wołów, tel. 071/389-29-90 
STRZEMIONA BUDOWLANE każdy wymiar - 2 90 zł/kg + 7% 
VAT. Trzebnica. 0604/05-49-93 
STYROPIAN FS 15 i FS 20 - 90 zl/m3 i 130 zł/m3. Wrocław, tel. 
0501/80-52-65
SZALUNKI PERI, DOKO, MERA np. Hunnebeck-Tekko 260 m2, 
odbiór w Niemczech - 23.000 DEM. Wrocław, tel. 0601/18-33-80 
SZTACHETY OGRODZENIOWE FREZOWANE oraz impregno
wane, wymiary 9 x 2 x 110 cm - 2,20 zł/szt. lub całość 2000 szt. •
4.000 zł. Kamienna Góra, tel. 0503/93-58-96 
SZTACHETY OGRODZENIOWE wys. od 50 do 190 cm, heblo
wane, zaokrąglone - 1.50/szt. Legnica, tel. 076/857-04-09 
SZTACHETY OGRODZENIOWE cena • 2 zł/szt. Prochowice, tel. 
0606/59-07-31
SZTACHETY OGRODZENIOWE i balkonowe, wym. 8 x 120 cm • 
2 zł/szt. Prochowice, tel. 076/858-49-10 
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 - 2.7 zł/szt. oraz 
inne wyroby (altanki, studnie itp.). Wrocław, tel. 071/341-44-16 w 
godz. 8-12,0600/66-62-55
SZTACHETY OGRODZENIOWE różne wzory, cena 2.60 zł/szt. 
Wrocław, teł. 071/389-44-89
SZYBY okienne, podwójne* klejone, 117.5 x 117.5 x 2 cm, 6 szt. -
50 zł/szt. Zawadzkie, tel. 077/464-13-14
SZYNY KOLEJOWE dł. 11 m, 5 szt • 350 zł/szt. oraz stal dwute-
ownik 320 mm x 4.50 m, 3 szt. - 600 zl. Marcinowice, tel. 074/
858-55-14
O TARCICA sucha: dąb • 1.750 zł/m3, buk - 1.350 zł/ 

m3, jesion -1.350 zł/m3, olcha - 800 zł/m3. Oława, 
tel. 071/303-89-69 w godz. 8-15, 0602/59-14-30 
01021291

TARCICA sucha i mokra, więźba dachowa, deski sosnowe, ceny 
od 550 zł/m3, jesionowe, cena 1.000 zł/m3, dębowe, cena 1.250 
zł/m3, różne grubośd i długości. Ciechów, woj. wrocławskie, tel. 
0605/07-44-43
TARCICA BUKOWA sezonowana, I klasa, grubość 54 mm, dł. 
1.25 m, - 750 zł/m3. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-82-34 
TARCICA BUKOWA sucha. grub. 28 i 50 mm, - 1.500 zl oraz 
dębowa sucha, grub. 50 mm - 1800 zl. Bystrzyca Oławska, tel. 
071/303-09-36,0606/98-40-66
TARCICA BUKOWA gr. 50 mm, po suszami -1.200 zł/m3. Trzeb
nica. tel. 0600/31-93-19
TARCICA BUKOWA 50.1 klasa, wilgotność 10%. -1.500 zł. Wro
cław, tel. 071/789-10-48
TARCICA DĘBOWA sucha, biała i czerwona oraz klejonka dębo
wa. -1.200 zł. Lubin, tel. 076/844-60-48 
TARCICA DĘBOWA kl. I. gr. 50 mm - cena 1.500 zł/m3. Rawicz, 
tel. 0604/87-63-76
TARCICA DĘBOWA oraz czereśniowa, klonowa, sucha, możli
wość suszenia, cena od 800 zł/m3. Wałbrzych, tel. 074/845-33-47 
TARCICA DĘBOWA sezonowana, grub. 50 mm, -1.100 zł. Wro
daw. tel. 071/398-84-01
TARCICA DĘBOWA 1 m3, gr. 55 mm - 800 zł/m3 oraz jesionowa, 
8 m3. gr. 55 mm • 700 zł/m3. Wrocław, tel. 324-22-16. 0501/
76-01-28
TARCICA DĘBOWA sucha, cena -1500 zł/m3. Wrodaw. tel. 0501/
70-38-03
TARCICA JAWOROWA bukowa, klonowa, olchowa, dębowa, gru
bość 50, suszona, • od 1.200 zł/m3. Jelenia Góra, tel. 075/ 
713-70-08 do godz. 16
TARCICA OLCHOWA grubość 70 mm, ok. 4 m, bardzo dobrej 
klasy, 10 m3 • 400 zł/m3, dąb -1.100 zł/m3, buk • 850 zl/m3. 
Lwówek Śląski, tel. 0604/93-82-49 - 
WĘZEŁ BETONIARSKI; 1988 r. prod. czeskiej, instalacja elek
tryczna do naprawy. - 12.000 zł. Wysocko Wielkie, tel. 062/ 
738-09-36
WIATA METALOWA wym. 6 x 7 m, do montażu -1.000 zł. Wro
daw. tel. 345-67-28.345-74-01
WIBROPRASA HK-6 BIS, 1998 r. krocząca, do prod. bloczków 
betonowych, pustaków, trylinki, krawężników - 29.000 zł. Osiecz
na. tel. 065/535-06-87

WIĘŹBA DACHOWA (150 m2), - 8.000 zl. Brzezia Łąka. gm. Ole
śnica. tel. 0608/70-69-25
WIĘŹBA DACHOWA cena - 630 zl/m3, łaty dachowe - 680 zł/m3, 
deski, cena od 400 zł/m3. Jawor, tel. 0606/90-21-01 
WIĘŹBA DACHOWA 60 krokwi, wym. 16* 8 x 7.5 m, laty. deski, 
grubość 25 mm, - 630 zl. Piława Górna, woj. wałbrzyskie, tei. 0602/
60-19-47
WIĘŹBA DACHOWA pod projekt, deski, łaty, impregnacja - od 
550 zł/m3. Świdnik, gm. Mardszów, tel. 075/741-05-45 
WIĘŹBA DACHOWA tarcica, łaty - 640 zł/m3. Wrocław, tel. 0502/ 
38-66-09
WIĘŹBA DACHOWA krawędziaki, laty, tarcica iglasta i liściasta - 
400 zł/m3. Jelenia Góra, tel. 075/753-18-63.0601/15-11-57 
WKŁAD KOMINOWY do pieców olejowych, gazowych i komin
ków. - 500 zł. Wrodaw, tel. 0603/21-40-32 
WŁÓKNO SZKLANE fi 8 mm. 150 m, do uzdatniania kanalizacji 
itp, - 300 zł. Wrocław, tel. 0609/41-88-10 
WYCIĄGARKA BUDOWLANA elektryczna, ruchome ramię (ob
rotowe), slup drewniany, 10 m, udźwig 200 kg, - 500 zl. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-25-61
WYCIGARKA BUDOWLANA, - 700 zł. Wrodaw, tel. 325-15-82 
WYCIĄGARKA BUDOWLANA z masztem, pilot, - 1.200 zl. Pie
szyce, tel. 074/836-69-04
WYCIĄGARKA BUDOWLANA, - 260 zi. Wrocław, lei. 0608/
15-45-38
WYCIĄGARKA BUDOWLANA 380 V, 300 kg. stan b. dobry, pilot, 
- 650 zl. Wrocław, tel. 363-40-69,0602/79-79-03 
WYCIĄGARKA BUDOWLANA 380 V • 550 zł. Wrocław, tel. 071/ 
363-44-54
WYCIĄGARKA BUDOWLANA 220 V, udźwig 250 kg lub 500 kg, 
prod. niemieckiej. • 600 zł. Wrodaw, tel. 399-09-28,0601/71-28-17 
WYCIĄGARKA BUDOWLANA linowa, nowa. • 700 zl. Wrocław, 
tel. 071/343-31-62,0606/50-54-01
WYCIĄGARKA BUDOWLANA na słupie, - 600 zl. Zielona Góra, 
tel. 068/324-57-94
WYSIĘGNIK BUDOWLANY z koszem, hydrauliczny, wysięg w 
pionie około 9 m, zasilanie elektryczne lub ręczne, - 9.300 zł. Dłu
gołęka, tel. 071/315-30:10
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER silnik diesel, około 250 
kg na korbę, stan dobry, • 3.500 zl. Bogatynia, tei. 075/771-82-68 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER i Bomag (stopa), 60-70 
kg, benzyna, techn. sprawne, używane, - 2.500 zl/szt.. Goła, tel. 
062/781-28-62
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WEBER silnik Hatz, 4.4 kW, 220 kg, 
• 2.500 zł. Gostyń, tel. 065/572-36-84 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU dużą, bez silnika. - 500 zł. Kiełczów. 
gm. Długołęka, tel. 071/398-82-59 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER. diesel 200 kg, stan do
bry, • 2.600 zł. Kopanica, gm. Siedlec, tel. 068/384-05-42 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER skoczek. • 3.500 zł. Pe- 
gów, tel. 071/310-76-70
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU .SAM* płyta wibracyjna, 380 V, 70 
kg. - 700 zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU płytowa. 1 cyt Henshel diesel Lago 
450 kg, nowe poduszki. 2 biegi do przodu + tył. stan dobry, - 6.500 
zł. Wrodaw, tel. 071/345-58-47.0606/76-11-45 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU benzynowa, 40 kg, stan b. dobry, -
1.400 zł. Wrocław, tel. 071/372-69-58 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU 380 V, cena - 550 zl. Wrocław, tel. 
071/363-44-54
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU AMMANN 40-20,1996 r . diesel pły
towa, 400 kg, rewers, stan b. dobry, - 7.500 zł. Strzelin, tel. 0604/
16-05-80
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG BPR 50-52,1997 r. 450 kg, 
stan b. dobry, • 8.800 zł. Strzelin, tel. 071/796-11-86,0601/78-39-70 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER, 1998 r., diesel mało uży
wana, technicznie sprawna, • 2.500 zl. Wrocław, tel. 0603/70-80-01 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER, 1999 r. waga 100 kg. stan 
dobry, • 3.700 zl. Wrodaw, tel. 0601/57-96-46 
ZAWIESIE LINOWE 1 m, fi 13. udźwig 3.21. nowe. bez atestu, 
100 szt. - 8 zł/szt. Brzeg Opolski, tel. 077/416-85-86 
ZBIORNIK DO MALOWANIA PIOLT WALTER kompl., na gwa
rancji, - 3.200 zł. Rojów. tel. 062/730-08-09 
ZBIORNIK NA SZAMBO ŻELBETOWY. 20 m3. w cenie od 1.858 
zł do 8.800 zl/szt. Szprotawa, tel. 068/376-00-95 
O  ZBIORNIK STALOWY poj. 7500 litrów, w środku wy

łożony folią. Rawicz, tel. 0603/31-36-56 01026361 
ŹMIJKA DO CEMENTU 380 V, 4 m, 25 m3/godz. • 1000 zł, kabel 
sygnałowy miedziany, linka 17-żyt., 100 m • 500 zł. Bolesławiec, 
teł. 075/732-13-57 1
ŻWIR POSPÓŁKA 27 ton. • 700 zł. Leszno, tel. 065/529-61-96

S P R Z Ę T  SPORTOW O- 
T U R Y S T Y C Z N Y

APARAT DO NURKOWANIA .PODWODNIK’ prod. rosyjskiej, 
nowy, nie używany, z kpi. częśd, zapakowany w skrzyni, -1.000 
zł. Wołów, tel. 0604/60-89-09
BIEŻNIA TRENINGOWA YORK PACER 2000 nowa, regulacja 
obciążenia, pomiar kalorii i pulsu', składana - 450 zł. Kiełczów, tel. 
071/398-84-07
BROŃ MYŚLIWSKA DUBELTÓWKA MERKEL SHUL i luneta 
Boshnell 3-9x40, prod. japońskiej, pokrowiec, orygianlne opako
wanie, stan b. dobry, horyzontalna, kaliber 12/70 mm, -1.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-90-91
BROŃ MYŚLIWSKA DUBELTÓWKA IŻ 43 EM. kal. 12/70, stan 
b. dobry, mało używana, wymagane zezwolenie, • 1.000 zl. Wro
daw, tel. 071/351-15-79
BROŃ SPORTOWA WIATRÓWKA IŻ 38 długa kolba, kal. A.S mm, 
• 250 zł w rozliczeniu może być kosiarka spalinowa, dużej mocy. 
Chojnów, tel. 0603/43-36-98
BROŃ SZTUCER BRNO 98 kaliber 60-60 mm + luneta Białoruś 
8x56, - 2.800 zł. Śmieszkowo, tel. 068/356-71-78,0608/68-22-36 
DESKA SNOWBOARDOWA nowa, zapakowana, - 300 zl. Wro
daw. tel. 0608/72-76-40
DESKA WINDSURFINGOWA MISTRAL TAKE OFF dł. 3.1 m. 2 
stateczniki składane, szeroka rufa, żagiel Fanatik 6.2 m2,4.4 m2, 
dzielony maszt, 2 bomy, klamra, regulowany, -1.100 zł. Jelenia 
Góra. tel. 068/328-25-29,0604/89-53-79 
DESKA WINDSURFINGOWA FANATIC HOT BAT mieczowa, 160 
1,325 cm, żagiel 6.5 m2, bom na klamrę, maszt dzielony, z 1996 r, 
-1.800 zł oraz FANATIC 323 cm, 1871, z pędnikiem, -1.600 zł i 
MISTRAL SCHREDER 298 cm, 130 I, z pędnikiem, - 1.700 zł, 
BIC VELOCE 290 cm. 1201. - 1.100 zl i VEGA 298 cm, 1301. - 
800 zł. Legnica, tel. 076/721-67-19,0602/82-13-54 
DESKA WINDSURFINGOWA FANATIC VIPER 340 do nauki, • 
380 zl. Legnica, tel. 076/851-20-71,0606/72-77-58 
DESKA WINDSURFINGOWA Hi Fly, 320 cm, 160 I, komplet z 
żaglem -1.600 zł, BIC .Vełoce*, 290 cm, 1201, -1.100 zł. Legnica, 
tel. 076/866-19-37,0602/82-13-54 
DESKA WINDSURFINGOWA .FANATIC* BAT, 325 cm, 160 I, 
komplet z żaglem • 1.700 zl, Mistral „Sitreder", 298 cm, 130 i, -
1.000 zł. Legnica, tel. 076/721-67-19
DESKA WINDSURFINGOWA dl. 315 ćm, prod. szwedzkiej, +
osprzęt, -1.200 zł. Strzegom, tel. 074/855-41-23
DESKA WINDSURFINGOWA TITO dł. 2.95 m, wyporność 1101 •
400 zł. Wrocław, tel. 071/347-84-85
DESKA WINDSURFINGOWA Bic-Techno, • 2.400 zł. Wrocław,
tel. 0502/27-57-47
DESKA WINDSURFINGOWA ON SLALOM ̂ EDIUM 275 cm, 102 
I wyporności, Hawai Design. Semi kpi., stan idealny, - 620 zł. 
Wrodaw, tel. 0606/18-76-74
DESKA WINDSURFINGOWA HI-FLY do nauki, szeroka, duża 
wyporność, dwa bomy i żagle, kompletna, - 490 zł. Wrodaw, tel. 
372-98-16 lub 0502/90-98-61
DESKA WINDSURFINGOWA FANATIC BEE 294 cm, 164 I, mo
del 2000, - 2.400 zl. Wrodaw, tel. 071/361-64-39,0603/58-15-37 
DESKA WINDSURFINGOWA FANATlK FUN SPEED dl. 3.2 m, 
miecz, żagiel 6.5 m2, 2 rotatory, 5.5 m2, dzielony maszt, bom 
klamra, regulowany, -1.250 zł. Zielona Góra, tel. 068/328-25-29, 
0604/89-53-79
DO WYNAJĘCIA STÓŁ BILARDOWY prod. zachodniej, zarob
kowy, -150 zł/mies. Lubań, tel. 075/646-32-21,0604/51-52-70 
DRABINKA SZNUROWA 6-szczeblowa, zawieszana do sufitu, dł. 
ok. 2m, dla dziea, stan b. dobry - 35 zł. Wrodaw, tel. 071/342-04-64 
DRES DAMSKI ADIDAS granatowo-biały, nowy, • 250 zł. Rokit
no, gm. Przytoczna, tel. 0603/70-28-12 
ECHOSONDA FISH ID 128 nowa, prod. USA, akumulator 12V, -
1.000 zł. Rawicz, tei. 065/546-19-95
ECHOSONDA FISIN BUDDY II oraz silnik elektryczny Minn-Kota 
90 T, + akumulator, - 2.000 zł. Wrodaw, tel. 071/322-37-25 - 
JACHT KATAMARAN 22 m2, 3-osobowy, - 17.000 zł: Wrocław, 
tel. 0502/27-57-47 *

JACHT SAGIJTA żaglowy, laminatowy, Wym. 6.6 x 2.5 m, 5-oso
bowy, stan dobry,.-18.600 Zł. Nowa Sól, tel. 068/387-36-66 
KAJAK sklejkowy, do remontu, - 200 zl. Kamieniec Wrodawski, 
tel. 071/318-50.68
KAJAK plastikowy, - 800 zl. Lubin, tel. 076/817-89-12 
KAJAK 3-osobowy, pneumatyczny, + wiosła, - 350 zł. Oleśnica, 
tel. 071/398-51-61“
KAJAKI 2-osobowy, plastikowy - 350 zł, 1-osobowy, plastikowy - 
250 zł, stan dobry. Lwówek Śląski, tel. 075/782-56-43, po 15.30 
KIJE DO GOLFA wózek, torba, piłki, od 250 zł. Wrodaw. tel. 071/
347-81-86
KOSZULKI KOLARSKIE - 45 zl/szt., kombinezony -110 zł/szt. 
Wrodaw, tel. 0600/10-42-35
KRĄŻEK DO SZTANGI 15 kg (3 szt.) i 20 kg (4 szt.) wraz ze 
stojakami, -1.000 zł. Wrodaw, tel. 0601/71-57-78 
KUPIĘ BROŃ SPORTOWĄ pneumatyczną. Wrocław, tel. 0502/
50-86-13
KUPIĘ CANOE kanadyjskie. Wrocław, tel. 071/346-23-10,0601/
70-33-89
KUPIĘ CIĘŻARY DO SZTANG11 kg, 2 5 kg, 5 kg, 10 kg. Wro
cław, lei. 342-58-90,0601/81-82-12 
KUPIĘ LUFĘ DO BRONI sportowej, pneumatycznej (wiatrówki), 
kal. 4.5 mm, dowolny model lub uszkodzoną wiatrówkę. Kroto
szyn, tei. 0604/85-03-34 '
KUPIĘ ŁÓDŹ CAMEO + przyczepkę, stan dobry. Wrodaw, tel. 
071/399-86-70 po godz. 21
KUPIĘ ŁÓDŹ WĘDKARSKĄ drewnianą lub plastikową w cenie 
do 350 zł lub ponton wędkarski, w cenie do 200 zl. Zielona Góra, 
tel. 0605/23-51-77
KUPIĘ ŁÓDŹ WĘDKARSKĄ plastikową o dł. 3.60-4.00 m oraz 
wiosła. Zielona Góra, tel. 0600/64-86-59 
KUPIĘ PONTON przystosowany do doczepienia silnika lub z sil
nikiem, stan idealny, min. 4-osobowy. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/
11-61-82
KUPIĘ PONTON 6-12-osobowy, z twardym dnem. Wrodaw, tel. 
0602/57-90-30
KUPIĘ PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ławeczkę skośną ze sztan- 
gą, oryginalną. Legnica, tel. 0602/10-30.27 
KUPIĘ STELAŻ DO ŁÓDKI „STYNKA". Bielany Wrodawskie, 
tel. 071/311-27-63
KUPIĘ STÓŁ BILARDOWY. Zielona Góra, tel. 068/374-28-30 
KUPIĘ SZTUCER MYŚLIWSKI stan dobry, może być z depozy
tu. Jaźwina, tel. 0502/96-88-90,071/393-80-27 
KUPIĘ ŻAGIEL WINDSURFINGOWY, lub cały pędnik w b. do
brym sianie. Wrocław, tel. 071/346-23-10,0601/70-33-89 
KUSZA wyrób własny, - 750 zł. Wrocław, tel. 071/363-20-34 
KUSZA DO POŁOWU RYB, • 150 zl. Lubin, tel. 076/840-85-79 
LINA DO WSPINACZKI dynamiczna, dł. 50 m. nie używana, prod. 
czeskiej + 2 karabinki, ósemka, - 200 zł. Legnica, lei. 0608/
13-16-92
LODÓWKA TURYSTYCZNA do przyczepy kempingowej, zasia- 
lana gazem, 12/220 V, - 350 zl. Legnica, iel. 076/862-39-83 
LODÓWKA TURYSTYCZNA 12/220 V + gaz, - 500 zł. Wrocław, 
tel.357-89-84

/NAM IOTY - MATERACE - BASENY^  
PONTONY - KAJAKI DMUCHANE
• Namioty turystyczne, niemieckie, firmowe: igloo 

od 130 zł, tunelowe, domki, willowe, z bawełny lub 
z nylonu, 2-,6-osob., 1-,3-sypiainiane, namioty do . 
busów, vanów

• Materace w ciur o we (grube): l-osob. - 38 zł.
2-osob. - 70 zł, 3 osob. - i 50 zł i inne gumowe, sofy
2-osob. składane + 2 poduszki - IOO zł

• Baseny rozporowe pompowane: owal. kolo, pro
stokąt, np. 260x163x53 - 99 zł

► Sprzedaż Wrocław, ul. Karkonoska 45 (teren Po- 
Imozbytu obok stacji ESSO, 2 km od autostrady), 
teiyfax 071/366-22-12, kom. 0-601 469 184

► Sprzedaż Wrocław, ul. Kosmonautów przy trasie na

\ Lubin przed Wrocław-Lcśnicą, tel. 071/351-56-03,. 
kom. 0-603 502 453 - J T
^  OP012067__________  f

LODÓWKA TURYSTYCZNA ELEKTROLUX, zasilanie 12V, 220 
V oraz gaz płynny prod. zachodniej, do kempingu, stan idealny, • 
550 zł. Głogów, tel. 076/834-46-34 
LODÓWKA TURYSTYCZNA ELECTROLUX na gaz oraz 12/220 
V, stan b. dobry, • 500 zl. Wrodaw, teł. 0601/71-83-00 
ŁÓDŹ MOTOROWA, 1000 ccm piękna łódź z mahoniu, dla kone
sera, dno z polistyrenu, 4 osobowa + zapasowy silnik 1,8 OHC, 
napęd śrubowy, stan idealny, - 9.900 zl lub zamienię na samo
chód. Dzierżoniów, tel. 074/832-07-57 
ŁÓDŹ MOTOROWA kabinowa, 6 m, silnik Yamaha (90 KM), Po
wer Trim, oświetlenie, radio + przyczepa z wciągarką, • 40.000 zł. 
Opole, tel. 0604/28-17-87
ŁÓDŹ MOTOROWA z silnikiem Ewin Rude, 15 KM, drewniana, 
laminowana, - 2.000 zł. Świdnica, tel. 074/832-07-57 
ŁÓDŹ MOTOROWA dług. 5.5 m, silnik stacjonarny, kierownica, 
manetka gazu, zbiornik 801, wózek, oryginalne, - 6.000 zl. Świd
nica, tel. 0601/79-67-62
ŁÓDŹ MOTOROWA biało-czerwona, dł. 4,8 m, silnik 30 KM. la
weta 2-osiowa, pełne wyposażenie, kapoki, pełna dokumentacja, 
- 5.900 zl. Wrodaw, tel. 0501/62-40-39 
ŁÓDŹ MOTOROWA, 2000 r. laminat, podwójne dno, schowek, dl.
4,2 m, silnik Suzuki 4 KM, zaburtowy, - 4.000 zł. Nysa, tel. 077/ 
435-22-27
ŁÓDŹ MOTOROWA BAYLINER MXW, 1995 r. prod. USA, dług. 
4.9 m, szer. 2 m + laweta z wciągarką, silnik Mercury 30 KM, 
narty, pełne wyposażenie, profesjonalna do sportów wodnych, 
wszystko zarejestrowane i opłacone, stan idealny, - 5.800 zł. Wro
cław, tel. 0501/62-40-39
ŁÓDŹ WĘDKARSKA z laminatu, w b. dobrym stanie, 260x130
cm, - 600 zł. Wrodaw, tel. 0502/25-48-97
ŁÓDŹ WĘDKARSKA NORTON zarejestrowana, dwie warstwy, -
1.300 zł. Lubań, tel. 075/721-32-44
ŁÓDŹ WĘDKARSKA NORTON 3-osobowa, wym. 3.1x 1.25, waga
50 kg, okuda ze siali nierdzewnej, 2 schodki zamykane, • 1.350
zł. Piersno, gm. Kostomłoty, tel. 0502/50-47-62
ŁÓDŹ WĘDKARSKA NORTON z tworzywa, komory wypomośdo-
we, wiosła, ciężarki, wózek, - 800 zł. Zielona Góra, tel. 0607/
74-44-61
ŁÓDŹ WĘDKARSKA NORTON 3P waga 55 kg, niezatapialna,
3-osobowa, dl. 310 cm, • 1.500 zl. Legnica, tel. 076/854-09-41 
ŁYŻWOROLKI K2 FATTY z ochraniaczami i kaskiem, - 450 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-21-14,065/520-18-32 Leszno 
ŁYŻWOROLKI ROCES NRT TOKYO rekreacyjne, kolor zielony, 
rozmiar 41. stan dobry, -110 zl. Wrocław, tel. 071/372-14-35 
MASZYNA DO PODAWANIA PIŁEK TENISOWYCH, - 950 zl. 
Wrodaw, tel. 071/338-41-12 .
MATERAC zamszowy oraz gumowy, 1,2-osobowy • 70 zł. Psary, 
tel.071/387-86-26
MOTOLOTNIA 1-osobowa, silnik Trabanta, komplet przyrządów i 
skrzydło, - 5.000 zł. Legnica, tel. 076/866-34-81 
MOTOLOTNIA STRANGER. 2001 r. nowa, Rotax 503, wózek 
Pipistre! Duo Spider, oprzyrządowanie, śmigło 3-łopatowe, możli
wość nauki pilotażu, licencja, • 25.000 zi. Świdnica, tel. 0601/
14-39-79
MOTORÓWKA MIRELLA silnik 30 KM. przyczepa z wyciągarką -
5.000 zł lub zamienię na przyczepkę kempingową zach. Zielona 
Góra. tel. 068/324-21-26
O  NAMIOTY, MATERACE - sprzedaż wysyłkowa oraz 

dowóz do klienta: namiot typu igloo, 4-osobowy, 2 
sypialnie, 2 wejścia, wys. 170 cm - 490 zł; igloo
4-osobowy, 2 wejścia, przedsionek tunelowy, ob
szerny, wym. 460x240x130 cm • 390 zł; igloo 4-oso- 
bowy, zadaszenie, wym 240x210x130 cm • 230 zł; 
materac welurowy dmuchany, dwuos. • 89 zł, jed- 
noos. • 59 zł, Wrocław, tel. 071/345-42-80, 0607/
25-13-18 02020741

NAMIOT, wojskowy, sztabowy, tzw. „ul*, 6-osobowy, 3 x 3 x 2.5 m, 
z zadaszeniem na taras o wym. 3 x 2 m, możliwość ogrzewania 
gazem, piecykiem lub prądem, stan idealny, - 900 zł. Opole, tel. 
077/474-20-82,0606/98-78-66
NAMIOT wojskowy, duży. 6-okienny, stan b. dobry, • 1.850 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-03-98
NAMIOT 4-5-osobowy, duży, typu domek, z dodat. przypinaną 
przystawką kuchenną, mało używany, stan b. dobry, • 700 zl. Wro
cław, tel. 071/321-47-21
NAMIOT 2-osobowy, - 50 zł. Wrodaw, tel. 071/352-15-66

NAMIOT wojskowy, duży, nowy, - 1.400 zł. Wrocław, teł 071/ 
363-20-34
NAMIOT DOMEK 3 x 5 m. - 600 zł. Brzeg, tel. 077/411-12-73 ’ 
NAMIOT IGLOO 5-osobowy, prawie nowy, 1 raz używany. -120 
zł. Wrodaw, tel. 0608/72-76-40
NARTOSANKI z kierownicą. - 50 zł. Wrocław, tel. 071/357-65-72 
NOKTOWIZOR „SAFARI” • 700 zł. Wrodaw, tei. 071/787-42-84 
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 zl. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-45 
PARALOTNIA SOILIVE, -1.700 zl. „ tel. 0600/41-46-08 
PIANKA 2-częściowa, - 800 zł. Strzelin, tel. 071/392-13-56 
PIANKA WINDSURFINGOWA pełna. • 180 zl. Legnica, tel. 076/
851-20-71,0606/72-77-58
PISTOLET PNEUMATYCZNY WALTER CP 88 na śrut. - 200 zl. 
Wrodaw. tel. 0602/27-67-62
PLECAK turystyczny, czarny, 801, ze stelażem - 80 zł. Wrocław, 
tel. 071/322-19-33
PLECAK ze stelażem, nowy, • 200 zl. Wrodaw, tel. 071/363-94-94 
PLECAK ZE STELAŻEM zielony, stan b. dobry, • 150 zl. Lutomia 
Górna, tel. 074/850-29-70
PŁETWY rozm. 43 - 46, nowe. - 50 zl. Wrodaw, tel. 0608/72-38-26 
PONTON zielony, prod. radzieckiej, 2-osobowy, wiosła -130 zł. 
Legnica, tel. 0606/92-08-13
PONTON 3-osobowy. + wiosła, • 300 zł. Oleśnica, tel. 071/ 
398-51-61
PONTON możliwość mocowania silnika, 4-osobowy - 1.500 zi. 
Oleśnica, tel. 0501/53̂ -31-99,071/314̂ 5-14 
PONTON 2-, 3-osobowy, z możliwością montażu silnika, uchwyt 
na wiosła, wiosła, - 450 zł. Oława, tel: 071/313-90-40 
PONTON prod. niemieckiej, gumowy, drewniana podłoga, deska 
na silnik -1.050 zł, ponton wędkarski. 2-3-osobowy, 4-komorowy, 
z grubego tworzywa - 150-220 zl, kajak dmuchany, 2-osobowy,
5-komorowy, nowy - 250 zł. Psary, tel. 071/387-86-26 
PONTON GRYF 6 6-osobowy, - 1.600 zł. Wrodaw, tel. 071/
341-20-22,0603/55-59-58
PONTON GUMOWY Metzeler, 2-osobowy, dł. 2,9 m, miejsce na 
silnik, - 490 zł. Psary, tei. 071/387-86-26 
PONTON GUMOWY Passat IV, 4-komorowy, zarejestrowany, - 
830 zł. Wrodaw, tel. 360-11-36
PONTON SEVYLOR 2-osobowy, z grubego tworzywa, -150 zł. 
Psary. tel. 071/387-86-26
PONTON ZEFIR z masztem, + deska do mocowania-silnik, ster, 
drewniana podłoga, -1.600 zł. Wrodaw, tel. 071/341-20-22,0603/
55-59-58
PONTON ZODIAC gumowy, prod. francuskiej, deska do moco
wania silnika, wyporność 300 kg, 1-osobowy, stan b. dobry, - 750 
zł. Wrodaw, tel. 339-85-60,0605/51-94-24 
PONTONY używane, -100 zł. Nowe Miasteczko, woj. zielonogór
skie, tel. 0608/45-88-18
PONTONY ceny 160-800 zl/szt., możliwość montażu silnika. Wro
cław, tel. 071/341-20-22,0603/55-59-58 
O  PRZYRZĄDY DO ĆWICZEŃ : Atlas Kettler - 900 zl, 

Alex • 600 zł, stepper - 200 zł, wioślarz • 200 zł, 
ławka • 200 zł, bieżnia mech. - 350 zł, sztanga -100 
zł, rower „Mars” - 250 zł, rower „Kettler” Ex -1.700 
zł, bieżnia el. „Kettler Marathon” • 3.600 zł, kije do 
golfa - 100 zł/szt. i Inne wyposażenie siłowni. Le
gnica, tel. 076/866-34-07 84014551

PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ WIOSŁA z licznikiem DP, cena - 300 
zl i ŁAWECZKA na brzuszki, hantle Bramme 7.5 i 8.5 kg, cena - 
130 zł. Legnica, tel. 076/862-15-47 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ regulacja oporu wiosłowania, rower, 
bieżnia, inne, - 400 zł. Legnica, tei. 0503/97-73-28 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ atlas firmy Kettler, 1198 r., stan ideal
ny, - 4.800 zł. Legnica.tel. 076/854-28-70 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ KETTLER CLASSIC 790 zł * obcią
żenie, ławka pod sztangę -180 zł, na mięśnie brzucha - 80 zł, 
steper -120 zł, rower treningowy - 80 zl. Sława, tel. 068/356-77-99 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ORBITEK-NARTY używany 6-mie- 
sięcy, stan b. dobry, - 285 zł. Wrocław, tei. 071/357-46-46 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ 11-elementowy, - 500 zł. Wrodaw. 
tel. 071/339-16-44,0601/89-24-89 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ FITNESS FLYER, - 800 zł. Wrocław, 
tel. 357-31-84
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ATLAS YORK. - 600 zł. Wrodaw. tel. 
0501/63-64-55
PRZYRZĄDY DO ĆWICZEŃ Adaś. ławeczki, sztanga, hantle, ste
per i inne, ceny od 170 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-29-22 po 
godz. 20,075/782-43-16
RAKIETA TENISOWA YONEX, titanium mesh RD titanium 26, • 
430 zl. Wrodaw, tel. 0502/36-45-34 ,
ROWER TRENINGOWY KETTLER komputer, stan idealny. - 380 
zł. Głogów, tel. 076/834-46-34 po godz. 16 
ROWER TRENINGOWY, - 350 zl. Legnica, tel 076/862-15-47 
ROWER TRENINGOWY AREL-SPORT z komputerkiem, czytnik 
kalorii, przebytego dystansu, prędkość przejechanych km, • 250 
zl lub zamienię na komputer. Wrodaw, tel. 071/378-75-71 sekre
tarka
ROWER TRENINGOWO - REHABILITACYJNY exercise Com
puter, stan b. dobry, - 300 zl. Sobótka, tel. 0606/20-57-10 
ROWER WODNY 1 -osobowy, • 500 zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-61 
SILNIK DO ŁODZI spalinowy, 4.5 KM, - 750 zł. Legnica, tel. 076/ 
862-39-83
SILNIK DO ŁODZI stan dobry, % 800 zl. Pieszyce, tel. 074/ 
836-69-04
SILNIK DO ŁODZI 5 KM. 2-letni, - 1.500 zł. Świdnica, tel. 074/
851-95-95 do godz. 16,0602/38-38-90 
SILNIK DO ŁODZI JOHNSON do łodzi, 40 KM, - 3.500 zł. Kro
śnice, woj. wrocławskie, tel. 0606/38-41-06 
SILNIK DO ŁODZI MERCURY 4.5 KM. zaburtowy, - 1.500 zł. 
Wrodaw, tel. 071/355-87-15
SILNIK DO ŁODZI VOLVO: doczepny, 6 KM, uszkodzona zębat
ka atakująca w spodzinie, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/337-01-77. 
071/399-86-70 po godz. 21
SKAFANDER DO NURKOWANIA stan b. dobry, cąna do uzgod
nienia • 1.500 zł. Wrocław, tel. 0602/57-90-30 
O  SKUTER WODNY, 1998 r. żółto-czarny, stan ideal

ny, na przyczepie, • 18.000 zł. Zielona Góra, tel. 
0502/62-88-27 84014881

SKUTER WODNY KAWASAKI650 ccm, 75 KM. 1995 r.. 2-oso
bowy, wąski, stan b. dobry + wózek; - 11.500 zł. Wrocłaaw, tel.
787-32-12
SKUTER WODNY KAWASAKI. 1997 r. 100 KM. z wózkiem + 
narty wodne. - 20.000 zł. Wrocław, tel. 0605/10-57-33 __
SKUTER WODNY YAMAHA, 1994 r. duży, z uszkodzonym silni
kiem, - 3.200 zł-Dzierżoniów, tel. 0604/46-67-64 
SPADOCHRON PARAFOIL 282 kpi., zarejestrowany, - 4.700 A. 
Wrocław, lei. 071/321-13-07 «
SPRZĘT DO NURKOWANIA różny asortyment, nowe i używane, 
cena od 50 do 3.000 zi. Wrocław, tel. 0602/57-90-30 
SPRZĘT NARCIARSKI używany, sprawny, stan dobry, cena od 
20 zł. Nowe Miasteczko, woj. lubuskie, tel. 0608/45-88-18,0503/
74-16-84
O  STOŁY BILARDOWE prod. niemieckiej, dł. 6 stóp, 

blaty kamienne, na żetony. Na wyposażeniu: bile, 
kije, trójkąt, nowe płótno, • 3.000 zł. Nowa Sól, tel. 
0604/27-01-92 84014701

STEPPER Z TWISTEREM. - 250 zł. Legnica, tel. 076/862-15-47 
STOŁY BILARDOWE 7 i 8 stopowe, rekreacyjne lub zarobkowe, 
nowe, możliwe raty do 3 lat, lub dzierżawa - 2.400 zł. Chojnów, 
tel. 0602/19-72-54 .
STÓŁ BILARDOWY 10-stopowy, 3 kije, bile. możliwość przero
bienia na zarobkowy, - 2.200 zł. Strzelin, tel. 0602/44-09-38 
STÓŁ BILARDOWY 8-stopowy, doskonały do domu, prawie nowy.

* stan idealny, - 2.500 zl. Wrodaw. tel. 0608/10-75-47 
STÓŁ BILARDOWY 6- i 8-stopowy, z kamiennymi płytami, prod. 
niemieckiej -1.000-3.000 zł. Wrocław, tel. 0601/54-01-06 
STÓŁ BILARDOWY SENATOR 8FT wrzutkowy, kije. bile - 2.700 
zł; flipper Williams, - 1.000 zl lub zamienię. Wrodaw, tel. 0607/ 
47-02-96
STÓŁ BILARDOWY prod. niemieckiej, 8-stopowy. na żetony, -
2.200 zł. Wrodaw, lei. 071/367-29-81 wieczorem 
STÓŁ BILARDOWY 8-stopowy, - 1.750 zł. Żagań, tel. 068/ 
478-38-96
STÓŁ DO PING-PONGA KETTLER składany, na kółkach + siat
ka z mocowaniem, - 330 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-36-31. 
0608/87-87-35
TOALETA TURYSTYCZNA KOBRA chemiczna, idealna do kem̂  
pingu, namiotu, stan idealny, -160 zl. Głogów, tel. 076/834-46-34 
TOCZEK DO JAZDY KONNEJ dla 12-14-łatka - 45 zł. Wrocław, 
lei. 071/363-82-32.0606/95-87-72
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WCZASY - ŁAZY
7 0 0  zł za 2 tygodnie, pełne wyżywienie!!!  
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WIOSŁA DO ŁODZI, PONTONU 2-częściowe, skręcane, nowe, 
cena • dO zł/szt. Wrocław, tel. 071/363-20-34 

'M WÓZEK DO MOTOLOTN11-miejscowy, stan b. dobry, - 3.000 zl. 
Legnica, tel. 076/852-40-75,0603/56-72-60 
WÓZEK DO MOTOLOTNI 2-osobowy, nowy, + osprzęt, -1.700 
zł. Zielona Góra, tel. 068/323-42-76,0601/65-42-56 
WYPOSAŻENIE KRĘGIELNI kompletne, Euro-Bowling, projekt, 
montaż, - 22.000 zł. Kowary, tel. 075/761-31-98,0605/20-41-73 
ZAMIENIĘ PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ na telefon Nokia 3210 w 
Plus, gwarancja lub przyczepkę rejestrowaną, betoniarkę. Sława, 
tel. 068/356-77-99
ZESTAW DLA DZIECI żagiel, maszt, bom, pow. 3.8 m2i - 300 zl. 
Chojnów, tel. 076/818-88-31 wieczorem 
ZESTAW KEMPINGOWY telewizor, radioodtwarzacz, radio, na 
12/220 V, Philips, • 320 zł. Sobótka, tel. 0606/20-57-10 
ŻAGIEL GUN X-RACE 6.5 m, maszt Mistral 490 cm, bom Vario, - 
900 zl. Wrodaw, tel. 071/361-64-39,0603/58-15-37 
ŻAGIEL WINDSURFINGOWY VAMP pow. 6.5 m2, stan b. dobry, 
- 300 zl.. Chojnów, tel. 076/818-88-31 wieczorem 
ŻAGIEL WINDSURFINGOWY NORTH SAIL INFERNO pow. 6 
m2, - 200 zł. Legnica, tel. 076/851-20-71,0606/72-77-58 
ŻAGIEL WINDSURFINGOWY PACIFIC 9.1 m2, - 800 zł. Wro
cław, tel. 339-16-59
ŻAGIEL WINDSURFINGOWY GUN ENERGY, 2000 r. 7.5 m2, 
Shear Tip, 1 camber - 900 zł, z masztem Gun -1.350 zł. Chojnów, 
tel. 076/818-88-31 wieczorem
ŻAGLÓWKA BEZ III stan b. dobry, pełny osprzęt - 5.200 zl. Brzeg, 
tel. 077/416-28-04,0601/91-17-49

TU R Y S TY K A
•  .TROJANOWSKI* nad morzem, w Ustce, pokoje 2-3 oso

bowe z łazienkami, telefonami, TV sat, barek, restaura
cja, bilard, sauna, solarium, siłownia, parking, NISKIE 
CENY, www.trojanowski.ta.pl. tel. 059/814-89-65 i
814-89-64 99000000

•  AAALE OKAZJA! weekendowy wyjazd do Pragi w promo
cyjnej cenie 139 zł (z VAT), w cenie nocleg ze śniada
niem, przejazd lux autokarem, opieka pilota. 2-dniowe 
zwiedzanie miasta, ubezpieczenie. ,WRATISLAVIA TRA- 
VEL’ , Wrocław, ul. Gwarna 21, tel. 071/789-90-09 
99000001
ABSOLUTNIE FANTASTYCZNE • Świnoujście * 
kwatery prywatne, komfortowe warunki, blisko 

'morza • od 15 zł/doba. http://www.republika.pl/ 
bogzab. Rezerwacja, Wrocław, e-mail: bog- 
za@poczta.onet.pl, tel. 071/341-33-54, 0607/
13-54-66 01023051

O AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Bie- 
żyniu (blisko Krzywina • woj. wielkopolskie) za
prasza na weekendy i wczasy • w ofercie jazda 
konna, kuchnia domowa,- w okolicy lasy i jezio
ra. Bieżyń, tel. 065/517-75-46 25000191

AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Górach By
strzyckich, blisko granicy, piękne widoki, staw rybny, możli
wość jazdy konnej -17 zł/osobę/dobę. Międzylesie, tel. 074/ 
812-50-10 *
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Sudetach, 70 km 
od W-wia, nowy. europ. I jakość, komfortowe pokoje z łazien
kami, TV Sat lub bez, od 15 zl, wyżywienie od 8 zł, jakuzzi, 
sala balowo - konferencyjna do 30 osób, grill, parking ogro
dzony, taras 80 m2, potok, liczne atrakcje turystyczne. Michał- 
kowa, tel. 074/845-33-43
•  AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO RYBNE nad 

stawami, zaprasza na weekendy i wczasy oraz bezpłatne 
wędkowanie, w malowniczo położonym obiekcie otoczo
nym stawami, lasem i ciszą, do dyspozycji sala tanecz
na, kominkowa, rekreacyjna, taras widokowy, sprzęt pły
wający. serwujemy posiłki domowe, cena 25-35 zł/doba. 
Gryfów Śląski, tel. 075/781-26-61, 075/781-48-51 (fax), 
0606/55-34-28 99000001 ..

•  . AGROTURYSTYKA - atrakcyjne miejsce na wypoczynek
w górach, na wsi, wśród ciszy i zieleni, w parku krajobra
zowym, niedaleko Jaskinia Niedźwiedzia, wyciąg wido
kowy, kryty basen, pstrągi, trasy wycieczkowe piesze i 
rowerowe, do dyspozycji bilard, TV, kominek w altanie 
kuchnia, parking - 15 zł. Stronie Śląskie, .tel. 074/
814-27-48 99000001 

AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Górach By
strzyckich, blisko granicy, piękne widoki, staw rybny, możli
wość jazdy konnej, - 17 zł/osoba. Międzylesie, tel. 074/ 
812-50-10 .

'SfeROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Jarnollowie, na 
Mazurach, cisza, las. pokoje 2 i 3 osobowe, z łazienkami, peł
ne domowe wyżywienie (własne warzywa i wyroby wędliniar
skie). duży taras z grillem, sala TV z kominkiem, boisko do. 
siatkówki i minikoszykówki, unikalny szlak wodny • 40 zl. Jar- 
nołtów, tel. 089/758-11-14
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO nad Jeziorem 
Otmuchowskim, duży ogród, boisko do siatkówki, grill, miej
sce na ognisko, możliwość wyżywienia • 15 zł/osoba/doba. Li
gota Wielka, tel. 077/431-41-78,0608/41-47-61 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Górach Sowich, 
domki, pokoje 1-, 2-, 3- i 4-osobowe, od 12 zl/osobę. Michał- 
kowa, tel. 074/845-33-20
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO I kat., w Górach 
Sowich, 70 km od Wrocławia, komfortowe pokoje 2-, 3-, 4-oso- 
bowe, z łazienkami, TV sat lub bez, jakuzzi, sala balowa do'30 
osób, taras, kominek, grill, konie, rowery, sporty wodne - od 15 
zł/osobę/dobę + możliwość wyżywienia od 8 zł. Michałkowa, 
tel. 074/845-33-43
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO 1 km od Karpacza. 
2 pokoje 3-4 osobowe, blisko trasy turystycznej, korty teniso
we, .Western City*, cena - 20 zł/os. Miłków (Ścięgny) 102, gm. 
Podgórzyn, tel. 075/761-83-50
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO Niegoszcz k. Miel
na, nad morzem, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, od zaraz do listo
pada -18 zl/osobę/dobę poza sezonem, w sezonie 22 zł/oso- 
bę/dobę, kuchnia, w.c., łazienka, parking. Niegoszcz, tel. 094/ 
318-91-95
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO SEĄTUS zaprasza 
w góry, jazda konna, rowery, pokoje dwuosobowe, kuchnia, ła
zienka - 20 zł/os. Olszyniec, tel. 074/845-33-67 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO nad Jeziorem 
Otmuchowskim, domki wolno stojące, letniskowe, z pełnym wy
posażeniem, 50 m od jeziora, parking i łódź wędkarska gratis, 
zwierzęta mile widziane, 15 km od Czech -15 zł/osobę. Otmu
chów. tel. 077/435-42-58
AGROTURYSTYKA pensjonat w Drohiczynie n. Bugiem, lasy, 
plaża, rzeka • zaprasza na wczasy, kolonie, zieloną szkołę -

f l<ll/osoba (z wyżywieniem). Drohiczyn, tel. 085/655-70-62, 
02/73-08-83

AGROTURYSTYKA wypoczynek, przy lasach, cisza, wędkô  
wanie, turystyka roWerowa, ognisko, ogród, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienki, wyżywienie -15 zł/osoba. Kępno, tel. 062/781-54-34 
AGROTURYSTYKA do wynajęcia domek wolno stojący, 2 ła
zienki, 2 kuchnie, w Górach Sowich, las, grzyby, trasy rowero
we. cena 20 zł/osoba. Lubachów, tel. 074/850-99-62

AGROTURYSTYKA w Gierczynie k. Świeradowa Zdroju, po
koje z łazienkami, aneks kuchenny, Góry Izerskie, blisko przej
ście graniczne z Czechami, w cenie 15 • 20 zł. Rębiszów, tel. 
075/783-95-29
AGROTURYSTYKA w Kotlinie Kłodzkiej .Dolina Roztoki*, po
koje 3 i 4-osobowe, z widokiem na góry, łazienka z WC, TV, 
dobre miejsce na organizowanie wycieczek, kuchnia domowa, 
kurs j. angielskiego, w cenie 15 - 18 zł. Roztoki, tel. 074/ 
812-66-79
AGROTURYSTYKA okolice Kołobrzegu, 7 km od morza, w 
juejscowości Rusowo, do wynajęcia domek Tub pokoje, na 
<W*asy i weekendy, jazda konna, staw rybny, duży ogród -18 - 
25 zł/osoba. Rusowo, tel. 094/851-52-72 
AGROTURYSTYKA w pełni wyposażone mieszkanie na pię-

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

OPOH943

trze w drewnianej chacie, Góry Bystrzyckie, w pobliżu Spalo
nej (Sudety), na uboczu, cisza, źródlana woda, 2 pokoje, kuch
nia, łazienka, RTV, parking na posesji, zadaszony grill, swo
boda, pstrągi w stawie, pobyt w cenie - 25 zl/os. (dzieci zniż
ka). Wrocław, tel. 071/341-90-91 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem • AC0140 www.autogiel- 
da.com.pl)
•  ATUT BIURO TURYSTYCZNO - PRZEWOZOWE - pro

ponuje wypoczynek w GRECJI, w miejscowości NEIPORI 
Riwiera Olimpijska. Świadczenia: zakwaterowanie w 
APARTAMENTACH lub HOTELU, 9 noclegów, transport 
autokarem, opieka pilota, ubezpieczenie (w poszczegól
nych turnusach wyżywienie), cena turnusu od 695 zł, 
www.atut.icenter.pl,atut@icenter.pl. Wrocław, ul. Powst. 
Śląskich 116. tel. 071/373-26-81. 367-70-72 99000001

ZŁOTA PRAGA
DLA 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

•  ATUT BIURO TURYSTYCZNO - PRZEWOZOWE propo
nuje dla MLOOZIEŻY wypoczynek w CHORWACJI, na wy
spie OBONJAN. świadczenia: zakwaterowanie w NAMIO
TACH, PAWILONACH, HOTELU, 9 noclegów, transport 
autokarem, opieka pilota, kadry pedagogicznej i medycz
nej, wyżywienie, ubezpieczenie, 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 propo
nuje dla MŁODZIEŻY wypoczynek w GRECJI, w miejsco
wości NEI PORI Riwiera Olimpijska. Świadczenia: zakwa
terowanie w HOTELU lub PENSJONACIE, -9 noclegów, 
transport autokarem, opieka pilota, kadry pedagogicznej 

. i medycznej, wyżywienie, ubezpieczenie cena turnusu od 
1.335 zl, 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 Chor
wacja Vodice, zakwaterowanie w APARTAMENTACH, 7 
łub 9 noclegów, autokar, opieka pilota, ubezpiecz. • od 
659 zł. Zakwaterowanie w PENSJONACIE lub WILLI, 7 
lub 9 noclegów, autokar, opieka pilota, ubezpiecz., wyży
wienie • od 859 zł. www.atut.icenter.pl ZNIŻKI dla 5 i 6 
osoby w apartamencie oraz dla dzieci w. pensjonatach i 
willach, Wrocław, atut@icenter.pl, ul. Powst. Śląskich 116, 
tel. 071/373-26-81,367-70-72 99000001

BAŁTYK morze m.Jarosławiec k.Dartowa i Ustki. Miłkowice,
tel. 076/862-96-73.0602/21-17-34
•  BAŁTYK • CHŁOPY K. MIELNA kameralny pensjonacik 

.MISTRAL* położony 50 m od plaży, poleca pokoje 2-. 3-,
4-osobowe z łazienkami i TV, piękny zielony teren, grill, 
cisza i spokój, rowery, www.ta.pl/mistral, rezerwacja, tel. 
095/316-55-88, 0602/71-42-85 99000001

•  BAŁTYK - DĄBKI K. DARŁOWA O.W. Dukat poleca po
koje i domki kempingowe, murowane (ok. 300 miejsc), 
wiele atrakcji, wyżywienie, kawiarnia, parking strzeżony, 
sauna, boiska sportowe, plac zabaw, www.ta.pl/dukat, re
zerwacje, tel. 094/314-80-51 do 53 99000001

•  BAŁTYK • ŁAZY K. MIELNA pensjonacik .Gema* poleca 
pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, położony 30 m od 
plaży, blisko lasu, zamknięty parking dla wszystkich go
ści, www.gema.ta.pl, rezerwacje, tel. 094/346-52-71, 
0604/88-36-96 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO 2 pensjonaty .Relax* i .Relaksik*, po
koje 2-, 3-, 4-osobowe o różnym standardzie, wyżywie
nie, kawiarnia, parking na miejscu, do wypożyczenia sku
ter wodny, www.ta.pl/relaksik, rezerwacja, tel. 094/ 
318-97-65,094/318-90-74 wieczorem 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO pensjonacik .Dajana*, położony w ci
chej dzielnicy, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami i 
TV, parking, duży ogród, zaplecze kuchenne, obok wypo
życzalnia 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, moż
liwość parkowania, wyżywienie, drink bar, pobyty świą
teczne, weekendowe i wczasy, tanio, zadzwoń to się prze
konasz, www.ta.pl/laguna. tel. 094/316-62-54 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO 30 m od plaży, pokoje gościnne, 2-,
3-, 4-osobowe, TV, zaplecze kuchenne, sprzęt plażowy, 
parking, tel. 094/316-62-79,0603/63-73-66 99000001

•  BAŁTYK - KOŁOBRZEG pensjonat KRZYŚ, polecamy po
koje 2-, 3-, 4-osobowe, z łazienkami i TV, UWAGAMI 55 
zl/osob'a z pełnym wyżywieniem, jadalnia i drink bar na 
miejscu, cicha kameralna atmosfera, pełna wizja, 
www.krzys.ta.pl. tel. 094/351-60-36 99000001 .

•  BAŁTYK - MIELNO FWP proponuje ponad 1000 miejsc w 
domach wczasowych w Mielnie, Sarbinowie i Chłopach. 
Pokoje o zróżnicowanym standardzie w różnych cenach.

Nasze hasło to .wczasy na każdą kieszeń*. Zobacz w in- 
- ternecie www.fwp.ta.pl, zadzwoń, zarezerwuj, tel. 094/ 

318-93-97 99000001
•  BAŁTYK • POBIEROWO pensjonat .Helena*, poleca po

koje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, TV, niektóre z balko
nami. położony bardzo blisko plaży w strefie wydmowego 
lasu sosnowego, cicha okolica, pełna wizja www.hele- 
na.ta.pl. rezerwacje, tel. 091/386-42-25 99000001

•  BAŁTYK - POBIEROWO K. REWALA pensjonat .Roda* 
położony w zacisznym miejscu, blisko plaży, poleca po
koje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami i TV. sala bilardowa, 
parking, wyżywienie na własnej stołówce (tanio), pełna 
wizja www.roda.ta.pl, rezerwacje. Pobierowo, tel. 091-/
386-42-63 . 99OOOO0t -

•  BAŁTYK • REWAL dwa pensjonaty .Toda* i .Sedina*, po
łożone w niewielkiej odległości od morza, polecamy po
koje 2-, 3-, 4-osob z laz. i TV, wyżywienie na miejscu, 
wszystkim zmotoryzowanym zapewniamy parking, pełna 
wizja www.toda.ta.pl, 091/386-27-12, www.sedina.ta.pl 
091/386-25-72.. 99000001

•  BAŁTYK - BASENY niskie ceny, Dąbki koło Darłowa, O.W. 
.Horyzont”, wspaniały obiekt z kompleksem basenów, kor
tami tenisowymi, sauną, siłownią, bilardem, kawiarnią i 
własnym wyżywieniem, pokoje, apartamenty i domki kem
pingowe, pełna wizja www.ta.pl/horyzont, rezerwacje, tel. 
094/314-80-07 99000001 *

•  BAŁTYK - CHŁOPY K. MIELNA .DOM NAD MORZEM* 
położony na szczycie wydmy, 30 m od brzegu morskiego, 
pokoje 2-, 3- i 4-osobowe, z łazienkami, TV i widokiem na 
morze, wyżywienie i parking na miejscu, 200 zł (pokoje
2- i 3-osobowe) - 220 zł (pokoje 4-osobowe), www.ta.pl/ 
grunt, rezerwacje, tel. 094/316-58-41 - 99000001

•  BAŁTYK - DARŁÓWKO ośrodek Róża Wiatrów, położony 
przy samej wydmie, pokoje, apartamenty i domki kem
pingowe, kawiarnia, siłownia, drink bar, sala ćwiczeń, jac- 
cuzi, wyżywienie na miejscu, parking, pełna wizja, 
www.ta.pl/roza, rezerwacje, tel. 094/314-21-27 
99000001

•  BAŁTYK - DARŁÓWKO pensjonacik .Na fali*, położony w 
cichej dzielnicy niedaleko plaży, poleca pokoje 2-, 3-,
4-osobowe z łazienkami, TV i zapleczem kuchennym (każ
dy), www.nafali.ta.pl, rezerwacje, tel. 094/340-80-23 
99000001

•  BAŁTYK - DZIWNÓWEK O.W. Portamare, położony przy 
samej plaży, kilkaset miejsc wczasowych w pokojach z 
łazienkami i TV, wyżywienie, tereny rekreacyjne, parking, 
pełna wizja www.portamare.ta.pl, rezerwacje, tel. 091/ 
381-11-62 99000001 5

•  BAŁTYK - DZIWNÓWEK O.W. Relax, położony blisko pla- 
ży, poleca pokoje z łazienkami i TV, domki kempingowe z 
pełnym wyposażeniem, parking i wyżywienie na miejscu, 
pełna wizja www.rezydencja.ta.pl, rezerwacje, tel. 091/ 
381-10-52 99000001

•  BAŁTYK - DZIWNÓWEK OW .ZEFIR- wspaniale położo- 
ny przy plaży w pasie lasu sosnowego, poleca pokoje 2-,
3-, 4-osobowe z łazienkami, boiska, korty tenisowe, sola
rium, fryzjer, plac zabaw, www.ta.pl/zefir, rezerwacja, tel. 
091/381-12-00 99000001

• '  BAŁTYK - JASTRZĘBIA GÓRA otrodek .Gwarek' (194 
miejsca), przepięknie położony przy samej plaży, poleca 
pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, wyżywienie na 
miejscu, parking, boiska, plac zabaw, rezerwacje telefo
niczne. tel. 094/341-18-67,094/342-65-97 99000001

•  BAŁTYK - KOŁOBRZEG .Atrium*, polecamy pokoje 2-.
3-. 4-osobowe z łazienkami i TV. ogólnie dostępne zaple
cze kuchenne, parking zamknięty, rozległy, ogrodzony

-_ teren zielony, wspaniała kameralna atmosfera, www.ta.pl/ 
atrium, rezerwacje, tel. 094/352-83-65 99000001

•  BAŁTYK • ŁAZY k. Mielna, kameralny pensjonacik, bli
sko plaży, z dużym terenem zielonym i parkingiem, pole
camy pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, niektóre z tarasami, do 
dyspozycji czajniki i lodówka, do wynajęcia również do
mek letniskowy, www.ta.pl/orka. tel. 094/318-29-77 
99000001

•  BAŁTYK - ŁAZY k. Mielna, kameralny pensjonacik .Alga", 
położony w dzielnicy willowej (blisko plaży), pokojb 2-,
3-, 4-osobowe z łazienkami, tarasami, TV i lodówkami, 
parking zamknięty - taniol Również weekendy, www.ta.pl/ 
alga. rezerwacje, tel. 094/318-29-79 99000001

•  BAŁTYK - ŁEBA DW KOWEŁIN pokoje 2-. 3- i 4-osobo- 
we, TV sat, parking dozorowany, bilard, odległość do 
morza 400 m, organizujemy: wczasy, wypoczynek week
endowy, szkolenia, obozy, www.kowelin.ta.pl. tel. 099/

_ 866-14-40 99000001
•  BAŁTYK - ŁEBA ZWR .MAZOWSZE* pokoje 1-. 2-. 3-OSO- 

bowe z łazienkami, świetlica, parking, stołówka, drink-bar, 
możliwość zabiegów rehabilitacyjnych, jazda konna, 
www.mazowsze.ta.pl, rezerwacje, tel. 059/866-18-70.059/
866-18-98 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO O.W. Irena, pokoje 2-. 3-; 4-. 5-oso- 
bowe z łazienkami, kawiarnia, bilard, ping-pong, boiska 
sportowe, parking samochodowy, b. blisko morza, NISKIE 
CENY, www.fa.pl/irena. tel. 094/31845-78 99000000

•  BAŁTYK - MIELNO Interszyk, ogólnie dostępny basen kry- 
• ty, wypożyczalnia sprzętu pływającego, piękny, duży, ogro

dzony teren z parkingiem, pomost dla wędkarzy, pokoje z 
łazienkami i TV, pełna wizja www.ta.pl/interszyk. rezer
wacje. tel. 094/316-61-05 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO O.S.W. .Unitral*. poleca pokoje 2-,
3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, zapewniamy parking, 
saunę, solarium, atrakcje dla dzieci, kawiarnia i pełne wy
żywienie na miejscu, rezerwacje telefoniczne, tel. 094/ 
318-92-31 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO D.W. .Duet*, położony w cichej okoli
cy niedaleko morza, poleca pokoje 2-. 3-. 4-osobowe, z 
łazienkami, TV, czajniki i szklanki, wyżywienie na miej
scu, czynny cały rok, www.ta.pt/duet, rezerwacje, tel. 094/ 
318-98-79 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO willa .Faraon*, położona przy samej 
plaży, poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienką, telefo
nem 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 położo
ne przy samej plaży, ok. 800 miejsc w pokojach 2-, 3-,
4-osobowych z pełnym wyposażeniem, stołówka na miej
scu, zamknięty parking, boiska, plac zabaw, rowery, sprzęt 
plażowy, www.ta.pl/puf. tel. 094/341-18-67,094/342-65-97 
99000001

•  BAŁTYK r MIELNO D.W. Admirał poleca pokoje 1-, 2-. 3-,
4-osobowe z łazienkami i TV, wyżywienie, drink bar, ka
wiarnia na miejscu, zapewniamy wszystkim parking, TA
NIO I www.ta.pl/admiral, rezerwacje, tel. 094/318-99-32 
99000001

•  BAŁTYK • MIELNO lub Ustronie Morskie, pokoje z łazien
kami i TV, w pensjonacie lub domu wczasowym, domki 
lub kempingi w ośrodku kempingowym, www.furma- 
nek.ta.pl, rezerwacje, tel. 094/318-96-08 99000001

•  BAŁTYK • MIELNO pensjonat Lazur położony przy głów
nym wejściu na plażę, polecamy pokoje 1-, 2-, 3-, 4-oso
bowe z łazienkami i TV oraz apartamenty, na miejscu wy
żywienie, bilard, drink bar, plac zabaw i parking zamknię
ty, pełna wizja www.lazur.ta.pl, rezerwacje, tel. 094/ 
318-93-34 99000001

•  BAŁTYK • MIELNO pensjonat .Bartek* i ośrodek kempin
gowy .Złota Plaża* przy samej plaży, polecamy pokoje, 
domki i przyczepy kempingowe z pełnym wyposażeniem, 
wyżywienie, www.ta.pl/plaza. rezerwacje, tel. 094/
342-41 -84.094/341 -42-87 po godz. 16 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO Niegoszcz, nowy pensjonat .Jonatan* 
z basenem, poleca pokoje 2- i 3-osobowe z łazienkami i 
TV, jadalnia, parking, solarium, duży teren zielony z pla
cem zabaw, grillem, boiskiem, stawy hodowlane dla węd
karzy, ceny promocyjne, www.ta.pl/jonatan, rezerwacje, 
tel. 094/316-62-97,0606/35-42-53 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO .U JACKA* pensjonacik z bezpośred
nim wyjściem na plażę, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, wypo
sażone w TV sat, sprzęt plażowy, czajniki bezp. i szklan
ki, ogród z grillem na terenie ogrodzonym, 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 FILIPA* położo
ny bardzo blisko plaży, poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, 
z łazienkami i TV, w niskiej cenie. Wokół bardzo wiele 
atrakcji, teren zielony, ogrodzony, parking. Zobacz w in- 
temecie www.ta.pl/filip, rezerwacje, tel.'094/318-96-69 
99000001

•  BAŁTYK - MIELNO WILLA FORTUNA przepięknie poło
żona w lesie sosnowym, przy samym morzu, poleca po
koje, 2*. 3- i 4-osobowe, z łazienkami i TV, zaplecze ku
chenne, 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 O.W. Międzycechowy, pięk
nie położony przy samej płażu. w otoczeniu leśnym (1.5 
ha), pokoje z łazienkami i balkonami, sprzęt plażowy, ja
dalnia, solarium, siłowtia, kawiarnia, parking, www.ta.pl/ 
miedzycechowy. tel. 091/381-38-11 99000001

•  BAŁTYK - MIĘDZYWODZIE koło Międzyzdrojów, O.W. 
Karelma, bezpośrednio przy plażyt pokoje z łazienkami, 
parking, wyżywienie, wieczorki, kawiarnia, sauna, sola
ria, plac zabaw, www.karelma.ta.pl, rezerwacje, teł. 091/ 
381-38-93 99000001

•  BAŁTYK - MIĘDZYWODZIE pokoje do wynajęcia, pięk
na, spokojna okolica nad morzem, (as, plac zabaw dla 
dzieci, grill, parking, od maja do września, także weeken

dy, rezerwacja, cena 18-35 zł/osobę. Międzywodzie, tel. 
091/381-48-35,0604/14,26-12 99000001

•  BAŁTYK r MIĘDZYZDROJE O.W. Grodno, ośrodek poło
żony na samej wydmie, pokoje z łazienkami, parterowe 
domki fińskie, parking, wyżywienie, na terenie również 
jezioro, www.owgrodno.pl, rezerwacje, tel. 091/328-07-55 
99000001

•  . BAŁTYK - MIĘDZYZDROJE pensjonat .Perła', położony
przy Promenadzie Gwiazd, poleca pokoje 2- i 3-osobowe 
z łazienkami, TV, lodówką i telefonem, na parterze re
stauracja z drink barem, 100 m od morza, www.perla.ta.pl, 
rezerwacje, tel. 091/328-25-13,328-13-03 99000001

•  BAŁTYK - MRZEŻYNO DOM WCZASOWY .JUBILATKA* 
poleca kilkaset miejsc w pokojach 2-, 3-, 4-osobowych, z 
łazienkami i TV. Przepięknie położony, blisko morza, ka
wiarnia, drink bar, bilard i inne atrakcje, parking strzeżo
ny, zobacz w internecie www.ta.pl/jubilatka, rezerwacje. 
Mielno, tel. 091/386-62-59 99000001

•  BAŁTYK - POBIEROWO pensjonat Jarek i Mariola, pole
ca 2-, 3-, 4-osobowe pokoje z łazienkami i TV, możliwość 
wyżywienia, b. duży zielony, ogrodzony teren rekreacyj
ny, plac zabaw, cisza, kameralna atmosfera, pełna wizja 
www.mariola.ta.pl, rezerwacja, tanio!!!, tel. 091/386-43-66 
(fax), 386-44-28 99000001

•  BAŁTYK • POGORZELICA O.W. Stoczniowiec, baseny z 
podgrzewaną wodą, pokoje i domki kempingowe z łazien
kami i TV, kawiarnia, korty tenisowe, sauna, solarium, wy
pożyczalnia sprzętu turystycznego, www.stocznio
wiec ta pl. tel. 091/386-31-25 99000001

•  BAŁTYK - SARBINOWO k. Mielna, pensjonal BRYŚ, po- 
łożony na szczycie wydmy (30 m od brzegu morza), pole
ca pokoje z łazienkami i TV, wyżywienie na miejscu, peł
na wizja www.ta.pl/brys, rezerwacje, tel. 094/316-55-47 
99000001

•  BAŁTYK - SARBINOWO koło Mielna, kameralny pensjo
nat .Natalia* poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienka
mi i TV, wyżywienie i parking na miejscu, wyprawy węd
karskie na lodzi, pełen komfort za niską cenę, pełna wi
zja www.ta.pl/natalia, rezerwacje, tel. 094/316-56-92 
99000001

•  BAŁTYK - SARBINOWO DOM WCZASOWY .ADHARA’ 
otwarty w 2000 r., poleca 150 miejsc, w ładnie urządzo
nych'pokojach i apartamentach. Bardzo wiele atrakcji, 
duży ogrodzony teren zielony, jadalnia, drink bar, parking, 
przy plaży. Zobacz w internecie www.adhara.ta.pt, niskie 
promocyjne ceny. tel. 094/316-55-69, 094/347-03-03 
99000001

•  BAŁTYK - USTKA biuro turystyczne .Dorna* poleca wcza
sy w pensjonatach, mieszkaniach samodzielnych, apar- 
tąpientach i kwaterach prywatnych przez cały rok, rezer-

. wacja, www.doma.ustka.pl. tel. 059/814-56-23, 0601/
65-28-63 99000001

•  BAŁTYK - USTKA OW. JANTAR pokoje 2-, 3- i 4-osobo
we. apartamenty, domki kempingowe, sauna, plac zabaw, 
rowery górskie, sala konferencyjna (A-V), parking dozo
rowany, odległość odiftorza 250 m, www.jantar.ta.pl. tel. 
059/814-40-93 99000001

HOTEL DLA ZWIERZĄT

tel. 071/312-76-85
__________   O P012058

CZEK HOTELOWY dla 2 osób. 14 dni, katalog, 140 miejsc, na 
terenie Polski, Słowacji, Czech, Austrii, ważny do 12.XII.2001 
r, - 500 zł. Jutrosin, tel. 0602/41-49-82 
DO WYNAJĘCłA APARTAMENT komfortowy (kuchnia, łazien
ka, TV kablowa, video, hi-fi), w Krynicy Górskiej, 4-osobowy - 
200 zł/doba, 2-osobowy - 100 zł/doba. Wrocław, tel. 0601/
57-16-65
DO WYNAJĘCIA DOM LETNISKOWY salon z kominkiem, 3 
sypialnie, kuchnia, 2 łazienki, w Lasówce k. Zieleńca - 200 zł/ 
dobę. Wrocław, tel. 0605/27-38-43.0607/58-43-13 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY nad zalewem, na te
renie parku -15 zł/osoba. Głuchołazy, tel. 077/439-75-62,077/ 
439-75-64
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY dla 5-7 osób. kuch
nia, łazienka, TV, grill, w koło lasy, jeziora, mikroklimat -120 
zł/doba. Brenno k. Leszna, tel. 0608/25-91-58 
DO WYNAJĘCIA DOMEK okolice Jastrzębiej Góry, 8 miejsc -
16-18 zł/osobę. Czarny Młyn, gm. Puck, tel. 058/673-83-67 
DO WYNAJĘCIA DOMEK w Czechach, dla 6 osób, w maju i 
czerwcu, 15 km od Hradec Kralove, komfort, cena 500 zł/ty
dzień. Czechy, tel. 0042/049-554-15-76 fax 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY nad morzem, w Ką
tach Rybackich -200 zł/domek/dobę. Elbląg, tel. 055/233-56-97, 
0608/33-14-50
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY 60 m od morza, w 
Jastarni, nowy, wszelkie wygody, przed sezonem • 100 zł/doba, 
lipiec-sierpień • 170 zł/doba. Gdynia, tel. 058/664-46-14 
DO WYNAJĘCIA DOMEK letniskowy, atrakcyjny, w Boszko- 
wie k. Leszna -130 zł/doba. Leszno, tel. 065/527-02-58 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY nad j. Turawa, mu
rowany, komfortowy, kominek, taras, grill, własny teren i par
king, 150 m do wody - 60 zł/domek/dobę, do 4 osób. Opole, 
tel. 0605/73-00-47 po godz.18
DO WYNAJĘCIA DOMEK 7-8-osobowy, 350 m do plaży • 
150-240 zł/doba. Pobierowo. tel. 091/386-41-52 
DO WYNAJĘCIA DOMEK oraz pokoje, w Sarnowicach, nad 
Jeziorem Otmuchowskim, prąd, woda, wc, lodówka, kuchenka 
oraz spokój - 20 zł/osobę/dobę. Sarnowice, gm. Otmuchów, 
tel. 077/431-42-48
DO WYNAJĘCIA DOMEK jednorodzinny, z Zagórzu Śląskim, 
3 pokoje, kuchnia, łazienka, taras, ogród, pełne wyposażenie, 
wokół góry, lasy, w pobliżu jezioro zaporowe, basen, stawy, 
zamek Grodno, 15 km od granicy Czech, cena od 600-800 zł/ 
tydzień. Wałbrzych, tel. 074/847-38-85,0608/45-14-02 
DO WYNAJĘCIA DOMEK dla maks. 6 osób. basen, grill, TV 
sat, kuchnia -10 DEM/osoba. Wrocław, tel. 339-85-96 
DO WYNAJĘCIA DOMEK w Mikorzynie koło Kępna, łazienka, 
aneks kuchenny, las, kąpielisko, staw rybny, mikroklimat, cena 
- 60 zł/doba. Wrocław, tel. 071/360-14-28 
DO WYNAJĘCIA DOMEK dla 6,7 osób, nad jeziorem w Bosz- 
kowie, komfortowy, kuchnia, zaplecze sanitarne -180 zł/doba 
w sezonie. Wrocław, tel. 071/355-12-65,0601/17-87-08 
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY - ośrodek .Zacisze*, 
w Sułowie, k. Milicza, komfortowe, przystosowane również dla 
osob niepełnosprawnych, tanio. Trzebnica, tel. 071/312-42-29 
po godz. 20,0608/11-64-61
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY we wsi Rembów, w 
Górach świętokrzyskich, murowany, maks. dla 6 osób, pokój, 
kuchnia, prąd. gaz. pralka, lodówka, mikroklimat, woda źró
dlana, cisza, spokój, okolice turystyczne, k. jez. Chańcza - 48 
zł/doba. Lubin, tel. 076/749-56-11,0605/46-65-86 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY wszelkie wygody, 
ogrodzony, w Brennie n. jeziorem, może być pies -100 zł/doba. 
Lubin. tel. 076/844-76-03.0603/98-08-68 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY 2-poziomowy, typu 
Brda, w Sławie, 6-osobowy, ośrodek OSiR, 2 sypialnie, salon 
z TV, aneks kuchenny, WC, natrysk, tarasy z widokiem na je
zioro, pełne wyposażenie, 100- 150 zł/dobę. Wałbrzych, tel. 
074/845-16-74
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY nad samym jezio
rem, w Lginiu, w mies. lipcu i 2. połowie sierpnia, możliwość 
zakwaterowania 8 osób, pełne wyposażenie kuchenne, TV, ła
zienka, teren prywatny, możliwość rozbicia namiotu lub posta
wienia przyczepy kempingowej • 20 zł/doba od osoby. Zielona 
Góra, tel. 068/326-65-67

DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE, drewniane w zabu
dowie szeregowej. 300 m od morza, czerwiec 15 zi/osoba/doba, 
lipiec, sierpień 23 zł/osoba/doba po 20 sierpnia 18 zł/osoba/ 
doba. Miłkowice, tel. 076/862-96-73,0602/21-17-34DO WYNA
JĘCIA DOM Łagów Lubuski, 8 osób > 150 zł/doba + prąd, je
ziora, lasy, cisza. Zielona Góra, tel. 068/454-86-15 po godz. 21, 
0600/37-35-83
DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE nad jeziorem - 600 
zł/turnus. Glęboczek, tel. 094/367-20-96 
DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE nad Jeziorem Otmu
chowskim, parking, komfortowe warunki, -12 zł/doba. Otmu
chów, tel. 0604/15-22-91
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE nad jeziorem, od zaraz, zniż- 

. ka dla dzieci - cena 20 zł/os. Bobowicko, tel. 095/741 -33-58 
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE 3 i 4 miejsca noclegowe, na 
weekendy i wczasy, na terenie Pszczewskiego Parku Krajo
brazowego, 230 km od Wrocławia, domowe wyżywienie, ryby, 
grzyby, jazda konna, teren ogrodzony, TV SAT, kuchnia, ła
zienka - 20 zł/doba od osoby. Jabłonka Stara, gm. Miedzicho
wo, woj. gorzowskie, tel. 0604/26-60-24 po godz. 20 
DO WYNAJĘCIA JACHT ŻAGLOWY na Mazurach, pow żagla 
18 m2, 4 koje, silnik, wc, pełne wyposażenie - 100 zł/doba. 
Gostyń, tel. 0503/80-73-98
do WYNAJĘCIA JACHT ŻAGLOWY na Mazurach. 6 osób, 
osobna kabina dziobowa, WC, radio, silnik, terminy od
15.07.2001 r., 1 tydzień - 1260 zl, 2 tygodnie - 2100 zł. Wro
cław, tel. 0606/37-99-85
DO WYNAJĘCIA KWATERY PRYWATNE w Grzybowie k. Ko
łobrzegu, 200 m od morza, pensjonat, wysoki standard - od 35 
zł. Grzybowo, tel. 094/358-11 -04
DO WYNAJĘCIA KWATERY PRYWATNE w Kołobrzegu • 28 
zł/osoba. Kołobrzeg, tel. 094/351-82-31,0604/67-41-42 
DO WYNAJĘCłA LOKAL 2-POKOJOWY wypoczynek w Kar
konoszach, blisko jeziora, tereny rekreacyjne, spokojna okoli
ca, aneks kuchenny, WC, w domu wolno stojącym, w pobliżu 
przejścia granicznego .Okraj*, -15 zl / os.. Kamienna Góra, 
tel. 075/742-65-61
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE (kawalerka), w Gdańsku, bli
sko PKP. PKS. - 90 zł/doba. Gdańsk, tel. 0501/25-08-99 
•  DO WYNAJĘCIA POKOJE nad jnorzem, nowy dom jed

norodzinny, cena 12-20 zł/osoba/doba. Darłowo, tel. 094/ 
314-29-35 99000001 

O  DO WYNAJĘCIA POKOJE dla wczasowiczów w 
Gdańsku-Brzeźnie, 2-osobowy i 3-osobowy, w 
domu jednorodzinnym blisko plaży >15 zł/łóż
ko. Gdańsk, tel. 058/343-51-34 02021881

DO WYNAJĘCIA POKOJE 2, 3 i 4-osobowe, w willi, nad mo
rzem, w Stegnie Gdańskiej, do dyspozycji parking, kuchenka 
mikrofalowa, lodówka, grill, duży ogród, cena 20-23 zł/os. tel. 
055/247-84-09
DO WYNAJĘCIA POKOJE 3-, 4-osobowe, w Ciechocinku - 20 
zł/doba od osoby. Ciechocinek, tel. 054/283-38-97 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Darłowie - 25 zł/doba. Darłowo, 
tel. 094/314-10-46^
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 plaży, Dar
łowo, 20 zł/ os., od czerwca rejsy z Darłowa do Nexo na Born- 
holmie, sklep wolnocłowy na promie, rejs ok. 100 zł - 20 zł/os. 
Darłowo, tel. 094/314-42-06
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem w Darłówku, odległość 
od morza 250 m - czerwiec 22 zł/dobę od osoby, lipiec-sier
pień 25-30 zł/dobę od osoby. Dariówek, tel. 0606/80-68-38,094/ 
314-36-09
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2 i 4-osobowe, wyżywienie. Sto- 
brawski Park Krajobrazowy, kąpielisko 1 km, możliwość węd
kowania. grilowania - 20 zł/osoba. Dąbrówka Doi., gm. Pokój, 
tel. 077/469-82-51
DO WYNAJĘCIA POKOJE w osadzie leśnej .Kępa Zagajna*, 
Park Drawiński, 2 i 3-osobowe z łazienkami lub bez, kominek, 
grill, staw rybny - od 15 zł do 40 zł/osobę. Drawiny, tel. 095/ 
761-20-10
DO WYNAJĘCIA POKOJE 100 m od morza i rzeki w Dziwno
wie • 25 zł/osoba/doba. Dziwnów, tel. 091/381-36-55 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-. 3-, 4-osobowe. nad morzem, w 
Gostyniu koło Pobierowa, łazienka, plac zabaw, kuchnia -15-16 
zl/osobę na dobę. Gostyń, tel. 091/383-22-28,0603/26-60-35 
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, w Jastarni, Hel - 30 
zł/osobę. Jastarnia, woj. gdańskie, tel. 0607/23-77-76 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Jastarni, bez pośredników, po
koje 2-, 3-, 4-osobowe, wszystkie media - 35-40 zł/osobę, oraz 
domek 4-5 osobowy, 150 zł/dobę. Jastarnia, tel. 058/675-23-80 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w leśniczówce Ostoja. 900 m nad 
poziomem morza, Masyw Śnieźnika, grill, bar kominkowy, bi
lard, konie - 20 zł/dobę. Jodłów, tel. 074/813-69-55 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-, 3-, 4-osobowe, Karpacz Górny, 
ogółem 12 miejsc, 3 łazienki, kameralnie i luksusowo, salon 
(TV SAT), kuchnia, teren ogrodzony, kamienny grill, dogodny 
dojazd - 30 zł/osoba/doba. Karpacz, tel. 075/761-09-66 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-, 3-, 4-osobowe. z łazienkami i 
bez, w Lebie/Nowęcin, na wakacje i weekandy, blisko morze, 
jezioro, stadnina koni, teren ogrodzony, barki, grill, rowery, ka
jaki -18-25 zł/osobę. Łeba. tel. 059/866-22-89 
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem. 2, 3 i 4-osobowe. z 
TV, radiem, łazienka, WC, kuchnia z wyposażeniem, grill, par
king, możliwość rozbicia namiotu, cena - 25 zł/os./dobę. Mię
dzyzdroje, tel. 091/328-04-20,0604/69-65-84 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Mrzeżynie, 18 km od Kołobrze
gu. łazienki, w.c., Ty, duży ogród, 200 m od plaży, działka, las. 
czerwiec • 23 zł/osoba za dobę, lipiec, sierpień - 25 zł/osoba 
za dobę. Mrzeżyno, tel. 0607/56-94-08 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Borach Tucholskich, nad jezio
rem. w strefie lasu i ciszy, możliwość wyżywienia - 28-130 zł/ 
doba. Ocypel, tel. 058/582-13-67 ,
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Ostrzycach na Kaszubach, 4 km 
od Wieżycy, jeziora, Kaszubski Park Krajobrazowy, 20 zł/oso
ba, kuchnia-do dyspozycji, grill, ognisko. Ostrzyce, tel. 058/ 
684-18-21
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-, 3-, 4-osobowe. 200 m od plaży 
- 20-30 zł/osoba. Pobierowo, tel. 091/386-41-52 .
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-, 5-osobowe, z łazienkami, w Po
tterowie. w pensjonacie .Aga*, 200 m do morza, blisko las so
snowy, kuchnia, świetlica, cena 15-30 zł/osoba. Pobierowo, tel. 
091/386-48-12
DO WYNAJĘCIA POKOJE w pensjonacie w Polanicy Zdroju, 
2 i 3-osobowe, z łazienkami i TV sat, idealne warunki, 200 m 
od centrum, osobne wejście, piękna okolica - 25-30 zł. Polani
ca Zdrój, tel. 074/868-17-91
DO WYNAJĘCIA POKOJE gościnne z łazienkami i TV, kuch
nia do dyspozycji, z pełnym wyposażeniem, rowery, parking 
zamykany, ogród oświetlony, z grillem, cisza, spokój, mila at
mosfera, 20 zł/osoba/doba. Polanica Zdrój, tel. 074/868-22-43 
DO WYNAJĘCIA POKOJE Góry Stołowe. Kotlina Kłodzka, z 
TV i aneksem kuchennym, ogród, rzeka, las, przejście granicz
ne do Czech • 20 zł. Radków, tel. 074/871-52-66 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-osobowe z łazienką, kuchnią, 
RTV, w Sobótce - 20 zł - 25 zł/osoby za dobę. Sobótka, tel. 
071/316-24-75
DO WYNAJĘCIA POKOJE luksusowe z wyżywieniem, cena 
70 zł/os., w Szklarskiej Porębie. Szklarska Poręba, tel. 075/ 
717-45-83,0601/56-63-76
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2,3,4 osobowe, w Szklarskiej Po
rębie, bardzo ładna okolica, wyjścia na szlaki, grill, ognisko, 
cena 30 zł/osoba. Szklarska Poręba, tel. 0601/71-44-09 
DO WYNAJĘCIA POKOJE z łazienkami w Szklarskiej Porę
bie, 100 m od wyciągu krzesełkowego na Szrenicę, 500 m od 
centrum, cena 25-30 zl. Szklarska Poręba, tel. 075/717-37-38 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Szklarskiej Porębie, obiekt woj
skowy, wypoczynek indywidualnie i zbiorowo, kolonie, obozy - 
40 zł/dobę/osobę. Szklarska Poręba, tel. 075/717-20-21,0605/
08-39-24

KoConia nad morzem * PoGicrowo
domki kempingowe OPO,°2211

tel. 0-601 766 070, 071/367-39-50
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00 WYNAJĘCIA POKOJE gościnne, 1-. 2- i 3-osobowe z TV, 
radio, .telefon kuchnia, grill, ognisko, parking zamykany, w po
bliżu kryty basen, wyciąg na Szrenicę, szlaki turystyczne, wy
jazdy do Czech, • 25 zł /dobę od osoby. Szklarska Poręba, tel. 
075/747-23-31 .
DO WYNAJĘCIA POKOJE Władysławowo, przez sezonem ta
niej, możliwość rozbicia namiotu, cena: 25-30 zl. Władysławo
wo, tel. 0604/44-56-38
DO WYNAJĘCIA POKOJE Kotlina Kłodzka, 2- i 3-osobowe, 
zielone szkoły, kolonie letnie, cisza, las, basen - od 15 zł/dobę. 
Wrocław, tel. 074/811 -38-57
DO WYNAJĘCIA POKOJE w lasach świętokrzyskich, od maja 
do końca września, spotkanie z naturą, cisza leśna, runo le
śne. w całym sezonie możliwość wyżywienia, dostęp do kuch
ni, pole namiotowe • 18 zł/osoba. Wrocław, tel. 071/325-43-59, 
0604/73-47-45
DO WYNAJĘCIA POKOJE Mazury, lipiec-sierpień, domek let
niskowy, nad jeziorem, malownicza spokojna okolica - 25 zł/ 
osoba. Wrocław, tel. 071/363-41-48 
DO WYNAJĘCIA 2 POKOJE 4-osobowe, z widokiem na Jez. 
Breńskie. 12 zł/os., w sezonie 19 zł, osobne wejścia, łazienka, 
grill, ogniska, pomost do wędkowania, boiska do ęry. Brenno, 
tel. 065/549-46-86
DO WYNAJĘCIA POKOJE NAD MORZEM ośrodek wypoczyn
kowy .Złota Kielnia’ - Dartówko Zachodnie, 30 m od morza, 
pokoje z łazienkami i bez oraz domki kempingowe, pełne wy
żywienie, w cenie - 50-75 zl/osoba/doba, bezpłatny parking. 
Darłówko, tel. 094/314-24-65
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 3-5-osobowy na wsi. Jabłonka Sla- 
ra, teren Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, lasy, jeziora, 
osobne wejście, podstawowe warunki socjalne, bez wyżywie
nia -40 zł/doba. Jabłonka Stara, tel. 061/441-01-91 po 17 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2,5-osobowy, osobne wejście, łazien
ka, prysznic, aneks kuehenny, w Kołobrzegu - 30 zł/osobę. Ko
łobrzeg, tel. 094/351-69-39,0608/18-24-01 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2, 3, 4-osobowy, aneks kuchenny i 
ogródek z grillem, cena od 20-25 zł/osobę/dobę. Kołobrzeg, 
tel. 094/351-68-87 po godz. 16
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w Mielnie, 100 m od morza, od 
01.06-31.08, cena - 25 zł/osobę/dobę. Mielno, tel. 094/ 
316-61-23
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z łazienką, przybudówka, osobne 
wejście, 30 km od Wrocławia, 20 od Milicza, cisza, las, par
king, możliwość wyżywienia - 20 zł/osobę/dobę. Wrocław, tel. 
071/315-78-13
DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPA KEMPINGOWA zarejestrowa
na, 4-5-osobowa. 2 sypialnie, kuchnia, lodówka, łazienka, wc, 
ogrzewanie • 55 zł/doba. Gostyń, tel. 0503/80-73-98 - 
HISZPANIA - ATRAKCYJNE WCZASY NA COSTA BRAVA , 
500 m do morza, w cenie 40-50 zł/doba/osoba. Wrocław, tel. 
0501/34-15-15 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - AC0222 www.autogielda.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 kon
ferencyjne na 100 osób, wyposażone w AV, parking moni
torowany, www.azoty.ta.pl. tel. 059/814-40-84,814-68-95 
99000001

KOLONIE NAD MORZEM dla harcerzy, parafii, szkól, 50 m od 
morza, w Unieściu koło Mielna, wojskowy, wzorowo zorgani
zowany wypoczynek, namioty 5-7-osobowe, sale 5-7-osobo- 
we, internat, indywidualnie, z wyżywieniem lub same noclegi, 
cena od 9-45 zł/osobo/doba. Kołobrzeg, tel. 094/352-52-22 
KOLONIE, OBOZY Ustka, Jastrzębia Góra, Bieszczady, Wio
chy, Chorwacja, od 590 zł, raty. Kąty Wrocł., teł. 071/316-77-72, 
0601/71-89-58
KOŁOBRZEG wczasy, kwatery prywatne, obiady domowe, cena 
wraz z obiadem, cena 39 zł/osobodzień, dla dzieci zniżka. Ko
łobrzeg, tel. 094/354-63-03 ...
O ŁAGÓW LUBUSKI - WCZASY - WEEKENDY - BI- 

WAKI -. Łagów Lubuski, tel. 0602/48-06-85 
87020131

O ŁEBA • komfortowy domek letniskowy, osobna 
działka, 10 minut drogi od morza., tel. 071/
345-75-24, 0607/54-49-88 85001781

•  NIECHORZE 15 m od morza, hotel, pensjonat, domki kem
pingowe, pokoje z łazienkami, TV, lodówką, restauracja 
na miejscu, w domkach aneks kuchenny i łazienka, moż
liwość przyjazdu z psem, www.lewgoland.itn.pl. Rewal, 
tel. 091/386-33-75, 386-32-39 99000001

•  PAŁAC GRYŹYNA woj. lubuskie, położony w zabytkowym 
parku, w dużym kompleksie leśnym, w pobliżu jezioro, 
stadnina koni, pokoje z łazienkami, sala kominkowa, sau
na, miejsce na ognisko, lasy pełne grzybów, cisza, spo
kój, oferujemy całodzienne wyżywienie, tel. 091/
386-33-75,068/391-50-34 99000001

POKOJE GOŚCINNE w Polanicy Zdroju, aneks kuchenny, peł
ne wyposażenie, kuchenka mikrofalowa, RTV, oddzielne wej
ście, ogród z kominkiem, pasaż, parking, cisza, spokój - 25 zł. 
Polanica Zdrój. tel. 074/868-18-74,0604/66-85-42 .
•  REWAL OŚRODEK DOMKÓW KEMPINGOWYCH .KA

SIA* unikalne położenie na wysokim klifie (9 m). domki z 
łazienkami, możliwość wyżywienia, świetlica, 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, po
koje z łazienkami, możliwość wyżywienia, pomyśl o wa
kacjach, tel. 075/717-27-00 99000001

URLOP U RYBAKA pokoje gościnne 3-i 4- ŝobowe, łazienka, 
aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem, wspaniałe miejsce 
w parku krajobrazowym, wśród lasów i jezior, możliwość gril- 
lowania, suszenia grzybów, jazdy rowerami - 25 zł/osobO/doba. 
Trzciel, tel. 095/743-13-94
-WCZASY weekendy, w domkach drewnianych, pod lasem, 2 
km od zalewu Kobyla Góra, - 50 zł/doba. Oleśnica, tel. 071/
314-25-32 lub Ligota, 062/731-65-38 
WCZASY na Podkarpaciu, góry, lasy, rzeka Raba, blisko do 
Zakopanego, możliwość korzystania z kuchni, pokoje 4-oso
bowe, cena -10 zł/osobę/dobę. Oleśnica, tel. 071/314-28-56 
WCZASY obiekt wojskowy, wypoczynek indywidualny i zbioro
wy (kolonie, obozy), ceny w zależności od rodzaju świadcze
nia, b. dobre jedzenie, wysoki standard, Szklarska Poręba, ceny 
od 40 zł/dobę. Szklarska Poręba, tel. 075/717-20-21, 0605/
08-39-24
WCZASY - okolice Lidzborka Warmińskiego, domek z wygo
dami, nad jeziorem, w lesie, sierpień, cena - 75 zl/doba, wrze
sień - 50 zł/doba. Wrocław, teł. 071/355-34-84 po godz. 18, 
0603/56-95-35
WCZASY NAD MORZEM Chlapowo-Władysławowo, nocleg od
20-22 zł. Chlapowo, tel. 058/674r23-82 
WCZASY NAD MORZEM w Kołobrzegu, sale na 6-8 osób, peł
ne wyżywienie (3 posiłki) + zakwaterowanie - 42 zł/doba od 
osoby. Kołobrzeg, tel. 0601/58-23-11 
WCZASY NAD MORZEM w Kołobrzegu, 50 m od morza, w 
Unieściu k. Mielna, 200 m od morza, indywidualnie lub zbioro
wo - 40 zł/osobę/dobę. Kołobrzeg, tel. 094/348-19-50, 094/
352-95-22,0601/58-23-11
WCZASY NAD MORZEM obiekty wojskowe, wypoczynek in
dywidualny i zbiorowy (kolonie, obozy), w Kołobrzegu, 50 m 
od morza, w Unieściu k. Mielna, 200 m od morza, wszystkie 
świadczenia, całodzienne wyżywienie i noclegi, w namiocie woj
skowym - 40 zł/dobę, internat, pokoje 2/4-os - 45 zł/dobę, sale 
6/8-os. -42 zł/dobę, hotel - 75 zł. Kołobrzeg, tel. 094/352-95-22, 
0601/58-23-11,0604/18-75-71
WCZASY NAD MORZEM w Kołobrzegu, 500 m od portu jach
towego, nie krępujące pokoje, aneks kuchenny, dobre warun
ki, ceny 25-30 zl/dobę. Kołobrzeg, tel. 094/352-50-84 
WCZASY NAD MORZEM w Grzybowie k. Kołobrzegu, 200 m 
od morza, wysoki standard, pensjonat, ceny 30r40 zł/dobę. Ko
łobrzeg, tel. 094/358-11-04
WCZASY NAD MORZEM czysta plaża, pokoje, kempingi, wy
żywienie, cena od 20 zł. Mielonko, tel. 094/318-92-63 
WCZASY NAD MORZEM 500 m od morza, na działce ogrodo
wej, WC, łazienka, kuchnia, TV, radio, grill, możliwość rozbi
cia namiotu, parking, cena 25 zł/osoba/doba. Międzyzdroje, tel. 
091/328-04-20,0604/69-65-84
WCZASY NAD MORZEM wojskowe pole namiotowe w miej
scowości Unieście k. Mielna, wszystkie świadczenia • 40 zł/ 
doba od osoby. Unieście, tel. 094/348-19-50 
WCZASY NAD MORZEM k. Jastrzębiej Góry, blisko las, rze
ka, dużo zieleni, dom wolno stojący, kuchnia do dyspozycji • 
18 zł/osoba. Jastrzębia Góra, tel. 058/673-83-67 
WOLNE MIEJSCA w samochodzie, dla 3 osób, w stronę Dort
mundu. Dzierżoniów, tel. 074/831 -79-62 
WOLNE MIEJSCA W SAMOCHODZIE na wyjazd do Niemiec, 
na 12 maja, trasa Manheim, Stuttgart. Jawor, tel. 0602/30-44-26 
WOLNE MIEJSCA W SAMOCHODZIE do Norymbergi, dla 3 
osflb, z bagażami, w dniu 18.05.2001 r. Wrocław, tel. 071/ 
372-52-48

WOLNE MIEJSCA W SAMOCHODZIE okolice Frankfurtu nad 
Menem, 18-20.05.2001 r. Wrocław, tel. 071/339-84-54, 0601/ 
79-08-13
•  WRATISLAVIA TRAVEL poleca wczasy nad polskim mo

rzem, kempingi, pensjonaty, pomocyjne ceny i atrakcyjne 
miejscowości, zapraszamy do biura, wratislaviatra- 
vel@poczta.onet.pl. ,WRATISLAVIA TRAVEL’ , Wrocław, 
ul. Gwarną 21, tel. 071/789-90-09 99000001 

WYPOCZYNEK W KOŁOBRZEGU wzorowo zorganizowany, 
50 m od morza, szkoły, harcerze, parafie, namioty 5 • 7-osobo- 
we - 40 zł/os., sale 5 - 7-osobowe - 42 zł/os., internat 2 - 4-oso
bowy • 45 zł/os., kompletne świadczenia lub częściowe (cało
dzienne wyżywienie + nocleg), niższe ceny. Kołobrzeg, tel. 094/
352-95-22,0601/58-23-12

N A U K A  
I PR ACA

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

0  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 prod. polskiej, network. Wro
cław, tel. 071/342-04-64
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW AVON. Legnica, tel. 076/
819-19-36,0606/13-79-22
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW konsultant firmy Herbalife 
przeszkoli i zatrudni. Wałbrzych, tel. 0606/90-22-53 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW w polskiej firmie kosmetycz
nej, sprzedaż pozasklepowa. Wrocław, tel. 0603/53-12-25 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW dla konsultantów. Warsza
wa, tel. 0502/95-88-30
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW, dla akwizytorów, agentów 
ubezpieczeniowych, konsultantek Avon, sprzedaż kosmetyków
1 budowanie własnego zespołu sprzedawców, Oleśnica - 071/
314-82-08, Jelenia Góra - 075/718-30-47, Bolesławiec - 075/ 
734-61-21 po g.14, Wołów - 0605-39-81-53. Wrocław, tel. 0607/
53-75-56,341-02-76,0502/59-82-87
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME, wysokie zarob
ki, chcesz dorobić, tel. 0605/09-56-68 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME . Wrocław, tel. 
328-73-89,0602/59-95-34
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME wysokie zarob
ki. Wrocław, tel. 372-85-62,0502/07-51-87 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME Chcesz dorobić? 
Znajdziesz kilka godzin tygodniowo? Prezenty przez 4 mies. 
tel. 0502/99-50-54
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME. Bielany Wro
cławskie. tel. 071/784-84-95,071/311-13-03 wewn. 348 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME wprowadzę do 
firmy. Bolesławiec, tel. 075/644-10-10 po godz. 15 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME kosmetyki 30 % 
taniej dla siebie, kupuj, sprzedawaj, zarabiaj, prezenty przez 4 
miesiące. Polkowice, tel. 0603/80-51-81,0605/67-97-33,0605/
67-68-00
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME lubisz kosmen- 
tyki? kupuj je 30 % taniej, prezenty przez 4 miesiące, nie trać 
okazji I. Wrocław, tel. 0605/67-97-33, 0605/67-68-00, 071/
353-03-28
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME możliwość zbu
dowania własnego biznesu, kosmetyki 30 % taniej, prezenty 
przez 4 miesiące. Wrocław, tel. 071/368-75-05,0607/62-07-28, 
0605/67-97-33
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME taniej o 30%, za
plata do 21 dni, szkolenia kosmetyczne, makijaże, prezenty 
przez 4 mies. Wrocław, tel. 0502/99̂ -50-54 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME prezenty przez 
4 miesiące, szansa zbudowania własnego biznesu, marża 30% 
+ rabaty. Wrocław, tel. 0607/62-07-28,0603/45-38-50 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME zamawiasz ko
smetyki przez 4 miesiące otrzymujesz 4 prezenty, woj. lubu
skie i dolnośląskie. Zielona Góra, tel. 068/382-59-76, 0608/
11-77-93
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME 4 prezenty, lu
buskie, dblnośląskie. Zielona Góra, tel. 068/352-43-92, 071/
360-42-81,0601/49-55-41
0  FIRMA płaci do 3.000 zł za umieszczenie rekla

my na samochodzie, domu, działce. Zgłoszenia 
„VEIN-INT” , Wrocław, te l. 071/355-58-21 
01023991

FIRMA INTERNETOWA zatrudni telemarketerów z Wrocławia
1 okolic, praca w domu. Wrocław, tel. 780-42-02 w godz. 14-16 
FIRMA INTERNETOWA zatrudni przedstawicieli handlowych 
z Wrocławia i okolic, wynagrodzenie prowizyjne. Wrocław, tel.
780-42-02 w godz. 14-16
O  FIRMA „AUTO PATROL” zatrudni mechanika sa

mochodowego, wymagany staż i samodzielność. 
Wrocław, ul. Chorwacka 41, tel. 071/325-50-20 
wewn. 19 01026231

0  FOTO I VIDEO PRODUCENT „FOTO MAX" ogła
sza nabór na przegląd dziewczyn, chcących po
zować do zdjęć o tematyce erotycznej. Zgłosze
nia telefoniczne., tel. 0604/98-28-07 01026211

HURTOWNIA WIELOBRANŻOWA ZATRUDNI 5 osób. dyspo- 
zycyjnych, z samochodem osobowym, wysokie zarobki. Lubin, 
tel. 076/847-84-89
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO cena 20 zł/godz. (lekcje
2-godzinne). Wrocław, tel. 0503/98-52-16 
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO udziela nauczycielka, 
przygotowanie do egzaminów, konwersacje, tłumaczenia, • 30 
zł. Wrocław, tel. 0603/32-40-28
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO w domu, na Popowicach, 
dla początkujących, średnio zaawansowanych, dzieci, doro
słych - 20 zł/godz. Wrocław, tel. 071/781-86-69,0607/70-60-08 
KOREPETYCJE Z CHEMII - 20 zł/godz. Wrocław, tel. 0608/
01-44-63
KOREPETYCJE Z CHEMII udziela studentka -18 zł/godz. Wro
cław. tel. 0608/02-31-20,071/328-31-59 wewn. 263, Jola 
KOREPETYCJE Z CHEMII profesjonalnie, teoria ♦ zadania, 
przygotowanie do egzaminu na uczelnie wyższe, cena 40-50 
zł/godz. Wrociaw, tel. 0608/53-98-90 
KOREPETYCJE Z CHEMII zakres gimnazjum i szkoły śred
niej - 20 zł/godz. Wrocław, tel. 071/341-21-14 
KOREPETYCJE Z CHEMII biologii, studentka, cena- 20 zl/ 
godz. Wrocław, tel. 071/351-44-51 
KOREPETYCJE Z FRANCUSKIEGO • 25 zł/godz. Wrocław, 
tel. 359-05-53
KOREPETYCJE Z FRANCUSKIEGO studentka IV roku filolo
gii romańskiej, nauczanie podstaw, przygotowanie do matury, 
konwersacje, tłumaczenia. Wrocław, tel. 0606/90-19-81 
KOREPETYCJE Z INFORMATYKI - 20 zł/godz, pisanie pro
gramów (Delphi, Pascal, C++, Visual Basic), tworzenie stron 
WWW. Lubin, tel. 0604/99-65-35 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI dojazd do ucznia -15 zł/ 
godz. Legnica, tel. 076/854-37-89 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI zakres szkoły podstawowej
1 gimnazjum, pomoc z rozriązywaniu zadań, możliwość dojaz
du na terenie Wrocławia i Oleśnicy, cena • od 20 zł/60 min. 
Oleśnica, tel. 071/398-51-61,0603/03-68-42 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI cena 20 zł/60 minut. Wro
cław, tel. 373-36-87
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI, fizyki, chemii • gimnazjum,

szkoła średnia, z dojazdem -15 zł/godz. Wrocław, tel. 0602/ 
15-04-39
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI dla dzieci, młodzieży, doro
słych, studentka, -16 zł. Wrocław, tel. 071/344-38-08 ' 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI udziela student V roku ma
tematyki -18 zl/h. Wrocław, tel. 0608/04-79-94 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI. Wrocław, tel. 361-67-99 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI 15 zł/godz. Wrocław, tel. 
341-02-99
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI mgr ekonomii, dyplomowa
ny pracownik bankowy • 20 zł/h. Wrocław, tel. 071/364-42-42 
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO oraz tłumaczenia, również 
techniczne, ew. wyjazd (paszport niemiecki) • 15 zł/h. Wrocław, 
tel. 071/348-14-04
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO - konwersacje, przygoto
wanie do matury, z dojazdem • 15 zł/godz. Wrocław, tel. 0602/ 
15-04-39
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO • 20 zł/60 min. Wrocław, 
tel. 357-82-43
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO - 20 zł/godz. Wrocław, teł. 
0601/08-42-87
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO 20 zł/60 min. Wrocław, tel.
339-16-59
KOREPETYCJE Z POLSKIEGO skuteczńe, przygotowanie do 
wszystkich egzaminów, prace pisemne - 25 zł/godz. (zegaro
wa). Wrocław, tel. 071/373-21-98 
KOREPETYCJE Z POLSKIEGO przygotowanie do egzaminów, 
- 25 zł/godz., wypracowania. - 10 zl/A4. Wrocław, tel. 071/
353-77-69
KOREPETYCJE Z RACHUNKOWOŚCI - 30 zł/45 min. Wro
cław, tel. 0602/85-79-30
KOREPETYCJE Z J. NIEMIECKIEGO - 20 zł/60 min. Wrocław, 
tel. 0601/08-42-87
O  MILIONER pomóż swemu szczęściu, zostań mi

lionerem, rewelacyjna książka, 120 systemów 
DUtEGO LOTKA, każdy system to gwarancja wy
granej, systemy od 7 do 40 liczb (zastosowanie 
MULTI-LOTEK) - 40 zł ♦ koszt wysyłki. Wrocław, 
tel. 071/372-64-49 02019461

PODEJMĘ PRACĘ NA PRZYJĘCIACH zabawach, jako mu
zycy, 5 osób z doświadczeniem. Legnica, tel. 076/866-85-63 
do godz. 15,076/856-41-94 po godz. 15 
POSIADAM SAMOCHÓD osobowy Opel Astra II combi, ocze
kuję propozycji. Wrocław, tel. 328-10-42 
POSZUKUJEMY PRACY - kilkoro studentów (kierunku budow
nictwa) szuka pracy w branży lub rolnictwie za granicą. Wro
cław. tel. 071/310-22-48.0605/12-65-26 
POSZUKUJEMY PRACY W NIEMCZECH od zaraz, praktyka 
na zachodzie, znajomość j. niemieckiego, prace ogólnobudow
lane, inst. elektryczne, glazura, malowanie, tapetowanie, so
lidni. bez nałogów, po mies. pracy damy prowizję. Wrocław, 
tel. 341-34-62
POSZUKUJĘ OSOBY do współpracy, z miedzynaradową fir
mą. Jelenia Góra, tel. 0502/20-59-78 
POSZUKUJĘ WSPÓŁPRACOWNIKÓW w sektorze ubezpie
czeń, różne stanowiska, teren Dolnego śląska. Wrocław, tel. 
0501/40-33-62
POSZUKUJĘ WSPÓŁPRACOWNIKÓW przy udzielaniu kre
dytów. Wrocław, tel. 071/327-78-51, 326-20-01 wieczorem 
POSZUKUJĘ PRAC OGÓLNOBUDOWLANYCH wykończenio
wych. Wrocław, tel.*0604/61-75-55,071/341-83-92 
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, 27 lat, wykszt. średnie, ure
gulowany stosunek do służby wojskowej, bez nałogów, prawo

a /  UrUMufj
Pracowałeś w 

RFN lub Holandii
Odbierz swój podatek!!!
W szystkie formalności załatwiamy 

również korespondencyjnie 
Agent-Tour Wrocław, tel. 071/339-23-80

jazdy kat. B (w trakcie C). świadectwo kwalifik. na przewóz 
osób, duże doświadczenie w prowadzeniu busów po całej Pol
sce., tel. 0607/22-83-85
POSZUKUJĘ PRACY w pensjonacie, hotelu, osoba samotna, 
uczciwa, bez nałogów, jako pomoc kuchenna, prace gospodar
cze, z możliwością kwaterunku, na pełny etat, woj. dolnoślą
skie. tel. 0607/71-45-43
POSZUKUJĘ PRACY 35 lat. może być w rolnictwie, tel. 0502/
64-09-37
POSZUKUJĘ PRACY na terenie pow. Oleśnica jako kierowca 
lub przedstawiciel handlowy. Bierutów, tel 071/325-65-48 
POSZUKUJĘ PRACY zdolny, bez nałogów, wykształcenie śred
nie, prawo jazdy. Dobroszyce, tel. 071/314-18-94 
POSZUKUJĘ PRACY stałej, uczciwej, posiadam uprawnienia 
na wózki widłowe, operator suwnicy, prawo jazdy kat. B, pra
cowałem jako palacz i strażnik przemysłowy, tylko poważne 
oferty. Herby, tel. 034/357-48-18 
POSZUKUJĘ PRACY posiadam Forda Mondeo kombi, 1.8 TDi, 
1998 r.. oczekuję propozycji, możliwa faktura VAT. Kłodzko, 
tel. 0603/52-08-15
POSZUKUJĘ PRACY posiadam samochód osobowy oraz dużą 
przyczepkę. Legnica, tel. 076/721-56-31 
POSZUKUJĘ PRACY - 21 lat, wykszt. średnie, prawo jazdy, 
dyspozycyjny, komunikatywny, uczciwy, bez nałogów, chętnie 
w zawodzie (lakiernik samochodowy). Lubin, tel. 0607/38-57-58, 
076/749-08-77
POSZUKUJĘ PRACY laśnik, 27 lat, uprawnienia na pilarki spa
linowe, paszport, prawo jazdy kat. ABCET, świadectwo kwali
fikacji, uprawnienia na HDS, w kraju lub za granicą. Lubin, tel. 
0604/70-61-03
POSZUKUJĘ PRACY ochraniarze z licencją 1 i 2 stopnia po
szukują pracy jako ochrona osobista, kierowca, ochrona pose
sji. Lubin, tel. 0503/04-81-09
POSZUKUJĘ PRACY - 21 lat, wykszt. średnie, prawo jazdy, 
dyspozycyjny, komunikatywny, uczciwy, bez nałogów, chętnie 
w zawodzie (lakiernik samochodowy). Lubin, tel. 0607/38-57-58 
POSZUKUJĘ PRACY rencista,-42 lata, nowy samochód, peł
na dyspozycyjność, wszelkie propozycje oprócz akwizycji. Lu
bin, tel. 0607/42-25-84
POSZUKUJĘ PRACY w branży ogólnobudowlanej. Luczyna, 
tel. 071/314-84-71
POSZUKUJĘ PRACY stałej lub dorywczej, 30 lat, prawo jaz
dy; samochód, uczciwy, lojalny, nie karany, bez nałogów i zo
bowiązań, zdrowy, dyspozycyjny. Oborniki Śląskie, tel. 071/
310-35-76,0503/32-24-46
POSZUKUJĘ PRACY • 29 lat, technik samochodowy, po woj
sku. Oleśnica, tel. 071/314-92-81 
POSZUKUJĘ PRACY grupa budowlana z Ukrainy, znajomość 
wszelkich robót budowalnych. Osetno, tel. 065/543-35-93 
POSZUKUJĘ PRACY kawaler, wiek 26 lat, samochód. Strzel
ce Opolskie, tel. 077/440-01-71,0605/53-49-75 
POSZUKUJĘ PRACY może być chałupnictwo, zaopiekuję się 
dziećmi lub starszymi osobami. Ścinawa, tel. 0609/16-37-03 
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna 27 lat, wykształcenie śred
nie techniczne, znajomość komputera, dyspozycyjny. Środa 
Śląska, tel. 071/317-57-87,0609/49-96-27 
POSZUKUJĘ PRACY, dwóch fachowców z dziedziny budow
nictwa, znajomość remontów i budowy domów oraz nadzoru 
budowlanego, w Świdnicy i okolicach. Świdnica, tel. 074/
852-41-88
POSZUKUJĘ PRACY studentka, b. dobra znajomość j. angiel
skiego, 2 lata nauki w Anglii, komputer, grafika, internet, pr. 
jazdy kat B. Toruń. tel. 056/659-18-28 ^
POSZUKUJĘ PRACY technik budowlany, uprawnienia, długo
letnia praktyka. Trzebnica, tel. 071/387-00-94 
POSZUKUJĘ PRACY prowadzenie biura lub sekretariatu, jęz. 
hiszpański, podstawy księgowości, biegła obsługa komputera; 
tylko poważne ofertyJ/Wocław, tel. 0602/73-92-99 
POSZUKUJĘ PRACY wykszt. wyższe, komputer, j. niemiecki, 
wiek 31 lat. dyspozycyjna, solidna. Tylko poważne oferty. Wro
cław, tel. 071/785-96-69
POSZUKUJĘ PRACY montaż okien, drzwi, malowanie, gła
dzie, ocieplanie, prawo jazdy kat. AT. Wrocław, tel. 329-21-98 
POSZUKUJĘ PRACY w biurze, młoda, 22 lata. 2 lata praktyki

lub w administracji, albo jako fakturzystka. Wrocław, tel. 0502/ 
33-35-10
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna lat 22, po szkole zawodo
wej, uregulowany stosunek do służby wojskowej, obsługa kom
putera, praktyka jako sprzedawca-kasjer oraz przy montażu 
drzwi. Wrocław, tel. 0608/27-15-51 
POSZUKUJĘ PRACY lakiernik, ogólny staż 10 lat pracy, upraw
nienia na wózki akumulatorowe i suwnice 3 poziomu. Wrocław, 
tel.322-18-41 16-20
POSZUKUJĘ PRACY młoda, 24 letnia, ambitna, uczciwa, 
sprzątanie w biurach lub podobna na 4 godziny dziennie. Wro
cław, tel. 0600/25-05-37
POSZUKUJĘ PRACY absolwent PWR (wydziału mechanicz- 
no-energetycznego). Wrocław, tel. 071/353-45-05 
POSZUKUJĘ PRACY ślusarz, tokarz, prawo jazdy kat. B, może 
być ogólnobudowlana, chętnie za granicą. Wrocław, tel. 071/ 
341-52-14
POSZUKUJĘ PRACY • plastyczka, projektantka, po szkole, z 
doświadczeniem • na stałe lub zlecenie. Wrocław, tel. 071/
325-99-28
POSZUKUJĘ PRACY młoda, 25 lat, może być sprzątanie biur 
w czasie remontów i po remontach, sprzątanie mieszkań. Wro
cław, tel. 0603/44-02-02 po godz. 21 
POSZUKUJĘ PRACY • posiadam prawo jazdy kat. B, C, upraw
nienia na dźwigi stacjonarne i inne, 25 lat, uregulowany stosu
nek do służby wojskowej, paszport niemiecki lub pracy w USA. 
Wrocław, tel. 0606/14-29-51
POSZUKUJĘ PRACY jako murarz, tynkarz, glazurnik, znajo
mość montażu płyt g-k, malowania. Wrocław, tel. 0608/09-32-19 
POSZUKUJĘ PRACY kobieta, wiek 32 lata, wykszt. średnie, 
pełna dyspozycyjność, dobra znajomość obsługi komputera, 
urządzeń biurowych, kasa fiskalna, doświadczenie w handlu, 
uczciwa. Wrocław, tel. 071/329-12-75 
POSZUKUJĘ PRACY wykszt. wyższe, wiek 40 lat, mężczy
zna, znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych, wła
sny samochód, uczciwy. Wrocław, tel. 0607/70-60-08 
POSZUKUJĘ PRACY monter płyt GK, prace wykończeniowe. 
Wrocław, tel. 0502/99-18-22
POSZUKUJĘ PRACY posiadam świadectwo ukończenia kur
su obsługi kas fiskalnych, może być sprzątanie. Wrocław, tel. 
071/341-45-51 ,
POSZUKUJĘ PRACY - pan 28 lat, dyspozycyjny, prawo jazdy 
kat. B, uprawnienia na wózki widłowe, znajomość obsługi kom
putera, staż na magazynie 5 lat. Wrocław, tel. 071/322-55-28, 
0501/32-18-78
POSZUKUJĘ PRACY jako dekarz, blacharz, z długoletnią prak
tyką. Wrocław, tel. 071/788-94-39 
POSZUKUJĘ PRACY kierowca z samochodem Star wywrotka 
(8 ton). Wrocław, tel. 326-14-48,0502/91-53-09 
POSZUKUJĘ PRACY jako pomocnik na budowie. Ukrainiec. 
Wrocław, tel. 0608/11-95-86
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, wykszt. średnie, prawo jaz
dy, paszport, obsługa komputera i kasy fiskalnej. Wrocław, tel. 
0601/16-78-57
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, 27 lat, wykształcenie śred
nie techniczne, doświadczenie w branży motoryzacyjnej, pra
wo jazdy kat. B. znajomość obsługi komputera. Wrocław, tel. 
071/361-79-51,0501/50-73-09
POSZUKUJĘ PRACY doświadczony zaopatrzeniowiec i admi
nistrator, posiadam samochód. Wrocław, tel, 071/348-50-06, 
0601/76-37-32
POSZUKUJĘ PRACY oprawa muzyczna imprez rodzinnych i 
okolicznościowych. Wrocław, tel. 0601/76-02-23 
POSZUKUJĘ PRACY .złota rączka*, konserwator, wykszt. 
średnie, wiek 40 lat, wszystkie instalacje, glazura, gładzie, 
regipsy, praktyka w Niemczech, pełna dyspozycyjność, posia
dam samochód. Wrocław, tel. 071/789-18-63 
POSZUKUJĘ PRACY przy malowaniu, montażu drzwi i okien, 
paneli itp. oraz inne prace wykończeniowe, posiadam narzę
dzia i samochód. Wrocław, tel. 071/346-51-42,0601/55-76-51* 
POSZUKUJĘ PRACY stolarz, praktyka. Wrocław, tel. 071/ 
330-10-58
POSZUKUJĘ PRACY kierowca, prawo jazdy kat. ABCE, świa
dectwo kwalifikacji, operator wózków widłowych, operator ko
parki do 0.8 m3, magazynier. Wrocław, tel. 788-81-65 po 
godz. 15 '
POSZUKUJĘ PRACY prawo jazdy kat. CDE, świadectwo kwa
lifikacji, paszport, dyspozycyjność, doświadczenie. Wrocław, 
tel. 328-07-08
POSZUKUJĘ PRACY emerytka, sprawna fizycznie, w małej 
gastronomii, opieka nad dorosłym lub dzieckiem, sprzątanie, 
na portierni. Wrocław, tel. 346-45-16 
POSZUKUJĘ PRACY posiadam samochód osobowy Ford 
Escort, paszport, dyspozycyjność. Wrocław, tel. 353-40-46 
POSZUKUJĘ PRACY jako pracownik administracyjno-biuro
wy, obsługa komputera i urządzeń biurowych, miła aparycja, 
komunikatywna. Wrocław, tel. 071/321-26-45 po godz. 19,0600/
15-63-79
POSZUKUJĘ PRACY brygada budowlana, klinkier, kominki, 
budowa domu. Wrocław, tel. 0503/84-15-76 
POSZUKUJĘ PRACY prace budowlane. Wrocław, tel. 0604/
44-02-02,071/341-58-09 po godz. 21 
POSZUKUJĘ PRACY dziewczyna, wiek 28 lat, z obywatel
stwem ukraińskim, może być sprzątanie, pomoc domowa. Wro
cław. tel.'0604/44-02-02,071/341-58-09 po godz. 21 
POSZUKUJĘ PRACY kobieta, 44 lata, wykszt. średnie techn., 
chętnie chałupnictwo lub sprzątanie. Wrocław, tel. 071/
353-13-02
POSZUKUJĘ PRACY wiek 23 lata, wykształcenie średnie, po 
wojsku, prawo jazdy kat. BC, doświadczenie w handlu, język 
angielski. Wrocław, tel. 0604/29-19-66 
POSZUKUJĘ PRACY student informatyki, z II grupą inwalidz
ką, na 1/2 etatu, we Wrocławiu. Wrociaw, tel. 0503/97-87-59 
POSZUKUJĘ PRACY solidny, bez nałogów, prawo jazdy kat. 
BCE, świadectwo kwalifikacji, grupa inwalidzka. Wrocław, tel.
354-02-30
POSZUKUJĘ PRACY jako operator koparkoładowarki, upraw
nienia, kierowca kat. B, 33-letni, dyspozycyjny, sam. osobowy, 
możliwość zmiany miejsca zamieszkania. Wrocław, tel. 0503/
71-93-95
POSZUKUJĘ PRACY posiadam uprawnienia do pilotażu po
jazdów wielogabarytowych, profesjonalnie. Wrocław, tel. 0502/
31-65-51
POSZUKUJĘ PRACY prawnik, 44 lata, aplikacja komornicza, 
dyspozycyjny, operatywny, doświadczenie w dziedzinie windy
kacji należności. Wrocław, tel. 071/325-31-50 w godz. 18-21 
POSZUKUJĘ PRACY posiadam samochód towarowo • osobo
wy. zarejestrowana działalność gospodarcza. Wrocław, tel. 071/
363-45-72,0607/38-84-83
POSZUKUJĘ PRACY rencista 40 lat, .złota rączka', prawo jaz
dy kat. B, świadectwo kwalifikacyjne, paszport, książeczka 
zdrowia, uprawnienia spawacza elektr. • gazowe. Wrocław, tel. 

• 0503/74-20-68 po godz. 16 
POSZUKUJĘ PRACY przy remontach budowlanych, pracach 
wykończeniowych, ocieplaniu budynków i mieszkań. Wrocław, 
tel. 071/789*6-20,0503/77-19-05 
POSZUKUJĘ PRACY dla małżeństwa z Ukrainy, mężczyzna 
jako pomocnik na budowie, kobieta jako opiekunka do dziecka 
lub inne. Wrocław, tel. 0608/21-76-02 
POSZUKUJĘ PRACY kasjerka walutowo-złotowa, 25 lat, ob
sługa, komputera, odpowiedzialność. Wrocław, tel. 0502/
97-32-99
POSZUKUJĘ PRACY malowanie, gładzie, glazura, parkiet, hy
draulika, płyty gipsokarton. Wrocław, tel. 0608/88-56-81 
POSZUKUJĘ PRACY jako malarz, monter płyt g-k, szpachlarz, 
znajomość robót w zakresier wykonywania gładzi gipsowych, 
ścianek działowych i sufitów podwieszanych z płyt g-k, monta
żu paneli ściennych i boazerii, kafelkowania oraz innych prac 
wykończeniowych i remontowych. Wrocław, tel. 071/781-94-74, 
0501/93-28-25
POSZUKUJĘ PRACY w zakresie malowania, tapetowania, wy
konywania gładzi gipsowych  ̂ociepleń. Wrocław, tel. 071/ 
338-39-70, 0604/89-26-76
POSZUKUJĘ PRACY brygada budowlana z Lwowa: murowa
nie, tynki, wylewki, regipsy, kafelki, tynki strukturalne itp. Wro
cław, tel. 0603/44-02-02,341-58-09 po godz. 21 
POSZUKUJĘ PRACY 33 lata, wykszt. średnie, samochód kom
bi, telefon kom., działalność gosp., akwizycja wykluczona. Wro
cław. tel. 0601/79-75-37
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, 30 lat, prawo jazdy kat. B, 
doświadczenie w handlu. Wrociaw, tel. 0503/70-76-54 
POSZUKUJĘ PRACY przy remontach mieszkań, znam nast. 
rodzaje prac: glazurę, terakotę, panele, gładzie gipsowe, ma
lowanie, sufity podwieszane, prace hydrauliczne. Wrocław, tel. 
071/322-59̂ 79,0607/82-79-61
POSZUKUJĘ PRACY prace ogólnobudowlane, jakopodwyko-

%

nawca, tanio i solidnie,, obywatel Ukrainy z Tarnopola Wro
cław. tel. 0607/80-37-05
POSZUKUJĘ PRACY inżynier budownictwa,, uprawnienia,^
10-letnie doświadczenie zawodowe, podejmę nadzór nad bu
dową domów jednorodzinnych i innych oraz kosztorysowanie 
dla małych firm budowlanych, własny komputer. Wrocław, tel. 
328-96-48 po godz.17,0601/99-70-35 
POSZUKUJĘ PRACY gipsogładzie, glazura, malowanie, ta
petowanie, sufity podwieszane, solidne wykonanie. Wrocław, 
tel. 071/781-86-86,0503/71-49-29 
POSZUKUJĘ PRACY ślusarz, spawacz elektryczno-gazowy, 
praktyka. Wrocław, tel. 071/336-39-52 
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, 26 łat, wykształcenie śred
nie, prawo jazdy kat. B, komputer. Wrocław, tel. 322-97-47 
POSZUKUJĘ PRACY studentka studium kosmetycznego, 3-let- 
nie doświadczenie jako hostessa, chętnie branża kosmetycz
na, handel, bez akwizycji i sprzedaży bezpośredniej. Wrocław, 
tel. 0601/18-79-11.
POSZUKUJĘ PRACY studentka marketingu (zaoczne), 3 lala 
doświadczenia na stanowisku specjalisty ds. sprzedaży w tel. 
komórkowej. Wrocław, tel. 0601/05-56-02 
POSZUKUJĘ PRACY we Wrocławiu, specjalista do spraw cel
nych, bardzo dobra znajomość procedury uproszczonej i ob
sługi komputera. Wrocław, tel. 0602/62-25-33 
POSZUKUJĘ PRACY młody, po szkole mechanicznej, prawo 
jazdy kat. B+E, własny samochód dostawczy i osobowy. Wro
cław, tel. 071/348-44-90,0501/80-18-45 
POSZUKUJĘ PRACY w branży budowlanej. Wrocław, tel. 
361-79-83 w godz. 14-16
POSZUKUJĘ PRACY ustawianie nagrobków, remonty grobów. 
Wrocław, tel. 361-79-83 w godz. 14-16 
POSZUKUJĘ PRACY magister analityki medycznej. Wrocław, 
tel. 322-78-28 w godz. 8-10
POSZUKUJĘ PRACY młoda kobieta, wykształcenie średnie, 
matura, podstawy komputera, kurs .Obsługa biura malej fir
my*, chętnie biurowej. Wrocław, tel. 0503/58-27-70 
POSZUKUJĘ PRACY serwisant sprzętu komputerowego. Wro
cław, tel. 317-85-54
POSZUKUJĘ PRACY mechanik samochodowy, 21 lat, uczę 
się, pracowałem już w zawodzie, inne propozycje. Wrocław, 
tel. 0600/26-59-03
POSZUKUJĘ PRACY rencista 40 lat, prawo jazdy kat. BC, 
świadectwo kwalifikacji, 28 lat praktyki, bez nałogów. Wrocław, 
tel. 071/344-12-48
POSZUKUJĘ PRACY BIUROWEJ wykształcenie ekonomicz
ne (licencjat), roczny staż, znajomość komputera, dyspozycyjni 
ność. Wrocław, tel. 071/336-93-96 
POSZUKUJĘ PRACY BIUROWEJ kobieta 23-łetnia, j. angiel
ski, obsługa komputera, staż 2-letni jako sekretarka. Wrocław, 
tel. 071/341-66-87
POSZUKUJĘ PRACY BIUROWEJ na 1/2 etatu, znajomość ob
sługi komputera. Wrocław, tel. 071/784-35-31 
POSZUKUJĘ PRACY BIUROWEJ młoda, dyspozycyjna, bez 
nałogów, wykszt. wyższe, kurs sekretarki • asystentki, kompu
ter, prawo jazdy. Wrocław, tel. 071/353-24-47,0608/11-14-23 
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ matka z dwójką dzie
ci, również zlecenia na telefon, pełna dyspozycyjność., tel. 074/ 
815-58-48
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ drobne szycie lub inne 
propozycje, tylko poważne oferty. Dzierżoniów, tel. 074/ 
831-28-98
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ oprócz szycia, u sie
bie w domu, kobieta, 47 lat, uprawnienia gastronomiczne, pra
codawca zwolniony z opłat ZUS, tylko poważne oferty, bez po
brań. Parchów, tel. 076/817-40-80 
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ. Wrocław, teł. 071/
784-35-31
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ oprócz szycia, może 
być na komputerze. Wrocław, tel. 0603/53-12-25 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ jako ślusarz, posiadam 
własny warsztat, mogę wykonać np. elementy ogrodzeń. Rę- 
ków, gm. Sobótka, tel. 0602/79-66r23 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ student politechniki. 
Ścinawa, tel. 0603/10-64-63
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ obcokrajowiec, projek
ty stron www, po niem. i angielsku. Wrocław, tel. 071/321-52-77 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ do wykonania w domu, 
jako mechanik precyzyjny, ślusarz, posiadam lokal i samochód 
osobowy. Wrocław, tel. 071/348-76-83; 0608/59-15-61 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ jako pomoc księgowej, 
praca komputerowa. Wrocław, tel. 071/342-04-64 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ pomoc księgowej, na 
komputerze, ukończony kurs księgowości. Wrocław, tel. 0603/
53-12-25
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ kierowca Pogotowia^ 
tunkowego, 25 lat pracy, prawo jazdy kat. BCD, praca zmiano
wa. Wrocław, tel. 071/338-07-42
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ jako kierowca osobisty, 
kurier, itp., prawo jazdy kat. A, B, C, E. Wrocław, tel. 0605/
38-95-17.0604/87-27-96
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ znam następujące ro
dzaje prac: budowlane, ocieplanie, tynki strukturalne, gładzie, 
malowanie, układanie glazury, itp. Wrocław, tel. 0605/38-95-17, 
0604/87-27-96
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ jako hydraulik, własny 
transport, umowa-zlecenie lub inna forma. Wrocław, tel.
355-11-62,0607/23-45-75
POSZUKUJĘ PRACY DOOATKOWEJ 34 lata, mistrz sieci 
wodno-kanalizacyjnej, nadzór, własny samochód osobowy. Wro
cław, tel. 071/359-37-77 po godz. 16 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ rencista posiadający 
podstawowe wiadomości w zakresie budownictwa, solidny, peł
na dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B. Wrocław, tel. 071/
325-94-24
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ADMINISTRATOR i konserwator 
ośrodka wypoczynkowego, pensjonatu. Oleśnica, tel. 0601/
05-43-95
POSZUKUJĘ PRACY JAKO BRUKARZ malarz i glazurnik. 
Wrocław, tel. 0501/44-85-76,071/354,02-91 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ELEKTRONIK młody, 21-letni 
mężczyzna, znajomość obsługi komputera, praktyka w monta
żu i serwisie. Wrocław, tel. 0504/93-38-68 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO FAKTURZYSTKA. Wrocław, tel. 
328-94-66
POSZUKUJĘ PRACY JAKO HOSTESSA na targach, bankie
tach, imprezach okolicznościowych, młoda dziewczyna o miłej 
aparycji. Wrocław, tel. 0502/33-68-67 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO INFORMATYK w firmie o profilu 
motoryzacyjnym, innym. tel. 0602/12-05-73 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO INSPEKTOR BHP I PPOŻ lub 
elektromechanik/elektromonter. Wrociaw, tel. 071/346-69-05 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO INWESTOR ZASTĘPCZY £ £  
projektowaniu, uzgodnieniach w budownictwie, nadzorze, ity- 
konawstwie. Lubin, tel. 076/841-22-41 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA stałej lub dodatko
wej, 29 lat, kat. A, B, C, T, świadectwo kwalfikacji, paszport, 
zawód wyuczony mechanik, doświadczenie na trasach krajo
wych i na wywrotkach. Jelcz-Laskowice, tel. 0608/23-71-10 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. AB
CET, świadectwo kwalifikacji, paszport, uprawnienia na HDS, 
praktyka, leśnik, 26 lat. Lubin, tel. 0604/70-61-03 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA doświadczony, ren
cista, prawo jazdy kat. ABCDET, posiadam samochód. Lubin, 
tel. 076/844-64-29
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. 
'ABCE, świadectwo kwalifikacji, paszport. ADR + cysterny, dys
pozycyjność, wiek 32 lata. Łagiewniki, tel. 071/390-76-88 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. BCE, z dużym 
stażem. Paczków, tel. 077/431-69-77 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. ABCE, 55-łetni, 
świadectwo kwalifikacji, doświadczenie, dyspozycyjność, sa
mochód osobowy. Wrocław, tel. 071/372-16-23.0606/73-24-56 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kategoria A. B, C,
D, E. świadectwo kwalifikacji, 45 lat. Wrocław, tel. 071/ 
341-28-01,0502/31-64-24
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA wiek 34 lata, upraw
nienia na wózki widłowe, paszport. Wrocław, tel. 0503/94-36-85 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA 41 lat, prawo jazdy 
kat. A, B, C, O, E, paszport, świadectwo kwalifikacji. Wrocław, 
tel. 071/34.1-45-51
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. A,
B, C, D, T, rencista. 50 lat. Wrocław, tel. 071/311-21-37,060?'
52-77-42 'JS*
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA lub kurier, trasy mię
dzynarodowe, Niemcy, Holandia, prawo jazdy kat. BCDE, pasz
port UE. Wrocław, tel. 071/321-52-77.
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POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA rencista, sprawny 
fizyznie. prawo jazdy kal. BCDE, świadectwo kwalifikacji, ksią- 
żeczka zdrowia, duże doświadczenie i praktyka w zawodzie, 

W* dyspozycyjny całą dobę, bez nałogów.-Wrocław, tel. 071/
372-89-01 w godz. 20-22
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. 
ABCE, świadectwo kwalifikacji, operator wózków widłowych, 
operator koparki do 0.8 m3, magazynier. Wrocław, tel. 071/
788-81 -65 po godz. 15
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. C+E, świadec
two kwalifikacji, praktyka na samochodach TIR. Wrocław, tel. 
071/341-44-86
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 limuzyny, wiek 25 
lat, pracowałem jako prywatny kierowca, przez 5 lat, na au
tach Mercedes 500 S i 600 S, BMW 5 i 7, Jaguar XYR. Wro
cław, tel. 0608/67-46-53
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kurier, prawo jazdy 
kat. B, wykszt. średnie, uprawnienia na wózek widłowy, 28 lat. 
Wrocław, tel. 071/312-68-42
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA - rencista, prawo jaz
dy kat. B, C, E, paszport. Wrocław, tel. 071/317-09-45 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA rencista, prawo jaz
dy kat ABCDE, paszport, świadectwo kwalifikacji. Wrocław, tel. 
322-94-02
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. BCDE. świadec
two kwalifikacji, paszport, praktyka. Wrocław, tel. 0603/ 
35-59-91
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA AUTOBUSU busa. 
prawo jazdy kat. A, B, C, D, E, ADR, dyspozycyjność. Zgorze
lec, tel. 075/778-93-02
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kate
gorii B, C, E, świadectwo kwalifikacji, DR i cysterny, ładowar
ka, 15 rat stażu. Złotoryja, tel. 076/878-49-91 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA- ZAOPATRZENIO
WIEC lub kurier, solidny, praktyka, świadectwo kwalifikacyjne, 
kat. ABC lub inne poważne oferty. Wrocław, tel. 071/321-91-71, 
0502/12-55-57
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KONSERWATOR - ADMINISTRA
TOR w ośrodku wypoczynkowym, pensjonacie, domu wczaso
wym. Oleśnica, tel. 0601/05-43-95 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KOSZTORYSANT wykonuję 
wszystkie kosztorysy budowlane, na komputerze. Wrocław, tel. 
071/786-85-67,0603/95-17-00
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KREŚLARZ w programie Auto 
Cad. Wrocław, tel. 071/355-86-68.074/854-06-60 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KSIĘGOWA młoda, doświadcze
nie, wykształcenie średnie eokonomiczne, matura, obsługa 
komputera, język niemiecki. Wrocław, tel. 0606/37-15-29 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO LAKIERNIK praktyka w lakiero
waniu, szlifowaniu i polerowaniu lakierów poliestrowych, poli
uretanowych. Legnica, tel. 076/854-88-70 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO LAKIERNIK SAMOCHODOWY 
za granicą. Wrocław, tel. 0603/83-47-77 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MECHANIK uregulowany stosu
nek do służby wojskowej, prawo jazdy kat. BT, wykszt. zawo
dowe, chętnie na terenie byłego woj. opolskiego. Głuchołazy, 
tel. 0601/19-62-25 .
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MECHANIK kombajny, ciągniki 
rolnicze i samochody dostawcze. Krotoszyn, tel. 062/722-12-11. 
0601/48-74-37
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MONTER płyt G-K, kierowca, ma
gazynier, w hurtowni oraz inne propozycje, od zaraz, także za 
granicą Wrocław, teł. 0600/12-29-78 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MUZYK grający na weselach i 
imprezach. Wrocław, tel. 0601/76-02-23 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO OPERATOR koparko - ładowar
ki, kl III, wszystkie typy, uprawnienia, kierowca kat. B lub in
nej, dyspozycyjny, 33 lata, sam. osobowy, możliwa zmiana 
miejsca zamieszkania. Wrocław, tel. 0503/71 -93-95 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO OPERATOR KOPAREK jedno
naczyniowych. Legnica, tel. 0767854-26-50 po godz. 20 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO OPERATOR ŁADOWARKI. Wro
cław, tel. 071/325-99-90
POSZUKUJĘ PRACY JAKO PREZENTER DYSKOTEKOWY 
teren woj. dolnośląskiego i ościennych, posiadam 4-letnie do
świadczenie, obszerną płytotekę (nowości na bieżąco), wła
sny mikser, chętnie w dużym klubę muzycznym, tylko poważ
ne oferty. Wrocław, tel. 0600/42-37-87 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO PROJEKTANT konstrukcji bu
dowlanych. Wrocław, tel. 0603/29-30-90 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO SEKRETARKA, pomoc biurowa, 

^młoda kobieta, ekonomistka. Wrocław, tel. 071/341-44-86 
'DOSZUKUJĘ PRACY JAKO SPRZEDAWCZYNI dziewczyna, 

22 lata, w sklepie odzieżowym, obuwniczym, kiosku, solarium 
lub inne, znajomość obsługi kas fiskalnych, książeczka zdro
wia, uczciwa, tylko poważne oferty. Wrocław, tel. 071/342-24-13 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO STOLARZ wykonam drobne ro
boty stolarskie. Wrocław, tel. 0502/98-65-88 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE 43 lata, technik-me- 
chanik samochodowy, lakiernik, prawo jazdy kal. BCDE, duża 
praktyka. Lubin, tel. 076/844-51-06 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE dla 2 osób, wykszt. 
średnie rolnicze, prawo jazdy kal. B i T. Lubin, tel. 076/
844-80-06
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE mężczyzna, wiek 33 
lata. prawo jazdy katt B. mechanik samochodowy z uprawnie
niami spawalniczymi • gazowe, elektryczne, Mag-Mig 1 do- 

- świadczeniem, wysoka prowizja po podjęciu pracy. Paczków, 
tel. 077/431-45-68
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE legalnej, 42 lata, bar
dzo pracowity, solidny, uczciwy, poważnie traktujący obowiąz
ki, bez nałogów, dam prowizję po miesiącu pracy. Wałbrzych, 
tel. 074/841-26-25
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE w ogrodnictwie, rol
nictwie. Wrocław, tel. 0603/83-47-77 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE dla 2 osób, budów, 
(praktyka) lub innej branży, posiadam samochód. Wrocław, tel. 

'071/353-40-46
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE sezonowej, okres li-, 
piec - sierpień, dla 2 lub 3 studentów (pracowici, solidni). Wro
cław. tel. 071/324-24-59
POSZUKUJĘ PRACY W BRANŻY BUDOWLANEJ przy malo
waniu, tynkowaniu, 4 młodych mężczyzn ze Lwowa, pilne. Wro
cław, tel. 0603/44-02-02 po godz. 21 
POSZUKUJĘ PRACY W BUDOWNICTWIE lub pożyczkach, 
mężczyzna 35 lat, samochód, telefon, komputer. Opole, tel. 
077/416-78-29 po godz. 20
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH rolnictwo, ogrodnictwo. 

Andy. po miesiącu dam prowizję, tel. 076/856-13-14 
^OSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH lub w Szwajcarii, na 

szrocie albo innej, jęz. niemiecki, 28 lat. Boguszów-Gorce, tel. 
074/845-32-80,0608/83-17-13
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH kobieta i mężczyzna, 
prace domowe, ogrodowe, opieka nad dzieckiem, dobre refe
rencje, kultura, uczciwość, pracowitość. Bolesławiec, tel. 075/
732-64-59.0600/49-14-39
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH 26 lat, prawo jazdy, 
uprawnienia na wózki, staż przy budowie domów w Syst. kana
dyjskim, bez nałogów. Nowe Czaple, tel. 068/375-39-79 
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH lub w innym kraju, męż
czyzna 25 lat, znajomość języka angielskiego, uczciwy, praco
wity, zapewniam prowizję. Sława, tel. 0603/57-92-47 
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH kobieta, wiek 37 lat. 
pracowita, sympatyczna, uczciwa, wykszt. średnie, podstawy 
j. niemieckiego, ogrodnictwo, sprzątanie. Sulechów, tel. 0601/
14-36-41
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH legalnej, młoda kobie
ta, paszport niemiecki, podstawy języka, tylko poważne oferty. 
Wrocław, tel. 071/344-52-27
POSZUKUJĘ PRACY WE FRANCJI (Paryż) - opieka nad 
dziećmi, sprzątanie, kobieta, wiek 30 lat. Leszno, tel. 0606/
51-60-52
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ najchętniej w Niemczech, 
młody, pracowity, własny samochód, dam'prowizję. Bolesła
wiec, tel. 075/732-66-69
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ zdolny, wykształcenie 
średnie, praktyka, referencje. Dobroszyce, tel. 071/314-18-94 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ lub w kraju, wykształce- 

ffje  średnie, prawo jazdy kal. B, uregulowany stosunek do służ
b y  wojskowej, zawód mechanik samochodowy, zarobki min.

1.500 zł w kraju, 2.500 DEM za granicą. Pieńsk, (el. 0608/
71-11-86

POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ od zaraz, 29 lat, wykszt. 
średnie techn., prawo jazdy A, B, posiadam samochód, ener
giczny, uczciwy, bez nałogów, w rolnictwie, gastronomii, Jjądż 
inne. Szprotawa, tel. 068/376-40-98 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ od zaraz, 2 osoby, solid
ni, bez nałogów, w rolnictwie, ogrodnictwie, gastronomii, mile 
widziane Niemcy, Holandia, itd., dam prowizję po miesiącu 
pracy. Trzebnica, tel. 071/312-87-10 prosić Renatę. 071/.
312-87-23
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ sezonowej lub stałej, każ
dy rodzaj, może być od zaraz, najchętniej kraje niemieckoję
zyczne, kawaler 33 lata, mechanik, kierowca, kat. A, B, C. D, 
znajomość niemieckiego, prowizja, pilne. Wałbrzych, tel. 074/
836-98-69 po godz. 18
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ jako pan do towarzystwa. 
Wrocław, tel. 0603/83-47-77
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ technik obróbki skrawa
niem, 6 lat pracy, ekspert - monter konstrukcji stalowych, ślu
sarz. paszport niemiecki, poważne oferty. Wrocław, tel. 071/
786-84-60
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ blacharz samochodowy, 
praktyka w Polsce i Niemczech. Wrocław, tel. 783-67-57 wie
czorem
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ mężczyzna w średnim 
wieku, w zamian za pomoc w znalezieniu pracy oferuję bez
płatne wynajęcie mieszkania (najchętniej studentce). Wrocław, 
tel. 071/325-94-24 po godz. 20
PÓ5ZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ jako lakiernik samocho
dowy, wieloletni staż, uczciwy. Zgorzelec, tel. 0606/23-44-27 
PRACA Otwarty Fundusz Emerytalny - współpraca dla aktyw
nych, wysokie dochody., tel. 071/351-24-59,0602/60-64-80 
PRACA w ubezpieczeniach, tel. 0603/68-62-79 - 
PRACA w dziale handlowym, obsługa klienta, rozwożenie to
warów, pełny etat. tel. 071/348-31-49 
PRACA stała lub dodatkowa, odnawianie wanien, technologia, 
surowce. Biała Nyska, gm. Nysa, tel. 077/435-78-50 
PRACA dla pań w night clubie, przy granicy, b. dobre warunki, 
zarobki min. 4.000 zł. Gorzów, teł. 0503/89-92-39 
PRACA oferta dla agentów, akwizytorów OFE, kandydatów, me
nadżerów z Legnicy i okolic. Legnica, tel. 0606/36-12-42 
PRACA przy rozwożeniu towarów, stały etat. Legnica, tel. 076/
854-30-27
PRACA prowadzenie własnej praktyki pośrednictwa finanso
wego i ubezpieczeniowego, Polkowice, Głogów, Leszno. Lesz
no, tel. 0601/44-22-23
PRACA w filmie ubezpieczeniowej, w charakterze przedsta
wiciela handlowego, umowa o pracę + wysoka prowizja. Lu
bin, tel. 076/846-24-54 do godz. 16 
PRACA współpraca • centrum promocji zdrowia organizuje na
bór współpracowników z terenu Świdnicy, Wrocławia, Głogo
wa. Lubin, tel. 0603/45-99-99 w godz. 10-18 
PRACA dla agentów ubezpieczeniowych, z licencją PUN-u, 
okolice Lubina, Wołowa, Ścinawy, Polkowic, Milicza. Lubin, tel. 
076/841-51-57 ,
PRACA renomowana międzynarodowa firma poszukuje osób 
do współpracy, praca stała lub dodatkowa, szkolenia i pomoc 
na starcie. Lwówek Śląski, tel. 075/782-25-65 po godz. 18 
PRACA dla młodych osób, przy roznoszeniu ulotek. Siechni
ce, tel. 071/311-31-98 w godz. 10-16 
PRACA dla osoby operatywnej z autem pick-up lub kombi w 
charakterze handlowca, opolskie, wałbrzyskie, legnickie. Strze
lin, tel. 0606/98-30-85
PRACA w międzynarodowej firmie, dla osób poważnych i wy
trwałych, zarobki uzależnione od wkładu pracy (nie akwizycja), 
szkolenia. Szprotawa, tel. 0608/44-99-58 
PRACA atrakcyjne prowizje w II filarze, teren byłego wałbrzy
skiego. Wałbrzych, tel. 074/847-81-48 w godz. 8-10 
PRACA poszukuję najlepszych z II filara, grupy, akwizytorzy, 
wysokie prowizje, Wałbrzych i okolice. Wałbrzych, tel. 0606/ 
92-28-27
PRACA w międzynarodowej firmie • pośrednictwo w kredyto
waniu samochodów. Wrocław, tel. 071/343-84-47 (pn.-pt.) 
PRACA w amerykańskiej firmie. Wrocław, tel. 0503/62-08-35 
PRACA, iluzjonista poszukuje asystentki, wiek 16 -18 lat. Wro
cław, tel. 0600/10-21-50
PRACA branża motoryzacyjna, małe koszty uruchomienia za
kładu. Wrocław, tel. 0605/69-23-81 
PRACA dla bezrobotnych z samochodem. Wrocław, tel. 071/
373-00-43 w godz.9-17 .
PRACA dla handlowca, wymagana matura. Wrocław, tel. 0501/
45-68-52
PRACA CHAŁUPNICZA dla każdego, adresowanie, klejenie, 
składanie, regeneracja, zarobki 500 - 3.000 zł, dostawa, od
biór, umowa, informacja bezpłatna, koperta i 2 znaczki po 1 zł. 
Dariusz Kończyk, 59-700 Bolesławiec, ul. Zygmunta Augusta 
5b/2, tel. 0605/68-73-48
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert, klejenie kopert, 
składanie długopisów, biżuterii, zabawek, dostawa, odbiór, 
umowa, informacja bezpłatni, koperta + 2 znaczki po 1 zł. F.H.U 
.Bema’ , 58-506 Jelenia Góra, ul. Kiepury 1/51 
PRACA CHAŁUPNICZA sklejanie kopert, zgrzewanie worków, 
szycie, regeneracja materiałów eksploatacyjnych do maszyn 
biurowych, adresowanie, informacja bezpłatna. Komorniki, woj. 
wrocławskie, tel. 0607/81-13-72
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert, na umowę, za
robki 1500 zł/za 100 szt. + 2 rodzaje wynagrodzeń oraz zbiera
nie zamówień na herbaty lecznicze (120 gat.) bioenergezytery, 
wysokie prowizje i premie, informacja, koperta + znaczek. Kry
styna Szwałek, 63-720 Koźmin, Nowa Obra 64 
PRACA CHAŁUPNICZA dla każdego, montaż, dystrybucja, 
zbyt, dostawa, godziwe zarobki, bez pobrań, koperta + 2 znacz
ki. Legnica, tel: 076/722-18-85,0608/53-42-05 
PRACA CHAŁUPNICZA dla chętnych z całego kraju; zaopa
trzenie, zbyt gwarantowany, koperta + 3 znaczki luzem, tylko 
listownie. Anna Tomaszewska, .56-300 Milicz, ul. Krotoszyń
ska 45a
PRACA CHAŁUPNICZA dla każdego, legalna, możliwość do- 
robienią_od kilkuset do 3.000 zł, bez kaucji, produkcja i adre
sowanie kopert, rozsyłanie materiałów informacyjnych, skła
danie długopisów, zabawek, biżuterii, ozdób, ramek do zdjęć i 
wiele innych, koperta + znaczek. Z. Cholewiński, 48-385 Otmu
chów, ul. Grunwaldzka 10
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert, montaż długopi
sów, cenników, ankietowanie, rozsyłanie informatorów! duże 
zarobki (ok. 4.000 zł/mies. - w zależności od pracy), informa-
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cje po przesłaniu 2 kopert i 2 znaczków za 1 zl. Tomasż Pu
dłowski, £9-230 Prochowice, Golanka Dolna 52 
PRACA CHAŁUPNICZA wyrób gier, kopert, woreczków folio
wych, biżuterii, zakładek, ramek do zdjęć, wizytówki, kalenda
rzyki! szycie, regeneracja kaset barwiących, inform. po prze
słaniu 2 znaczków po 1 zł. Ryszard Jarmużek, 63-900 Rawicz, 
ul. Sobieskiego 2b/3, tel. 065/545-17-52, 0607/40-13-56 w 
godz. 9-20
PRACA CHAŁUPNICZA składanie długopisów, dostawa i od
biór. Szprotawa, tel. 0609/43-90-16 
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert (5.000 zł/100 
szt.), napełnianie kaset barwiących i kartridżów (2.100 • 2.900 
zł/mies.), inf. gratis. Wrocław, tel. 0604/84-01 -46 
PRACA CHAŁUPNICZA. Wrocław, tel. 351-30-50 
PRACA CHAŁUPNICZA klejenie kopert, zszywanie elemen
tów ze skóry, napełnianie nabojów do drukarek. Wrocław, tel.
372-41-23
PRACA CHAŁUPNICZA biurowa, nie wymagająca szczegól

nych kwalifikacji, umowa z firmą, wynagrodzenie 1.000 zł, in
formacje od pn.-pt. Wrodaw, tel. 0603/33-26-33 w godz: 16-19 
PRACA CHAŁUPNICZA zbyt gwarantowany, informacja bez
płatna. Wrocław, tel. 0607/71-89-34,0605/33-74-49 
PRACA CHAŁUPNICZA na-terenie całego kraju, montaż bran
solet, naszyjników, spinek do włosów, długopisów, maskotek, 
inf. po przesłaniu koperty i 2 znaczków (luzem). Władysław 
Słoński. 50-448 Wrocław, ul. Worcella 12/12 
PRACA CHAŁUPNICZA dla ambitnych i zdecydowanych, z ca
łego kraju, stała współpraca, zbyt gwarantowany, umowa, do
chód do 4.000 zł/mies., inf. bezpłatna, koperta + 2 znaczki za 
1 zł Jolanta Heintze, 53-677 Wrocław, ul. Nabycińska 15/1 
PRACA CHAŁUPNICZA LUB STAŁA dochód 2.000 Zl/mies., 
bez kaucji, na umowę, dostawa, odbiór gwarantowany, infor
macja bezpłatna. Dobrzeń, tel. 0607/43-16-99 
PRACA DLA OSÓB MŁODYCH wymagana aktualna książecz
ka zdrowia. Spotkanie organizacyjne 22.05 przy ul. Pawiej 26. 
Wrocław, tel. 071/373-09-80
PRACA DODATKOWA lub stała, dla zdecydowanych, chcą
cych powiększyć swoje dochody. Bolesławiec, tel. 0501/
62-40-45
PRACA DODATKOWA wskazany samochód, telefon. Lubin, tel. 
0601/70-37-65
PRACA DODATKOWA atrakcyjna, zarobek miesięczny ok. 
2000 zł. Polkowice, tel. 0601/25-69-36 
PRACA DODATKOWA dla pani puszystej, waga od 70 kg, wiek 
do 25 lat, odważnej, z kondycją fizyczną, w branży estrado- 
wo-sportowej. Wrocław, tel. 0601/70-77-88 
PRACA DODATKOWA popołudniami, wiek powyżej 25 lat, oso
by z Wrocławia i okolic, wskazany samochód. Wrocław, tel. 
787-37-86
PRACA NA PLATFORMACH WIERTNICZYCH wszelkie infor
macje - 45 zł. Wołów, tel. 071/389-22-63 po godz. 22 
PRACA NA ZACHODZIE przy wydobyciu ropy naftowej, kon
trakt, wysokie zarobki, kursy, możliwości awansu, wiek 18-45 
lat, b. dobry stan zdrowia, niekaralność. Legnica, tel. 076/' 
850-72-84,0603/57-04-42
PRACA NA ZACHODZIE w przemyśle naftowym, w krajach 
UE, aktualne adresy przedsiębiorstw zatrudniających obcokra
jowców w r. 2001, podania o pracę, warunki pracy, płace, kur
sy, kontrakty, od 18 do 45 lat. Legnica, tel. 0605/85-63-74 
PRACA NA ZACHODZIE w przemyśle naftowym, w krajach 
UE, aktualne adresy przedsiębiorstw zatrudniających obcokra
jowców w r. 2001. podania o pracę, warunki pracy, płace, kur
sy, kontrakty, wiek od 18 do 45 lat. Legnica, tel. 076/856-41-26
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PRACA W ANGLII z zakwaterowaniem. Kielce, tel. 0504/
98-20-34
PRACA W ANGLII dla 7 mężczyzn, jako kurierzy, oraz dla 6 
budowlańców, zakwaterowanie i wyżywienie zapewnione, po
moc w przekroczeniu granicy, odbiór i stała opieka na terenie 
Anglii. Wołów, tel. 071/389-78-13 
PRACA W ANGLII legalna, dla osób z pozwoleniem i wizą na 
pracę, omowa. Wrocław, tel. 0601/50-21-53,0601/73-21-43 
PRACA W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ małe koszty urucho
mienia zakładu. Wrodaw, tel. 0605/69-23-81 
PRACA W FINLANDII dla studentów i młodzieży szkolnej, w 
czasie wakacji, sprzedaż obrazków, legalna. Legnica, tel. 0607/
05-05-96
PRACA W GRECJI, dla pań i panów, różne zawody, bardzo 
dobre warunki i zarobki. Ziębice, tel. 0602/59-01-88 
PRACA W GRECJI dla kobiet i mężczyzn, różny wiek, od za
raz. Wrodaw, tel. 341-77-79
PRACA W HISZPANII dla dwóch stolarzy doświadczonych, tyl
ko legalnie, bez prowizji, wymagana znajomość języka hisz
pańskiego lub angielskiego, okolice Vailladolid. Hiszpania (mó
wimy po polsku), tel. 0034/979-78-08-18 w g. 18-22, Legnica, 
076/873-84-36 wieczorem
PRACA W HOLANDII zatrudnię firmę budowlaną ukł. kostki 
brukowej. Holandia, tel. 0031/594-591-345 wieczorem 
PRACA W HOLANDII różne zawody, wymagany paszport UE, 
z kwaterami. Holandia, tel. 0031/653-60-88-26 
PRACA W HOLANDII dla kobiet i mężczyzn z podwójnym oby
watelstwem, lekka, zwrot kosztów podróży, 13.5 NID/ 
godz. Wałbrzych, tel. 074/666-77-77 
PRACA W HOLANDII dla mężczyzn z paszportem niemiec
kim, na minimum 6 tygodni, w zawodach: ślusarz, spawacz, 
tokarz, deśla, pomocniczy, transport i zakwaterowanie gratis. 
Zawada, woj. opolskie, tel. 0605/65-63-20 po godz. 17 
PRACA W NIEMCZECH zatrudnię kelnera do łodziami wło
skiej, na terenie Niemiec, do 30 lat, znajomość j. .niemieckiego 
lub włoskiego, zakwaterowanie, wyżywienie, wynagrodzenie za
pewnione. Stuttgart, tel. 0038/591 -532-24-25 
PRACA W NIEMCZECH legalna, na wizę, dla 20 osób, w se
zonie letnim, przy zbiorach sałaty, zarobki ok. 120 DEM/dzien- 
nie, zakwaterowanie darmowe, niska prowizja, bez żadnych 
późniejszych pobrań, tel. 0503/95-90-52 
PRACA W NIEMCZECH szukam koleżanki do pracy w pubie, 
wyjazd na koniec maja, wynagrodzenie od 5.000 DEM. tel. 0604/
67-82-87
PRACA W NIEMCZECH legalna, na wizę, w rolnictwie. Bole
sławiec. tel. 0603/48-30-94
PRACA W NIEMCZECH w rolnictwie, legalna, na wizę. 3 mie
siące. Głuchołazy, Niemcy, tel. 0606/52-24-12, 0048/
774-39-66-23 Grzegorz-
PRACA W NIEMCZECH w kawiarni, dla dwóch osób, w cha
rakterze kelnerki, wymagany wiek do 30 lat, miła aparycja, wy
nagrodzenie miesięczne 1.500 DEM, nodeg i wyżywienie za 
darmo. Jawor, tel. 0606/48-94-47 
PRACA W NIEMCZECH dla piekarza, z praktyką, zapewnione 
zakwaterowanie, mile widziana znajomość j. niem. Niemcy, tel. 
0049/285-88-22-06
PRACA W NIEMCZECH dla osób z paszportem niemieckim. 
Niemcy, tel. 0049/172-455-13-04
PRACA W NIEMCZECH dla kobiety, pomoc domowa przy pol
skiej rodzinie, oraz inne oferty. Polska, Niemcy, tel. 0608/ 
78 4̂4-09,0049/160-95-03-65-24
PRACA W NIEMCZECH przy zbiorze szparagów, dla 65 osób, 
pilne. Świdnica, tel. 074/853-88-86 
PRACA W NIEMCZECH i Holandii, dla osób z podwójnym oby
watelstwem, bardzo dobry zarobek. Wrocław, tel. 0608/80-14-55 
wgodz. 18-22
PRACA W NIEMCZECH wyłącznie dla posiadaczy niemiec
kiego paszportu, w charakterze kierowców TIR, zakwaterowa
nie. Wrocław, tel. 071/322-66-40.0605/51-80-35 
PRACA W NIEMCZECH legalna, z pozwoleniem i wizą na pra
cę. Wrocław, tel. 0601/50,21-53,0601/73-21-43 
PRACA W NIEMCZECH dla kobiet, w charakterze kucharek, 
jako pomoc socjalna, do przyuczenia w sortowaniu, pakowa
nie, testowaniu, kontroli, wiek do 50 lat, kontrakty 3-24 mies., 
inf. po przesianiu koperty zwrotnej. Władysław Słoński, 50-448 
Wrocław, ul. Worcella 12/12
PRACA W NORWEGII dla mężczyzn, w trudnych warunkach, 
wynagrodzenie 410 DEM/dzień. Żary tel. 0604/85-06-36- 
PRACA W SZWECJI zabiorę do pracy przy zbiorze jagód, chęt
nie kierowca z samochodem, 08-10.2001 r. Jawor, tel. 0605/
76-36-37
PRACA WE WŁOSZECH opieka nad starszymi osobami. Le
gnica. tel. 0608/24-91-29
PRACA WE WŁOSZECH dla młodych kobiet, wymagana umie
jętność szycia na maszynie, jęz. włoski, zarobki ok. 4 000 żł/ 
mies., legalna. Strzelin, tel. 071/392-04-91 
PRACA WE WŁOSZECH w zawodach budowlanych • 10 DEM/ 
h, obywatelstwo polsko-niemieckie. Wrocław, tel. 0501/
53-45-01
PRACA WE WŁOSZECH dla kobiet, opieka nad starszymi oso
bami, od zaraz. Ziębice, tel. 0601/19-21-31 
PRACA WE WŁOSZECH dla 2 panów,.znajomość mechaniki i . 
lakiernictwa samochodowego. Złotoryja, tel. 076/878-18-89 
PRACA ZA GRANICĄ atrakcyjna, kraję Europy Zach., pośred
nictwo, każdy zawód, również au-pair. Wrocław, tel. 0608/
74-80-26
PRZYJMĘ PRACE PORZĄDKOWE mycie okien, czyszczenie

dywanów, prace domowe, itp., kobieta, lat 40. Wrocław, tel. 
0605/38-95-17,0604/87-27-96
0  PRZYJMĘ ZLECENIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW 

PRZEMYSŁOWYCH w rozliczeniu pozyskany su
rowiec. tel. 071/785-55-24, 0503/66-96-49 
80007931

PRZYJMĘ ZLECENIA TELEFONICZNE. Wrocław, tel.
354-50-82 w godz. 10-18
PRZYJMĘ ZLECENIA WYKONANIA bazy danych SOL, SY
BASE, ORACL. tel. 0602/12-05-73 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu, b. dobre wa
runki. Kiełczów, tel. 071/398-82-04 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu. Bielany Wro
cławskie, tel. 311-24-48 

, ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM rencistka, duże doświadcze
nie.'Radwanice, gm. Św.Katarzyna, tel. 071/311-73-40 po 

.godz. 19
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM. Wrocław, teł. 0607/55-24-66 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM emerytka, najchętniej Śródmie
ście, Różanka, Karłowice. Wrocław, tel. 0605/09-46-21̂  
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM. Wrocław, tel. 321-36-57 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu, odpowiedzial
na, z referencjami. Wrocław, tel. 788-41-33 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM pomogę odrobić lekcje, stu
dentka 2-go roku polonistyki. Wrocław, tel. 0602/45-49-73 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ STARSZĄ OSOBĄ. Wrocław, tel. 071/
786-88-94
ZAOPIEKUJĘ SIĘ STARSZĄ OSOBĄ lub dzieckiem w zamian 
za skromny pokój do zamieszkania. Wrocław, tel. 071/786-77-37 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ STARSZĄ OSOBĄ lub przyjmę każdą inną 
pracę. Wrodaw, tel. 350-08-41
ZAOPIEKUJĘ .SIĘ STARSZĄ OSOBĄ lub dzieckiem, pielę
gniarka, dyspozycyjna, bez nałogów. Wrocław, tel. 0607/
32-21-77
ZATRUDNIĘ na stałe bezrobotnych i absolwentów, mile wi
dziany sam. osobowy, tel. 071/348-31-49 
ZATRUDNIĘ kafelkarzy, regipsiarzy, malarzy, pomocników bu
dowlanych, na umowę pracę. Szklarska Poręba, tel. 075/ 
.717-25-51,0501/10-67-62
ZATRUDNIĘ od zaraz agentów celnych z licencją do pracy w 
Strzelinie, Oławie i Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/341-79-19 
ZATRUDNIĘ do montażu aquaparków, z busem, do 30 lal. Wro
cław. tel. 071/328-08-49
ZATRUDNIĘ młodą dziewczynę, do opieki nad dziećmi i do 
prowadzenia domu, zakwaterowanie, pełne utrzymanie, kie
szonkowe, na stałe. Wrocław, tel. 0604/98-28-06 
ZATRUDNIĘ kierownika robót elektrycznych z uprawnieniami 
budowlanymi. Wrocław, tel. 071/326̂ )7-01 
ZATRUDNIĘ 3 dyspozycyjne osoby w multiagencji ubezpie- 
czeniowo-finansowej. Wrocław, tel. 364-20-81,0601/79-32-04 
ZATRUDNIĘ cieślę, zbrojarza betoniarza. Wrocław, tel. 0501/ 
21-08-60
ZATRUDNIĘ malarza, zduna do kominków, pieców kaflowych
1 innych prac budowlanych. Wrocław, ul. Mickiewicza 113/5, g.
9-10
ZATRUDNIĘ przy budowie domu. Wrocław, tel. 071/339-84-54, 
0601/79-08-13
ZATRUDNIĘ AKWIZYTORA własna działalność. Oława. tel. 
071/313-53-91
ZATRUDNIĘ AKWIZYTORÓW do sprzedaży drzwi, z praktyką 
w branży, wysoka prowizja. Oleśnica, tel. 0603/13-46-12 
ZATRUDNIĘ AKWIZYTORÓW 2 wymiar, warunek średnie wy- 
kształcenie, stała płaca, teren Wielkopolski. Rawicz, tel. 0604/
77-44-53
O  ZATRUDNIĘ BLACHARZA SAMOCHODOWEGO.

Wrocław, tel. 071/373-03-96 80008361
ZATRUDNIĘ CUKIERNIKA z minimum 5-łetnim stażem. Pie- 
trzykowice. tel. 071/316-84-26, 316-96-52 
ZATRUDNIĘ DO GABINETU KOSMETYCZNEGO współpra
cownicę. Wrocław, tel. 328-06-39 wieczorem, 373-90-51 w 
godz. 12-18
ZATRUDNIĘ EKSPEDIENTKĘ do 30 lat, z doświadczeniem w 
handlu, w sklepie mięsnym, 1/2 etatu. Wrocław, tel. 315-28-56, 
0501/73-38-78
ZATRUDNIĘ FACHOWCÓW do remontu i rozbudowy domu 
mieszkalnego, murarz, tynkarz, betoniarz, deśla, mogą być fa
chowcy z zagranicy (Rosji, Ukrainy, Litwy). Wrocław, tel.
785-48-47

'ZATRUDNIĘ FOTOMODELKI, MODELKI. Wrocław, tel. 071/
322-33-25,0501/45-24-70
ZATRUDNIĘ FRYZJERKI damskie, dobre warunki, miła atmos
fera. Wrocław, tel. 071/782-08-80,0602/63-72-95 
ZATRUDNIĘ HANDLOWCA www.ssalomon.pl. Wrocław 
ZATRUDNIĘ HANDLOWCA-MAGAZYNIERA w firmie handlo
wej, wiek do 35 lat, prawo jazdy, wykształcenie średnie. Ła
gów, tel. 068/341-69-92
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ prawo jazdy kat. D, na autobus, z 
terenu Lubina lub Środy ŚULubin, tel. 076/844-47-20 
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ samochodu dężarowego, znajomość 
j. niemieckiego, praca w Belgii. Nysa, tel. 077/433-92-07 w 
godz. 10-12
ZATRUDNIĘ KIEROWCÓW z uprawneniami na autobusy. Lu
bin. tel. 076/846-18-39
ZATRUDNIĘ KIEROWNIKA APTEKI. Jelcz-Laskowice. tel. 071/ 
318-15-49 po południu
ZATRUDNIĘ KIEROWNIKÓW i agentów ubezpieczeniowych, 
ubezpieczenie II i III filar. Wrocław, tel. 0601/71-39-68 
ZATRUDNIĘ KOBIETY w Furstenwalde k. Berlina, wszech
stronne, zadbane, z paszportem niemieckim, do towarzystwa, 
w domu i w hotelu, b. dobry zarobek, gwarantowane zakwate
rowanie. Furstenwalde k. Berlina, tel. 0049/17-15-36-70-55 
ZATRUDNIĘ KRAWCOWĄ dobre warunki. Wrodaw, tel. 071/
361-18-11,785-54-07 wieczorem 
ZATRUDNIĘ KUCHARZA chińskiego lub wietnamskiego. Prud
nik, tel. 077/436-26-65,0502/64-06-81 
ZATRUDNIĘ LAKIERNIKA samochodowego lub pomocnika. 
Lubin, tel. 0606/27-63-74
ZATRUDNIĘ MAGISTRA FARMACJI lub technika, do pracy w 
Zielonej Górze, mieszkanie służbowe obok apteki. Zielona 
Góra, tel. 0601/72-97-04
ZATRUDNIĘ MECHANIKA z doświadczeniem, znającego się 
na elektromethanice samochodowej. Św. Katarzyna, tel. 0601/
78-83-70
ZATRUDNIĘ MECHANIKA ze znajomością blacharki, do ma
łego warsztatu samochodowego. Wrocław, tel. 342-44-30 
ZATRUDNIĘ MENEDŻERA GRUPY wykszt. średnie, stała pen
sja, ok. Rawicza, Leszna.' Rawicz, tel. 065/546-52-68 
ZATRUDNIĘ MĘŻCZYZNĘ do punktu bukmacherskiego, naj
chętniej emeryta. Wrocław, tel. 0501/78-29-50 
ZATRUDNIĘ OPIEKUNKĘ kulturalną i odpowiedzialną, do od
bierania dzieci z przedszkola (bliźniąt). Wrocław, teł. 0607/
55-24-66 po godz. 18
ZATRUDNIĘ OSOBĘ na stanowisko menadżera grupy, wykszt. 
średnie, pensja stała ♦ prowizja, z okolic Rawicza, Leszna. 
Rawicz, tel. 065/546-52-68,0604/77-44-53 
ZATRUDNIĘ OSOBĘ posiadającą samochód osobowy, tele
fon komórkowy, z Wrocławia. Wrocław, tel. 0607/27-40-80 
ZATRUDNIĘ OSOBĘ ze znajómośdą wykonywania tynków wa
piennych, okolice Lubina, Wrocławia. Wrocław, tel. 0600/
87-00-55 do godz. 18, Niemcy, 0049/231-51-38-61 
ZATRUDNIĘ OSOBĘ w kwiaciarni, w godzinach popołudnio
wych. Wrocław, tel. 0608/29-41 -85 
ZATRUDNIĘ OSOBĘ DO PROWADZENIA BIURA RACHUN
KOWEGO na pełny etat. wymagane uprawnienia z Minister
stwa Finansów. MIDAS Systemy Komputerowe, Wrocław, ul. 
Kozanowska 50, tel. 071/373-95-33 (k00077)
ZATRUDNIĘ OSOBY operatywne, z terenu Dolnego Śląska, 
tel. 0602/82-76-22,0606/59-77-75 
ZATRUDNIĘ OSOBY operatywne, od zaraz, w firmie handlo
wej. Leszno, tel. 0600/52-44-01
ZATRUDNIĘ OSOBY do telefonicznego umawiania spotkań. 
Opole, tel. 0606/39-83-09
ZATRUDNIĘ OSOBY z Jeleniej Góry lub' okolic, posiadające 
samochód dostawczy, telefony komórkowe. Wrodaw, tel. 0607/
27-40-80
ZATRUDNIĘ OSOBY do montażu aęuaparków. posiadające sa
mochód -bus, w wieku do 30 lat, www.ssalomon.pl. Wrocław, 
tel. 071/328-08-49
ZATRUDNIĘ PANA do utrzymania ogrodu. Wrocław, teł. 071/
355-62-84,0601/05-25-05

ZATRUDNIĘ PANA jako kierowcę w Berlinie, wiek do 25 lat, 
wymagana znajomość j. niemieckiego i niewielka znajomość 
Berlina, dobre zarobki, zakwaterowanie. Wrocław, tel. 0606/- 
92-17-52
ZATRUDNIĘ PANIĄ w charakterze pomocy domowej (sprzą
tanie, gotowanie), w wieku od 18 do 25 lat, w Kamiennej Gó
rze. Kamienna Góra, tel. 0607/36-85-33 
ZATRUDNIĘ PANIĄ jako modelkę, wiek 18-24 lat, uczciwa, 
bez nałogów, na terenie Kamiennej Góry. Kamienna Góra, tel. 
0607/36-85-33
ZATRUDNIĘ PANIĄ w wieku do 45 lat, do pomocy, opieki nad 
starszą osobą, w zamian za zamieszkanie, wyżywienie, nie
wielką pensję. Wrocław, tel. 0609/63-25-28 
ZATRUDNIĘ PANIE w Berlinie, bezpruderyjne, 18-25 lat, b. 
dobre zarobki, zakwaterowanie, atrakcyjne warunki. Niemcy, 
tel. 0049/16-01-24-78-88
ZATRUDNIĘ PRACOWNICĘ biurową do firmy motoryzacyjnej. 
Wrocław, tel. 071/372-63-01
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA fachowca do spawania plastiku 
(atrapy, zderzaki itp.). Wrocław, teł. 0501/78-29-50 
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA do montażu haków holowniczych, 
z praktyką. Wrodaw, lei. 071/359-56-45 
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA do serwisu opon samochodów 
ciężarowych, wymagane duże doświadczenie. Wrocław, tel.
373-72-15 w godz. 8-14
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA porządkowego, rencista lub z gru
pą inwalidzką, w godz. 7-13, 5 dni w tygodniu. Wrodaw, tei. 
0601/74-77-12
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW w firmie spedycyjnej, wyma- 
gany samochód - chłodnia. Wrocław, tel. 071/329-33-40 w 
godz. 8-15
ZATRUDNIĘ PRODUKT MANAGERA wysokie płace. 
www.nocleg.info.pl. Wrocław
ZATRUDNIĘ PRZEDSTAWICIELA handlowego z doświadcze
niem. Wrocław, tel. 0603/65-81-83 
ZATRUDNIĘ PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO do firmy 
w branży ogumienia samochodowego, wymagane doświadcze
nie, mile widziany własny samochód. Wrocław, tel. 373-72-15 
w godz. 8-14
ZATRUDNIĘ SPRZEDAWCĘ do sklepu komputerowego, mila 
aparycja, doświadczenie w handlu mile widziane. Wrocław, tel. 
0605/41-66-88
ZATRUDNIĘ STOLARZY projektantów, sprzedawców. Wro
cław. tel. 071/311-31-98 w godz.10-16'
ZATRUDNIĘ SZEWCA rencista lub emeryt. Wrocław, tel. 071/
336-72-35 po godz. 21
ZATRUDNIĘ ŚLUSARZA. Wrocław, tel. 071/789-46-25 
ZATRUDNIĘ UCZENNICĘ po szkole krawieckiej, do pomocy 
w szyciu. Św. Katarzyna, tel. 071/311-41̂ 93 
ZATRUDNIĘ UCZNIÓW szkół średnich, do zbierania zleceń. 
Wrocław, tel. 0501/14-06-23
ZATRUDNIĘ WEBMASTERA lub zlecę pracę. Wrocław, tel. 
0501/34-31-72
ZATRUDNIĘ WYCHOWAWCĘ NA OBOZIE - KOLONII 2 tygo
dnie • 600 zł netto * wszystkie świadczenia, nodeg pod na
miotem dla wych. i osób towarzyszących gratis. Wrocław, tel. 
0601/58-23-11
ZATRUDNIĘ DOŚWIADCZONEGO PRZEDSTAWICIELA 
HANDLOWEGO w wieku min. 30 lat, do pracy biurowej w hur
towni wielobranżowej. Wrocław, ul. Kwiska 26, tel. 071/
353-46-63wg. 11-16 (k0Ó076)
ZATRUDNIĘ OSOBĘ DO HANDLU prowadzącą działalność 
gosp., dochody 600 zł tygodniowo. Wrodaw, tel. 0606/53-00-45 
ZATRUDNIMY dwóch przedstawicieli. Opole, tel. 0606/
39-83-09
ZATRUDNIMY AKWIZYTORÓW w zakładzie usług archiwal
nych, z terenu Dolnego Śląska. Kąty Wrocławskie, tel. 071/ 
316-75-93.0603/70-05-61
O  ZATRUDNIMY MŁODĄ DZIEWCZYNĘ jako pomoc 

domową i opiekunkę do dziecka, w zamian za 
pełne utrzymanie, zakwaterowanie I kieszonko
we. Wrocław, tel. 071/325-43-03 01026221

ZATRUDNIMY PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH przy 
sprzedaży telefonów komórkowych, wysokie prowizje. Wał
brzych, tel. 0603/39-80-0?
ZLECĘ MONTAŻ WIĘŹBY DACHOWEJ. Wrocław, tel. 0604/
31-20-99
ZLECĘ PRZEŁOŻENIE DACHU domu jednorodzinnego, ocze
kuję ofert z ceną za m2 lub inne propozycje. Wrocław, tel. 071/
343-61-91,0601/55-30-54
ZLECĘ WYKONANIE WYLEWKI BETONOWEJ, w piwnicy (21 
m2) oraz wymianę tynku w pokojach (95 m2), oferta z ceną za 
m2. Wrocław, teL 0503/98-52-16 '
ZLECĘ WYKONAWCY OMŁOTU RZEPAKU 76 ha oraz psze
nicy 200 ha. Borek Wlkp., tel. 0605/31-96-45 
ZLECĘ POŁOŻENIE ASFALTU na drodze utwardzonej, ok. 
1500 m, szer. 5.5 m, grubość 6-8 cm, mile widziana metoda 
gospodarcza: Wrocław, tel. 071/316-94-32 
ZLECĘ SKOPANIE DZIAŁKI około 90 m2, wyrównanie nasy
panej ziemi, • 50 zł. Świdnica, tel. 074/640-68-68,. 0609/
27-11-27
ZLECĘ WYKONANIE POSADZKI .mikrokretem’. 120 m2. na
1. piętrze. Wrocław, tel. 363-40-66 w godz. 10-16

ZN A C ZK I, 
M O N ETY

KARTA TELEFONICZNA 80 Rocznic  ̂Jana Pawia II -150 zi. 
Wrocław, tel. 0605/09-11-84
KARTY CHIPOWE do wszystkiego. -100 zl. Lubin. tel. 0608/
03-74-19
KARTY TELEFONICZNE nowe i stare, różne (również z wize
runkiem Papieża), cena - 30 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/
310-10-19
KARTY TELEFONICZNE ok. 90 szt., okolicznośdowe, różne 
- po 1 zł lub całość - 50 zl. Bolesławiec, tel. 0502/56-89-90 
(SMS) \
KARTY TELEFONICZNE z wizerunkiem Papieża, witraże • 2 
zł/szt., 500 szt. innych • 1 zł/szt. Wrocław, tel. 321-42-33 
KARTY TELEFONICZNE 2 równorzędne kolekcje, do 2000 r. 
-.3.500 zł. Wrocław, tel, 071/783-25-53 :
KARTY TELEFONICZNE Jan Paweł 80 zł. Wrocław, tel. 
333-49-48
KARTY TELEFONICZNE 70 szt. w tym 3 szt. 80 urodziny Jana 
Pawia II, 3 szt. Pielgrzymka do Ojczyzny - czerwiec 97* i 99', 
80 rocznica Odzysk. Niepodległości, Telewalentynki 99', 8 i 9 
finał WOŚP lub wymienię, • 50 zl. Wrocław, tel. 0607/22-83-85 
KUPIĘ KARTY TELEFONICZNE zużyte. Dzierżoniów, tel. 074/
645-45-37
MONETA OKOLICZNOŚCIOWA srebrna, z wizerunkiem Pa- 
pieża, z roku 1983 - 800 zł. Namysłów, tel. 077/410-46-06 
MONETA SREBRNA z wizer. Papieża, 83 r„ 1.000 zl. - 500 zl. 
Małomice, tel. 0606/42-82-70
MONETA ZŁOTA 20 dolarów z 1897 r. • 2.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/78-86-78
MONETY z .Solidarnością* - 200 zł, 20 gr i 50 gr z 1923 r. - 50 
zl, XXII Igrzyska - 150 zł, 5 fenigów ze swastyką - 200 zl, 5 
fenigów z 1909 r. -150 zł, 1 dinar z 1965 r. -100 zł. Kępno, tel. 
0607/16-85-40
MONETY OKOLICZNOŚCIOWE srebrne, z wizer. Papieża, z 
1979 r, - 400 zł. WrocłaW, tel. 0603/38-58-81 
MONETY POLSKIE miedzioniklowe, 5 kg, z lat 1960-92, -150 
zł. Wrocław, tel. 071/785-67-32
MONETY SREBRNE z XVI w., polskie, 4 szt., stan b. dobry. 
Lubań, tel. 0608/23-97-24
MONETY SREBRNE z wizer. J. Piłsudskiego (50.000 zł) • 250 
zł, Konstytucja 3 Maja (10.000 zł), stan dobry • 300 zł. Wójcie- 
szyn, tel. 076/877-51-94 po godz.20 
MONETY SREBRNE z wizer. Papieża • 400 zł. z wizer. J. Pił
sudskiego - 350 zł, XXX Lat PRL -30 zł lub zamienię na tuner 
sat, telefon bezprzewodowy, RM Sony. Zielona Góra, tel. 068/
320-43-15
MONETY ZŁOTE austro-węgierskie, 2 szt., z 1915 r.. waga
3.40 g. próba 0.986. Zielona Góra; tel. 0605/23-51-77 
ZNACZEK POCZTOWY wizerunek A. Małysza, z błędem dru
karskim', kasowany, - 400 zł. Bolesławiec, teł.. 0601/30-24-81
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O  „ABC” DEKODERÓW CYFROWYCH • uruchamia
nie zablokowanych kanałów, telewizja bez abo* 
namentu, serwis, porady., tel. 0502/89*69*98 
02021361

ADAPTER BAMBINO + 32 płyty (lata 80'), -'100 zl. Wrocław, 
tel. 071/321-63̂ 20'
O  A LE  TELEW IZJA III Dekodery cyfrowe, 

skup*sprzedai, porady, naprawy, również mon* 
ta i sprzętu, „zielone wafelki” , karty Seca itp. 
Wrocław, tel. 0601/46*80*68 02021111

AMPLITUNER B&W 602 S2, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
372-39-39, 0601/77-26-10
O  AMPLITUNER DENON AVR 1801 • 1.690 zł, DVD 

1500 * 1.790 zł, Yamaha RX*V800* 2.450 zł, Sony 
STR-DB 840 • 1.620 zł, Sony Pascal 705 * 2.490 
zł, 505 *2.600 zł, Pioneer XV*DV55 • 2.900 zł, Pa
nasonic SC-HT80 • 2.690 zł, głośniki B&W 602 S2
• 1.450 zł, 603 S2 - 2.600 zł oraz inne tanio, moż* 
iiwość dowozu. Zielona Góra, tel. 0605/03*56-82 
84013691

AMPLITUNER JVC RX-550V czarny, 2x80 W, z cyfrowym Ko
rektorem, - 380 zł. Jawor, tel. 076/870-06-35 
AMPLITUNER KENWOOD RDS, 130 W - 530 zl. Wrocław, 
tel. 0603/51-08-73, 321-93-46
AMPLITUNER KENWOOD KR-A5040 2 x 80 W, czamy, z pi
lotem, - 500 zł. Wrocław, tel. 330-00-45.0601/56-07-79 
AMPLITUNER ONKYO TX-DS 575X, -1.900 zł. Wrocław, tel. 
071/372-39-39,0601/77-26-10 
AMPLITUNER PANASONIC DVD i 8V20, cena - 1.220 zł. 
RV60, cena - 1900 zl. STR 940, cena - 2.000 zł, STR 840.. 
cena - 1.630 zł, DVD DVP 336, cena - 1.320 zł, DVP 536, 
cena -1.600 zł i inne nowe w kartonie, na gwarancji. Legnica, 
tel. 0605/32-10-80
AMPLITUNER PIONEER VSX 859 najnowszy model. 5 x 100 
W. MOSFET, THX Surround ES, THX EX, MPEG. DTS TM. 
Dolby Digital, fabrycznie nowy, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 0607/
66-58-24
O  AMPLITUNER SONY STR-940 • 1.950 zł, STR-495

• 1.200 zł, Yamaha RXV-620 - 1.750 zł, Pioneer 
VSX*710 * 1.580 zł, Onkyo TX-DX-494 * 1.650 zł, 
DVD • Sony S-300, czyta CDR • 1.280 zł, kolumny 
Phonar P-30S-3450 Óuadral-Ascent 850 • 3.700 
zł, subwoofer Mirage FRX-S-12 • 1.920 zł Tech- 
nics SA-AX 540 • 720 zł, nowe, gwarancja 2 lata. 
Lubin, tel. 076/842-24-06, 0603/12-30-26 
84014741

AMPLITUNER SONY str-db 940 + DVD-336, nowe, gwaran
cja, instrukcja w j. polskim, - 3.400 zł. Lubin, tel. 0603/75-82-03 
AMPLITUNER SONY STR^AV290 kompakt CDP-390. - 480 
zł. Wrocław, tel. 071/329-06-09 
AMPLITUNER SONY STR 940 -1.900 zł, STR840 -1.550 zł, 
STR445 - 1.000 zł, DVP735- .2.100 zł. DVP5&> 1.500 zł, 
DVP335.-1.150 zł, Pascal 705 - 2.450 zł, Pascal 505 -1.450 
zł, nowe, na gwarancji. Wrocław, tel. 0609/50-33-00 
AMPLITUNER SONY STR-DB 840,: 1.600 zł. Wrocław, tel. 
071/372-39-39,0601/77-26-10 
AMPLITUNER SONY STR-DB-840QS czamy, srebrny, fa
brycznie nowy, gwarancja, instrukcja, -1.600 zł. Wrocław, tel. 
071/786-77 91,0609/98-67-78 
AMPLITUNER TECHNICS SAGX170, - 500 zł. Bronów, tel. 
074/858-62-30 po godz. 19
AMPLITUNER TECHNICS ŚA-DX 940, cena -1220 zl, SA-AX
540,800 zł, SJ-MD150, cena - 850 zł, SL-PS7, cena - 800 zł, 
SL-PG 590, cena - 550 zł. Legnica, tel. 0605/32-10-80 
AMPLITUNER TECHNICS SA-AX 730,5 x 100 W, RDS. Do
lby Surround, pilot, - 920 zł. Marcinowice, tel. 074/858-52-49, 
0605/13-66-09
AMPLITUNER TECHNICS SA-TX, do kina domowego, stan 
b. dobry, na 6 głośników, - 1.800 zł. Wrocław, lei. 0607/
51-40-13
AMPLITUNER TECHNICS stan b. dobry, karta gwarancyjna, 
- 650 zł. Wrocław, tel. 0604/05-68-38 
AMPLITUNER TECHNICS SA-DA8 - 1.550 zł, SA-DX940 - 
1.120 zł, SA-AX540 - 820 zł, SL-PS7 - 82Ó zł, SL-PG590 - 
820 zł, SS-MD150 - 820 zł, DVD Panasonic RV60 -1.900 zł, 
RV40 - '1.400 zł, RV20 - 1.050 zł, RV31 -1.100 zł, nowość 
(CD-RW), na gwarancji. Wrocław, tel. 0609/50-33-00 
AMPLITUNER TECHNICS SA-DX 940, - 1.200 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-39-39,0601/77-26-10 
AMPLITUNER TECHNICS SA-DA8 nowy, czamy, -1.700 zł. 
Zielona Góra, tel. 0604/51-78-47 
AMPLITUNER WEGA, 2 x 40W, tuner analogowy, ładnie pod
świetlany, -140 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
AMPUTUNER YAMAHA RXV-596 -1.500 zł, RXV-800 - 2:300 
zł, Sony STR-940 - 2.000 zl, 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 RX-V 800, • 2.300 zł. Wrocław, tel. 
071/372-39-39,0601/77-26-10 
O  AMPLITUNER DENON, SONY, YAMAHA, PIONE

ER, MARANTZ, TECHNICS DVD, CD, minidyski, 
wieże Sony i Technics, kamery cyfrowe Sony, Pa* 
nasonic, JVC, telewizory 29” , 32”, Sony, nowe, 
gwarancja, wysyłka lub dowóz, możliwy montaż, 
konkurencyjne ceny. Lubin, tel. 0605/44-74-03, 
0605/53-03-93 84014651

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), 60 cm, Wizja TV + konwerter Grun- 
dig fuli band, nowe, nierozpakowane, - 85 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-79-53,0608/45-41-98 
ANTENA SAT tuner Humax F1 DVB MPEG 2 Digital (cyfro
wy) - 500 zł i tuner Amstrad SRX 1001 DSP system Panda 
(analogowy) - 250 zł i czasza z konwerterem SEG, fi 60 cm (2 
zakresy), -100 zł lub zamiana całości na zestaw .Wizja.TV", 
.Cyfra*’ , Polsat. Chocianów, tel. 0608/59-16-98 po 15 
ANTENA SAT 200 cm, na statywie, z obrotnicą, - 550 zł albo 
inne propozycje. Oława, tel. 0607/23-81-65 
ANTENA SAT kompletna, konwektor, tuner, pilot, okablowa
nie, -190 zł. Syców, teł. 062/785-26-38 
ANTENA SAT nowa, kompletna, -100 zł. Wrocław, teł. 0603/
82-34-17
ANTENA SAT tuner Amstrad, stereo, z pilotem. EURO, cza
sza 60 cm, konwerter, ndwa, pudełko, - 265 zł. Wrocław, tel. 
071/316-51-67
ANTENA SAT kempingowa, 12/24/220 V, tuner, stereo, z pi
lotem, EURO, okablowanie, czasza 60 cm, konwerter, • 295 
zł. Wrocław, tel. 071/316-51-67 
ANTENA SAT 3 zestawy, razem lub osobno, tuner, obrotnica, 
czasza 60,80 i 100 cm, konwerter cyfrowy, czasza i konwer
ter .Polsat cyfrowy", ceny 60-790 zł. Wrocław, tel. 0503/
91-65-81
ANTENA SAT AMSTRAD SRX1002 nowy model, z obrotni
cą, 100 programów, - 300 zł. Wrocław, tefc 0600/33-05-14 
ANTENA SAT MORGAN«S 500 kanałów, czincz. szeroka gło

wica, 2 x EURO, czasza 85 cm, konwerter fuli band Sam
sung, możliwy układ .zez’ , nowa, nie używana, możliwość 
montażu, - 320 zł. Wrocław, teł. 0502/50-38-29 
ANTENA SAT SKY MASTER MPEG-2 cyfrowa, do odbioru 
cyfrowych programów TV i radiowych, - 650 zł. Wrocław, tel. 
071/339-85-60,0605/51-94-24 
ANTENA SAT TECHNISAT euro, stereo, - 200 zł. Jawor, tel. 
076/870-70-46,0601/88-01-24 
ANTENA SAT THOMSON stereo, kompletna, cena 180 zł. 
Wrocław, tel. 781-98-72
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 

ANTENY SAT cyfrowe, z konwerterami - 75 zł/szt. Legnica, 
tel. 0601/49-99-25
CB-RADIO z przewodem, bez anteny, 12 V, - 90 zł. Jawor, 
tel. 076/870-56-59
CB-RADIO antena mobilowa na sprężynie • 70 zł; kabel gru
by, 20 m z końcówkami - 50 zł, zasilacz 13,8, 2.5 A • 40 zł. 
Lubiąż, tel. 071/389-78-61.0607/54-83-59 
CB-RADIO ALAN 95 + antena, zasilacz, • 120 zł. Lubin, tel. 
076/842-30-68
CB-RADIO ALAN 18 nowe, zapakowane i tuba zewn, -150 
zł. Pszenno, tel. 074/851-91-60 
CB-RADIO ALAN 8710 W AM/FM, 25 W USB, SWR, wzmoc
niony mikrofon, 10 kHz, roger beep, 15 m grubego kabla - 
380 zł, Alan 42, przenośne, akumulator, przystawka do sa
mochodu, pokrowiec, ładowarka, bandy A-L 400 kanałów, 
wiele funkcji, - 300 zł. Stronie Śląskie, tei. 074/814-12-19, 
0605/07-95-97
CB-RADIO MIDLAND 4001 stan dobry, • 220 zł. Wrocław, 
tel. 0600/38-73-72
CB-RADIO PRESIDENT JACKSON mikrofon PAN 
DM-432MT, zasilacz 15A i homologacja, I właściciel, stan ide
alny, - 550 zl. Góra. tel. 065/544-11-90,0603/33-42-20 
CB-RADIO RADIOTEK AM/FM 4W. USB LSB-12 W, wbudo
wane 5 i 0, Roger, SOUELCH, RF-GAIN, mikrofon Clarifier, 
zasilacz, stan dobry, -130 zł. Jelenia Góra, tel. 0503/59-97-39 
CB-RADIO STABO stan dobry, -120 zł. Wrocław, tel. 06Q0/
38-73-72
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 !!! + czasza i konwerter, 
dojazd i montaż gratis !. Wrocław, tel. 071/ 
781*72*82,0608/33*89*68 02021071

DEKODER „CYFRA+” kompl., nowy - 740 zł. dekoder .Wi
zja TV’ , kompl., nowy - 590 zl. Legnica, tel. 0601/49-99-25 
DEKODER „CYFRA+” nowy zestaw, w opakowaniu, karta; • 
550 zł. Wrocław, tel. 0603/10-31-00 
DEKODER „CYFRA+", „WIZJA TV” nowy, kompl. ♦ karta, 
również używane, cena od 430 zł. Wrocław, tel. 0603/10-31-00 
DEKODER „WIZJA TV” kpi., sprawny, - 350 zł. Kłodzko, tel. 
0608/14-00-39
DEKODER „WIZJA TV" kompletny bez karty, - 400 zł. Świd
nica, tel. 0608/41-86-22
DEKODER „WIZJA TV” nowy komplet, w opakowaniu, rów
nież używane dekodery z kartą, - 500 zł. Wrocław, tel. 0603/ 
10-31-00 '
DEKODER „WIZJA TV" nowy. kpi. - 650 zł. Wrocław, tel. 0503/
81-74-98
DEKODER „WIZJA TV” PHILIPS, • 300 zł. Zielona Góra. tel. 
0607/20-31-90
O  DEKODER CYFROWY PIONEER fabrycznie nowy, 

zapakowany, z czaszą, konwerterem i kartą sa- 
mouczącą się (filmy, bajki, sport, muzyka, eroty* 
ka), 900 programów z Astry i Hotbirda. Dekoder- 

- 630 zł, czasza z konwerterem • 60 zł, karta samo* 
ucząca się • 100 zł. Wrocław, tel. 0501/47*70*47 
80008351

DEKODER D2 MAC. • 100 zł. Lubin, tel. 0608/03-74-19 
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 

O  DEKODERY I TUNERY 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

O  DEKODERY, TUNERY do odbioru TV sat, cyfro
wa jakość odbioru, tunery firmy Pioneer, Kenwo
od oraz inne, karty SECA. Wrocław, tel. 0608/ 
82-57-06 02019291

DISCMAN PANASONIC SL-S 220 anti shock, mash, XBS, • 
160 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-17-93,0503/39-63-26 
DISCMAN PHILIPS nowy, zasilacz, pokrowiec, akumulatory, 
wbudowana ładowarka, procesor dźwiękowy, słuchawki z pi
lotem, gwarancja, - 400 zł. Świdnica, tel. 074/852-63-87,0601/ 

. 76-62-73
DISCMAN SONY D-99 stan idealny, podświetlany panel, me
talowa obudowa -130 zł. Milicz, tel. 071/384-17-09 
DISCMAN SONY D-835K, wejście na RO, stan dobry, -150 
zł. Wrocław, tel. 071/787-27-49 
DISCMAN SONY D-C20 Mega Bass, AVLS1 Bit DAC, prawie 
nowy, na gwarancji, słuchawki, w pudełku, - 220 zł. Wrocław, 
tel. 0602/79-91-90
DISCMAN TECHNICS SL-XP160 słuchawki, z pilotem, -150 
zł. Wrocław, tel. 372-89-12
DVD PANASONIC A 100 EC mało używany, Hitachi + 20 płyt
-1.800 zł. Wrocław, tel. 0607/51 -40-13
FILMY NA DVD, - 50 zł. Wrodaw, tel. 0603/18-65̂ 24
GŁOŚNIK basowy, samochodowy, 250 W, stan b. dobry, -120
zł. Kobierzyce, tel. 0504/93-93-11
GŁOŚNIKI w półce do VW Golfa II, 2 x 80 W, 3-drożne, 2 x 50
W, 2-drożne Panasonic, 1 x 250 W Magnat, stan b. dobry, -
320 zł. Duszniki Zdrój, tel. 0607/58-32-67,0608/07-35-97
GŁOŚNIKI 4 x 16 cm + 2 gwizdki, oryg. do BMW 3,-120 zł.
Lubin. tel. 076/847-32-54,0601/74-89-69
GŁOŚNIKI dużej mocy, 6 szt., basowe, śr. 30 ęm - 500 zł lub
zamienię na korektor Technics SH6E 70. Złoty Stok, tel. 0604/
83-64-56,074/817-59-17
GŁOŚNIKI ALTRONIX 400 W max, 4 ohm, 30 cm -. 150 zł, 
oraz American Sound 100 W max, 4 ohm, 15 Cm, duży ma
gnes • 120 zł lub zamienię na inne. Wrocław, tel. 0603/
52-94-40
GŁOŚNIKI B&W CDM 75E stan idealny, - 4.500 zł. Wrocław,
tel. 071/342-91-95,0601/72-40-10
GŁOŚNIKI BLAUPUNKT XL 2016,160 W. Blue Magie, 2 szt,
- 600 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49
GŁOŚNIKI JBL GTO-963 nowe, • 350 zł oraz Pioneer
TŚ-G1340. Wrocław, tel. 0605/10-83-08
GŁOŚNIKI MB QUART nowe, w kartonie, basy 13 cm śr.,
gwizdki tytanowe, zwrotnice, hi-END, • 570 zł. Wrocław, tei.
0605/13-07-05
GŁOŚNIKI PANASONIC w półce, do VW Golfa II, 2 szt.
3-drożne 2XMB, 60 W, 3-drożne oraz jeden Magnat 250 W, 
basowy, stan b. dobry, • 300 zł. Duszniki Zdrój, fet. 0608/
07-35-97, 0607/58.-32-67
GŁOŚNIKI PIONEER TS 1750 150 W, samochodowe, -100 
zł. Lubin, tel. 076/849-33-84,0604/65-26-63 
GŁOŚNIKI PIONEER TS-E2090, samochodowe, 250 W. - 390 
zł. Wrocław, tel.360-11-36
GRAMOFON OMNITRONIC DD-2250 2 szt., + igły Stanton, 
paramerty jak Technics, stan idealny, • 2.500 zł lub zamienię 
naTechnicsa 1210 MK-łl, 1 szt.. Sława, tel. 068/356-67-76 
GRAMOFON TELEFUNKEN S 12 kg, paskowy napęd, ramię 
Ortofon, pneumatyczne, wkładka Shure v15. wyjścia cinch, 
stan idealny, - 450 żł. Wrocław, tel. 363-34-62

ITOMBO - OPOP5466|
AUTOALARMY - RADIA 

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - SERWIS
ZAKŁAD KONTROLI ZABEZPIECZEŃ 

ANTY KRADZIEŻOWYCH

TEL.071/ 31512 49, 351 63 07 «25
INSTRUKCJA DO SPRZĘTU RTV w ĵ z. polskim, Sony, Pio
neer, Technics i innych - 40 zł/szt. Wrocław, tel. 0603/22-81-46 
O  JEŻELI CHCESZ OGLĄDAĆ nowości filmowe, 

sport, kanały muzyczne, erotykę, w cyfrowej ja
kości * zadzwoń. Lubin, tel. 0609/47*77-82 
84015081

K „KINO DOMOWE" amplituner Thomson DPL-1000, nowy, 
na gwarancji, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 0604/78-76-47 
K „KINO DOMOWE” CAT wzmacniacz, 5 głośników, subwo
ofer, instr. po niemiecku - 800 zł. Wrocław, tel. 071/353-27-67 
K „KINO DOMOWE” PANASONIC SC-HT 80 na gwarancji, -
2.600 zł. „tel. 0600/19-96-91
K „KINO DOMOWE" PIONEER XV-DV55, - 2.800 zł. „ tel. 
0600/19-96-91
K „KINO DOMOWE" SONY DAV-5300, - 2.550 i l  „ teł. 0600/
19-96-91
K „KINO DOMOWE" SONY amplituner, tuner + 6 głośników, 
- 3.300 zł. Legnica, tel. 0601/58-52-73 
K „KINO DOMOWE" SONY : odtwarzacz DVD, amplituner, 
głośniki, nowy, • 2.580 zł. Nowa Sól, tel. 0606/10-72-82 
K „KINO DOMOWE" SONY, 2000 r. system pro logie, 5 gło
śników, subwoofer, zmieniacz CD na 5 płyt, • 2.700 zl. Legni
ca, tel. 0606/61-69-11
KABLE, PRZEDŁUŻACZE DO ZMIENIACZY KENWOOD, 
SONY, - 40 zł. Legnica, tel. 0602/10-30-27 
KAMERA VIDEO BLAUPUNKT pełne wyposażenie; - 800 zł., 
tel. 062/721-26-05
KAMERA VIDEO CANON na małe kasety 8 mm, stan b. do
bry, małe gabaryty, lekka i mało używana, - 800 zł. Wrocław, 
lei. 0600/85-24-57
KAMERA VIDEO HITACHI wodoszczelna, - 650 zl. Wrocław, 
tel. 050.1/34-31-72
KAMERA VIDEO JVC GR-AX 280E VHS-C, na gwarancji, 
stan idealny, -1.100 zł. Legnica, tei. 076/862-07-29 
KAMERA VIDEO JVC GR DV X 10 fabrycznie nowa, gwa
rancja 2 lata, - 4.300 zł. Lubin, tel. 076/842-24-06, 0603/
12-30-26
KAMERA VIDEO JVC DVL 9000, cyfrowa, najwyższy model, 
wyposażenie, instr., progresywne skanowanie, - 3.300 zł. Wro
cław, tel. 071/363-85-78
KAMERA VIDEO JVC GR-DVL100 EG cyfrowa, statyw, tor
ba, 3 kasety, nowa, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-72-85, 
0504/96-09-80
KAMERA VIDEO JVC GR-DVL 9800 cyfrowa, nowa. - 5.400 
zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63,0501/15-50-90 
KAMERA VIDEO JVC GX AX 47QE, 1998 r. kompaktowa. 
VHS, zoom 18x,  ̂1.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-66-47 w 
godz. 19-22 v
KAMERA VIDEO PANASONIC NV-DS15 cyfrowa, nowa, na 
gwarancji, z pełnym wyposażeniem, wszystkie funkcje, pu
dełko, - 3.350 zł. Jelenia Góra. tel. 075/641-39-03 po godz. 16 
KAMERA VIDEO PANASONIC RX1 kaseta .matka*, stan b. 
dobry. - 690 zł. Wrocław, lei. 071/361-52-50,0601/
55-20̂ 45.55-20-51
KAMERA VIDEO PANASONIC M-3000 VHS, nowy akumu
lator, osprzęt fabryczny, filtry, akumulator 12 Ah, stan b. do
bry, - 2.100 zł. Wrocław, tel. 357-80-20 
KAMERA VIDEO PANASONIC NV-R 55 EE lekko uszkodz., 
osprzęt - 300 zł. Wrocław, tel. 071/787-27-49
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KAMERA VIDEO PANASONIC NV-RX 67 nowa, na gwaran
cji. -1.700 zł. Wrocław, tel. 0602/27-60-97 
KAMERA VIDEO PANASONIC VHS-C, z pełnym osprzętem, 
torba, kasety, stan b. dobry - 650 zł. Wrocław, tel. 071/
354-25-10,0605/76-00-97 po godz. 16 
KAMERA VIDEO PHILIPS EXPLORER mało używana, tor
ba, ładowarka, - 1.000 zł. Miękinia, tel. .071/317-83-12 
KAMERA VIDEO PHILIPS Hi 8, hi fi, stereo, ładowarka, bate
ria, kabel, - 800 zł. Wrocław, tel. 330-00-45,060.1/56-07-79 
KAMERA VIDEO SAMSUNG VP 12,2000 r. mało używana, 
akumulatory, lampa, zasilacz, b. dużo funkcji, instr. po polsku 
+ pilot, -1.200 zł lub zamienię na materiały budowlane. Nowa 
Ruda. tel. 0600/18-93-12
KAMERA VIDEO SHARP VL 420 S mała. hi fi steręo, instruk
cja, okablowanie, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, -1.550 zł. 
Oława, tel. 071/313-86-58,0604/70-38-66 
KAMERA VIDEO SHARP z osprzętem, J 750.zł. Świątniki, 
gm. Trzebnica, tel. 071/312-18-90 
KAMERA VlDEO SHARP VL-DCI cyfrowa, pilot, okablowa
nie, duży wyświetlacz, LCD, 30 x ZOOM, ruchoma głowica, 
instrukcja, torba, stan idealny, - 2.350 zł. Wrocław, tel. 0503/ 
33-04-89
KAMERA VIDEO SONY CCD TRV 67E Hi (8 ,z 11.2000 r., 
cyfrowy zoom 360, steady shot, czujnik zdalnego sterowania, 
program AE, funkcja fader, światło, panel LCD, • 2.700 zł lub 
zamienię na kamerę video Sony CCD 87E. Głogów, tel. 076/ 
834-60-75
KAMERA VIDEO SONY S 550 E videorecorder 8 CCD + 
obiektyw, torba, lampa, filtr, statyw, instrukcja; stan idealny, • 
900 zł. Leszno, tel. 065/520-16-92,0603/79-72-91 
KAMERAVIDEO SONY PC 5 cyfrowa - 5.350 zł oraz Sony 
DCR-130, cena - 2.750 zł, nowe. Nowa Sól, tel. 0606/10-72-82 
KAMERA VIDEO SONY CCD-TR7 nowa, kupiona 07.05.2001 
r., na gwarancji, zoom optyczny x20, cyfrowy x560, pilot, ni- 
ghtshot. lampa, bateria jonowa, efekty cyfrowe, możliwość 
wstawienia napisów, • 1.650 zł. Słubice, tel. 0605/42-33-37 
KAMERA VIDEO SONY CCD-TR820E 8 mm; etui, ładowar
ka, pilot, nowy typ baterii, stan b. dobry, • 900 zł. Wałbrzych, 
tel. 0609/35-10̂ 49
KAMERA VIDEO SONY CCD-TR 412E, 8 mm, LP, SP. 
zoomx200, edycja napisów, stabilizator, pilot, 0.2 Lux, efekty 
cyfrowe, nowy typ akumulatora, -1.350 zł. Wrocław, tel. 0501/
44-86-69
KAMERA VIDEO SONY CCD-TR805 3 baterie, okablowanie, 
skórzana torba, z pilotem, stan idealny, - 1.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/317-79-03,0605/35-91-47 
KAMERA VIDEO SONY CCD-TR 427E, Video 8XR, zoom 
360x, edycja napisów, efekty cyfrowe, kompletna polska do-
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kumentacja. na gwarancji rok, 2-letnia, - 1.250 żł. Wrocław, 
tel. 787-40-55
KAMERA VIDEO SONY TRV 310E stan idealny, - 2.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/342-80-63,0501/15-50-90 
O  KARTA AUTO SECA dekoduje wszystkie progra

my telewizyjne (filmy, sport, erotyka, bajki), • 80 
zł. Legnica, tel. 0503/63-88-11 84014751

O  KARTA AUTO SECA do dekoderów cyfrowych, 
oferta programów z Astry i Hot-Birda. Mocna ero
tyka XXL, X-zone, 24 godziny na dobę. Przera
bianie kart na w 100% sprawne. Aktywacja ero
tycznego kanału „Private Gold” na niebieskiej 
karcie. Możliwa wysyłka. Wrocław, tel. 0603/
21-36-86 02021601

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 • programator Phoenix do kom
putera PC, nowy, szerokie zastosowanie, możli
wa wysyłka. Wrocław, tel. 0600/61-91-03 po 
godz. 17 02019871

KASETY MAGNETOFONOWE z .ostrą" muzyką, od hardco- 
re’a po black/death, ponad 100 tytułów, stan b. dobry, różne • 
7 zł. Wrocław, tel. 071/355-37*12 
KASETY VIDEO 2500 szt. - cena 18 zł/szt. Opole, tel. 0604/
95-55-32
KINESKOP DO TELEWIZORA 29" fabr. nowy, model RĆA 
A68AGA25X02, - 500 zl. Wrocław, tel. 353-05-66 
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 B&W subwoofer AS’6, idealna do kina domowe
go -1.100 zł. Wrocław, tel. 071/784-55-78 
KOLUMNA B&W centralna CC6, idealna do .kina domowe
go", - 800 zł. Wrocław, tel. 071/784-55-78 
KOLUMNY 2 szt., moc 50 W, 5 ohm, - 80 zł. Góra, tel. 065/
544-17-45
KOLUMNY 160 W, moc muzyczna 240 W, czarne, - 420 zł. 
Lubin, tel. 076/842-12-03
KOLUMNY 80 W, stan b. dobry, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/
341-44-84
KOLUMNY 4 omy, RM segmentowy, -150 zł. Wrocław, tel. 
071/328-15-49
KOLUMNY ALTON 70 W - 250 zł oraz kolumny Mildton, 80 W 
- 350 zł. Wrocław, tel. 0601/77-96-10,071/327-97-15 
KOLUMNY ALTON 110 W, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/ 
372-24-14
KOLUMNY ALTUS140 stan b. dobry, r 590 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/641-93-77
KOLUMNY ALTUS moc 2x110 W (sin), trójdrożne, obudowa 
typu bas reflex, regulacja tonów średnich i wysokich, stan ide
alny, wym. 74x32x29 cm, - 370 zł. Opole, tel. 077/431-13-26 
KOLUMNY ALTUS głośnikowe, 140W, - 600 zł. Trzebnica, 
tel. 071/387-16-73
KOLUMNY ALTUS moc 300 W, na gwarancji, - 850 zł. Źmi- 
gródek, tel. 071/385-36-92
KOLUMNY B&W 602 S2 - 1.400 zł. Głogów, tel. 076/
834-15-50, 0603/06-49-97
KOLUMNY B&W CDM 7ES, stan b. dobry, - 3.600 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-24-00 
KOLUMNY B&W DM 601 SII moc, 120 W, nowe. na gwaran
cji. -1.100 zł. Wrocław, tel. 0603/22-81-46 
KOLUMNY BERLIN 2007 250 W, trójdrożne, 4-głośnikower- 
390 zł. ścinawka Śr., tel. 074/871-50-79 
KOLUMNY BSS 8 Om, 3-drożne, moc 100 W, - 300 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20.075/782-43-16 
KOLUMNY DIK głośnikowe, 150 W, wysokie, wąskie, czar
ne, na gwarancji, - 500 zł. Wrocław, tel. 784-54-91 
KOLUMNY DIORA SATURN, 250 W, wym. 980 x 370 x 330 
mm, 8 omów, 20-30 kHz, - 550 zł. Świdnica, tel. 074/640-24-89 
KOLUMNY DIORA POLARIS 300 W, 2 szt., na gwarancji, stan 
idealny, - 699 zł. Wrocław, tel. 368-13-29,0608/84-36-64 
KOLUMNY DYNAMIC SPEAKER 100 W -100 zł/para. Wro
cław, tel. 071/786-77-91.0609/35-26 6̂2 
KOLUMNY JORDAN ENTRY 2M komplet - 700 zł. kolumny 
B&W 602-S2,120 W. 8 Om. czarne - 1400 zł. Wrocław, tel. 
0605/92-95-60
KOLUMNY OHMA głośnikowe, estradowo-dyskotekowe, 
prod. angielskiej, 2 szt., 3-drożne, nowe, 2 x 200 W, 8 omów, 
-1.800 zł. Lwówek Śląski, tel. 0608/40-70-39 
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 180/300 W. 8 ohm, 4-drożne, 91 db, - 
680 zł. Nowa Ruda, tel. 074/871-61-54 
KOLUMNY POLARIS 300,1998 r., maskownica, złocone za
ciski, stan idealny - 680 zł. Nowa Ruda, tel. 074/871-61-54 
O  KOLUMNY POLARIS, 2001 r. FABRYCZNIE

NOWE, NIE UŻYWANE, DO „KINA DOMOWEGO”: 
2 szt./80 W • 350 zł, 2 szt./120 W * 500 zł, 2 szt./ 
180 W * 700 zł, 2 szt./200 W • 800 zł, 2 szt./300 W 
• 900 zł, 2 szŁ/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 SANYO SX-340 3-drożne, 50 W, 8 omów, wym. 
28x50x22. - 150 zł. Jawor, tel. 076/870-06-35 
KOLUMNY STX 170 nowe,- nie używane, czarne obudowy, 
ściągane maskownice, 3-drożne, głośniki polipropylenowe, 
bas - 27 cm, ładny wygląd (wzornictwo Altus 140), głęboki 
bas, otwory bass ref. x4. - 650 zł. Świdnica, tei. 074/640-49-58 
po godz. 20,060.7/10-68-44
KOLUMNY TECHNICS SB-S 500. SB-LV 500,.po 2 szt., do 
kina domowego. Wrocław, teł. .0607/51-40-13 
KOLUMNY TONSIL móc 2x60 W (sin), dwudrożne. obudowa 
typu bas reflex, stan bardzo dobry, -170 zł. Opole, tet 077/ 
431 T3-26
KOMPAKT do dużej wieży, stan dobry, -100 zł. Wiązów, tel. 
071/393-13-83 -
KOMPAKTY - różne, 1-5 kaset, używane, 20 sztuk, tunery 
różne, satelitarne, bez pilotów, 13 sztuk, hurtem, sprawne i 
na części, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/373-67-27, 0605/
21-17-60
KOMPAKT BANG & BEOGRRAM CD 50, stan idealny, • 450 
zł. Wrocław, tel. 363-34-62
KOMPAKT DENON DCD-1450 AR GOLD wzmacniacz De- 
non PMA-1055 R Gold, tuner Denon TU-1500 RD Gold, kar
ton, - 3.600 zł. Legnica, tel. 0609/51-26-09 
KOMPAKT DENON DCD 1450 czarny, fabrycznie nowy. -
1.250 zł. Wrocław, tel. 352-89-93 
KOMPAKT DIORA 502, - 350 zł, Wrocław, tel. 071/372-24-14 
KOMPAKT GRUNDIG FINE ART CD-1 + tuner Fine Art 
T-1000 RDS - 400 zł/szt. Wrocław, tel. 071/330-00-45.0601/ 
56-07-79

KOMPAKT KENWOOD DR-350 najnowszy model, na 5 płyt,
CD text, wyjście optyczne i-coax, - 500 zł. Wrocław, tel.
330-00-45,0601/56-07-79 - - ^
KOMPAKT MARANTZ CD 67MK2 roczny, na gwarancji. • 900
zł. Bielawa,.tel. 074/834-00-12
KOMPAKT MARANTZ 63 MK II K I, czarny, stan idealny, •
1.300 zł. Legnica, tel. 0601/41 -85-37
KOMPAKT ONKYO INTEGRADX 6750 - 870 zł, wzmacniacz
Rotel RA 980 BX - 1.780 zł, nagrywarka Pioneer PDR 04 -
1.900 zł, kolumny Tonsil Blues 150,150 W - 280 zł. Wrocław,
tel. 0501/77-96-60
KOMPAKT PHILIPS do wieży, uszkodzony, stan b. dobry + 
wzmacniacz domowy NIKKO 4 x 40 W, uszkodzony - 60 zł 
lub zamienię na telefon komórkowy. Bolesławiec, tel. 0502/ 
56-89-90 SMS
KOMPAKT PHILIPS nowy, - 170 zł. Wrocfew, tel. 071/ 
784-48-17
KOMPAKT PHILIPS CD-711 czamy, nowy model, - 250 zł. 
Wrocław, tel. 071/330-00-45.0601/56-07-79 
KOMPAKT PHILIPS CD-951 do dużej wieży, wyjście optycz
ne, dużo funkcji, - 350 zł. Wrocław,, tel. 330-00-45, 0601/ 
56-07-79
KOMPAKT PHILIPS CD-711 czamy do dużej wieży, oowy mo
del, - 260 zł. Wrocław, tel. 330-00-45,0601/56-07-79 
KOMPAKT PIONEER PD-S503, dę.dużej wieży,czarny, me
chanizm stabilizujący płytę, - 320 żł. Wrocław, tel. 322-37-67, 
0601/78-51-55
KOMPAKT PIONEER PD-M501, na 6płyt, uszkodzony, • 150
zł. Wrocław, tel. 071/787-27-49
KOMPAKT PIONEER PD-S 601 z pilotem, - 300 zł, PD-S 206
czarny, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45.0601/56-07-79
KOMPAKT PIONEER CQX-P1210, z kablem ijyrtyczką, - 300
zł lub kupię korpus Pioneer KEH P 820Ó’. Zgorzelec, tel. 075/
778-22-05
KOMPAKT REGA PLANET stan idealny, -1.700 zł. Wrocław, 
tel. 363-34-62
KOMPAKT SONY z pilotem, 2 sztuki - 250 zł/szt. Bielany Wr., 
tel. 071/311-26-08.0607/46-37-25 
KOMPAKT SONY CDP-295 do dużej wieży, czamy, dużo funk
cji, - 260 zł lub zamien.ię na kolumnę Eltron lub inną estrado
wą. Chocianów, tel. 076/818-53-96 
KOMPAKT SONY cdp xe-530, nowy, gwarancja, - 700 zł. Lu
bin, tel. 0501/57-39-68 %
KOMPAKT SONY do dużej wieży, wyjście optyczne, pilot, - 
350 zl. Świdnica, tel. 074/853-83-77 
KOMPAKT SONY CDP-213, czamy, dużo funkcji, pilot, stan 
b. dobry - 300 zł. Trzebnica, tel. 0602/61-21-58 
KOMPAKT SONY czamy, do dużej wieży - 250 zł. Wrocław, 
tel. 322-37-67,0601/78-51-55
KOMPAKT SONY CDP-M26, do dużej wieży, midi 36 cm, stan 
b. dobry, -180 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 .
KOMPAKT SONY CDP-791 dużo funkcji, wyjście optyczne, - 
300 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 £ 
KOMPAKT SONY czamy, do dużej wieży. - 200 zł. Wrocław, 
tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
KOMPAKT SONY CDP-791 oraz Yamaha CDX-480, czarne - 
300 zł/szt. Wrocław, tel. 330-00-45,0601/56-07-79 
KOMPAKT SONY CDP-295 czarny, do dużej wieży, na czę
ści lub do wymiany lasera, - 120 zł. Wrocław, tel. 0607/
18-20-01
KOMPAKT TECHNICS srebrny, z pilotem. - 300 zł. Bielany 
Wr.. tel: 071/311-26-08,0607/46-37-25 
KOMPAKT TECHNICS FRTG-370 W, - 300 zł. Borów, tel. 074/ 
858-62-30 po godz. 19
KOMPAKT TECHNICS SLPS 670 - 500 zł. Deck R5-AZ7, 
wzmacniacz Pioneer A-701R, stan idealny, zamienię. Kowa
ry, tel. 075/718-29-69 .
KOMPAKT TECHNICS SL-PG 480A, pilot, instrukcja, pudeł
ko, stan b. dobry, - 420 zł. Wołczyn, teH. ̂ 077/418-94-87 
KOMPAKT TECHNICS SL-MC 400. na 110 płyt, do dużej wie
ży - 780 zł. Wrocław, tel. 322-37-67.0601/78-51-55 
KOMPAKT TECHNICS SL-P212A, do dużej wieży. - 250 zł. 
Wrocław, tel. 322-37-67,0601/78-51-55 
KOMPAKT TECHNICS SL-PG 580A z pilotem, stan b. dobry,
- 350 zł. Wrocław, tel. 071/391-95-71 
KOMPAKT YAMAHA na 5 płyt, do dużej wieży, stan idealny, - 
350 zł. Wrocław, tel. 322-37-67, 0601/78-51-55 
KOMPAKT YAMAHA CDX 480 czamy. do dużej wieży, - 200 
zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
KOMPAKT PHILIPS, PIONEER, TECHNICS do serwisie, rć# .’ 
ne modele i kolory, od 150 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/ 
782-43-16,075/782-29-22 po godz. 20 
KONWERTER UKF do przestrajania odbiorników z pasmem 
polskim na pasmo zachodnie, -10 zł. Dzierżoniów, tel. 074/ 
831-54-16,0604/75-90-51
KOREKTOR ♦ wzmacniacz Blaupunkt BEA 80, czamy, su
wakowy, -100 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
KOREKTOR DIORA 502, -100 zł. Wrocław, tel. 071/372-24-14 
KOREKTOR DIORA FS 042, do dużej wieży, - 90 zl. Wro
cław, tel. 0503/33-04-89
KOREKTOR GRUNDIG srebrny, steroniki audio Hitachi, pro
gramator 3-kanałowy Siemens, tunery radiowe i sat. duży wy
bór, od 100 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-43-16, 075/ 
782-29-22 po godz. 20
KOREKTOR TECHNICS SHGE 70 do dużej wieży, stan ide
alny, - 450 zł. Bolesławiec, tel. 075/735-60-97,0503/08-10-15 
KOREKTOR TECHNICS SVGE 70. - 570 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-21-55,0608/75-05-79 
KOREKTOR TECHNICS SHGE 70, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/ 
324-96-14
KORPUS ALPINE CDM 7835 RB na 1 płytę, • 200 zł. Wro
cław, tel. 0502/39-10-89
KORPUS JVC KSRT 700R, -120 zł lub kupię panel. Wro
cław, tel. 0502/39-10-89
KORPUS SONY XR-4750 RDS. - 150 zł. Brzeg, tel. 0502/
92-68-10
KORPUS SONY CDX 5072 CD, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/ 
330-00-45, 0601/56-07-79
KUPIĘ ANTENĘ SAT „WIZJA TV”, „CYFRA+" nowe kompl., 
okazyjnie, po konkurencyjnych cenach. Wrocław, tel. 0603/ 
10-31-00
KUPIĘ CZASZĘ ANTENY SAT ,Cyfra+" lub .Wizja TV", z 
konwerterem, w cenie do 50 zł. Wrocław, tel. 316-51-67 
KUPIĘ DEKODER „CYFRAt”. l e i .  0609/27-39-70 łj? 
KUPIĘ DEKODER „CYFRA+” cały zestaw ♦ karta, w cenie 
do 500 zł. Rączyce, tel. 062/733-29-89 
KUPIĘ DEKODER „CYFRA+” używany, bez karty. Wrocław, 
tel. 0603/29-93-37
KUPIĘ DEKODER „CYFRA+" może być bez aktywnej karty. 
Wrocław, tel. 0502/84-30-20
KUPIĘ DEKODER „WIZJA TVn kompletny. Świdnica, tel. 074/ 
640-45-68
KUPIĘ DEKODER „WIZJA TV” nowei używane, z kartą ko
dową. Wrocław, tel. 0603/10-31-00 
KUPIĘ DEKODER „WIZJA TV" lub „Cyfra+", używany. Wro
cław. tel. 0605/74-65-13
KUPIĘ DEKODERY cyfrowe, nowe i używane. Lubin, tel. 0609/ 
47-77-82
KUPIĘ DEKODERY „WIZJA TV" używane, bez czasz i karty 
Zielona Góra, tet. 0607/20̂ 31 -90 
O  KUPIĘ DEKODERY CYFROWE nowe i używane * 

najlepsze ceny, szybka realizacja., tel. 0502/ 
89*69*98 02021371

KUPIĘ FILMY I PŁYTY DVD. Wrocław, tel. 781-27-24,0503/
79-71-29
KUPIĘ KAMERĘ VIDEO SONY TRV 30E uszkodzoną oraz 
kamerę Sony TR 45E, na części. Trzebnica, tel. 0602/71-56-86 
KUPIĘ KASETY VIDEO z serii przyrodniczej .Zabijać, aby 
żyć". Wrocław, tel. 344-42-21 prosić Anię, 0605/68-59-90 
KUPIĘ KORPUS JVC KD-S676R CD. Piechowice, tel. 075/ 
755-79-55,0608/09-68-21
KUPIĘ KORPUS JVC KS-FX 230. Wrocław, tel. 07 fr
343-98-49 wewn. 50. 0606/14-35-98
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KUPIĘ KORPUS KENWOOD KMD 860R minidisc lub KRC 
_  859R., Marek Kamyk, 53-440 Wrocław, ul. Stalowa 86 

W  KUPIĘ KORPUS KENWOOD KDC 599, KRC 577, KDC5060. 
Wrocław, tel. 0607/19-51-53
KUPIĘ KORPUS PHILIPS RC 619. Wrocław, tel. 071/
365-92-28,0604/93-89-83
KUPIĘ KORPUS PIONEER DEH 2000R oraz panel Pioneer 
DEH 2130R. Głogów, tel. 0600/83-20-94 
KUPIĘ KORPUS SONY 1300 R lub sprzedam panel. Bogaty
nia, tel. 0601/88-34-54 t 
KUPIĘ MAGNETOFON TECHNICS 1-kieszeniowy. Lubin, tel. 
0604/12-29-97
KUPIĘ MAGNETOWID GRUNDIG sprawny, z textem, pilo
tem, w cenie do 100 zł. Wrocław, tel. 344-81-35 
KUPIĘ MASZT ANTENOWY aluminiowy. Wrocław, tel. 071/
316-51-67
KUPIĘ OBROTNICĘ IPOZYCJONER ANTENY SAT do przy
czepy kempingowej. Wrocław, tel. 071/316-51-67 
KUPIĘ PANEL do oryginalnego radia z Forda Focusa Trafie 
3000. Wrocław, tel. 0502/42-46-03 
KUPIĘ PANEL CLARION 000-6500*. Legnica, tel. 0503/
79-03-29
KUPIĘ PANEL JVC CD 676 i korpus JCV KS 650. Wrocław, 
tel. 0607/19-51-53
KUPIĘ PANEL JVC CD 676 i korpus JVC 650. Wrocław, tel. 
0501/92-42-62
KUPIĘ PANEL JVC kf-fx 453r. Wrocław, tel. 0502/30-07-83
KUPIĘ PANEL KENWOOD KRC 459ry, KRC 152lya. KRC
159rya. Wrocław, tel. 0606/85-48-99
KUPIĘ PANEL PANASONIC FX 220N. Bielawa, tel. 074/
833-52-76
KUPIĘ PANEL PIONEER KEH-7800R uszkodzony. Głani- 
szew, woj. łódzkie, tel. 0605/72-26-74 po godz. 18 
KUPIĘ PANEL PIONEER KEH-P 5000. Trzebnica, tel. 0602/
78-99-11
KUPIĘ PANEL SONY xr-5800r. Chojnów, tel. 0608/05-17-93 
KUPIĘ PANEL SONY XR-0400 z RDS. Legnica, tel. 0503/
79-03-29
O  KUPIĘ PANELE I KORPUSY FIRMOWE oraz ra

dioodtwarzacze firmowe. Wrocław, tel. 0503/
79-38-55 81009411

Ę p  KUPIĘ PŁYTY DVD. Wrocław, tel. 788-55-83
KUPIĘ PROJEKTOR SONY, PHILIPS. Radomsko, tel. 044/ 
682-42-68
KUPIĘ PRZEWÓD ZASILAJĄCY 12 V, 2 zapalniczki do tele- 
wizora Thomson 10". Wrocław, tel. 071/316-51-67 
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ do Opla, bez wyświetlacza, na 
płytę CD. Oława, tel. 0606/97-34-24 
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ samochodowy, nowy model, 
z dokumentacją. Wrocław, tel. 0603/99-96-42 
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ samochodowe renomowanych 
firm, także większą ilość. Wrocław, tel. 0503/37-53-22 
KUPIĘ RADIOODTWARZACZE firmowe, korpusy, panele. 
Wrocław, tel. 0502/39-10-89
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT z nawigacją - 
do 750 zł: Leszno, tel. 065/526-11-43,0600/35-13-43 
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT Betta lub Gam- . 
ma, -100 zł. Wałbrzych, tel. 0606/83-25-34 
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ FORD. Trzebnica, tel. 071/
312-17-09 do godz. 14,0602/50-80-10 
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ JVC model wysokiej klasy, na 
płytę CD, w b. dobrym stanie. Wrocław, tel. 0607/77-93-56 
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ KENWOOD, PIONEER samo
chodowy, do 2 lat, z końcówką ISO - do 400 zł. Wrocław, tel. 
0604/85-63-33
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ SONY z minidyskiem. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/592-47-61
KUPIĘ SŁUCHAWKI PANASONIC KX-T 4410D-B. Strzelce 
Opolskie, tel. 077/461-44-30,461-22-17 
KUPIĘ TELEWIZOR nowy lub używany na gwarancji, 20-25", 
do 60% wartości sklepowej. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
KUPIĘ TELEWIZOR SONY 14’  lub zamienię na Unimor 21". 
TXT, stereo, głowica kablowa. Ostrów Wlkp., tel. 0603/
49-99-70
KUPIĘ TELEWIZOR SONY lub Panasonic. 25". nowy lub mało 
używany. Wrocław, tel. 372-44-46 
KUPIĘ TELEWIZOR THOMSON 32" w cenie do 3.000 zł. 

R u d n ik ,  tel. 0502/65-85-19 '
^ I jpiĘ WIEŻĘ DIORA z  magnetofonem szufladkowym, 4-seg- 

mentową, w cenie do 350 zł. Kłodzko, teł. 0602/65-77-20 
KUPIĘ WIEŻĘ DIORA. Wrocław, tel. 0601/58-50-95 
KUPIĘ WIEŻĘ TECHNICS używaną. Wrocław, tel. 0601/
58-50-95 ■ '
KUPIĘ WIEŻĘ TECHNICS 560 nową, na gwarancji, za poło
wę ceny sklepowej. Wrocław, tel. 071/357-21-02, 0608/
27-09-14
KUPIĘ WIEŻĘ TECHNICS 560 nową, na gwarancji, za 50% 
ceny sklepowej. Wrocław, tel. 357-21-02,0608/27-09-14 
KUPIĘ WZMACNIACZ BLAUPUNKT BERLIN IQR85 z tune
rem, - 80 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-52-34 
KUPIĘ WZMACNIACZ SAMOCHODOWY ok. 400 W. Gostyń, 
tel. 0605/14-14-00
ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW HAMAdo kamer vi- 
deo, można nią ładować akumulatorki do kamer: Rca, Hita- 

> chi, Minolta. JVC, Panasonic, Sony, Canon, -150 zł/Spalo- 
na. tel. 076/857-5185 lub 0601/06-03-43 
MAGNETOFON DIORA 502. - 250 zł. Wrocław, tel. 071/ 
372-24-14
MAGNETOFON HITACHI - 70 zł. Wrocław, tel. 071/336-94-05 
MAGNETOFON PHILIPS DCC-600 cyfrowy. TXT, pilot, digi
tal, in-out, - 600 zł. Lubin, tel. 076/849-33-84,0604/65-26-63 
MAGNETOFON SONY TCK-311, Dolby B/C-HX Pro, czarny, 
wyszukiwanie początków utworów, stan b. dobry - 450 zł. 
Trzebnica, teł. 0602/61 -21-58
MAGNETOFON SONY TCK-311, do dużej wieży - 250 zł. Wro
cław, tel. 322-37-67,0601/78-51-55 
MAGNETOFON SONY TCWE-705S do dużej wieży, Dolby 
B/C/S, 2 kieszenie, wiele funkcji, gwarancja, rachunek, - 600 
zł. Wrocław, tel. 0501/36-00-32 .
MAGNETOFON TECHNICS RS-TR 575 2-kieszeniowy, -600 
zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-74-43 

^ iGNETOFON TECHNICS RS-474 dolby B/C, HX Pro, na- 
*^ywanie ATC, stan b. dobry, instrukcja w jęz. polskim, możli

wość sterowania pilotem, - 600 zł, Legnica, tel' 076/866-31-41 
MAGNETOFON TECHNICS srebrny, do dużej wieży, - 100 

, zł. Lubin, tel. 076/846-71-05,0605/15-12-53 
MAGNETOFON TECHNICS deck, stan b. dobry, -170 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-43-16,075/782-29-22 po godz. 20 
MAGNETOFON TECHNICS AZ-6, stan idealny, amorficzna 
głowica, wysoki model, - 550 zł. Oleśnica, tel. 0604/28-12-13 
MAGNETOFON TECHNICS RS-AZ 7 głowica amorficzna, 
mało używany, stan b. dobry, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/
787-27-49
MAGNETOFON UNITRA Stereo Deck MDS 440, -150 zł. Wro
cław, tel. 071/351-27-74
MAGNETOWID 6-głowicowy, nowy lub na gwarancji. Wrocław, 
tel. 0605/74-65-13
MAGNETOWID AKAI z pilotem, opis, - 330 zł. Bielany Wr., 
tel. 071/311-26-08,0607/46-37-25 
MAGNETOWID AKAI czamy, VS-G 767, stereo hi-fi, 6-głowi
cowy, nowy model, centralny mechanizm, menu w j. poslkim, 
shov view, pilot, 2 prędkości, SP, LP i inne modele Akai, - 490 
zł. Rawicz, tel. 065/545-28-30
MAGNETOWID AKAI 3 głowice, funkcje wyśw. na ekranie, 
autotracing, wyszukiwanie, pilot, - 220 zł. Świdnica, tel. 074/
640-26-08,0502/43-39-58
MAGNETOWID AKAI VS-G855 6-głowicowe, Hi-Fi stereo, 
multisystem, show-view, SP/LP, funkcje na ekranie w j. pol
skim, 2 x euro. czincze, pilot z pokrętłem i wyświetlaczem, 
stan idealny, - 620 zl. Wrocław, tel. 343-93-74,0602/28-88-94 
ÎS&GNETOWID AKAI VS-C878 stereo, hi fi, 6-glowlcowy. 
menu, long play, 2 x EURO, tuner TV kablowej. show-view. z 
pilotem, - 600 zł. Wrocław, tel. 330-00-45,0601/56-07-79

MAGNETOWID BLAUPUNKT RTV 800 hi-fi stereo, 6-głowi
cowy + pilot, - 390 zl. Wrocław, tel. 0503/89-93-68 
MAGNETOWID GOLDSTAR 4 głowice, txt, pilot z wyświetla
czem, - 390 zł. Wrocław, tel. 0603/21-24-72 
MAGNETOWID GRUNDIG hi-fi stereo, z pilotem oryginalnym,
6-głowicowy, po serwisie, - 400 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/ 
782-43-16,075/782-29-22 po godz. 20 
MAGNETOWID GRUNDIG 8-głowicowy, PiP, cyfrowy, TXT, 
Hi-Fi stereo, efekty cyfrowe, biblioteka kaset, oryg. pilot, stan 
b. dobry, -1.250 zł. Wrocław, tel. 351-77-57,0501/00-78-81 
MAGNETOWID GRUNDIG SE-9105 SEVILLA model 2000 r., 
hi fi stereo, 6-głowicowy, long play, 2 x EURO, tuner kablowy, 
show-view, z pilotem, - 600 zł. Wrocław, tel. 330-00-45,0601/ 
56-07-79
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 GRUNDIG 6 głowic, hi-fi stereo, fet, menu, 
pilot z wyświetlaczem, inne, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/
365-92-76
MAGNETOWID HANSEATIC VRC 440, 4-głowicowy, 
show-view, pilot - 300 zł. Wrocław, tel. 0503/33-36-32 
MAGNETOWID HITACHI S 890 S-VHS, stereo Hi-Fi, 7 gło
wic, Nicam, dużo funkcji, 2 x EURO, tuner TV kablowej, pilot, 
- 700 zł.*Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID JVC HR-S 9700 - 2.400 zł, HR-S 7723, sreb- 
ny • 1.600 zł, 6-głowicowe, nicam, stereo, nowe, gwarancja 2 
lata. Lubin, tel. 076/842-24-06,0603/12-30-26 
MAGNETOWID JVC HR-J 625 stereo Hi-Fi, 6 głowic, long 
play, 2 x EURO, tuner TV kablowej, show view, pilot, nowy 

' model, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID JVC HR-S 5800 EG S-VHS, stereo Hi-Fi, 7 
głowic, funkcje montażowe, 2 x EURO, pilot, • 750 zl. Wro
cław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID JVC HR-J625 hi fi, stereo, 6-głowicowy, long 
play, tuner TV kablowej, 2 x EURO, show-view, nowy model, 
z pilotem, - 600 zł. Wrocław, tel. 330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID JVC HR-S5800EG SVHS oraz Hitachi S-890, 
VHS, hi fi, stereo, 7-głowicowy, - 750 zł. Wrocław, tel. 
330-00-45, 0601/56-07-79
MAGNETOWID JVC, 1998 r. 4 głowice, model Elegance (ku
piony za 1200 zł), • 650 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/
53-42-21
MAGNETOWID MITSUBISHI srebrny, HS-5300, 4-głowico
wy z funkcją Time Lapse, możliwość zapisu do 480 godzin na 
taśmie E-180, funkcja alarmu, profesjonalny, do rejestracji na
grań w pomieszczeniach monitorowanych, • 800 zł. Góra Ślą
ska, tel. 065/543-83-59
MAGNETOWID MITSUBISHI HS-751 stereo Hi-Fi, show view, 
SP-LP, z pilotem, stan b. dobry, • 550 zł. Wrocław, tel. 0602/
27-60-97
MAGNETOWID PANASONIC NV-F65 HQ stereo, faktura za
kupu - 500 zł, tuner + wzmacniacz + kolumna Diora • 200 zł. 
Lubin, tel. 076/842-30-68
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD620,6 głowic, hi-fi ste
reo, menu, show view, TV link, 2 x euro, tuner TV-kablowej, 
SP, LP, pilot, - 650 zł. Wrocław, tel. 322-37-67,0601/78-51-55 
MAGNETOWID PANASONIC NV-GD600.6 głowic, hi-fi ste
reo, show view, pilot, super drive, 2 x euro, dużo funkcji, stan 
b. dobry, - 640 zł. Wrocław, tel. 357-66-75,0603/28-89-79 
MAGNETOWID PANASONIC NV-HO 600 stereo hi-fi, super 
Drive, show-view, 6-głowicowy, 2 prędkości, SP, LP, 2 x euro, 
pasmo kablowe, menu na ekranie, pilot, na gwarancji serwi
sowej, i inne modele Panasonic, - 550 zł. Wrocław, tel. 071/
350-66-92 po godz. 16,0609/40-84-88 
MAGNETOWID PANASONIC NV-SD 260, super drive, 
show-view, pilot - 350 zł. Wrocław, tel. 0503/33-36-32 
MAGNETOWID PANASONIC NV-F65, Hi-Fi stereo, 6-głowi
cowy - 550 zł. Wrocław, tel. 0503/33-36-32

I* Naprawa radioodbiorników  
sam ochodowych 

I* Urucham ianie odb iorn ików  
kodowanych OP0103a4

| Wrocław, ul. Swobodna 41 p.6 
tel. 780-59-14, 0-601 82 36 82

M O N T A Ż  A N T E N  1  
S A T E L I T A R N Y C H  s

. W izja TV, Cyfra +, Polsat 
i inne, serwis, gwarancja. 

Tel. 071/368-77-27.0502 451 521

MAGNETOWID PANASONIC NV-J 35HQ 4-głowicowy, - 300 
zł. Wrocław, tel. 0605/95-82-06 
MAGNETOWID PANASONIC NV-SD 200 i NV-SD 25, super 
drive, menu, 2 x Euro, tune/ kablowy, show-view. z pilotem, • 
450 zł. Wrocław, tel. 330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID PHILIPS VR-757 i VR 858, Match Line, ste
reo Hi-Fi, 6 głowic, long play, 2 x EURO, tuner TV kablowej, 
show view, pilot - 600 zł/szt. Wrocław, tel. 071/330-00-45, 
0601/56-07-79 ‘
MAGNETOWID SABA long-play, pilot, stereo; -170 zł. Opo
le, tel. 0607/11-87-33
MAGNETOWID SANYO pilot, stan b. dobry, - 200 zł. Kobie
rzyce, tel. 071/311-17-93 .
MAGNETOWID SANYO pilot, dużo funkcji, stan b. dobry, • 
260 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0604/60-59-29 
MAGNETOWID SHARP LP/SP. centralny mechanizm, 2xAV, 
show-view, menu, TV kablowa, - 380 zl. Wrocław, tel. 0603/ 
35-97-99
MAGNETOWID SIEMENS pilot, telegazeta, - 330 zł. Bielany 
Wr., tel. 071/311-26-08,0607/46-37-25 
MAGNETOWID SONY czamy. SLV-E 720 stereo, hi-fi, 6-gło- 
wićowy, 2 prędkości, SP, LP, centralny mechanizm, shov view, 
menu na ekranie, pasmo kablowe, pilot, nowy model, - 650 
zł. Rawicz, tel. 0603/85-26-19
MAGNETOWID SONY EV-S550E, Video 8, na kasety od ka
mer, tuner TV-kablowej, audio dubbing, - 480 zł. Wrocław, tel.
322-37-67, 0601/78-51-55
MAGNETOWID SONY SLV-E717, trilogic, 6 głowic, hi-fi ste
reo, show view, NTSC, tuner TV-kablowej, 2 x euro, pilot, stan 
idealny, • 680 zł. Wrocław, tel. 322-37,-67,0601/78-51-55 
MAGNETOWID SONY 2-letni, 4 głowice, LP, SP, menu, pilot, 
NTSC, audio dubbing, hyperband, stan b. dobry, - 490 zł. Wro
cław. tel. 357-66-75,0603/28-89-79 
MAGNETOWID SONY czarny. SL-V 725, stereo, hi-fi, 7-gło
wicowy, montażowy/insert, dubing, 2 prędkości, SP, LP, 2xeu- 
ro, menu na ekranie, pasmo kablowe, pilot, na gwarancji ser
wisowej, cena - 550 zł i inne modele Sony. Wrocław, tel. 071/
350-66-92 po godz. 16,0609/40-84-88 
MAGNETOWID SONY E-730 6-głowicowy, stereo, nowy, -
1.250 zł. Wrocław, tel. 0504/94-73-93 
MAGNETOWID SONY E 750 6-głowicowy, stereo, na gwa
rancji, -1.250 zł. Wrocław, tel. 0504/94-73-93 
MAGNETOWID SONY SLV-E 7 Tri Logic, stereo Hi-Fi, 6 gło
wic, menu, long play, 2 x EURO, tuner TV kablowej, pilot, - 
600 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID SONY SLV 725 stereo Hi-Fi, 7 głowic, menu, 
long play, insert, dubbing, tuner TV kablowej, pilot, - 700 zł. 
Wrocław, tel. 071/330-00-45, t)601/56-07-79 
MAGNETOWID SONY SLV-E400 trilogic, 4 głowice, menu, 
long play, 2 x Euro, tuner kablowy, show-view + pilot, - 450 zł. 
Wrocław, tel. 330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID SONY SLV-725 - 700 zł, Sony SLV-E7 - 600 
zł, hi fi, stereo, 7-głowicowy, z pilotem. Wrocław, teł. 330-00-45, 
0601/56-07-79
MAGNETOWID SONY SLV-E820 stereo, nicam, hi fi, 7-gło- 
wicowy, trilogic, menu, long play, tuner kablowy, Smart Link, 
show-view, z pilotem, - 800 zł. Wrocław, tel. 330-00-45,0601/ 
56-07-79
MAGNETOWID SONY SLV-E780 stereo, 6 głowic, - 800 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-54-28
MAGNETOWID SONY EVC-45 (odtwarzacz), stereo Hi-Fi, na 
małe kasety, 8 mm, do kamery, z możliwością nagrywania, 
pilot, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID TELEFUNKEN LP/SP, centralny mechanizm, 
2xAV, show-view, menu. TV kablowa, - 380 zł. Wrocław, tel. 
0603/35-97-99

MAGNETOWID TENSAI nowy, VHS, stereo, 6-głowicowy, 
show-view, long play, PDC VHS, indeks, 6 programów, • 700 
zł. Pisarzowice, tel. 075/721-56-89 
MAGNETOWID THOMSON stereo Nicam, 6 głowic, menu, 
long play, show-view, 2 x EURO, show view, pilot, - 400 zł. 
Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID THOMSON VP 4810 na gwarancji, 4-głowi
cowy, SP/LP, show-view, z pilotem, instrukcja, pudełko, stan 
b. dobry, - 470 zł. Wrocław, tel. 0602/27-60-97 
MAGNETOWID THOMSON stereo, nicam, show-view - 600 
zł oraz Thomson 4-głowicowy, show-view - 400 zł. Wrocław, 
tel. 330-00-45,0601/56-07-79
MAGNETOWID TOSHIBA V-226G show-view, VPS, 2 EURO, 
centr. mechanizm, podczerwień, z pilotem, • 350 zł. Wrocław, 
tel. 0609/63-05-78
MEGAFON MT1, - 40 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-73-35 
MIKSER 8-kanałów, 3 pasmowa korekcja mono, - 200 zł. Bra
szowice, tel. 074/816-97-23 po godz. 15 
MIKSER SOUNDCRAFT SPIRIT FOLIO F 14/2, phantom po- 
wer, 3 x AUX, filtr dołnozaporowy, 3 punktowa korekcja, stan 
b. dobry, - 1.550 zł. Robert, Trzebnica, tel. 071/312-16-37, 
0501/37-16-12
MINIDISC SHARP 701 przenośny, uszkodzony, funkcja na
grywania, akcesoria, pilot, • 300 zł. Wrocław, tel. 351-51-64 
MINIDISC SONY MDS-JE330 z pilotem, czarny, roczny, - 800 
Zł. Jawor, tel. 076/870-06-35
MINIDISC SONY MZ-R2 przenośny, z nagrywaniem, z pilo
tem, słuchawki, stan b. dobry, • 650 zł. Lubin, tel. 0606/
28-39-47
MINIDISC SONY MZ-R 25 przenośny, stan idealny, • 550 zł. 
Lubin, tel. 0601/18-57-00
MINIDISC SONY MZ-R70, na gwarancji, - 800 zł. Nysa, tel. 
077/448-44-29
MINIDISC SONY pilot, pudełko, instrukcja, gwarancja, stan 
idealny, - 800 zł. Polkowice, tel. 0501/10-98-38 
MINIDISC SONY MZ-E33, nie używany, z pilotem, • 830 zł. 
Wrocław, tel. 0502/36-45-34
MINIDISC SONY MZR-35, etui, bateria, zasilacz, przewód 
optyczny, możliwość nagrywania, - 650 zł. Żary, tel. 0503/
77-23-60
MINIWIEŻA DIORA srebrna, 2 magnetofony, tuner, wzmacn- 
niacz, 2x25 W, stan dobry, - 250 zł. Jelenia Góra, tel. 075/
641-39-03 po godz. 16
MINIWIEŻA JVC 220 V, baterie, obudowa metalowa, srebr
na, UKF nie przstrojony, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 0603/
18-42-13
MINIWIEŻA LG, - 500 zł. Świdnica, tel. 0604/30-36-75 
MINIWIEŻA PHILIPS, - 500 zł. Świdnica, tel. 0604/30-36-75 
MINIWIEŻA SONY - zmieniacz na 3 płyty, podbicie basów, 2 
kieszenie, radio, kolor srebrny, roczna, - 890 zł. Wrocław, tel. 
0603/88-01-12
MINIWIEŻA YAMAHA PIANO CRAFT, najnowszy model, b. 
dobra jakość dźwięku, 2 x 60 W, możliwość podłączenia sub- 
woofera, • 1.999 zł. Zielona Góra, tel. 0600/10-24-54 
ODTWARZACZ DVD JVC XV515 Dolby Digital' srebrny, nowy. 
pudełko, na gwarancji, -1.750 zł. Wrocław, tel. 0504/94-73-93 
ODTWARZACZ DVD LIFETEC nowy, - 850 zł. Legnica, tel. 
0607/37-55-76
ODTWARZACZ DVD PHILIPS 730 czarny. - 850 zł. Wrocław, 
tel. 0605/11-83-37
ODTWARZACZ DVD PIONEER 535, dolby digital. DTŚ, nowy, 
instrukcja w jęz. polskim, - 900 zł. Rawicz, tel. 065/545-27-48 
ODTWARZACZ DVD PIONEER 525, -1.150 zł. Wrocław, tel. 
071/786-77-91,0501/98-67-77 
ODTWARZACZ DVD SAMSUNG 945 D, nowy, w wieży ste
reo, 3 x CD, magnetofon 2-kieszeniowy, wzmacniacz, tuner, 
dużo funkcji, - 1.290 zł. Wrocław, tel. 357-66-75, 0603/
28-89-79
ODTWARZACZ DVD SEG nowy, - 720 zł. Pleszew, tei: 0604/
88-93-06
ODTWARZACZ DVD SONY czamy, dó dużej wieży, pilot, wyj
ście optyczne, - 350 zł. Świdnica, tel. 074/853-83-77 
ODTWARZACZ DVD SONY 335 + amplituner Sony STR-DB 
545, komplet - 2.250 zł oraz tuner Pioneer F-449 - 280 zł. 
Wrocław, tel. 0605/92-95-60
ODTWARZACZ DVD SONY DVP-S335 DVP-S336, fabrycz
nie nbwe, gwarancja, cena 1.250 zł/szt. Wrocław, tel. 071/
786-77-91,0609/35-26-62
ODTWARZACZ DVD THOMSON DTH-4200 na gwarancji, 
nowy, -1.300 zł. Wrocław, teł. 0604/78-76-47 
ODTWARZACZ DVD YAMAHA 510-1.280 zł, Sony DVP-335 
- 1.300 zł, DVP-535 - 1.500 zł, Panasonic RV-20 - 1.200 zł, 
RV-40 -1.400 zł. Głogów, tel. 076/834-15-50.0603/06-49-97 
ODTWARZACZ DVD YAMAHA DVD 510, - 1.250 zł. Wro
cław, tel. 071/372-39-39.0601/77-26-10 
PANEL GELHARD GRX 246 DV. nowy, -100 zł. Zielona Góra. 
tel. 0607/20-31-90
PANEL JVC KS-FX230, -100 zł. Wrocław, tel. 071/346-05-05 
wewn. 50,0606/14-35-98
PANEL JVC KD-SX 959R - 200 zł. Wrocław, tel. 0501/79-25-01 
PANEL KENWOOD KMD 860R minidisc, - 200 zł. Bielany Wr., 
tel. 0607/33-95-45
PANEL PANASONIC rd 325, -160 zł. Jelenia Góra; tel. 075/
754-39-93
PANEL PANASONIC DP-G 55 CD, -150 zł. Wrocław, tel. 071/ 
330-00-45, 0601/56-07-79
PANEL PIONEER KEH-P4300R, - 100 zł. Brzeg, tel. 05021 
92-68-10
PANEL PIONEER DEH 700 SDK, KEH 3500 SDK oraz Sony 
XR-C 212 MKII, Alpine TDM 7529T. Legnica, tel. 0604/ 
35-58-96
PANEL PIONEER keh-p3700r, -100 zł. Wrocław, tel. 0608/
66-18-50
PANEL PIONEER DEQ 9200, - 100 zł. Wrocław, tel. 0609/
47-07-29
PANEL PIONEER KEH 8800 oraz Pioneer KEH 9700, - 750 
zł /szt.. Wrocław, tel. 071/339-85-60,0605/51 -94-24 
PANEL PIONEER KEH 2100R. Wrocław, tel. 071/320-58-07, 
0603/89-79-60 |
PANEL SONY XR 4750 RDS, 4 x 35 W, -100 zł lub kupię 
korpus. „ tel. 0605/38-25-59
PANEL SONY CDX 2500R, - 200 zł. Wrocław, tel. 0609/
47-07-29
PANEL SONY XR-1300R stan idealny, -150 zl. Wrocław, tei. 
0502/91-89-69
PANEL SONY XR-C /102, nowy, • 100 zł. Zielona Góra, tel. 
0607/20-31-90
PILOT DO RADIOODTWARZACZA SONY, - 60 zł. Wrocław, 
tel. 071/328-13-47,0503/50-86-33 
PILOT UNIWERSALNY nowy, - 60 zł. Legnica, tel. 076/
722-48-87
PŁYTY DVD różne filmy, nowe - 50 zł. Wrocław, tel. 0603/
18-65-24
PROCESOR DIORA do zestawów muzycznych (magnetofon,. 
kompakt, tuner, wzmacniacz, telewizor), nowy, - 25 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/831-54-16,0604/75-90-51 
PROCESOR TECHNICS SH-AC 300 cyfrowy surround AC3, 
do .kina domowego", - 700 zł. Wrocław, tel. 0607/51-40-13 
PROGRAMATOR PHOENIX do kart chipowych, podłączony 
do komputera PC. nowy, szerokie zastosowanie, oprogramo
wanie, opis,-150 zł. Wrocław, tel. 0600/61-91-03 po godz. 17 
PROGRAMATOR PHOENIX/SMARTMOUSE do kart czipo-

wych, dodatkowo soft na CD, cena - 200 zł/kpi. Jelenia Góra, 
tel. 0607/15-57-78
RADIOMAGNETOFON PANASONIC SX 44 zapakowany, 
nowy, na gwarancji, kupiony w salonie Zuber, - 450 zł. Wro
cław; tel. 071/339-93-10
RADIOMAGNETOFON PHILIPS AZ-1565, 2001 t . ,  srebrny, 
pilot, Digital tuner, 150 W PMPO; nowy, gwarancja, - 550 zł. 
Świdnica, tel. 074/852-63-87,0601/76-62-73 
RADIOODTWARZACZ do Fiata Punto, Brava, Bravo, nowy, 
RDS EON, 4 x 40 W, Dolby B, dużo funkcji, - 350 zł. Duszniki 
Zdrój, tel. 0607/58-32-67.0608/07-35-97 
RADIOODTWARZACZ z panelem, nowe, • 330 zł oraz Ken
wood z kieszenią, wzmacniacz, rozdzielacz, po serwisie, - 
280 zl. Lwówek Śląski, lei. 075/782-43-16,075/782-29-22 po 
godz.20
RADIOODTWARZACZ oryginalny do Renault Megane, że ste
rownikiem przy kierownicy, fabrycznie nowy, • 890 zł. Wro
cław, tel. 0601/71-13-03
RADIOODTWARZACZ do BMW III, 10 sztuk, z rewersem, 
RDS, - 200 zł. Wschowa, tel. 065/540-15-75 po godz. 20 
RADIOODTWARZACZ AIWA, • 490 zł. Wrocław, tel. 0502/ 
54-17-97
RADIOODTWARZACZ AIWA CTX 105 60 W, auto-reverse, 
18 stacji, kodowany, kieszeń, dokumentacja, -150 zł. Wro
cław, tel. 0503/02-34-53
RADIOODTWARZACZ ALPHA, - 70 zł. Legnica, tel. 0503/
59-88-42
RADIOODTWARZACZ ALPINA TDM 7544 4 x 35 W, RDS, 
panel, miękka mechanika, zmieniacz na 6 płyt - 600 zł. Luty
nia, tel. 071/317-76-83,0607/24-95-69 
RADIOODTWARZACZ ALPINE TDA7562R układ BBE, RDS, 
Dolby, panel, 4 x 40 W, 2 kolory podświetlenia, - 750 zł. Bole
sławiec, tel. 075/735-60-97,0503/08-10-15 
RADIOODTWARZACZ ALPINE TDM-7526T samochodowy 
♦ zmieniacz na 6 płyt Alpine CHM-S611, - 500 zł. Legnica, tel. 
0608/24-91-28
RADIOODTWARZACZ ALPINE MD 7755 samochodowy, mi
nidisc, najnowszy model, rok prod. 2000, el. otw. panel, z RDS, 
4x40 W, kolorowy wyświetlacz, BBE, pilot, zmiana kolorów 
przycisków, -1.600 zł. Wrocław, tel. 339-85-60,0605/51-94-24 
RADIOODTWARZACZ ALPINE CTA1502 R panel, sterowa
nie CD/tuner, wielokolorowy wyświetlacz, dużo funkcji, korek
tor graf. 7-zakresowy, zmieniacz CHA S604 Al NET, oryginal
ny długi kabel, z pilotem, stan idealny, - 1.350 zł.. Wrodaw, 
tel. 0600/41-26-40
RADIOODTWARZACZ ALPINE kieszeń, miękka mechanika, 
Dolby B/C, z pilotem, wyjście na wzmacniacz i zmieniacz CD, 
autorewers, • 310 zł. Wrocław, tel. 784-55-22 
RADIOODTWARZACZ BECKER Trafie Pro, nawigacja, cd 
control, płyta z mapą Europy, rds, -1.100 zł. Lubin, teł. 0602/
74-19-33
RADIOODTWARZACZ BECKER do Mercedesa + głośniki. • 
300 zł. Lubin. tel. 076/842-30-68 
RADIOODTWARZACZ BECKER TRAFIĆ PRO, RDS, 4 x 40 
W, panel opuszczany, system nawigacji sat, sterowanie sub- 
wooferem, płyta, 4 kolory, dużo funkcji, - 1.000 zł. Wrocław, 
tel. 0502/86-06-81
RADIOODTWARZACZ BECKER MEXICO z minidyskiem, Pro 
MD, samochodowy, panel, etui na panel, wyjście na wzmac
niacz, subwoofer -1.300 zł. Wrocław, tel. 0603/91 -49-51 
RADIOODTWARZACZ BETA 5-rds, cd control, code, niebie-

RADIA - GŁOŚNIKI 
WZMACNIACZE - CD

Sprzedaż - montaż - serwis
Wrocław, ul. Kochanowskiego 30 

tel/fax (071) 348-13-75,0-601-48-13-75

CDC634, sprzęt nowy, w kartonie, najnowszy model, -1.050 
zł. Legnica, tel. 0603/10-66-21 
RADIOODTWARZACZ CLARION 8670 RZ samochodowy, 
winda, model najwyższej klasy, pilot, + zmieniać; na 2 płyty 
CDC 655 TZ -1.490 zł. Nowa Sól, tel. 0606/10-72-82 
RADIOODTWARZACZ CLARION 4670 ♦ zmieniacz 
CDC-633 - 990 zł, nowy, zapakowany, w pudełku. Nowa Sól, 
tel. 0606/10-72-82
RADIOODTWARZACZ CLARION DRX 6675 RZ 4 x 45 W, 
wysoki modeli sterowanie CD i 2 wzmacniaczami, 4 kolory 
podświetlania, na 1 płytę + pilot, etui, na gwarancji 1 rok, pu
dełko, dokumenty, -1.100 zł lub zamienię na droższy. Nysa, 
'tel. 0609/40-46-09
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 6270 RDS EON, 18 
stacji FM, 4x40 W, TA, PTY, PS, AS * zmieniacz płyt CD z 
kablem, stan b. dobry, - 700 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX-6570 RDS, 4 x 45 W, 
opuszczany panel, nowy model, dużo funkcji, - 550 zł. Wro
cław, tel. 0503/32-90-85
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 9170R DEK wyjście 
na wzmacniacz, korektor, opuszczany panel, RDS EON, - 400 
zł. Wrocław, tel. 0502/39-10-89 
RADIOODTWARZACZ CLARION 3676 RDS nowy, zapako
wany, na 1 CD. - 670 zł. Wrocław,tel. 0605/10-83-08 
RADIOODTWARZACZ CLARION 4701 RDS nowy, samocho
dowy, - 570 zł. Wrocław, tel. 0605/10-83-08 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 7070 winda, panel, 
moc 4x45 W, wyjście na wzmacniacze, możliwość podłącze
nia korektora, procesora dźwięku lub zmieniacza, dużo funk
cji, - 520 zł. Wschowa, tel. 065/549-23-50 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX70RB, ze zmienia
czem CD C634, nowy, zapakowany, nie używany, • 1.000 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/451 -74-73 po 19 
RADIOODTWARZACZ FORD 7000, 6000 CD, 5000 z RDS, 
zmieniacz 6 CD z przewodem, ceny od 400 zł. Oława, tel. 
0604/81-02-82
RADIOODTWARZACZ GAMMA 4 niebieski wyświetlacz, 
RDS, do VW Golfa IV. • 350 zł. Szklarska Poręba, tel. 0605/ 
94-80-20
RADIOODTWARZACZ GRUNDIG 4200 RDS, panel, stero
wanie, 4 x 50 W, niebieski wyświetlacz - 480 zł. Lutynia, tel. 
071/317-76-83.0607/24-95-69 
RADIOODTWARZACZ GRUNDIG Car 200, do Opla, - 120 
zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73.0603/23-45-49 
RADIOODTWARZACZ GRUNDIG 2201 z RDS. TP, AF, PTY, 
- 260 zł. Wrocław, tel. 071/355-56-14

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

skie podświetlenie, stan idealny, - 400 zł. Lubin, tel. 0602/
74-19-33
RADIOODTWARZACZ BETA VW oryg. do VW Golfa III, IV, 
Passata, Audi, wszystkie funkcje, z RDS, kod, auto-reverse, 
TP, w 100% sprawne, duży, zielony wyświetlacz, - 240 zł. 
Polanica Zdrój, tel. 06G7/83-06-86 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT AUGSBURG C304x40 
W, DMS, dużo funkcji, wyjście na zmieniacz, nowy, plomby, 
gwarancja, seria T-line, model 2001, - 450 zł. Legnica, tel. 
0606/95-08-98
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT oryginalny do Renault 
Laguna,rds, -150 zł. Legnica, tel. 0502/44-17-95 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT NEW YORK nowe. z 
kompaktem, dokumentacja - 510 zł. Leszno, tel. 065/ 
526-11-43.0600/35-13-43
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT RCM 40 lekko uszko
dzony, -180 zł. Lubiąż, tel. 071/389-78-61,0607/54-83-59 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT samochodowy, z RDS, 
kod i kieszeń, cena - 260 zł oraz zwykły Blaupunkt, cena - 90 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-43-16, 075/782-29-22 po 
godz. 20
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT Car 300, RDS EON, do 
Opla, - 310 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT autorewers, przewija
nie utworów, wyświetlacz, starszy model, -120 zł. Wrocław, 
tel. 071/346-66-21,0600/87-27,38 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT SAN REMO RDS, 4 x 
40 W, na 1 CD, nowy model, kolorowy wyświetlacz, bogate 
menu, - 450 zł. Wrocław, tel. 0502/86-06-81 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT TRAVEL149 RDS, 4.x 
40 W, panel opuszczany, system nawigacji sat, antena i pły
ta. - 800 zł. Wrocław, tel. 0502/86-06-81 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT TRAVEL PILOT RNS 
149 samochodowy, rok prod. 2000, na CD, z RDS, 4x40 W, 
opuszczany panel, wbudowana nawigacja GPS, duży zafo- 
liowany wyświetlacz, instrukcja obsługi, mało używany, stan 
idealny, -1.250 zł. Wrocław, tel. 339-85-60,0605/51-94-24 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT, GRUNDIG cena 210 
zł/szt. Trzebnica, tel. 0502/64-09-40,0603/43-92-73 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT, PHILIPS SC 202, S 
303, CAR 600 bez wyświetlacza, oryginalne, do Opla Astry, 
vectry, Corsy, Omegi. Lubin, tel. 076/843-63-97 
RADIOODTWARZACZ BMW BUSINESS do BMW 3 E-46,4 
x 20 W, dolby B/C, scan, sterowanie CD, instr. obsługi, stan 
idealny, - 550 zł. Lubin, tel. 076/847-32-54,0601/74-89-69 
RADIOODTWARZACZ CAR 300 RDS, bez wyświetlacza, ory
ginalny do Opla, stan idealny, • 330 zł. Świdnica, tel. 0608/
18-32-26
RADIOODTWARZACZ CAR 300 z RDS, bez wyświetlacza, 
oryginalny, do Opla Astry, Corsy, Vectry, stan idealny, - 330 
zł. Świdnica, tel. 0608/18-32-26 
RADIOODTWARZACZ CLARION VRX 8370R wysuwany mo
nitor, pilot, model najwyższej klasy, stan idealny, - 1.500 zl. 
Krosno Odrzańskie, tel. 0503/79-39-32 
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-8670 RZ ♦ CDC-655 
TZ, - 1.550 zł, ARX-46,70 RB ♦ CDC 634, - 1.050 zł. nowe, 
zapkowane, 60% ceny sklepowej. Legnica, tel. 0609/27-22-09 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 4670RB+ zmieniacz

RADIOODTWARZACZ GRUNDIG WKC 2201,1999 r. RDS, 
panel, TP, AF, loud, PTY - 250 zł, telewizor Orion 28’ , panora
miczny, telegazeta, cyfrowy, stereo, 2 x EURO, tuner TV ka
blowej - 92Q zł. Wrocław, tel. 0503/54-27-95 
RADIOODTWARZACZJVC KD-S777 model 2001 r., z RDS, 
4 x 40 W, kolorowy wyświetlacz, na 1 płytę, - 630 zl. Bolesła- 
wiec.tel. 0502/50-40-75
RADIOODTWARZACZ JVC KD-LX 3R CD TEXT, wszystkie 
wyjścia. - 670 zł. Chojnów, tel. 0502/16-68-37 
RADIOODTWARZACZ JVC KS-FX 640 R. nowy, gwarancja, 
4 x 40W, RDS EON, sterowanie CD, instrukcja obsługi, • 530 
zł. Wrocław, tel. 0603/05-69-60 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 858R, obracany pa
nel, dużo funkcji, - 450 zł. Legnica, tel. 0600/30-67-82,076/ 
850-65-72
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 377 RDS EON, 
4x35 W, pełne sterowanie, + zmieniacz KDC-C 517, na 10 
płyt, CD-TXT, ♦ kabel 5 m. instrukcja, model 2001, -1.000 zł. 
Lubin, tel. 0603/04-03-07
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 778R 4 x 45 W, mo
del 2000 r., obracany panel, - 700 zł. Oleśnica, tel. 0501/
35-82-42
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 356D oraz zmie
niacz KTC C603 - 520 zł. Syców, tel. 0603/16-91-50 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC 4060. panel, RDS, 
4 x 35 W, system antywstrząsowy, kolorowy wyświetlacz, na 
jedną płytę, scan, BSM, 18 stacji UKF, dużo funkcji, nowy 
model, - 470 zł. Wrocław, tel. 0603/31-70-82 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRL 177 panel, RDS, 
4x40 W, wyszukiwanie, menu, kolorowy wyświetlacz. BSM, 
scan loud, 18 stacji UKF, equalizer, nowy model 2001 r.. mon- 
raż gratis, - 360 zł. Wrodaw, tel. 0607/19-51-53 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 152 panel, 4x35 W, 
wyszukiwanie, menu, scan, kolorowy wyświetlacz, BSM, MTL, 
zegar, 18 stacji UKF, auto-reverse. montaż gratis, - 280 zł. 
Wrocław, tel. 0603/31-70-82
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 153. panel. 4 x 35 
W, wyszukiwanie, menu, scan, kolorowy wyświetlacz, zegar, 
BSM, MTL, 18 stacji UKF, autorewers, nowy model, - 300 zł. 
Wrocław, tel. 0501/92-42-62
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 651, oryginalna szu
flada, 4 x 25 W, wyszukiwanie, menu, loud, scan, DOlby, MTL, 
18 stacji UKF, BSM, zegar, pełna regulacja, - 250 zł. Wro
cław, tel. 0607/19-51-53
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-3080 RDS. 4 x 40 
W, najnowszy model na 1 CD, fabrycznie nowy, dokumenty, 
instrukcja, - 550 zł. Wrocław, tel. 0502/86-06-81 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC-778 RDS. 4 x 45 
W, elektr. obracany, zdejmowany panel, najnowszy model, b. 
dużo funkcji, - 600 zł. Wrocław, tel. 0503/32-90-85 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-4080 RDS, 4 x 40 
W, sterowanie CD/MD, nowy model. - 500 zł. Wrocław, tel. 
0502/86-06-81
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC 6010 maskownica 
na 1 płytę CD, z RDS, 4 x 40 W, kolory wyświetlania, • 440 zl. 
Wrocław, tel. 0502/39-10-89
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC-277YG, samocho
dowy, stan b. dobry, na gwarancji, - 430 zł. Wrocław, tel. 0603/
47-22-46
RADIOODTWARZACZ MITSUBISHI programowanie stacji, 
wyświetlacz, wyjście na głośniki, -100 zl. Wrocław, tel. 0502/
39-10-89
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RADIOODTWARZACZ PANASONIC FX35 RDS, z panelem, 
winda, wyjście na wzmacniacz - 450 zł, Sony XR 4300 RDS, 
winda, 4 x 50 W, panel - 480 zł, Blaupunkt Paris RCM 169, 
winda, RDS - 450 zł, Blaupunkt SC 202, kod -150 zł, Blau
punkt Montana RCR148, RDS, karta, wyjście na zmieniacz • 
400 zł. Bolków, tel. 0603/08-04-75 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RDS, kompl. głośników,
- 350 zł. Trzebnica, tel. 071/387-16-73 - 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC DFX-777 RDS 4 x 40 
W, day and night, opuszczany panel, na 1 CD, widmo, stero
wanie subwooferem i CD • 700 zł oraz Sony CDX-3900 RDS, 
4 x 50 W, X-plod, najnowszy model • 600 zł, Kenwood 
KDC-3080 RDS, 4 x 40 W, najnowszy model, kolorowy wy
świetlacz, dużo funkcji, - 480 zł. Wrocław, tel. 0502/86-06-81 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC FX 120, panel opusz
czany, RDS, 4 x 40 W, equalizer, system antywstrząsowy, na 
1 płytę, kolorowy, sterowanie CD, dużo funkcji, fabrycznie 
nowy, - 750 zł. Wrocław, tel. 0501/92-42-62 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC FX110 opuszczany pa
nel, RDS. 4x40 W, equalizer, sterowanie CD, na 1 płytę, sys
tem antywstrząsowy, pilot, - 770 zł. Wrocław, tel'. 0501/ 
92-42-62
RADIOODTWARZACZ PANASONIC CDX 202 panel, RDS, 
4x40 W, system antywstrząsowy, menu, scan, na 1 płytę, BSM, 
reapit, 18 stacji UKF, fabrycznie nowy, montaż gratis, - 550 zł. 
Wrocław, tel. 0607/19-51-53
RADIOODTWARZACZ PANASONIC D50, pamięć 12-stacji 
FM, pasmo AM, 4 x 15 W, loud, autorevers, kieszeń, stan ide
alny. -170 zł. Wrocław, tel. 0503/51-27-95 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC DFX-444 RDS, 4 x 40 
W, opuszczany panel, widmo, - 550 zi. Wrocław, tel: 0502/
86-06-81
RADIOODTWARZACZ PANASONIC FX-65 RDS. 4 x 40 W. 
kolorowy wyświetlacz, widmo, • 450 zł. Wrocław, tel. 0503/
32-90-85
RADIOODTWARZACZ PANASONIC DFX-777 RDS. 4 x 40 
W, Day and Night, na 1 CD, opuszczany panel, sterowanie 
CD, widmo, nowy model, - 700 zł. Wrocław, tel. 0502/86-06-81 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC. - 70 zł. Wrocław, tel. 
071/787-28-38
RADIOODTWARZACZ PANASONIC samochodowy, RDS. 
sterowanie CD, miękka mechanika, panel, 2 głośniki 3-droż- 
ne, - 380 żł. Wrocław, tel.'355-24-27,0605/14-41-11 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC CQ-RD 95 LEN RDS 
EON, sterowanie CD, 4 x 40 W, Dolby B/C, TPS, MTL, loud, 3 
kolory podświetlania, wyjście na wzmacniacz i subwoofer, z 
pilotem, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/789-00-16 
RADIOODTWARZACZ PHILIPS RC 629 RDS, procesor 
dźwięku, 4 x 35 W, SRC, AST, loud, reguł, wyświetlacza, pa
nel, stan idealny, - 380 zł lub zamienię. Kłodzko, tel. 0502/ 
*12-06-87
RADIOODTWARZACZ PHILIPS AZ 1602 stan b. dobry, - 400 
zł. Wrocław, tel. 0608/81 -68-22 
RADIOODTWARZACZ PHILIPS RC-959R na płytę, wysokiej 
klasy model, winda,1 sterowanie, nawigacja, RDS, 4x40 W, 
dużo funkcji - 650 zł, Becker Trafie PRO, nowy model, na pły
tę, nawigacja, RDS, niebieskie podświetlanie, dużo funkcji, 
stan idealny - 1.300 zł i inne modele. Wrocław, tel. 0502/
92-27-31
RADIOODTWARZACZ PHILIPS RC-659 4 x 35 W, RDS, wyj
ście na wzmacniacz i zmieniarkę, stan idealny, - 300 zł. Wro
cław, tel. 0501/52-01-10
RADIOODTWARZACZ PHILIPS AE 6780 cyfrowy, wbudowa
ny głośniczek, słuchawki Sony MDR-ED 136, - 80 zł. Wro
cław, tel. 071/787-66-53 prosić Tomka 
RADIOODTWARZACZ PIONEERKEH M8300,2 kolory pod
świetlania, wirida, panel, wyjście na zmieniacż, pilota, wytar
te przyciski - 280 zł. Bolesławiec, tel. 0502/56-89-90- (-ŚM- 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH P26R 4x35 W, z pa
nelem, - 320 zł. Chojnów, tel. 0603/10-33-15. . . 
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH 200R, - 460 zł. Choj
nów,tel. 0502/16-68-37
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 2500 SDK zdejmowa
ny panel, auto-reverse, 4x15 W, -130 zł. Lubin, tei. 076/
846-50-18 po godz. 20,0604/93-63-21 
RADIOODTWARZACZ PIONEER ♦ wzmacniacz + eąualizer, 
-150 zł za wszystko, środa Śląska, tel. 071/317-20-87,0607/
82-74-47
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH P-680ÓR, 4 x 45 W, 
RDS EON, dolby, winda, 3 kolory, panel + pilot na kierownicę 
+ zmieniacz Pionner P-25 na 6 CD, nowy, - 1.200 zł. Świdni
cą. tel. 0601/55-97-11
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-2100. RDS. EON, pa
nel, dużo funkcji, - 300 zł lub zamienię na radio President Lin
coln. Wiązów, tel. 071/393-13-83 
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH 534 panel. RDS, 4x40 
W, system antywstrząsowy, na 1 płytę, scan, Loud, BSM. ze
gar, eąualizer, 18 stacji UKF, dwa kolory, montaż gratis, - 460 
zł. Wrocław, tel. 0501/92-42-'62 
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH 524 panel, RDS, 4x40 
W, system antywstrząsowy, kolorowy wyświetlacz, menu, 
scan, reapit, na 1 płytę, 18 stacji UKF, montaż gratis, - 460 zł. 
Wrocław, tel. 0603/31-70-82
RADIOODTWARZACZ PIONEERKEH 4100, panel, wyjście 
ha wzmacniacz i zmieniacz CD, bursztynowe podświetlenie, 
4 x 15 W, loud - 230 zł. Wrocław, tel. 0603/91-49-51 
RADIOODTWARZACZ PIONEER tfEH 73Ó0 panel, RDS, 
4x35 W, pełna automatyka, sterowanie CD, dolby, MTL, BSM, 
18 stacji UKF, eąualizer, dużo funkcji, montaż gratis, - 420 zł. 
Wrocław, tel. 0501/92-42-62
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-8400 R-W RDS, 4 x 
35 W, drewnopodobna obudowa, z pilotem, opuszczany pa
nel, sterowanie subwodferem i CD, dużo funkcji - 550 zł oraz 
Kenwood KRC-599 RDS, 4 x 40 W, opuszczany panel, kolo
rowy wyświetlacz, sterowanie CD, D-Title, Pre-Out x 2, dużo 
funkcji - 450 zł. Wrocław, tel, 0503/32-90-85 
RADIOODTWARZACZ PIONEER samochodowy, DEX 988 R 
Deck, srebrny, sterowanie subwooferem ze wzmacniaczami i 
zmieniarką CD, - 950 zł. Wrocław, tel. 0502/15-94-53 
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH-2100R nowy model, 
na 1 płytę, RDS, 4x40 W, dużo funkcji - 410 zł. Kenwood 
KDC-4060, na 1 płytę, RDS, 4x35 W, dużo funkcji - 410 zł, 
Sony CDX-4260r, na 1 płytę, RDS, 4x40 W, D-Bass, dużo funk
cji - 460 zł i inne modele. Wrocław, tel. 0502/92-27-31 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 7500, panel, RDS, 4 
x 35 W, fuli automat, wyszukiwanie, sterowanie CD, Dolby, 
scan, BSM, MTL, 18 stacji UKF, pilot, dużo funkcji, - 430 zł. 
Wrocław, tel. 060̂ /31,-70-82
RADIOODTWARZACZ PIONEER, - 70 zł. Wrocław, tel. 071/
787-28-38
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH-3100R, na CD, nowy, 
podświetlenie, RDS, 4 x 45 W, dużo funkcji, - 550 zł. Wro
daw. tel. 0502/92-27-31.
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-4100 z RDS. 4 x 40 W, 
na 1 płytę, Fuli CD system, D-bass, - 410 zł. Bolesławiec, tel. 
0502/50-40-75
RADIOODTWARZACZ SONY 5120, - 350 zł. Chojnów, tel. 
0603/10-33-15
RADIOODTWARZACZ SONY CDX 4260, - 450 zł. Chojnów, 
tel. 0502/16-68-37
RADIOODTWARZACZ SONY XR 5890R RDS EON, 4 x 40 
W, zapakowany, nowy, dużo funkcji, - 360 zł. Duszniki Zdrój, 
tel. 0607/58-32-67,0608/07-35-97 
RADIOODTWARZACZ SONY XRC 8100R 4 45 W, wszyst
kie funkcje, Voice Guide + zmieniacz Sony na 10 CD, CDX 
727, CD Teict, -1.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-19-35 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-H 700R 4x50 W CD, dużo 
funkcji, podwójny panel, garfika. najdroższy model, instruk
cja, • 880 zł. Głogów, tęl. 0604/31 -59-78. . 
RADIOODTWARZACZ SONY szuflada, ze sterowaniem CD, 
pojedyncze wyjście, ceny od 250 zł. Kłodzko, tel. 074/
867-81-36
RADIOODTWARZACZ SONYCDX-3900R najnowszy model, 
4 x 50 W, winda, 2 kolory podświetlania, stan idealny, - 650 zł. 
Kobierzyce, tel. 0504/93-93-11 
RADIOODTWARZACZ SONY cdx-m700rds, 4x50 W, proce
sor dźwięku, podwójny aktywny panel, najnowszy model, pi
lot, -1.100 zł. Lubin, tel. 0602/74-19-33

RADIOODTWARZACZ SONY XR 3202 zdejmowany panel, 
4x25 W, -130 zł. Lubin, tel. 076/846-50-18 po godź. 20,0604/
93-63-21
RADIOODTWARZACZ SONY XR-CR 220R, najwyższy mo
del, syntezator, RDS, winda, kupiony w kraju, zmieniacz płyt 
CD, -1.100 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49' 
RADIOODTWARZACZ SONY XR 2753 samochodowy, 4 x 
345 W, miękka mechanika, fuli logie, intro, repeat, ATA, BI. 
Skip, Mute, auto-revers. D-Bass x3, wyjście na CD, wyświe
tlacz, podświetlanie na zielono, stan b. dobry, możliwość 
sprawdzenia, - 275 zł. Świdnica, tel. 074/640-49-58 po 
godz. 20,0607/10-67-45
RADIOODTWARZACZ SONY MDX 5970R, z minidyskiem, 
RDS, panel, wyjście na wzmacniacz, stan idealny, • 420 zł. 
Wrocław, tel. 0609/39-12-79
RADIOODTWARZACZ SONY XR 3500 panel, 4x25 W, wy
szukiwanie menu, scan, BSM, zegar, Loud, MTL, 18 stacji UKF, 
auto-reverse, stan idealny, - 280 zł. WrocłaW, tel. 0501/
92-42-62
RADIOODTWARZACZ SONY XR 4750 panel, RDS, 4x35 W, 
peina automatyka, wyszukiwanie, menu, D-bass, scan, BSM, 
intro, reapit, 18 stacji UKF, fabrycznie nowy, montaż-gratis, - 
360 zł. Wrocław, tel. 0607/19-51-53 
RADIOODTWARZACZ SONY XR 5880 panel, RDS, 4x40 W, 
pełna automatyka, wyszukiwanie, menu, D-bass, intro, reapit, 
dolby, 18 stacji UKF. kolorowy wyświetlacz, nowy model 2001 
r., montaż gratis, - 420 zł. Wrocław, tel. 0603/31-70-82 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX M600R dwustronny pa
nel, cena 1000 zł + pilot. Wrocław, tel. 0502/60-03-37 
RADIOODTWARZACZ SONY XR-6210R winda, RDS, 4x40 
W, sterowanie CD-MD, D-Bass, dużo funkcji • 410 zł, Clarion 
ARX 5570R, winda, RDS, 4x40 W, sterowanie CD, dużo funkcji
- 460 zł i inne modele. Wrocław, tel. 0502/92-27-31 
RADIOODTWARZACZ SONY XRC 230, panel, RDS, 4 x 45 
W, wyszukiwanie, D-Bass, sterowanie CD, kolorowy wyświe
tlacz, Dolby, MTL, 18 stacji UKF, kierownica, nowy fabrycz
nie, - 370 zł. Wrocław, tel. 0501/92-42-62 
RADIOODTWARZACZ SONY XR 350, panel, 4 x 35 W, fuli 
automat, wyszukiwanie, D-Bass, kolorowy wyświetlacz, intro, 
18 stacji UKF, BSM, dużo funkcji, nowy model. - 330 zł. Wro
cław, tel. 0603/31-70-82
RADIOODTWARZACZ SONY XRC 5870, panel, RDS, 4 x 40 
W, fuli automat, wyszukiwanie, kolorowy wyświetlacz, stero
wanie CD, Dolby, MTL, D-Bass, intro, dużo funkcji, - 450 zł. 
Wrocław, tel. 0607/19-51-53
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-780 RDS, 45 W, 4V-Pre 
Out, opuszczany panel, sterowanie subwooferem i CD, ESP, 
CD Text, wszystkie funkcje, • 700 zł. Wrocław, tel. 0502/
86-06-81
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-4240R, na płytę, nowy 
model, D-Bass, RDS, 4 x 35 W, dużo funkcji - 460 zł, Sony 
CDX-3900R, na płytę, najnowszy, winda, RDS, 4 x 35 W - 
610 zł, inne modele. Wrocław, tei 0502/92-27-31 
RADIOODTWARZACZ SONY XR-4750 RDS panel, pilot, wie
le funkcji, gwarancja, rachunek, - 400 zł. Wrocław, lei. 0501/
36-00-32
RADIOODTWARZACZ SONY MDX-C7890R mimdisc 4 x 40 
W, dużo funkcji, d-bass, - 550 zł,lub zamienię na telefon No
kia 3310. Zielona Góra,'tel. 0603/10-83-45 . 
RADIOODTWARZACZ SONY Xll-C510 RDS panel, 2 kolory 
podświetlania, wejście na CD, - 230 zł. Żary, tel. 0606/63-58-02 
RADIOODTWARZACZ UNIVERSUM 4 x 40 W, na 1 CD, pa
nel, zegarek, RDS-EON, nowy, - 440 zł. Zawidów, tel. 075/ 
778-83-91 * , ■ . ,
RADIOSTACJA 145MHz, 10 W, apv-7,100 kanałów, synte
za, - 300 zł. Wrocław, tel. 357-53-24 
RADIOSTACJA MOTOROLA M-120, - 650 zł. Lubin, tel/076/
846-54-52, 0603/67-77-16
SŁUCHAWKI PANASONIC RP WH 50T bezprzewodowe, 
nowe, nie używane, - 250 zł. Wrocław, tel..071/784-55-78 
SŁUCHAWKI PANASONIC model sbc hc065, bezprzewodo
we, na podczerwień, zasięg 7 m, nowe, na gwarancji, w pu
dełku, zasilacz i wtyki, -110 zł. Wrocław, tel. 363-62-67 
SŁUCHAWKI PHILIPS SBC-HP910, nowe, zapakowane. HiFi,
- 300 zł lub zamiana. Świdnica', tel. 074/852-63-87, 0601/ 
76-62-73
SŁUCHAWKI SONY bezprzewodowe, stan b. dobry, -105 zł. 
Wrocław, tel. 0502/04-05-24
SPRZĘT RTV: AMPLITUNER PIONEER yŚX 859 THX Se- 
lect ES, DTS ES, MPEG, Dolby Digital, nowy - 2.800 zł, DVD 
Pioneer 525 - 1.090 zł, DVD- Pioneer pv. 626, wbudowany 
DTS, DD - 1.590 zł, nagrywarka Pioneer CDR 609, najnow
szy model, CD text, nowy -1.330 zł, nagrywarka Pioneer CDR 
555 RW, najlepsza , zwycięzca testów, nowa - 1.400 zł lub 
razem - 7.900 zł. Wrocław, tel. 0602/72-00-40 
SUBWOOFER. -150 zł. Wrocław, tel. 0501/92-84-59 
SUBWOOFER JBL nowa, - 3.000 zł. Lubin, tel. 074/ 
842-88-42, 0604/94-04-21
SUBWOOFER JBL pasywna, moc 2x100 W (sin), pojemność 
80 litrów, - 250 zł. Wschowa, tel. 065/549-23-50 
SUBWOOFER MAGNAT Shockwave 1200, samochodowy, 
600 W, fi 30 cm, 2-kanałowy, nowy, nie Używany, cena - 380 
zł lub zamienię na telefon GSM. Gostyń, tel. 0605/14-14-00 
SUBWOOFER PIONEER JMPP 300 W, fi 30 cm, zabudowa
ny w skrzyni, • 250 zł. Duszniki Zdrój, tel. 0607/58-32-67,0608/
07-35-97
SUBWOOFER PIONEER samochodowy, moc 400 W, gumo
wa membrana, skrzynia trapezowa,- nowy, - 500 zł. Ziębice, 
telT 074/816-11-08 prosić Jacka 
SUBWOOFER PYLE JBL nowy, zapakowany, 600 W, głośnik 
30 cm śr., tuba, - 575 zł. Wrocław, tel.'0605/13-07-05 
SUBWOOFER YAMAHA YST-320 noWy model, W kartonie, 
aktywny do kina domowego, • 1.750 zł. Legnica, tel. 0603/ 
10-66-21
TELEBIM GRUNDIG CINEMA 9050,1982r. super color, prze
kątna ekranu 102 cm, automat, unikatowy egzemplarz, stan 
b. dobry, - 4.500 zł. Legnica, tel. 076/850-61 -86, 0604/
47-31-57
TELEWIZOR kolorowy, 5.5*, z radiem i magnetofonem, 12/ 
220 V, baterie, stan idealny, • 450 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/ 
782-43-16,075/782-29-22 po godz 20 
TELEWIZOR samochodowy, przenośny, czarno-biały, 5*, stan 
b. dobry,.-150 zł. Świerzawa, tel' 075/713-52-31 
TELEWIZOR kolorowy, 14’  + pilot, przestrojony, stan b. do
bry, - 350 zł. Wołów, woj. wrocławskie, tel. 0603/99-96-42 
TELEWIZOR 32 FQ 75 - 6.800 zł, amplituner Sony 545 -1.200 
zł. Wschowa, tel. 065/540-11-98, 0603/87-46-40 
-TELEWIZOR AXION 21*, - 300 Zł. Legnica, tel. 0602/10-30-27 
TELEWIZOR BLAUPUNKT 27’  stereo, pilot, - 250 zł. Legni
ca, tel. 076/844-81-84
TELEWIZOR BLAUPUNKT 14’ AV, menu, z pilotem, stan b. 
dobry, - 330 zł. Wrocław, tel. 339-72-50 
TELEWIZOR BLAUPUNKT 28* stero, telegazeta, wyświetla
ne funkcji, tuner TV kablowej, EURO, pilot, stan b. dobry, - 
520 zl. Wrocław, tel. 0603/26-68-09 
TELEWIZOR CASIO IIT 10 M 10", kolorowy, z pilotem, 12/ 
220 V, czinczę, antena zewn., grafika ekranowa, wyłącznik 
czasowy, nowy model, popielata obudowa, stan b. dobry, • 
620 zł. Wrocław, tel. 071/316-51-67 
TELEWIZOR CLATRONIC 21", tuner TV kablowej, hyperband, 
stan b. dobry, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/353-52-36 lub, 0604/
29-14-41
TELEWIZOR CROWN prod. japońskiej, 21'. - 400 zi. Świąt- 
niki, gm. Trzebnica, tel. 071/312-18-90 
TELEWIZOR CURTIS 28", telegazeta, stereo, pilot, eurozłą- 
cze, menu na ekranie - 800 zł lub zamienię na mniejszy 24-26’ , 
o podobnych funkcjach. Wrocław, tel. 0607/74-06-06 - 
TELEWIZOR CURTIS 25", stereofoniczny, frP, telegazeta, pi
lot, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/346-02-85 
TELEWIZOR DAEWO014" 1.5 - roczny, 100 programów, txt, 
eurozłącze, pilot, - 440 zl. Wrocław, tęl. 0603/21-24-72 
TELEWIZOR FUNAI21’ , TXT, AV, Euro, pilot, stan idealny, - 
450 zł. Kłodzko, tel. 074/867-02-49 <
TELEWIZOR GOLDSTAR 2 j\  - 250 zł. Wrocław, tel. 0607/
07-21-87
TELEWIZOR GOLDSTAR 28’ , stereo, 1.5-roczny, - 900 zł. 
Wrocław/teł. 071/373-75-91

TELEWIZOR GRUNDIG 36* stereo, TXT, czarny + podstaw
ka, sprowadzony z Niemiec, - 630 zł. Chojnów, tel. 0604/
85-47-79
TELEWIZOR GRUNDIG 28", - 450 zł. Legnica, tel. 0602/ 
10-30-27
TELEWIZOR GRUNDIG 28’ menu w 10 językach, 2 x euro, 3 
x AV, 16:9, txt, timer, pilot, stereo Nicam, gwarancja, -1.300 
zł. Legnica, tel. 0503/97-73-28 
TELEWIZOR GRUNDIG 29* 2-letni, 100 Hz, superpłaski ki
neskop, komputerowe menu, PIP, scan, photo, PIP, stop klat
ka, stereo 2x20 W, mega text, funkcja 16:9, sleep timer, 3 x 
EURO, hyperband, - 1.900 zł. Legnica, tel. 076/854-79-60, 
0606/21-05-91
TELEWIZOR GRUNDIG 28* 100 Hz, panóramiczny, model 
2000, superpłaski kineskop, komputerowe menu, multi PIP, 
scan, photo, zoom, stop klatka,, stereo, subwoofer, mega text, 
hyperband, sleep timer, 3 x AV, 3 x DNR, • 2.620 zł. Legnica, 
tel. 076/854-79-60,0606/21-05-91 
TELEWIZOR GRUNDIG 18", stereo, EURO, W ,  funkcje 
wyśw. na ekranie, prawiekowy, antena teleskopowa, - 500 zł. 
Ubocze, gm. Gryfów Śl., tel. 075/781 -28-59 
TELEWIZOR GRUNDIG 21* nowy/zapakowany, -650 zł. Wro
cław, tel. 392-18-36
TELEWIZOR GRUNDIG 34", teletekst, 2 x euro, SVHS, ste
reo, - 1.400 zł. Wrocław, tel. 0605/82-59̂ 03 *
TELEWIZOR GRUNDIG 14" AV, menu, z pilotem, stan b. do
bry, - 330 zł. Wrocław, tel. 339-72-50 
TELEWIZOR GRUNDIG 14", turystyczny, menu, sleep, timer, 
EURO, z pilotem, roczny, na gwarancji, antena, - 285 zł. Wro
cław, teL071/341-51-50
TELEWIZOR GRUNDIG 14" TXT, na gwarancji, • 550 zł. Wro
cław. tel. 071/371-03-84 w godz. 9-16 
TELEWIZOR GRUNDIG 2-letni, 29M00 Hz, stereo, teletekst, 
menu, pilot, PIP (obraz w obrazie), zoom, dzielenie na 9, stop 
klatka, 2 x euro, czincze, SVHS, hyperband, stan b. dobry, • 
1.490 zł. Wrocław, tel. 357-66-75,0603/28-89-79 

-TELEWIZOR GRUNDIG 28" stereo, telegazeta, eurozłącze 
(2x), hyperband. SVHS, RGB, PIP (obraz w obrazie), funkcje 
i menu na ekranie, pilot, czincze, czarna plastikowa obudo
wa, wyjście na kolumny i kamerę, czasowy wyłącznik i włącz
nik, - 950 zł. Wrocław, tel. 071/345-71-65,0603/34-33-97 
TELEWIZOR GRUNDIG 28" stereo, TXT, 3-letni. - 1.000 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/326-46*23 
TELEWIZOR GRUNDIG 28", 2000 r. panoramiczny, 100 Hz, 
menu komputerowe, multi PIP, scan, photo, zoom, stop klat
ka, AV, stereo Nicam, subwoofer, 3 x AV, sleep, stan b. dobry,
- 2.620 zł. Legnica, tel. 076/852-34-43,0503/33-83-95 
TELEWIZOR HANSEATIC, 1997 r. 21", stereo, text, EURO 
x2, grafika na ekranie, z pilotem, - 450 zi. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 0603/53-42-21
TELEWIZOR HITACHI 33" PIP (obraz w obrazie), hyperband, 
top TXT, 3xAV, format 16:9, bogate menu, - 12.700 zł. Wro
cław, tel. 339-79-49
TELEWIZOR ICS104 kolorowy, 220/12 V, z pilotem, czincze, 
OSD, wyłącznik czasowy, - 490 zł. Wrocław, tel. 355-57-78, 
0503/84-43-79
TELEWIZOR JVC 28" stereo, telegazeta, 2-letni, eurozłącze 
(2x), menu na ekranie, SVHS, RGB, funkcje na ekranie, czin
cze, pilot, czarna plastikowa obudowa, hyperband, 16:9, cza
sowy wyłącznik i włącznik, stan idealny, • 1.-250 zł. Wrocław, 
teł. 071/345-71-65,0603/34-33-97 
TELEWIZOR LIFETEC 28", pip 4/12, txtT stereo. 100-herco- 
wy, 3 x euro, pilot, czincze, SVHS, panorama 4:3/16:9, wyj
ście audio • 1.700 zł. Dzierżoniów, tel. 0600/64-15-19 
TELEWIZOR LOEWE 28 cali, -150 zł. Lwówek Śląski,-teł. 
075/782-29-44
TELEWIZOR LOEWE 21" timer, AV, menu na ekranie, pilot, - 
420 zł. Wrocław, tel. 339-79-49 
TELEWIZOR NEPTUN M 750T pilot, telegazeta, - 220 zł. Pru- 
sice. teł. 0609/49-86-62
TELEWIZOR NEPTUN 505 kolorowy, - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/357-54-28
TELEWIZOR NEPTUN 505 stan dobry. • 130 zł lub zamienię 
na uszkodzony telewizor, chętnie 14". Wrocław, tel. 0601/
72-78-21
TELEWIZOR NOKIA 28" stereo, TOP text, funkcje wyśw. na 
ekranie, sleep timer, autoformat, zoom, z pilotem, stan ideal
ny, -1.450 zł. Lubin. tel. 0602/17-48-60 
TELEWIZOR NOKIA 28". stereo, TXT, 2 EURO, stan b. do-r 
bry, -1.000 zł. Ubocze, gm. Gryfów Śl., tel. 075/781-28-59 
TELEWIZOR NOKIA 28", 1999-2000 r., stereo NICAM, ITT 
Digital screen, srebmo-szary, stan idealny, menu w 9 języ
kach, subwoofer, AV, SVHS, 2 x EURO, pilot. - 850 zł. Wro
cław, tel. 0603/62-74-23
TELEWIZOR NORDMENDE THOMPSON 28’  100 Hz, super 
płaski, Top TXT, zoom, 2xeuro, 2xSVHS, bogate menu, ste
reo, pilot, format 16/9, cyfrowa obróbka dźwięku, stan ideal
ny, -1.450 zł. Legnica, tel. 0607/37-55-76 
TELEWIZOR ORION 17* kolorowy, z pilotem, stan b. dobry, 
funkcje wyśw. na ekranie, zegarek, budzik, - 300 zł tub za
mienię na tańszy tel. komórkowy. Dzierżoniów, tel. 074/ 
831-64-97
TELEWIZOR PANASONIC 14*, - 300 zł; Legnica, tel.. 0602/ 
10-30-27
TELEWIZOR PANASONIC 36PG50 nowy, na gwarancji, -
9.800 zł. Legnica, tel. 0609/27-22-09 
TELEWIZOR PANASONIC 14* pilot, EURO, 40 programów, 
stan dobry, - 300 Zł. Lubin, tel. 076/846-71-05,0605/15-12-53 
TELEWIZOR PANASONIC 28”, stereo, menu na ekranie, te
letekst, 16:9, tuner TV-kablowej, 4 x AV, SVHS, timer, pilot, 
stan idealny, 3-letni, -1.200 zł. Wrocław, tel. 322-37-67,0601/
78-51-55
TELEWIZOR PANASONIC 28", stereo, teletekst, menu na 
ekranie, 2,5-letni, 2 x euro, czincze, SVHS, pilot, sleep timer, 
odtwarzacz, tryb 16:9, stan b. dobry, - 990 zł. Wrocław, tel. 
357-66-75, 0603/28-89-79
TELEWIZOR PANASONIC 36PF10 - 8.700 zł, wieża Tech- 
nics SC-EH760, .kino domowe", 5 głośników - 2.050 zł, ka
mera video Sony CCDTRV48 -1.950 zł, amplituner Sony STR 
DB 940, srebrny - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0601/70-49-98 
TELEWIZOR PANASONIC 26", nowy, mono, txt, 17 syste
mów, wszystkie dokumenty, -1.100 zł. Wrocław, tel. 344-81-35 
TELEWIZOR PANASONIC TX 36 PG 50, nowy, w kartonie -
9.900 zł oraz inne. Wschowa, tel. 065/540-43-76 
TELEWIZOR PHILIPS 21" czarna obudowa, z pilotem, • 180 
zł. Kłodzko, teł. 0608/78-74-86 
TELEWIZOR PHILIPS 29 PT 9005 nowy, na gwarancji, ku
piony w sklepie, 100 Hz, - 2.500 zł. Legnica, teł. 0607/24-48-52 
TELEWIZOR PHILIPS 28 PT914 Z 100 Hz, model 2000, per- 
łowosrebrna obudowa, stereo Nicam, cyfrowa klatka .stop", 
zoom, funkcja 16:9, mega text, 3 x EURO, sleep timer, eąuali
zer, hyperband, -1.600 zł. Legnica,teL 076/854-79-60,0606/
21-05-91
TELEWIZOR PHILIPS 32" 100 Hz, Match Line, srebrna obu
dowa, stereo Hi-Fi, subwoofer, multi PIP, scan, strobo, photo, 
stop klatka, 2 tunery, 3 x AV, S-VHS, top mega text, tuner TV 
kablowej, hyperband, pilot, stan b. dobry, - 3.150 zł. Legnica, 
teł, 076/852-34-43,0503/33-83-95 
TELEWIZOR PHILIPS 20" pilot, EURO, ciemna obudowa, 30 
programów, stan dobry, - 280 zł. Lubin, tel. 076/846-71-05, 
0605/15-12-53
TELEWIZOR PHILIPS 29" stereo, Nicam, eąualizer, funkcje 
wyśw. na ekranie, 100 Hz, ATS, oSD x 11, zoom, forma 16:9, 
toptext, z pilotem, stan idealny, - 1.590 zł. Lubin,, tel. 0602/
17-48-60
TELEWIZOR PHILIPS 25" Grunding 25" i inne, po serwisie, 
różne modele, duży wybór, ceny od 400 zł. Lwówek śląski, 
tel. 075/782-29-22 po godz. 20,075/782-43-16 
TELEWIZOR PHILIPS 28 cali, stereo, TXT, - 780 zł. Sobótka, 
tel. 0609/38-96-27
TELEWIZOR PHILIPS 25", 100 Hz, stereo, 2 x euro. zoom, 
klatka stop, multi standard, bogate menu, stan idealny, z pilo
tem, -1.150 zł. Sobótka, tel. 071/316-23-21 .
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 28*. roczny, stereo Nicam, 100 Hz, te

letekst, 3 x euro, pilot, stop klatka, zoom, tryb 16:9, siwa obu
dowa, dużo funkcji, stan b. dobry, - 1.350 zł. Wrodaw, tel. 
357-66-75,0603/28-89-79
TELEWIZOR PHILIPS nowy, w pudełku, na gwarancji, wbu
dowany odtwarzacz video, srebrny, stereo, pilot, nie używa
ny, cena 1100 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEWIZOR PHILIPS 21a TXT, z pilotem, EURO, 70 kana
łów, - 500 zł ♦ rower górski gratis. Wrocław, tel. 0601/92-49-14 
TELEWIZOR PHILIPS 28’  stereo, TXT, m, funkcje wyświetla
ne na ekranie, 2xAV, tuner TV kablowej, SVHS, pilot, - 690 zł. 
Wrocław, tel. 339-72-50
TELEWIZOR PHILIPS 14", grafika ekranowa, EURO, lekko 
uszkodzony i inne telewizory, - 80 zł. Wrocław, tel. 0600/
66-20-61
TELEWIZOR PHILIPS 25" 100 Hz, 4-miesięczny, na gwaran
cji, incredible surround, stop klatka, menu w j. polskim, pełna 
regulacja, stan idealny, - 2.200 zł lub zamienię na Sony trini- 
tron 29", maks. roczny. Wrocław, tel. 353-80-63 
TELEWIZOR PHILIPS 28’  3-letni, teletekst, OSD, timer, eu
rozłącze, tuner TV-kablowej, pilot, stan b. dobry, • 490 zł. Wro
cław, tel. 071/787-66-00,0607/12-23-46 
TELEWIZOR PHILIPS 28’  kolorowy, pilot, - 300 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-54-28
TELEWIZOR PHILIPS 28’ , 1998 r. stereo. txt, hyperband, bo- 
ate menu, timer, wyłącznik czasowy, stan b, dobry, - 650 zł. 
widnica, tel. 074/851-20-03,0605/69-20-20 

TELEWIZOR RECOM 21”, stereo, pilot, • 400 zł. Wrocław, 
tel. 0607/07-21-87
TELEWIZOR ROADSTAR CTV 52210’ . kolorowy, z pilotem, 
12/220 V, EURO, czincze, antena zewn., grafika ekranowa, 
zegarek, włącznik i wyłącznik czasowy, nowy model, stan ide
alny. - 599 zł. Wrocław, tel. 071/316-51-67 
TELEWIZOR ROYAL 14", - 300 zł. Wrocław, tel. 0607/
07-21-87
TELEWIZOR SABA 28" czarna obudowa, stereo, eurozłącze, 
z pilotem, • 280 zl. Kłodzko, tel. 0608/78-74-86 
TELEWIZOR SABA kolorowy. 10”, 12//24/220 V, z pilotem, 
stan idealny, - 400 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-43-16,075/
782-29-22 po godz. 20
TELEWIZOR SABA 21" timer, AV, menu na ekranie, pilot, • 
420 zł. Wrocław, tel. 339-79-49 
TELEWIZOR SAMSUNG 21", pilot, teletekst, funkcje na ekra
nie - 300 zł. Wrocław, tel. 0607/50-04-98 
TELEWIZOR SAMSUNG 28’  fabr. nowy, pełna gwarancja, - 
1.474 zł. Wrocław, tel. 0608/30-37-66 
TELEWIZOR SAMSUNG 21’  stereo, telegazeta, oryg. pilot, - 
390 zł. Wrocław, tel. 0503/89-93-68 
TELEWIZOR SAMSUNG 29’  yirtual dolny sorround, dużo 
funkcji, w pudełku, na gwarancji, - 2.200 zł. Żarów, tel. 0605/ 
24-77-36
TELEWIZOR SANYO 28* stereo. TXT, m. funkcje wyświetla
ne na ekranie, 2xAV, tuner TV kablowej, SVHS, pilot, - 690 zł. 
Wrocław, tel. 339-72-50
TELEWIZOR SCHNEIDER 21” po serwisie, stan b. dobry i 
inne, - 300 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 
075/782-43-16
TELEWIZOR SCHNEIDER MAX 85 33* stereo, telegazeta. 
pilot, piękne kolory - 850 zł, Grundig City Line 21”, EURO, 
tuner TV kablowej, trójkątne głośniki, nowy model, stan ideal
ny - 490 zł. Psary. tel. 071/387-86-26 
TELEWIZOR SCHNEIDER 100 Hz, 28’ , txt, tuner TV-kablo- 
wej, 3 x euro, stan idealny, - 1.150 zł. Sobótka, tel. 071/
390-37-65
TELEWIZOR SCHNEIDER 28”, stereo, TXT, - 480 zł. Wiń
sko, tel. 071/389-86-04
TELEWIZOR SEG 28”, 100 Hz, multistandard. .stop’  klatka, 
stereo, 3 x euro, pilot, -1.000 zł. Sobótka, tel. 071/316-23-21 
TELEWIZOR SHARP 14*. szaro-stalowy, z pilotem, EURO. 
stan idealny • 350 zł, Sony KV-1400D, z pilotem, EURO, stan 
idealny - 530 zł. Bogatynia, tel. 0601/88-34-54 
TELEWIZOR SHARP 28* cyfrowy, stereo, telegazeta, euro
złącze x2, z pilotem, menu na ekranie, - 530 zł. Kłodzko, tel. 
0606/94-10-87
TELEWIZOR SHARP 21 cali, txt, cyfrowy, stereo, 2 x euro, 
stan b. dobry, - 420 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-17-92 
TELEWIZOR SHARP 28*. stan idealny, - 780 zł. Legnica, tel. 
076/866-42-70 po godz. 20
TELEWIZOR SHARP 28* Grunding, Philips, Nordmende, wie
le funkcjii inne modele po serwisie, ceny od 550 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-29-22 po gódz. 20,075/782-43-16 
TELEWIZOR SHARP DV 70 CS 28”, digital, S-VHS, czincze, 
kineskop Black Line S, atrakcyjny wygląd, - 930 zł. Oława, 
tel. 071/313-86-58
TELEWIZOR SHARP 100 Hz, PIP, 2 x euro, SVHS, stan ide
alny, -1.250 zł. Sobótka, tel. 0605/39-71-67 1 
TELEWIZOR SHARP 28*, stereo nicam, SVHS, bogate menu, 
tuner TV-kablowej, płaski kineskop, - 780 zł. Sobótka, tel. 071/
390-37-65
TELEWIZOR SHARP 28”, stereo. TXT, - 480 zł. Wińsko, tel. 
071/389-86-04
TELEWIZOR SHARP 28”, 1999 r., stereo, menu w 5 języ
kach. kineskop Philips, nowoczesny wygląd, dużo funkcji, stan 
idealny, tuner TV kablowej, AV, SVHS, EURO, pilot, - 670 zł. 
Wrocław, teł. 0603/62-74-23
TELEWIZOR SHARP 28* 100 Hz, roczny, 3xPiP, TopTXT, kom
puterowe menu, hyperband, 2xAV, stop-klatka, steteo, orygi
nalny pilot, -1.340 zł. Wrocław, tel. 0606/16-75-61 
TELEWIZOR SIEMENS 16* plastikowa obudowa, antena ze
wnętrzna, przestrojony, kolorowy, -130 zł. Kłodzko, tel. 0606/
94-10-87
O TELEWIZOR SONY KV 32 FQ 75 • 6.300 zł, Sony 

KV 32 FX 65 - 5.100 zł, Sony KV 29 FX 65 - 3.900 
zł, nowe, na gwarancji, „kino domowe” Sony 
DAV-5 300 - 2.500 zł, Pioneer XV-DV-55 • 2.800 zł, 
Panasonic SC-HT 80 • 2.600 zł oraz inny sprzęt, 
tanio!. Zielona Góra, tel. 0600/19-96-91 
87021491

TELEWIZOR SONY KV32FQ75 HiFi, płaski ekran, Multipip, 
nowy - 6.300 zł. Sony KV 32FX65 - 5.100 zł, Sony KV 29FX65, 
gwarancja - 3.900 z ł.te l. 0600/19-96-91 
TELEWIZOR SONY KV-M2181D 21’ , TXT. EURO, oryginal
ny pilot, instrukcja - 750 zł, Sonyi4" KV1400D, pilot - 530 zł. 
Bogatynia, tel. 0601/88-34-54
TELEWIZOR SONY kv29x5k, super trinitron, stereo, czarny 
płaski kineskop, 6:9, na gwarancji, stan idealny, dokumenta
cja. -1.950 zł. Góra, tel, 0605/37-41-96 
TELEWIZOR SONY 32FX65 nowy, na gwarancji. - 5.350 zł. 
Legnica, tel. 0609/27-22-09
TELEWIZOR SONY 32FQ75 nowy, na gwarancji, - 6.350 zł. 
Legnica, tel. 0609/27-22-09
TELEWIZOR SONY 36FS70 nowy, na gwarancji, -10.350 zł. 
Legnica, tel. 0609/27-22-09
TELEWIZOR SONY 28" 100 Hz. panoramiczny, stereo, top 
text, menu w jęz. polskim, stop klatka, zoom, multi PIP, Stro
bo, 3 x AV, tuner TV kablowej, hyperband, srebrna obudowa, 
pilot, stan b. dobry, - 2.450 zł. Legnica, tel. 076/852-34-43, 
0503/33-83-95
TELEWIZOR SONY KV32FX65 nowy, na gwarancji, panora
miczny, - 5.200 zł. Nowa Sól, tel. 0604/17-35-46 
TELEWIZOR SONY kv32fx65r panoramiczny, superpłaski, fa
brycznie nowy, gwarancja, - 5.200 zł. Nowa Sól, tel. 0604/
17-35-46
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”,' kineskop Trinitron, stereo, 2 x euro, 
pilot, - 850 zł. Sobótka, tel. 071/316-23-21 
TELEWIZOR SONY 29”, Trinitron, stereo,2 x euro. z pilotem, 
- 800 zł. Sobótka, tel. 071/316-23-21 .
TELEWIZOR SONY KV panorama, 100 Hz. menu w j. pol
skim, płaski kineskop, 32”, - 5.200 zł. Świdnica, tel. 0503/
01-67-62
TELEWIZOR SONY KVX2521D, 25”, kolorowy, stereo, TXT, 
funkcje wyśw. ną ekranie, 2 EURO, boczne głośniki, stan b. 
dobry, - 950 zł. Ubocze, gm. Gryfów Śl., tel 075/781-28-59

TELEWIZOR SONY KV 29C5D, nowy, w kartonie, na gwa
rancji, -1.700 zł. Wrocław, tel. 071/316-25-01 
TELEWIZOR SONY 21”, nowy, na gwarancji, sourrand, tele
gazeta, pilot, w pudełku, nie używany, szary pilot, cena 1200 
zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEWIZOR SONY 25”, stereo, telegazeta, EURO, hyper
band, funkcje wyśw. na ekranie, S-VHS, RGB, wyjście na 
kolumny i kamerę, czincze, z pilotem, stan b. dobry, - 650 zł. 
Wrocław, tel. 071/345-71-65 lub. 0603/34-33-97 
TELEWIZOR SONY 29” stereo. TXT. 2xAV. SVHS, TV kablo
wa, menu na ekranie, - 820 zł. Wrocław, tel. 0606/16-75-61 
TELEWIZOR SONY 29”, stereo, z pilotem. OSD. 3 x EURO, - 
930 zł. Wrocław, tel. 071/355-57-78,0503/84-43-79 
TELEWIZOR SONY KV-21T1K21”, nowy, na gwarancji, czar
ny kwadrat, płaski kineskop Super Trynitron, telegazeta, 
EURO, wyłącznik czasowy, dużo funkcji, pilot, stan idealny - 
999 zl. Wrocław, tel. 071/344-38-08 
TELEWIZOR SONY KV-25X5K czarny kwadrat, nowy, na gwa
rancji, płaski, ciemny kineskop Super Trynitron, stereo nicam, 
telegazeta, 2 x EURO + linia kablowa, pilot, wyłącznik czaso
wy, • 1.600 zł. Wrocław, tel. 071/344-38-08 
TELEWIZOR SONY 29” stereo, telegazeta, tuner TV kablo
wej, wyświetlane funkcje, 2 x EURO, AV, pilot, stan dobry, - 
660 zł. Wrocław, tel, 0603/26-68-09 
TELEWIZOR SONY 2 x euro. pilot stan idealny. - 780 zł. Wro
cław, tel. 071/390-37-65
TELEWIZOR SONY 29”, Trinitron, stereo, pilot, - 600 zl. Wro
cław. tel. 071/353-48-44.0600/29-31-96 
TELEWIZOR SONY 15” txt, pilot 2-stronny, - 1.600 zł. Wro
cław, tel. 0603/21-24-72
TELEWIZOR SONY KV 36 FS 70, nowy. w kartonie • 10.500 
zł oraz inne. Wschowa, tel. 065/540-23-14.0607/57-28-66 
TELEWIZOR SONY KV-32 FQ 75 najlepszy model, panora
miczny, nowy, na gwarancji, - 6.400 zł. Zielona Góra, tel. 0605/
03-56-82
TELEWIZOR SONY FX 65.29” panoramiczny, nowy, na gwa
rancji, - 4.100 zł. Zielona Góra,'tel. 068/326-46-23 
TELEWIZOR SONY 32 FQ 75 panoramiczny, nowy, na gwa
rancji, - 6.400 zł. Zielona Góra, tel. 0605/38-04-92 
TELEWIZOR SONY 32 FX 65 panoramiczny, nowy, na gwa
rancji, - 5.300 zł. Zielona Góra, teł. 0605/38-04-92 
TELEWIZOR SONY KW 36FS70 panoramiczny, nowy, na 
gwarancji, - 9.900 zł. Zielona Góra, tel. 0605/03-56-82 
TELEWIZOR SUPERTECH10”. 220/12V, z pilotem. - 560 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-57-78,0503/84-43-79 
TELEWIZOR TEC 5.5”, 12V/220 V i baterie, po serwisie, stan 
idealny, - 300 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-29-22 po 
godz. 20,075/782-43-16 *
TELEWIZOR TECHNISAT kolorowy, turystyczny, 12/220 V, z 
tunerem sal., stereo, euro, czincze. menu, wyłącznik czaso
wy, nowy model, - 900 zł. Wrocław, teł. 330-00-45, 0601/
56-07-79
TELEWIZOR TELEFUNKEN 14* Philips, po serwisie, różne 
typy, stan idealny, 10 sztuk, ceny od 100 zł. Lwówek Śląski, 
tel. 075/782-29-22 po godz. 20.075/78243-16 
TELEWIZOR TELEFUNKEN 14” kolorowy, z pilotem, euro
złącze, 40 programów, - 300 zł. Wrocław, tel. 355-57-78,0503/
84-43-79
TELEWIZOR TELEFUNKEN 29” stereo, bet, pilot, ciemny ki
neskop, super planarny, - 500 zł. Wrocław, teł. 071/365-92-76 
TELEWIZOR TELEFUNKEN THOMSON, 1998 r. 29”, Super 
Płaner Diva, menu planszowe, funkcja 16:9, hiper band, ste
reo, 2 x 25 W, 2 x AV, Multi System, matowy kineskop, z pilo
tem, stan b. dobry, - 690 zł. Świdnica, tel. 074/851-20-03,0605/
69-20-20
O  TELEWIZOR THOMSON 32" 100 Hz. Scenium Pa

norama - Prologic, surround, zoom, Nicam, 9 gło
śników zamontowanych + 2 osobno, fabrycznie 
nowy, srebrny, • 4.900 zł. Wałbrzych, tel. 0602/
58-28-20 84014661

TELEWIZOR THOMSON 28”, stereo, nowy, na gwarancji, -
1.100 zł. Wrocław, tel. 0607/07-21-87 
TELEWIZOR TOSHIBA 25” stereo. TXT, wyjście na kolumny, 
menu na ekranie, AV, pilot, - 570 zł. Wrocław, tel. 0603/
35-97-99
TELEWIZOR TOSHIBA 28”, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/
341-20-22,0603/55-59-58
TELEWIZOR UHER 28 cali, - 150 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/
782-2944 ^
TELEWIZOR UHER 28”, prod. niemieckiej, stereo. TXc 
EURO, stan b. dobry, • 550 zł. Ubocze, gm. Gryfów Śl.. tei. 
075/781-28-59
TELEWIZOR UNIMOR17*. kolorowy, pilot, - 200 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-69-10,0600/81-90-55 
TELEWIZOR UNIVERSUM 21’. stan b. dobry-270 zł. Legni
ca. tel. 076/855-03-85
TELEWIZOR UNIYERSUM 21’ , TXT, z pilotem. - 450 zł. Pie
chowice, tel. 075/761-13-67
TELEWIZOR UNIVERSUM 29* pilot, TXT, 2 x EURO. funkcje 
wyśw. na ekranie, panoramiczny, format 16:9, - 780 zł. Strze
gom, tel. 074/85541-23
TELEWIZOR UNIVERSUM 28’ , nowy model, funkcja obraz 
w obrazie, - 780 zł. Wrocław, tel. 071/342-39-15 
TELEWIZOR UNIVERSUM 28”, 100 Hz, txt, stereo, stop klat
ka, zoom, menu, 2 x euro, SVHS, pilot, wbudowany subwo
ofer, 1996 r., stan idealny, - 990 zł. Wrocław, tel. 0503/54-27-95 
TELEWIZOR TURYSTYCZNY WATSON 12/220 V. czar- 
no-biały, - 200 zł. Legnica, tel. 0501/60-90-85 _
TUNER SANSUI do zestawu, dużo wyjść na CD, magneto
fon, VCR, ITP, z radiem, cyfrowy, wyjście na 4 głośniki, ładny 
wygląd, -150 zł. Polanica Zdrój, tel. 0607/83-06-86 
TUNER SONY ST-S11, do dużej wieży, czarny, cyfrowy, wpi
sywanie nazw stacji, - 280 zł. Wrocław, teł. 322-37-67,0601/
78-51-55
TUNER TECHNICS ŚT-GT 650 39 stacji, RDS, klasa AA, stan 
idealny, - 800 zł. Wrocław, tel. 789-91-89 
TUNER TECHNICS ST-GT 650 klasa AA. RDS, filtr MPX, stan
b. dobry, mało używany, - 500 zł. Wrocław, tel. 0607/51-40-13 
TUNER SAT dużo funkcji, pilot, zapakowany, możliwość 
sprawdzenia, stan idealny, - 270 zł. Żarska Wieś, tel. 075/ 
771-85-04
TUNER SAT AMSTRAD SRX 301 brak pilota. - 50 zł. Wro
cław. tel. 0608/21-30-18
TUNER SAT ASTRA OR 31 96 programów, z pilotem, -
zł. Legnica, tel. 0604/35-58-96
TUNER SAT COMSAT 2 x LNB, szeroka głowica, stereo, •
200 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-24-55
TUNER SAT NOKIA 9600 S cyfrowy, DVB 2000, kieszeń na
moduł dostępu, disege, • 1.600 zł. Legnica, tei. 0603/87-12-57
TUNER SAT PACE 980 nowy talerz .Wizja TV, obrotnica z
pozycjonerem, stan b. dobry, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/
782-22-69,0605/57-80-95
TUNER TV AVER MEDIA TV Fone 98, z radiem. - 300 zł lub 
zamienię na tuner TV zewnętrzny. Wrodaw, tel. 0608/76-28-06 
WALKMAN SONY WH EX 162, mega bass, słuchawki, pu
dełko, stan b. dobry, -100 zł. Wrocław, tel. 071/360-13-61, 
0503/01-57-76
WIEŻA z pilotem, nowa, • 380 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/
78243-16,075/782-29-22 po godz. 20
WIEŻA CD mała, stan b. dobry, - 200 żł. Lwówek śląski, tel.
075/78243-16,075/782-29-22 po godz. 20
WIEŻA AIWA z kopaktem na 3 płyty, magnetofon 2-kiesze-
niowy, radio, pilot, kolumny, - 600 zł. Bielany Wr., tel. 071/
311-26-08,0607/46-37-25
WIEŻA AIWA NSX-999MK, 1,5-roczna, 3 x CD. 2 x tape, Do
lby B, autorewers, tuner, 2 x 150 W, korektor, T-bass, 2 ko
lumny, stan b. dobry, - 890 zł. Wrocław, teł. 357 6̂6-75,0603/
28-89-79
WIEŻA DIORA starszy model. 3 segmenty, szuflada ♦ 2 ko
lumny Alton, 110W, • 700 zł. Chocianów, tel. 076/81842-51 
WIEŻA DIORA 4-segmentowa, w dobrym stanie, mało uży
wana, magnetofon MDS 442, korektor graficzny FS-Q42.ffi 
ner AS-642, wzmacniacz WS-442 (stero), kolumny, - 330 a  
Legnica, tel. 076/854-62-14
WIEŻA DIORA wzmacniacz, tuner, korektor,, CD, timer+ko- -
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lumny Altus 140 W. • 1.200 zł. Lubin, tel. 076/849-38-79,0605/ 
„74-07-45 *
$VIEŻA DIORA 700 4-częściowa, faktura zakupu, - 1.000 zł. 

Lubin, tel. 076/842-30-68
WIEŻA DIORA wzmacniacz WS-504, korektor FS-502, tuner 
AS-502, magnetofon MDS-506 HX-Pro, kompakt CD-502, 
kompletna dokumentacja, stan b. dobry, -1.100 zł. Lubin, tel. 
0502/93-74-59,076/749-44-70 
WIEŻA DIORA wzmacniacz WS-504, korektor FQ-502, tuner 
AS-502, magnetofon MOS-506 hx-pro, kompakt CD-504, czar
na, stan bardzo dobry, okablowanie, pilot, • 980 zł. Nowa Ruda, 
tel_ 074/871-61 -54
WIEŻA DIORA, amplituner, magnetofon, -150 zł. Świdnica, 
tel. 074/852-63-87.0601/76-62-73 
WIEŻA DIORA magnetofon szuflada, wzmacniacz, tuner, ko
rektor, discman Sony, kolumny 2 x 100 W, gwizdki tubowe, - 
300 zł. Świdnica, tel. 0609/46-84-16,074/640-17-02 
WIEŻA DIORA 4-segmentowa - 250 zł. Wrocław, Ol. 0601/ 
73-20-98
WIEŻA DIORA (midi), wzmacniacz z korektorem WS 354A, 
tuner cyfrowy AS 952, podwójny magnetofon MDS 456/2 + 
okablowanie, - 300 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-65-06 
WIEŻA GRUNDIG zespolona, 2 magnetofony, korektor ste
reo, radio z wbudowaną anteną + kolumny, przystosowana 
do kompaktu, stan b. dobry, - 200 zł. Jawor, tel. 076/870-56-59 
WIEŻA LG FR686,2000 r. czarna, 2-segmentowa, 2 kolumny 
po 120 W, wzmacniacz (moc wyjściowa 2x120 W), radio cyfr. 
programowane z RDS, odtwarzacz CD x3, magnetofon 2-ka- 
setowy, wyjście na słuchawki, mikrofon, podbicie basów, re
guł. sopranów, pilot, zegar, budzik, na gwarancji, = 1.600 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/644-03-05 
WIEŻA LUXMAN 3-elementowa, wzmacniacz 4 x 60 W, CD,
3-glowicowy deck, dolby. - 830 zł. Wrocław, tel. 0502/36-45-34 
WIEŻA PANASONIC SA PM 1.5 odsuwany panel, kompakt, 
magnetofon, 2 kolumny, stan b. dobry, - 820 zł. Wrocław, teL 
0502/90-87-87
WIEŻA PANASONIC SC-AK48 nowa, magnetofon 2-kiesze- 
niowy, dolby B, TPS, equalizer, 2 x 80 W, srebrna, subwoofer, 
z pilotem, stan b. dobry, -1.100 zł. Wrocław, tel. 0607/82-57-85 
WIEŻA PHILIPS FW R7 z CD Recorderem, nowa, gwarancja 
12 mies., nagrywa płyty CDR i CDRW, zmieniarka, tuner z 
RDS, wizualizacja, moc 2x100 W, dźwięk Incredible Surro- 

_und, kolor stalowy, pilot fuli, cena sklepowa 2.099 zł, • 1.700 
( m .  Wałbrzych, tel. 074/845-16-74 

WIEŻA PHILIPS FW 48 2 x 40 Vf, kompakt, magnetofon 2-kie- 
szeniowy, pilot, dużo dodatkowych funkcji, stan b. dobry, - 430 
zł. Wrocław, tel. 0603/80-37-45,071/341-35-03 
WIEŻA PHILIPS FW750 grafitowa, 3 CD, podwójny deck, do
lby B, equalizer (x5), 2 x 80 W, DBB, Incredible Sorróund, 
RDS, pudełko, - 900 zł. Wrocław, tel. 0607/82-57-85 
WIEŻA PHILIPS FW 850 C mini hi-fi system. Dolby B. pilot, 
RDS, z dokumentacją; - 650 zl. Wrocław, tel. 0603/27-61-84 
WIEŻA PHILIPS FWC 28 na gwarancji, stan b. dobry, - 570 
zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51 
WIEŻA PHILIPS AS501,1997 r. czarna, radio cyfr., wzmac
niacz 130 W, magnetofon 2-kasetowy, podbicie basów, wyj
ście na słuchawki, 5-pasmowy korektor dźwięku, -150 zł lub 
zamienię na RM samoch. z czinczami do wzmacniacza. Bo
lesławiec, tel. 075/644-03-05
WIEŻA PIONEER xr-p260,2 kasety, tuner, CO - 500 zl, z ko- 
lumnami (70 W) - 750 zł. Kluczbork, tel. 0608/19-25-20 
\ ÎEŻA PIONEER wzmacniacz A-607R, kompakt PDS-507, 
magnetofon CTS-450, tuner F-204 RDS, - 2.350 zł. Wrocław, 
tel. 071/341-35-83
WIEŻA PIONEER amplituner SX-403 RDS, 2 x 80W, kom
pakt PDM-203,6 x CD, pilot, cena całości 680 zł lub osobno. 
Wrocław, tel. 0503/33-04-89
WIEŻA RADMOR 5020 korektor, amplituner, tuner + kolum
ny Altus, mało używana, - 700 zl. Legnica, tel. 0602/10-30-27 
WIEŻA SAMSUNG MAX-900 tuner RDS, 3 CD, 2 x TAPE, 
Super Bass, pilot, mało używana, • 450 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-58-45
WIEŻA SAMSUNG MAX-Ń72 srebrna, na 5 CD, pilot, nowa, 
kupiona w lutym 2001, w pudełku, dokumenty, atrakcyjny wy
gląd, - 790 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-23-22 lub 0608/
10-50-92
WIEŻA SAMSUNG MAX 945D, nowa, 3 x CD, magnetofon
2-kieszeniowy, autorewers, odtwarza DVD, kolumny, tunęL 
korektor, RDS, stan idealny, - 1.290 zł. Wrocław, tel. 
357-66-75, 0603/28-89-79
• * Ż A  SONY magnetofon TC-KE 600 S, wzmacniacz TA-FE 
bWR Power-MOS, kompakt CDP-XA 3 ES, - 2.000 zł. Biela
wa, tel. 074/833-60-22
WIEŻA SONY MHC-BX5 na gwarancji, mini HiFi, w całości, 
posiada RDS, dużo funkcji - 1:400 zł. Karwiniec, gm. Bieru
tów, tel. 071/314-62-29
WIEŻA SONY RX 55 2x 50 W, pilot, 3 CD, dużo funkcji.
1.5-roczna, stan dobry, - 950 zł. Kłodzko, tel. 074/647-24-90 
WIEŻA SONY LBT144 magnetofon 2-kasetowy, kompakt, tu
ner, korektor, bez głośników, - 400 zł. Lubin, tel. 0601/76-21-91 
WIEŻA SONYLMHC-W550, dwusegmentowa, 3 x CD, wzmac
niacz 2 x 100 W, magnetofon dwukasetowy, • 1.200 zł. Lubin, 
tel. 0607/76-93-59
WIEŻA SONY z pilotem, duża, kolumny do wyboru różnych
firm, cena bez kolumn - 500 zł. Lwówek Śląski', tel. 075/
782-43-16.075/782-29-22 po godz. 20
WIEŻA SONY wzmacniacz, tuner, CD, magnetofon, kolumny
4 szt., 2x120 W, 2x80 W, - 3.000 zł. Nowa Ruda, tel. 074/
872-15-86
WIEŻA SONY dolby pro logie, - 850 zł. Wrocław, tel. 0601/
58-50-95
WIEŻA SONY LBT-XB5 magnetofon 2-kasetowy, dolby B, equ- 
alizer, 2 x 100 W, surround, DJ Mix, stan b. dobry, -1.200 zł. 
Wrocław, tel. 0607/82-57-85
WIEŻA SONY MHC-R-770 hi-fi, 3xCD, dwie kieszenie, 22 sta
cje do programowania, efekt przestrzenny, mixsy 2x150 W, 
pilot, stan idealny, • 1.050 zł. Wrocław, tei. 071/344-38-08 
WIEŻA SONY HCRRX P8S stereo. 2 x 100 W. RMS, 4 kolum
ny, 3 x CD, dużo funkcji, pełna obsługa z pilotem, nowa, za
pakowana, - 1.050 zł. Wrocław, tel. 392-18-36 
WIEŻA SONY MHC RX 30, magnetofon 2-kieszeniowy. DJ 
MIX, zmieniacz na 3 płyty, DBFB, groove, pilot, loop, stan b. 
dobry, zadbana, - 650 zł. Wrocław, tel. 071/782-74-99 
WIEŻA TECHNICS 4-segmentowa, superbass, surround, gło
śniki Milton 150 W, - 1.000 zł. „ tel. 0607/76-93-59 
^C£a  TECHNICS duża, wzmacniacz SU-V500 Compakt, 
SL-PG 580 A, magnetofon RS-BX 501 + pilot, kolumny Diora, 
Polaris 200 W, - 2.100 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-92-11 ... 
WIEŻA TECHNICS duża, magnetofon RS-B 565, tuner ST-GT 
350 i wzmacniacz SU-VŻ 320, - 1.000 zł. Głogów, tel. 076/
834-08-47
WIEŻA TECHNICS SC-HD 301 na gwarancji, 4 aluminiowe 
części, magnetofon szufladowy, 2 x 60 W, stan b. dobry, -
1.100 zł. Legnica, tel. 0600/42-04-35 
WIEŻA TECHNICS A 700 MKII - 600 zł, SH-GE 90 • 700 zł, 
ST-GE 350 - 300 zł, RS-BX 601 - 501, SL-PG 560A - 400 zł, 
kolumny Mildton 110 W, kable - 400 zł, stan idealny lub za 
całość - 2.400 zł. Lubin, tel. 0503/32-22-43 
,WIEŻA TECHNICS : wzmacniacz SU-A 700 Mk2, magneto
fon RS-TR 474 E-K, kompakt SL-PS 670 AEZK, -1.500 zł. 
Lubin. tel. 0604/06-94-47
WIEŻA TECHNICS SAEX-140. amplituner 2 x 100 W, RDS, 
EON, PTY kompakt Technics SPGL 390, kupiona w sklepie, 
na gwarancji 2 lata, -1.300 zł. Lubin, tel. 0608/43-32-54 
WIEŻA TECHNICS SCEH 50, czarna, stan idealny, kupiona 
w sklepie firmowym, pierwszy właściciel, pełna dokumenta
cja, - 2.200 zł. Oleśnica, tel. 0606/67-12-75 
WIEŻA TECHNICS kompakt SL-PS 50, wyjście optyczne Syn- 
chro Start, magnetofon RS-TR 555, dolby BC, HX PRO, wyj
ście synchro, 2 x deck, wzmacniacz SUłV670 PSX CAP, kla
sa AA, 2 x 140W, pobur mocy ok. 1 kW, tuner ST 600L. Trzeb
nica. tel. 071/312-16-23
WIEŻA TECHNICS SC-DV170, odtwarzacz DVD. na 5 płyt, 
'jjfcudowany dekoder, dolby digital, 5 kolumn, nowa, zapako- 
wE™, instrukcja, - 2.999 zł. Zielona Góra, tel. 0600/10-24-54 
WIEŻA TECHNICS SC-DV 170 srebrna, 4 elementy, 5 gło

śników, DVD, dolby digital, najwyższy model, fabr. nowa, gwa
rancja, - 3.300 zł. Zielona Góra, tel. 0605/03-56-82 
WIEŻA TECHNICS 750 dolby Pro logie, do .kina domowe
go", stan b. dobry - 1.900 zł. Złotoryja, tel. 076/878-36-26 
WIEŻA TECHNICS 550,4 części, Deck, CD, amplituner, pro
cesor, kolumny, 2 x 70 W, gwarancja, -1.100 zł. Żagań, tel. 
0501/56-49-50
WIEŻA THOMSON ALTIMA 400, magnetofon 2-kieszeniowy, 
kompakt na 3 płyty, RDS, balans, korektor, Dolby B/C, głośni
ki 2 x 80 W, pilot, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 07.1/784-57-78 
WIEŻA YAMAHA 3-elementowa, wzmacniacz z radiem, ma
gnetofon, kompakt, pilot, instrukcja, -1.100 zł. Bielany Wr., 
tel. 071/311 -26-08,0607/46-37-25 
WZMACNIACZ AKAIAM-35,2 x 110W, stan b. dobry, - 650 
zł. Trzebnica, tel. 071/387-03-87 
WZMACNIACZ BLAUPUNKT, do dużej wieży, 4 x 40W, • 50 
zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
WZMACNIACZ CAMBRIDE C500/D500, czamy, stan ideal
ny, -1.600 zł. Legnica, tel. 0601/41-85-37 
WZMACNIACZ DENON PMA 500V, 2 x 190 W - 730 zł. Le
gnica, tel. 076/855-03-85
WZMACNIACZ DUAL CV 1200, czamy, 4x60 W, wejście na 
mikrofon. -150 zł. Szymonków, tel. 077/414-15-31 
WZMACNIACZ KENWOOD KAC 848 4-kanałowy, podbicie 
basów, 600 W, stan b. dobry, • 450 zł lub zamienię na radio
odtwarzacz Kenwood, obracany panel. Wrocław, tel. 0601/
19-18-47
WZMACNIACZ NAD C-350 -1.600 zł. CD-541,24 bit -1.600 
zł, Rotel CD 951 • 1.400 zł. Marantz CD-6000 - 1.3800 zł, 
nowe, gwarancja 2 lata. Lubin, tel. 076/842-24-06, 0603/
12-30-26
WZMACNIACZ NAD 3400. - 700 zł. Wrocław, tel. 330-00-45, 
0601/56-07-79
WZMACNIACZ PIONEER A-443 magnetofon Pioneer 
CT-1070R, kompakt JVC XL-V250, Kenwood DP-1510, cena 
do uzgodnienia, • 750 zł. Wrocław, tel. 071/340-76-81 
WZMACNIACZ PIONEER A-602 2 x 120W, czamy. do dużej 
wieży, brak 2 gałek plastikowych, • 450 zł. Wrocław, teł. 0503/
33-04-89
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY GMS-101-GS 2 x 120 W, 
nowy, nie używany, reg. basów, sopranów i mocy, >100 zł. 
Wrocław, tel. 071/322-41-16,0608/17-04-27 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY 4 x 150 W, głośnik baso
wy 400 W, - 550 zł. Wrocław, tel. 071/339-22-49 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY CONDOR 240 W - 400 zł. 
Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY GELHARD 2 x 100 W, 1 x 
200 W, high class (złota seria), subwoofer Gelhard 450 W, 
głośniki 13,3-drożne, 120 W, 2 szt. Pioneer, stan b. dobry, - 
720 zł. Zdzieszowice, tel. 077/484-42-11,0606/34-46-79 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY GRUNDIG PA 240,4 x 60/ 
2 x 120 W sinus, duży, stan b. dobry i subwoofer 300 W, - 500 
zł lub zamiana na telefon Nokia 3310. Gubin, tel. 0603/
33-12-64
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY MAGNAT nowy. zapako
wany, 4 x 100 W lub 2 x 250 W, zwrotnice na subwoofer, - 625 
zł. Wrocław, tel. 0605/13-07-05 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY PIONEER GM-1000, 2 x 
60W, Iow boost, płynna regulacja basu, - 290 zl lub zamienię 
na zmieniacz CD Sony*. Wrocław, tel. 0502/31-65-51 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY SONY XM-6020 * głośni
ki Infinity ze zwrotnicami (2x gwizdki i 2x basowe) + okablo
wanie, wszystko zamontowane na półce pasującej do Renault 
19 hatchback, - 630 zł. Chojnów, tel. 0608/05-17-93 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY SOUND 2000 z korekto
rem. - 85 zł. Zgorzelec, tel. 075/776-01-06 lub, 075/771-83-12 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY WECONIC VX-160, 160 
W, -175 zł. Zgorzelec, tel. 075/776-01-06 lub, 075/771-83-12 
WZMACNIACZ SANSUI au-d22. super feedforward system, 
posiada przyciski: power-protector, speakers (na dwie pary 
głośników), tape (1,2) aux, tuner, phono, zmiana rodzaju 
wkładki gramofonowej (mm, mc), tone (deeat/in) high filter, 
loudness, muting (-20). • 250 zł. Lubin, tel. 076/846-38-83 lub 
0607/55-36-46
WZMACNIACZ SANSUI AV-X117, czamy, do dużej wieży, - 
360 zł. Wrocław, tel. 322-37-67.0601/78-51-55 
WZMACNIACZ SONY ♦ radio, bez pilota, - 250 zł. Bielany 
Wr., tel. 071/311 -26-08.0607/46-37-25 
WZMACNIACZ SONY TA-FE 600 czamy, do dużej wieży, z 
pilotem, - 539 zł. Wrocław, tel. 071/332-48-03 
WZMACNIACZ TECHNICS SU-A 700 MK-2,2 x 80 W, klasa 
AA, pilot, stan idealny, • 800 zł. Wrocław, tel. 789-91-89 
WZMACNIACZ TECHNICS SUVX-500 klasy AA - 500 zł, tu
ner Technics STEG-350 - 300 zł. Wrocław, tel. 0605/24-21-60 
ZAMIENIĘ DEKODER „WIZJA TV" na „CYFRA+". Wrocław, 
tel. 0603/29-93-37
ZAMIENIĘ FILM NA DVD .Rycerz króla Artura" - na inny. Lu
bin, tel. 076/846-71-84
ZAMIENIĘ KAMERĘ VIDEO HITACHI na organy ze stacją 
dysków. Wałbrzych, tel. 074/843-42-27 
ZAMIENIĘ MAGNETOFON TECHNICS RS-TR 555 dolby BC, 
dbx HX PRO • na 2 telefony Nokia 3210, bez SIMIocka lub 
Siemens C35i, inne propozycje. Trzebnica, tel. 071/312-16-23 
ZAMIENIĘ MAGNETOWID ORION VR-L, - 400 zł na organy 
Casio lub telefon bezprzewodowy. Nowa Ruda, tel. 074/
872-60-86
ZAMIENIĘ NAGRYWARKĘ PIONEER PDR-609, nowa, na 
Philipsa 560,760 (tańszego) lub 950,785 bez dopłaty, wska
zana gwarancja lub sprzedam - 1.390 zł. Chojnów, Jel. 076/ 
818-87-14
ZAMIENIĘ TELEWIZOR SONY 25" kupiony w Polsce, z ory
ginalną plombą - na telewizor Sony lub Panasonic 100 Hz, z 
dopłatą 1.000 zł. Lubin, tel. 0607/20-79-59 
ZAMIENIĘ WIEŻĘ AIWA NSX 5111 3 x CD. pilot, stan b. do
bry - na samochód z instalacją gazową, Fiata 126p. Wrocław, 
tel. 0503/72-53-36
ZMIENIACZ oryg. do Mercedesa, 6 x CD, - 350 zł. Milicz, tel. 
0603/28-82-19
ZMIENIACZ BLAUPUNKT A 05 10 x CD, kabel. Trzebnica, 
tel. 0603/43-92-73
ZMIENIACZ JVC kabel na 6 płyt, - 210 zł. Lutynia, tel. 071/
317-76-83,0607/24-95-69
ZMIENIACZ PIONEER CDX P11, stan b. dobry, • 200 zl. Le
gnica, tel. 076/855-03-85
ZMIENIACZ PIONEER CDX-P23S, - 300 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-63-27
ZMIENIACZ PIONEER na 12 płyt - 580 zł, Sony na 10 płyt • 
400 zł, Pioneer na 6płyt - 470 zł. Wrocław, tel. 0607/19-51-53 
ZMIENIACZ SONY CDX 616 - 600 zł. Oleśnica, tel. 071/
314-33-73, 0603/23-45-49
ZMIENIACZ SONY CD 605, na 10 płyt, z okablowaniem - 420 
zł. Trzebnica, tel. 071/387-21-55,0608/75-05-79 
ZMIENIACZ SONY najnowszy model, na 10 płyt, kabel 5 m • 
550 zł, Alpine, nowy model, na 6 płyt. kabel 5 m - 400 zł, Ken
wood KDC-712, nowy model, na 10 płyt, kabel 5 m - 500 zł, 
JVC, nąjnowszy model, na 12 płyt, kabel 5 m -450 zł> Wro
cław, tel. 0503/65-89-34.
ZMIENIACZ SONY samochodowy, na 10 płyt - 400 zł, Pione
er, na 12 płyt - 580 zł, Pioneer na 6 płyt - 460 zł. Wrocław, tel. 
0607/19-51-53
ZWROTNICE GŁOŚNIKOWE 2 szt, -100 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73,0603/23-45-49

O  „A PO CO PRZEPŁACAĆ!?!” Najtańsze zestawy 
komputerowe, monitory, drukarki, akcesoria, np. 
Pentium 100,16 MB RAM, HDD 850 MB, monitor 
15" • 490 zł, Pentium 133,16 MB RAM, HDD 1.3 
GB, CD-ROM, monitor • 750 zł, Pentium 200 MMX, 
16 MB RAM, HDD 2.1 GB, CD-ROM, monitor • 990 
zł monitory 17” od 400 zł, 20" od 800 zł, drukarki

laserowe. HP od 350 zł, notebooki, od 900 zł, 
„Progres-Kom putery” , Wrocław, tel. 071/
342-80-63,0501/15-50-90 80007581

O  „ABC DRUKAREK” • regeneracja kartridiy do 
drukarek atramentowych i laserowych. Tusz czar
ny - 39 zł, kolorowy • 45 zł; toner HP 100, 5 i 6 1 - 
128 zł. Sprzedaż i serwis drukarek i komputerów. 
Zapraszamy 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

O  „LANCRAFT" • POGOTOWIE KOMPUTEROWE 
oferuje serwis sieci komputerowych i oprogra
mowania firm Insert i Wapro., tel. 0501/85-82-15, 
071/345-19-91 80008051

AKCELERATOR 3DFX VOODOO, • 70 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-63-38
AKCELERATOR 3DFX VOODOO 4 MB ♦ karta grafiki 4 MB 
AGP -100 zł oraz CD-ROM x24 BTC - 70 zł, procesor AMD 
100 MHz - 30 zł. Legnica, tel. 076/862-22-87 
AKCELERATOR 3DFX VOODOOI112 MB, -150 zł. Świdni
ca. tel. 074/853-72-35

. AKCELERATOR 3DFX VOODOOII Diamond Monster 12 MB. 
-180 zł. Wrocław, tel. 071/347-89-06 .
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. 071/
780-66-28 80007991

CD-ROM x8, - 45 zł. Bolesławiec, tel. 0601730-24-81 
CD-ROM x 40, stan idealny, cena 110 zł, x 24, stan idealny, 
cena 80 zł. Wrocław, tel. 0606/81-24-53 
CD-ROM 32x - 80 zł, dysk twardy 1 GB • 110 zł. Wrocław, tel. 
0502/90-87-87 .
CD-ROM x24 - 85 zł, x32 - 95 zł, x40 -105 żł. x48 oraz x50 - 
119 zł, gwarancja. Wrocław, tel. 368-75-88, 0602/66-49-88, 
0503/86-40-86
CD-ROM LG x48, na gwarancji, • 128 zł. Wrocław, tel. 071/ 
328-89-75
CD-ROM LITEON x 32 - 45 zł. Prudnik, tel. 077/436-39-53 
CD-ROM TECHMEDIA x24, uszkodzony, • 25 zł. Wrocław, 
tel. 0608/72-38-26
CD-ROM TOSHIBA xm6401b, sesi, 40x, stan b. dobry, • 190 

. zł. Wrocław, tel. 357-88-98 
DRUKARKA igłowa - 50 zł. Prudnik, tel. 077/436-39-53 
DRUKARKA CANON BJC 600 e. kolorowa, atramentowa, 
sprawna, z głowicą, stan b. dobry • 150 zł, Canon BJC 600 e, 
uszkodzona, bez głowicy - 50 zł. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
DRUKARKA CANON 250/620 kolorowa, atramentowa, osob
ne atramenty na każdy kolor, kable, sterowniki, stan b. dobry,
- 245 zł. Lutynia, tel. 071/317-12-63,0603/22-23-97 
DRUKARKA CANON BJC 4300 kompl., nowy toner, czamy,
- 200 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89
DRUKARKA CANON B J10 mono, do notebooka • 320 zł oraz 
Canon BJC 70. kolorowa, akumulator, do notebooka, - 590 zł. 
Wrocław, tel. 364-07-63
DRUKARKA CANON BJC 4000, • 220 zł. Wrocław, tel. 0607/ 
30-63-97
DRUKARKA CANON BJ 330 mono. format A2 • 720 zł; Ca
non BJC 800 Color, format A3,4 osobne głowice i atramenty, 
-1.140 zł. Wrocław, tel. 0604/88-52-29 
DRUKARKA CITIZEN PRINTIVA kolorowa, termotransfero- 
wa, stan b. dobry, można drukować wizytówki, format A4 • 
650 zł. Wrocław, tel. 327-63-77 
DRUKARKA CITIZEN, 1986 r., 91 tys. km. 652 ccm, stan do
bry, - 1.100 zł. Ligota Wielka, gm. Łagiewniki, tel. 0609/
40-33-49
DRUKARKA EPSON LQ-570 24-igłowa, szybka, polskie zna
ki, b. ładna jakość wydruku, -180 zł. Legnic%Jel. 0601/
79-95-15
DRUKARKA EPSON Stylus 400, atramentowa, cena -160 
zł, możliwość sprowadzenia. Lubin, tel. 076/846-23-57,0608/
57-14-06
DRUKARKA EPSON STYLUS COLOR 400 atramentowa, ko
lorowa, ekonomiczna, wysoka jakość wydruków, dobra do 
zdjęć, -140 zł. Lubin, tel. 076/749-08-78 
DRUKARKA EPSON STYLUS 800 atramentowa - 30 zł. Prud
nik, tel. 077/436-39-53
DRUKARKA EPSON igłowa, • 100 zł. Wrocław, tel. 372-88-85 
DRUKARKA EPSON STYLUS COLOR 2-głowicowa, stan ide
alny - 290 zl oraz Canon BJ 300, mono, format A3, - 340 zł. 
Wrocław, tel. 364-07-63
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD LJ-3P laserowa, spraw
na, stan b. dobry, - 360 zł. Legnica, tel. 076/866-15-03 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 670 C mało używana, z 
tuszem. -180 zł. Legnica, tel. 076/856-53-31; 0603/99-89-94 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 610C 200 zł, 660C -180 
zł, 690C - 230 zł, 850C - 300 zł, 870CXI - 330 zł. Legnica, tel. 
076/856-35-09,0603/55-70-44 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 600 C możliwość spraw
dzenia, bez zasilacza, - 80 zł. Lubin, tel. 0605/44-74-00 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD LASER JET 4P 600 dpi. 
mało używana, nowy oryginalny toner, wersja profesional, stan
b. dobry, - 620 zł. Lubin, tel. 076/749-08-78 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 870 CXI, - 330 zł, 820 
CSE, - 300 zł, 660C, -150 zł. Trzebnica, tel. 071/312-05-79, 
0502/57-65-74
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 970CXI Professional Se- 
ries, PhotoRet III, doskonała do druku zdjęć, grafiki i tekstu, 
moduł automatycznego druku dwustronnego, stan idealny, 
prawie nie używana, -1.100 zł. Wrocław, tel. 0606/81 -24-53 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD JET 5P prawie nie uży
wana, pełny toner, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/353-77-92,0502/
33-68-58
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 990 CXl kolorowa, szyb
kość 16 stron/min., automat, druk, 2-stronny, na gwarancji, 
druk na podczerwień i USB, 5.000 stron/mies., 4 MB RAM, •
1.350 zł. Wrocław, tel. 0601/18-12-69 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 1600 atramentowa, stan
b. dobry, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/321-67-30 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 710C stan idealny, mało 
używana„posiada Photoret ii, Kodak Image Enhancement, - 
400 zł. Wrocław, tel. 0501/30-87-90 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 820 CXi Professional Se- 
ries, dwa osobne duże pojemniki z atramentem, ekonomicz
na + przewody i sterowniki, stan b. dobry, - 330 zł możliwy 
dowóz i instalacja. Wrocław, tel. 372-64-11 rano 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 695 C kolorowa, opro
gramowanie, tusz, - 320 zł. Wrocław, tel:373-93-99 
DRUKARKA LEXMARK WIN WRITER150C, kolor/foto. - 230 
zł. Legnica, tel. 076/856-35-09,0603/55-70-44 
DRUKARKA LEXMARK Optra R+, laserowa, dużo funkcji, - 
500 zł. Nowa Ruda, teł. 074/872-15-86 
DRUKARKA NEC JETMATE 400 atramentowa, małe gaba
ryty, format A4, - 45 zł. Wrocław, tel. 071/328-89-75 
DRUKARKA OKI 590 igłowa, stan idealny, nowa taśma, - 430 
zł. Legnica, tel. 0601/79-95-15 
DRUKARKA OKI 391 24-igłowa, szeroki wałek, • 430 zł. Le
gnica, tel. 076/866-15-03
DRUKARKA OKI 391 24-igłowa, szeroki wałek 15*. - 430 zł. 
Legnica, tel. 076/866-15-03
DRUKARKA OKI 400 EX laserowa, idealny druk, cena - 320 
zł. Lubin. tel. 076/846-23-57.0608/57-14-06,

DRUKARKA OKI 810 EX LASEROWA 600 x 600 dpi, 8 sttJ 
min '490 zł, drukarka atramentowa Canon BJC 250, koloro
wa, stan idealny -190 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-22-18 
DRUKARKA OKł 393 Heavy Duty, długi wałek - 790 zł; Oki 
395 ML, długi wałek - 1.380 zł oraz Oki 3410, długi wałek, - 
1.560 zł. Wrocław, tel. 0604/88-52-29 
DRUKARKA SEIKO CD PRECłSION + 50 płyt, możliowść 
druku na CD-R, kartach plastikowych, papierze, jakość foto
graficzna, 6 mies. gwarancji, - 1.250 zł. Żarów, tel. 074/ 
858-07-15
DRUKARKA STAR ZZ-250 EE format papieru A5-A3, taśmo
wa, mało eksploatowana, stan dobry, -130 zł. Blachownia, 
woj. częstochowskie, tel. 0502/16-91-74 po godz. 15 
DRUKARKA STAR LC 24-20 24-igłowa, format A4, wyświe
tlacz LCD, szybka, triaktor, nowy model, stan b. dobry, • 160 
zł. Dzierżoniów, tel. 0502/40-96-80 
O  DRUKARKI igłowe, atramentowe, laserowe. 

Skup, sprzedaż, serwis. Regeneracja tonerów do 
drukarek laserowych HP. T.J. Computer, Wrocław, 
ul. Tęczowa 57, tel. 071/342-70-41 wewn. 300, 
0502/04-13-01 84014991

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

DVD-ROM CYBERDRIYE CD x32, DVD x6 -160 zł. Wrocław, 
tel. 0607/32-73-99,071/339-83-85 w godz. 12-20 
DVD-ROM CYBERDRIVE DM 822D, 5x/32x - 160 zł oraz 
Samsung SD-606,6x/32x -180 zł. Wrocław, tel. 071/341-46-97 
DVD-ROM PIONEER z kartą sesi Adaptec, w komplecie, - 
250 zl. Brzeg, tel. 0604/61-91-21 
DVD-ROM SAMSUNG 6x/32x • 160 zł. Wrocław, tel. 0607/
32-73-99,071/339-83-85 w godz. 12-20 
DYSK TWARDY 530 mb, uszkodzony, - 30 zł. Jawor, tel. 0609/
14-75-94
DYSK TWARDY 1.0 GB. - *10 zł. Wrocław, tel. 0502/90-87-87
DYSK TWARDY do notebooka, 6 GB - 690 zł oraz 820 MB, -
210 zł. Wrocław, tel. 364-07-63
DYSK TWARDY wbudowany w kartę PCMCIA, 260 MB, do
notebooka, - 800 zł. Wrocław, tel. 0604/88-52-29
DYSK TWARDY 2.1 GB - 210 zł, 2.5 GB - 220 zł, 3.2 GB - 235
zł oraz 4.3 GB, - 245 z ł , nowe, gwarancja. Wrocław, tel.
368-75-88,0602/66-49-88, 0501/84-26-79
DYSK TWARDY CAVIAR 6.4 gb, - 320 zł. Legnica, tel. 0605/
69-34-92
DYSK TWARDY CONNER 420 MB, - 50 p. Oława, tel. 0601/
56-64-59
DYSK TWARDY FUJITSU 15 GB, roczny, - 380 zł. Trzebni
ca. tel. 071/312-18-60
DYSK TWARDY FUJITSU poj. 6,4 GB, - 280 zł. Wrocław, tel.
322-73-88
DYSK TWARDY FUJITSU MPE 30G4 AT, 6.4 GB, bez BAD 
sektorów, stan b. dobry - 250 zł. Wrocław, tel. 071/354-40-52 
wieczorem, 0502/93-60-30
DYSK TWARDY FUJITSU 5,4 gb, bez .bad' sektorów, - 380 
zł. Wrocław, teł. 0608/66-18-50 
DYSK TWARDY IBM ddrs 4,3 gb uwsesi, sprawny, możliwość 
sprawdzenia, - 350 zł. Wrodaw, tel. 0501/44-85-86 
DYSK TWARDY OUANTUM 7200 obrotów, ata 66, pełna gwa
rancja, nie używany, możliwość wystawienia faktury, • 700 zł. 
Wrocław, tel. 0607/44-00-32
DYSK TWARDY SAMSUNG 1.08 GB, bez uszkodzeń, -140
zł. Bolesławiec, tel. 0601/30-24-81
DYSK TWARDY SAMSUNG 15.3 GB. nowy, nie używany, na
gwarancji, - 360 zł. Lubin, tel. 0605/67-41-35
DYSK TWARDY SAMSUNG 4.3 GB, - 250 zł. Świdnica, tel.
074/853-72-35
DYSK TWARDY SEAGATE 2,1 GB. bez uszkodzonych sek
torów, stan idealny, - 200 zł. Wrocław, tel. 0606/81-24-53 
DYSK TWARDY SEAGATE poj. 1.3 GB, -150 zł. Wrocław, 
tel. 0501/93-06-64
DYSK TWARDY SEAGATE uszkodzone, • 20 zł. Wrocław, 
tel. 0503/71-11-60
DYSK TWARDY SEAGATE BARACUDA ATA III poj. 20 GB - 
450 zł; procesor Pentium III, 450 MHz. 512 Cache, Slot 1 - 
410 zł; procesor Pentium II, 266 MHz, 512 Cache, Slot 1 - 200 
zł; płyta główna ATX LX Pentium II, 233-333 MHz, - 85 zł. 
Wrocław, tel. 787-49-50
DYSK TWARDY SEAGATE: 8.4 GB - 285 zł. 10 B - 305 zł, 13 
GB - 315 zł. 15 GB - 325 zł. 17 GB - 345 zł, 20 GB Barracuda 
(7200 obr.) - 405 zł, nowe, 12 miesięcy gwarancji. Wrocław, 
tel. 071/368-78-14
DYSK TWARDY SEAGATE 17 GB, UDMA 66, na gwarancji, 
bez .bad sektorów", mało używany, - 350 zł. Wrocław, tel.
350-88-73
DYSKI TWARDE: Conner, 170 MB - 50 zł. Seagate. 1.7 GB -
80 zł, Caviar, 2.1 GB -110 zł, wszystkie sprawne, bez .bad"
sektorów. Wrocław, tel. 071/359-01-03
FAX-MODEM 3 COM US ROBOTICS zewnętrzny. V.90. 56
kbps; dużo funkcji, • 200 zł. Wrocław, tel. 372-98-16, 0502/
90-98-61
FAX-MODEM ASMAXINTERNAL VOSCE 56 K V90, wewn., 
stan b. dobry, - 210 zł. Wrocław, tel. 322-65-52 
FAX-MODEM MICROCOM v90,56k, voice, zewnętrzny, nowy, 
homologacja, -150 zł. Namysłów, Wrocław, tel. 0607/37-49-99 
FAX-MODEM PENTAGRAM DARK 561 wewnętrzny, 56k V90, 
20 m kabla telefonicznego, - 100 zł. Wrocław, tel. 071/
328-41-31 po godz. 17
FAX-MODEM POISON PCMCIA Gold Card, 56k, v90, - 250 
zł. Wrocław, tel. 0501/98-98-10 
FAX-MODEM U.S. ROBOTICS 56k voice faxmodem, ze
wnętrzny, bardzo dużo funkcji, v.90, kompletny, możliwość 
sprawdzenia, - 200 zł. Wrocław, tel. 372-98-16 lub 0502/ 
90-98-61
FAX-MODEM ZOLTRIX AOUILA56.6 K, na gwarancji • 85 zł. 
Wrocław, tel. 071/343-32-58 prosić Mateusza 
O  FILMY NA PC duży wybór, wszystkie o jakości 

DVD, tylko firmowe nośniki, starsze i najnowsze 
tytuły: Siła ognia, Droga broni, 102 dalmatyńczy- 
ki, Poznaj mojego tatę, Pokemon, Godzilla 2001, 
Bitwa o Ziemię, Czerwona Planeta oraz gry, pro
gramy i mp3. Duży wybór bajek i filmy porno. 
Uwaga! Przy 5 CD wysyłka gratis a przy 10 CD. 
wysyłka i 2 CD gratisl, Spis, cena -13 zł/CD, Wro
cław, tel. 0503/65-88-99 81010451

GŁOŚNIKI DO PC 360 W, stan b. dobry, -100 zł. Wrocław, 
tel. 071/345-19-54
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-RQM Samsung SD-606F (x6/32) - 160zł. Lubin, tel. 0609/
64-58-95
GRY NA PC i programy, płyty audio, do najnowszej muzyki
techno i poważnej, filmy DNX, wysyłka • 12 zł/szt. Trzebień,
tel. 0601/58-75-15, woj. jeleniogórskie
GRY I FILMY NA PC duży wybór, wiele nowości, możliwość
wysyłki -10-12 zł. Brzeg, tel. 0606/62-86-73 po godz. 15
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 - 3 zł/dyskietka. Jelenia Góra,
tel. 0603/51-64-60 po godz. 15
GRY I PROGRAMY NA AMIGĘ -1.50 zł/szt. Milicz, tel. 071/
383-10-31
O  GRY 1 PROGRAMY NA PC 2000 tytułów, filmy, en

cyklopedie, muzyka, audio, MP3, wszystkie no
wości, katalog gratis. Ekspresowa wysyłka. Ceny 
od 8 zł/CD, przy zakupie 5 CD szósta płyta gra
tis., tel. 0603/47-24-36 02021911

O  GRY I PROGRAMY NA PC wszystkie tytuły, no
wości na bieżąco, możliwa wysyłka, szybka re
alizacja (dowóz 24h, wysyłka 48h). Przy zakupie 
10 szt. - 5 gratis, przy 5 szt. • 2 gratis, spis gratis,

dowóz gratis, cena 15 zł/szt-., • Jelenia Góra, gm. 
, powiat, u l. , tel. 0603/54-45-76 01024811

O  GRY I PROGRAMY NA PC duży wybór, nowości: 
Sudden Strike PL, Tropico, Emergency Room 3, 
Na Kłopoty Pantera, Dracula - Zmartwychwsta
nie, Tribes 2, Pizza Connection 2 PL, Sims Ba
langa, Settlers 4 PL i wiele innych. Możliwość 
wysyłki. Cena 10 zł/szt., przy zakupie 4 CD • 1 CD 

. gratis. Wrocław, tel. 0501/22-15-71 02021701
O  GRY I PROGRAMY NA PC : Tropie, Dracula, Fal- 

lout Tactics, Worms World Party, Settlers IV PL, 
Pizza Connection 2 PL, Desperados, Cossacs, 
Sims Balanga, Black and White, Prorally 2001, 
Sheep PL, Sacrifile PL. Filmy w divixie (150 tytu
łów). Cena 10 zł, przy zakupie 4 CD -1 CD gratis. 
Możliwa wysyłka. Wrocław, tel. 0605/83-21-03 
02021781

O  GRY I PROGRAMY NA PC : Cossacs, The Sims 
Balanga, Worms World Party, Fallout Tactics, Tro
pico, Dracula PL, Pizza Connection 2, Despera
dos, Sacrifice PL, Prorally 2001, Black and Whi
te PL, Sheep PL, filmy w divixie. Cena 10 zł, przy 
zakupie 4 CD -1 CD gratis. Także wysyłka. Wro
cław, tel. 0503/71-04-34 02021791

O  GRY I PROGRAMY NA PC Disicples Gold, Seri- 
cus Slam, Tropie, Offroad, Kohan, Grouch PL, 
B-17,3 Kingdoms, Enemy, Desperados, Engaged 
PL, Ńard PL, Myst 3, Kurka Wodna PL, Sudden 
PL, Lego PL, Hugo i wiele innych (wszystkie no
wości), programy, encyklopedie, filmy Divix - od 
10 zł. Wrocław, tel. 0603/45-15-43 81010371

O  GRY I PROGRAMY NA PC wszystkie nowości a 
także Tropie, Fallcut Tact, B/W PL, Worms 3, Cos- 
slacks, Desperados, Evil Islands, Summoner, 
Hostile Waters, Sims, Ballanga, UEFA Chalange 
i ponad 800 innych, także programy, enyklope- 
die, filmy, MP3, możliwy dowóz lub wysyłka, -10 
zł. Wrocław, tel. 0607/05-71-06 81010381

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 PC dużo nowości, możli
wość zamówienia specjalistycznego oprogramo
wania, szybka realizacja zamówień, katalog gra
tis, e-mail: zamowienieplyty@wp.pl -1 2  zł/CD. 
Wrocław, tel. 0502/89-69-99 02021141

GRY I PROGRAMY NA PC Pro Rally 2001, Settlers 4 PL, 
Blad of Darknes, Ski Jumping 2001, Różowa Pantera, Kan
gurek KAO, cena - 9 zł/CD, przy zamówieniu 5 CD wysyłka 
lub 1 CD gratis. Dzierżoniów, tel. 0504/93-39-60 
GRY I PROGRAMY NA PC filmy, same nowości, hity na bie- 
rząco, płyty w pudełkach, realizacja w ciągu 24h -10 zł/szt., 
za 4 CD ♦1 gratis. Kamienna Góra, tel. 0609/354-40-76 
GRY I PROGRAMY NA PC filmy, same nowości, realizacja w 
24 godz., płyty w pudełkach, spis gratis, na 4 CD (1 gratis), 
nowości, Mercedes Benz Truck, Star Wars Battle for Naboo, 
Scooter Pro, Summoner, Evil Dead Hail, Serious Sam, High 
Heat, Adventure Pinbal, Kurka Wodna, Desper, -10 zł /CD. 
Kamienna Góra, tei. 0609/35-40-76 
GRY I PROGRAMY NA PC oraz filmy -12 zł/szt. Legnica, tel. 
0603/03-38-14
GRY I PROGRAMY NA PC filmy, Despereados, Grouch PL, 
X-com Enforcer, kolorowe okładki, cena • 15 zł/szt. Lubin, tel. 
0607/16-76-18
GRY I PROGRAMY NA PC IPSX nowości i starsze tytuły, do 
4 CD (1 gratis), muzyka, filmy, wysyłka, płyty w pudełkach - 
10 -12 zł/szt. Lubsko, tel. 0608/34-17-08, woj. zielonogór
skie
GRY I PROGRAMY NA PC -10 zł/szt. Wrocław, tel. 0603/
71-92-70
GRY I PROGRAMY NA PC cena od 9 zł/szt. Wrocław, teł. 
0503/79-17-95
GRY I PROGRAMY NA PC b. duży wybór gier, programów, 
filmów i muzyki, przy zakupie 3 CD + 1 gratis • 9 zł/szt. Wro
cław, tel. 0501/93-07-40 '
GRY I PROGRAMY NA PC Black and White. Sims Balanga 
PL, Worms World Party, The Mumy, Pizzagonectionz, Alice, 
Settlers 4 PL i wiele innych, za 3 CD 1 gratis, firmowe nośniki 
+ pudełka, wysyłka -10 zł/CD. Wrocław, tel. 0602/85-77-27 
GRY I PROGRAMY NA PC wszystkie nowości -12 zł. Wro
cław, tel. 0604/14-22-19
GRY I PROGRAMY NA PC audio, CD, płyty w pudełkach, 
spis, nowe, starsze, wysyłka, gratisy, gwarancja i gry na PSK 
-10 zł/szt. Zgorzelec, tel. 0504/87-89-51 
GRY I PROGRAMY NA PC oraz gry na Playstation -10-15 zł. 
Ziębice, tel..0608/21-26-16, woj. wałbrzyskie 
GRY I PROGRAMY NA SONY PLAYSTATION -15 zł/CD. Je
lenia Góra, tel. 0603/51-64-60 po godz. 15 
GRY NA AMIGĘ 500,600,1200 80 dysków + pudełko, -130 
zł. Wrocław, tel. 0602/86-35-69 
GRY NA GAME BOY kolorowe, 70-100 zł, czarno-białe - 45 
zł. Wrocław, tel. 0502/40-10-47 
GRY NA NINTENDO 60 - 90 zł. Wrocław, tel. 0502/40-10-47 
GRY NA PC oryginalnie zapakowane: Settlers 4 PL, Tomb 
Raide 5, Sacrifice pl. Pizza Conection 2, Delta Force, Różo
wa Pantera, The Gift Heroes III, Collih 2 i inne - od 15 zł do 35 
zł/szt. Wrocław, tel. 0503/33-82-13 
GRY NA SEGA DREAMCAST lllbleed. Spiderman, Unreal, 
Phantasy Star, nowości, nośnik Verbatim, sprawdzone, 100 
tytułów, wysyłka,>15 zł. Sulęcin, tel. 095/755-46-26 
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

O  GRY NA SONY PLAYSTATION I i II, 1000 tytułów 
na Sony I i 120 tytułów na Sony II, m.in. Iss Pro 2, 
Fear Efect 2, Quake 3, Kessen, Devil May Cray. 
Każda gra sprawdzona. Firmowe nośniki. Naj
szybsza realizacja, możliwość wysyłki lub dowo
zu gier do kliental Cena 15 zł/szt Przy zakupie 5 
CD - 2 CD gratis!. Wrocław, tel. 0503/98-67-98 
80008411

O  GRY NA SONY PLAYSTATION 1000 pozycji, no
wości na bieżąco, m.in. Quake 3, F-1 2000 GP, 
Iss Pro 5. Ekspresowa realizacja (12 godz.), moż
liwość wysyłki (do 48 godz.) lub na terenie mia
sta dowóz do klienta! Cena 15 zł/szŁ, przy zaku
pie 5 CD - 2 CD gratis! Katalog gratis! 100% pew
ności, wszystkie CD sprawdzone. Okładki, pudeł
ka, opisy. Wrocław, tel. 0605/10-31-79 80008401 

O  GRY NA SONY PLAYSTATION 1 12, najwięcej tu- 
tyłów, nowości na bieżąco! M.in. Quake 3, Devil 
May Gray, Kessen, Iss Pro 5. Iss Pro 2, Fear Efect 
2, F-1 GP 2000. Firmowe nośniki, 100% pewno
ści. Ekspresowa realizacja - do 12 godzin na te
renie miasta, wysyłka w ciągu 48 godzin! Cena • 
15 zł/szt., przy zakupie 5 CD - 2 CD gratisl. Gratis 
również katalog, Wrocław, tel. 0503/95-52-88 
80008421
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■ 2 LATA GWARANCJI 
■24 GOOZMNY CZAS REALIZACJI 

■ ZAMÓWIENIA 
DOSTAWA NA TERENE 

DOLNEGO ŚLĄSKA GRAnS*
*dla zamówień powyżej 3500.-1

O  GRY NA SONY PLAYSTATION I PLAYSTATION 2 
ponad 1000 tytułów, wszystkie nowości, 100% 
gwarancjiUl Cena 14 zł/CD, co 5 CD • 1 CD gra
tis!!! Katalog gratis! Dowóz gratis lub promocyj
na wysyłka!!!. Wrocław, tel. 0502/82-41-99 
02021951

O  GRY NA SONY PLAYSTATION nowości, nośniki 
Verbatim, spis, tylko wysyłka • 10 zł/szt. Wrocław, 
tel. 0501/85-80-90 02021661

O  GRY NA SONY PLAYSTATION I PLAYSTATION 2 
ponad 1100 tytułów, wszystkie nowości, 100% 
gwarancji!!! Katalog gratis!!! Dowóz gratis. Su* 
perpromocyjna wysyłka poza Wrocław! Cena 14 
zł, co 5 CD • 1 CD gratis. Wrocław, tel. 0603/ 
91-66-95 02021961

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 Tombraider 4 - 5, Hercules 
Disney, Kolony Wars, Porsche Challenge, Smash Court Ten- 
nis, Piąty Element, Ridger Racer 4, możliwość wysyłki -10-12 
zł. Brzeg, tel. 0606/62-86-73 po godz. 15 
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
GRY NA SONY PLAYSTATION duży wybór, od 30 zł/szt., gry
na Dreamcast - od 60 zł/szt. Jelenia Góra, tel. 0601/19-92-10
GRY NA SONY PLAYSTATION gry na PC, programy, filmy,
katalog, od 7 do 20 zł/szt. Kłodzko, tel. 0600/53-28-52
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości, + katalog -15 zł/szt.
Legnica, tel. 076/854-15-57,0602/81-53-86
GRY NA SONY PLAYSTATION duży wybór, nowości -15 zł,
dowóz gratis, przerabianie PS ONE bez loadera, kable RGB,
akcesoria. Legnica, tel. 076/856-04-68
GRY NA SONY PLAYSTATION cena -15 zł/CD. Legnica, teł.
0600/17-35-92
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 NASONY PLAYSTATION nowości: IMA Manager 2001, 
Rainbow SIX-2, C-12, Time Crisis II, Fear Effect 2, Submari- 
ne Command, Digimony 2, 100 % pewności, realizacja 24 
godz. -11 zł/szt., przy zakupie 5 CD - 2 gratis, 8 CD - 3 gratis, 
10 CD - 5 gratis. Piechowice, tel. 0607/22-71-03, woj. jelenio
górskie
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/śzt. 
Trzebnica, tel. 0608/26-48-87
GRY NA SONY PLAYSTATION Fifa 2001, NBA 2001, Tenis
2000, GTA2, Knockout Kings 2001, Teken 3, ISS PRO 2000 -
10 zł. Wrocław, tel. 0501/04-51:03
GRY NA SONY PLAYSTATION duży wybór, nowości, nośnik
Verbatim, co 6 sztuka gratis -15 zł/szt. Wrocław, tel. 0607/
12-53-42
GRY NA SONY PLAYSTATION PS2 i Dreamcast, nowości, 
okładki, CD Verbatim, przy zakupie 4 CD 1 gratis, możliwość 
wysyłki oraz akcesoria, cena 10-15 zł/szt. Wrocław, tel. 0503/ 
94-56-50
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości, duży wybór, możli
wość wysyłki, katalog gratis -15 zł/szt. Wrocław, tel. 0501/ 
82-08-74
O  GRY NA SONY PLAYSTATION II Extermination, 

Devil May Cry, Kessen, Iss Pro, Klonoa II, MGS 
II, Knockout Kings 2001, NBA 2001 i inne. Ponad 
100 tytułów. Cena 20 zł. Wrocław, tel. 0503/ 
94-30-80 03002221

GRY NA SONY PLAYSTATION II Kessen, MGS II, TTT, Klo
noa II, Extermination, ok. 100 tytułów, - 20 zł. Wałbrzych, tel. 
0609/27-69-30
O  GRY NA SONY PLAYSTATION, PŚ21 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 02021811

KARTA GRAFIKI 8 MB AGP - 80 zł, CD ROMx 40 Toshiba - 
110 zł lub razem zamienię na RIVA RNT 2M64 32 MB AGP. 
Jelenia Góra, tel. 075/764-73-35 
KARTA GRAFIKI, -10 zł. Trzebnica, tel. 071/387-11-41 po 
godz. 14
KARTA GRAFIKI 3DFX VOODOO 4 MB - 90 zł. Wrocław, tel. 
0503/67-75-02

www.jw.com.pl

Napełniamy 
tusze, tonery 
do drukarek

CANON, LEXMARK  
HEWLETT-PACKARD, EPSON, XEROX

Skupujemy 
zużyte.nieuszkodzone 
tusze, tonery- 
najwyższe ceny

KARTA GRAFIKI 3DFX VOODOO 200016 mb, agp, - 200 zl. 
Świebodzice, tel. 074/854-68-46 
KARTA GRAFIKI 3DFX VOODOO 30001611B - 270 zł, 2000 
- 240 zł. 5500-64MB - 650 zł. VOODOO I-4MB - 70 zl. Wro
cław, tel. 0501/40-27-77
KARTA GRAFIKI 3DFX VOODOO 3000 16 MB RAM. AGP, 
TV-Out - 250 zł. Wrocław, tel. 071/347-69-72 
KARTA "GRAFIKI 3DFX VOODOO BANSHEE 16 MB, -180 
zł. Świdnica, tel. 074/853-72-35 
KARTA GRAFIKI 3DFX VOODOO RUSH 6 MB, -100 zł. Wro
cław, tel. 071/327-43-11
KARTA GRAFIKI ATI RADEON 32 MB, TV out, - 495 zł. Wro
cław, tel. 071/347-89-06
KARTA GRAFIKI ATI Radeon, tv-out, 32 MB, AGP. sterowni
ki, gwarancja, - 540 zł. Wrocław, tel. 0501/15:18-78 
KARTA GRAFIKI ATI EXPERT 98 TV. - 80 zł. Wrocław, tel. 
071/348-01-00
KARTA GRAFIKI ELSA 128 ZX, agp, 8 mb ram, mało używa
na, najwydajniejsza w swojej klasie, dowóz i instalacja we 
Wrocławiu gratis, - 80 zł. Wrocław, tel. 354-26-32 
KARTA GRAFIKI INTEL 740 8 MB RAM - 90 zł. Wrocław, tel. 
0503/67-75-02
KARTA GRAFIKI MATROX Millenium 6400 MAX, 32 MB, AGP, 
Dual-Head, tv-out, sterowniki, Box, gwarancja, - 380 zł.-Wro
cław, tel. 0501/15-18-78
KARTA GRAFIKI RIVA128 4 MB RAM - 80 zł. Wrocław, tel. 
0503/67-75-02
KARTA GRAFIKI RIVA128 4 MB, AGP, -100 zł. Wrocław, tel. 
0602/18-32-32
KARTA GRAFIK! RIVA128 ZX 4 mb - 55 zł, S3 Virge 4*mb - 
50 zł. Wrocław, tel. 787-49-50
KARTA GRAFIKI RIVATNT2 Vanta 16 mb, agp, -120 zł. Choj
nów. tel. 0608/05-17-93
KARTA GRAFIKI RIVA TNT2 16 MB RAM - 79 zł. Wrocław, 
tel. 0503/67-75-02
KARTA GRAFIKI S3 1 MB. PCI. - 50 zł. Wrocław, tel. 0602/ 
18-32-32
KARTA GRAFIKI S3 SAVAGE 2000 VIPER 2 32 MB, wyjście 
TV, w pudełku, AGP x 4, - 250 zł. Legnica, tel. 076/856-15-66 
KARTA GRAFIKI S3 TRIO 3d agp x2, - 60 zł. Legnica, tel. 
076/866-02-66

SKLEP KOMIS
SERWIS

• karta pamięci do Ps2
- dual shock 2
• karta p am ifd  1MB
- kabel RGB

149 zł 
139 z l 
25 zł 
19zł

Zawsze wiemy co jest grantl

Przykładowa ceny:
• P laystation 2 . 1750 zł
- Peone 550 zł
- Dreamcast 600 zł
- Gameboy color 220 zł
• przestrojenie PS 2 300 zł

ZAKUPY NA RATYIIl

“B A Ł A "  - tel. (071) 78 28 954
ul. Kazimierza Wielkiego 39, l ip , pok. 11 
50-077 Wrocław; e-mall: bala@post.pl

KARTA GRAFIKI S3 TRIO GP, 8 MB 3.0 + dyskietka, ze ste
rownikami, - 60 zł lub zamienię na komputer Commodore, ze 
stacją dysków. Mieszków, tel. 062/749-32-60 
KARTA GRAFIKI S3 TRIO 3D 8 mb, agp + akcelerator Vo- 
odoo 14 mb, pci, -100 zł. Polkowice, tel. 0503/85-83-55 
KARTA GRAFIKI S3 VIRGE 4 MB TV OUT - 60 zł. Wrocław, 
tel. 0503/67-75-02
KARTA GRAFIKI S3 VIRGE GX2 AGP • 40 zł, karta muzycz
na SB PCI 64V - 40 zł. Wrocław, tel. 0601/15-67-51 
KARTA MUZYCZNA GRAVIS ULTRA SOUND, sterowniki, 
CD-ROM, instrukcja - 50 zł. Trzebnica, tel. 0608/16-04-79 
KARTA MUZYCZNA SOUND BLASTER 16 i modem Roc
kwell 33,3 w jednym, ISA - 80 zł. Wrocław, tel. 071/347-69-72 
KARTA SIECIOWA GENIUS 2500 III SE PCI, BNC, UTP, dri- 
very, - 35 zł. Wrocław, tel. 0603/10-31-00 
KARTA SIECIOWA GENIUS 2500 III SE PCI, 10 Mbs, BNC, 
RJ, - 30 zł. Wrocław, tel. 0600/61-91-03 po godz. 17 
KARTA TV AVER pilot, radio, sterowniki, instrukcja, gwaran
cja, - 310 zł. Wrocław, tel. 0503/68-45-19, po godz. 17 
KARTA TV AVER MEDIA TV PHONE 98 W/VCR pilot, txt, 
radio, stereo, instrukcja, pudełko, gwarancja, można podłą
czyć kamerę, dekoduje C+ oraz HBO, - 400 zł. Kłodzko, tel. 
0502/23-04-30
KARTA TV FLY VIDEO 98 pilot, txt, możliwość podłączenia 
kamery, możliwość videokonferencji, instrukcja, pudełko, de
koduje „Canal+" oraz .HBO", komputery -190 zł. Wrocław, 
tel. 0503/36-29-44
KARTA TV FLY VIDEO 98 pilot, TXT -170 zł. Wrocław, tel. 
0602/68-69-17
KARTA TV PIXEL VIEW gwarancja, kamera internetowa, pi
lot, radio, sterowniki, - 230 zł. Brzeg, tel. 0501/72-35-77 
KARTY SIECIOWE 3 Com MC - 30 zł. WTocław, tel. 071/ 
782-05-91
KIEROWNICA LOGIC 3,-180 zł. Wrocław, tel. 372-78-07 
KIEROWNICA DO PC PSX, N64, kupiona w kwietniu, nie uży
wana, gwarancja, - 240 zł. Kłodzko, tel. 0604/55-27-65 
KIEROWNICA DO PC LOGIC 3, instrukcja, mało używana (2 
mies.), pokryta skórą, dużo przycisków, pudełko, dźwignia 
zmiany biegów, pedały, stan idealny, • 180 zł. Wrocław, tel. 
372-78-07
KIEROWNICA DO PC WHEEL LOGIC 3 nowa, nie używana, 
10-przyciskowa, lewarek zmiany biegów, gaz, hamulec, re
gulacja czułości, cena sklepowa ok. 380 zł, możliwa wysyłka, 
- 200 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-16-74 
KIEROWNICA DO PSX + pedały, stan b. dobry, -180 zł. Ja
wor, tel. 076/870-27-73
KIEROWNICA DO PSX Twin Turbo, mocne wibracje, dźwi
gnia hamulca ręcznego i zmiany biegów, - 230 zl. Wrocław, 
tei. 0604/43-24-66
KIEROWNICA DO PSX THIN TURBO, -180 zł. Wrocław, tel. 
071/786-77-91,0609/35-26-62 
KLAWIATURA ♦ MYSZ BEZPRZEWODOWA (scroll), Sie
mens Fujitsu, nowa, na gwarancji, niemiecka czcionka, • 140 
zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63,0501/15-50-90

m in - SKANERY o il 219 zt 
• MONITORY 13”  600 a* 

> VBA TUT 2 M64 -1 9 0  z l
W-w ul. Odrzańska 15 °p°12021 

tal. 071 343-06-44 w godz 10:00-18:00

Notebooki po leasingu w najkorzystniejszych cenach z fakturą i gwarancją!
• Notebook IB M  TP755CX - P75,16MB, 520MB HD, 10.3” TFT color - 1310,-
• Notebook IB M  TP760L - P90, 32MB, 520MB HD, 10.3* TFT color - 1435,-
• Notebook IB M  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 notebooks Csnon BJ30 - 225^~ i a » i a n a f  ■%! 
•Drukarka do notebooka Canon BJC70 - 290,- w ™ W . d l M i p i  C - K ł

Torby; FAX-Modemy; Karty sieciowe ; Pamięci RAM
_  _  7 7 ’  x  OPOH82*

Ampre Art tel. 326 20 41 - W-w ul. Bończyka 2b

KOMPUTER AUT-TECH IRW-25, mysz bezprzewodowa, 3 
przyciski, 2 scrolle, - 50 zł. Wrocław, tel. 372-89-12 
KOMPUTER AMIGA + monitor kolorowy Philips, mysz, dżoj
stik, dyskietki, -140 zł. Lubin, tel. 0600/69-29-18 
KOMPUTER AMIGA 1200 CD TV sprawna, 230 dyskietek, 
dżojstik, mysz, 2 kompakty z muzyką, - 360 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-14-03
KOMPUTER AMIGA 1200 2 MB, HDD 450 MB, system 3.1; 
zasilacz x 2, mysz + podkładka x 2, dżojstik x 2,140 dyskie
tek + pudełko, pokrywa na klawiaturę, Video Backum Sys
tem, literatura, okablowanie, * druga Amiga 1200 na części, 
stan b. dobry, - 400 zł. Radków, tel. 0607/54-66-51, woj. wał
brzyskie
KOMPUTER AMIGA 500 2 MB, 100 dyskietek z grami, 2 pu
dełka, osłona klawiatury, 2 dżojstiki, mysz, stan idealny, - 200 
zł. Szlichtyngowa, tel. 0602/45-15-12, woj. leszczyńskie 
KOMPUTER AMIGA 500 klawiatura, modulator, 2 dżojstiki, 
mysz, 30 gier, przełącze euro, -120 zł lub zamienię na ante
nę sat, zdopłatą. Świdnica, tel. 074/850-96-11,0601/87-77-09 
KOMPUTER AMIGA 500 modulator TV, dużo dyskietek, stan 
idealny - 80 zł. Wrocław, tel. 0604/43-24-66 
KOMPUTER AMIGA 500 1 MB RAM, dżojstik, zasilacz, dys
ki, mysz * gra Terminator 2 z opisem, monitor kolorowy 1084S 
do Amigi - 220 zł. Wrocław, tel. 071/329-28-69 
KOMPUTER AMIGA 500, 600 monitor kolorowy Comodore 
1084, 150 dyskietek, dżojstik, mysz, - 250 zł. Wrocław, tel. 
0607/42-67-69
KOMPUTER AMIGA 600 dżojstik, mysz ♦ mausepad, zasi
lacz (uszkodzony), pokrywa na klawiaturę, dyskietki, pudełka 
-199 zł. Jelenia Góra, tel. 0608/21-11-16 
KOMPUTER AMIGA 600 3 dżojstiki, nowa stacja dysków ♦ 
zewnętrzna dodatkowa, 2 zasilacze, 60 dyskietek, mysz, stan 
idealny, zadbany, -180 zł. Wrocław, tel. 0501/83-63-28 
KOMPUTER AMIGA CD 32 przystawka SX-1, 6 MB RAM, 
CD-ROM, stacja dysków, monitor, 2 pudełka, dyskietki, ok. 
500 gier i programów, klawiatura, mysz, dżojstik, zasilacz PC 
200 W, - 750 zł. Wrocław, tel. 0608/70-87-49 po godz. 16 
KOMPUTER AMIGA CD TV z pilotem, 200 dyskietek, -150 zł 
lub zamienię na telefon GSM. Wrocław, tel. 9501/97-96-25 
KOMPUTER ATARI zestaw z magnetofonem, 3 dżojstikami, 
kasety z grami, zasilacz, okablowanie, stan dobry, • 70 zł. Żar
ska Wieś, tel. 075/771-85-04
KOMPUTER COMMODORE C-64 magnetofon, 11 kaset z 
garmi, kartridże, dżojstik, książki fachowe, pełne okablowa
nie, - 50 zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-34-03 
KOMPUTER COMMODORE C-64 okablowanie, dżojstik, ma
gnetofon, klawiatura, zasilacz, 200 gier, nowy, zapakowany, • 
150 zł. Pszenno, tel. 074/851-91-60 
KOMPUTER PC 486 monitor kolorowy, drukarka, klawiatura, 
mysz, - 550 zł. Wrocław, tel. 372-88-85 
KOMPUTER PC 486DX/33 HDD 51 MB, 8 MB RAM, SVGA 
Paradise, obudowa Big Tower, FDD 1.44 MB, • 65 zł. Lubin,, 
tel. 076/847-24-34
KOMPUTER PC 486DX/50 5 MB RAM, FDD, HDD 77 MB, 
monitor kolorowy, Win 95, gry, - 300 zł. Lubin, tel. 0605/ 
35-94-28
KOMPUTER PC 486DX2/66 8 MB RAM, HDD 400 MB, FDD
1.44 MB, CD-ROM, monitor 14*, klawiatura, mysz. Win 95. - 
350 zł. Lubań, tel. 075/724-10-46,0602/82-48-20 . 
KOMPUTER PC 486DX2/66 INTEL 16 MB RAM, HDD 275 
MB, Windows 95, Office, FDD 1.44 MB, CD-ROM, obudowa 
big tower, klawiatura, gwarancja, - 270 zł. Lubin, teł. 0608/ 
43-32-54
KOMPUTER PC 486DX2/66 8 MB RAM, 200 MB HDD, karta 
grafiki komplet - 200 zł. Wrocław, tel. 0503/67-75-02 
KOMPUTER PC 486DX2/66 INTEL 8 MB RAM, karta grafiki, 
FDD 1.44, HDD, obudowa desktop, CD-ROM, monitor kolo
rowy 14", klawiatura, oprogramowanie, - 390 zł. Wrocław, tel. 
0503/97-10-50
KOMPUTER PC 486DX2/8016 MB, HDD 640 MB, FDD 1.44,
CD ROM 8, karta muzyczna i graficzna 2 MB, monitor kolor
14", MT, Win’95,25 gier, klawiatura, mysz, podkładka, - 490
zł. Bolesławiec, tel. 075/732-49-08
KOMPUTER PC 486DX2/80 8 mb ram, obudowa mt, mysz,
klawiatura, cd-rom x8, karta graf. svga, fdd, hdd 130 mb, •
280 zł. Legnica, tel. 0603/84-49-52
KOMPUTER PC 486DX4 monitor kolorowy 14", klawiatura,
mysz, oprogramowanie, -160 zł. Wrocław, tel. 0602/85-29-33
KOMPUTER PC 486DX4/100 8 MB RAM, HDD 610 MB, FDD
1.44 MB, CD-ROM, monitor kolorowy, klawiatura, drukarka 
EPSON, mysz, idealny do nauki, - 320 zl. Bolesławiec, tel. 
075/735-14-55
KOMPUTER PC 486DX4/100 karta muzyczna, 8 MB RAM, 
HDD 120 MB, CD ROM x 4, FDD 1.44 MB, -175 zł. Lubin, tel. 
076/847-24-34
KOMPUTER PC 486DX4/100 8 MB RAM, 250 MB HDD, obu
dowa Big Tower - 320 zł. Wrocław, tel. 0503/67-75-02 
KOMPUTER PC 486DX4/100 HDD 520 MB, obudowa, karta 
graficzna 1 MB, karta muzyczna 16 MB RAM, stan b. dobry, - 
150 zł. Wrocław, tel. 0503/74-08-05 
KOMPUTER PC 486DX4/20 32 MB RAM. HDD 3.1 .GB, karta 
grafiki S3 Virge 4 MB, CD-ROM, karta muzyczna, monitor ko
lorowy 14*, FDD, obudowa mini iower, klawiatura, mysz, opro
gramowanie, - 70Ć zł. Wrocław, tel. 071/357-77-28 
KOMPUTER PC 486DX4/80 8 MB RAM, 250 MB HDD, obu
dowa - 300 zł. Wrocław, tel. 0503/67-75-02 
KOMPUTER PC 486SX HDD 270 MB, FDD 1.44, obudowa 
Adax Slim line, - 200 zł. Wrocław, tel. 0601/70-34-29 
KOMPUTER PC 486SX monitor kolorowy 14’ , - 380 zł. Zgo
rzelec, tel. 075/776-01-06 lub, 075/771-83-12 
KOMPUTER PC 586/150 8 RAM, 420 HDD, CD ROM, obu
dowa - 480 zł. Wrocław, tel. 0503/67-75-02

KOMPUTER PC PENTIUM 16 MB RAM, HDD 500 MB, 
CD-ROM, karta muzyczna, fax modem, monitor kolorowy, dru
karka, klawiatura, • 590 zł. Wrocław, tel. 071/354-28-63 
KOMPUTER PC PENTIUM 100 32 MB RAM. HDD 1.2 GB, 
CD-ROM, FDD 1.44, karta grafiki, karta muzyczna, klawiatu
ra, mysz - 430 zł. Wrocław, tel. 0607/20-96-98 
KOMPUTER PC PENTIUM 100 AMD K5 32 MB RAM, HDD 
4.3 GB, CD-ROM, modem Zoltrix 56 kbps, karta sieciowa 
Sound Blaster AWE 64, S3 Virge 2 MB, FDD, - 650 zł. Wro
cław, tel. 0606/71-43-74
KOMPUTER PC PENTIUM 100 HDD 220 MB, stacja dyskie
tek 1.44 MB, obudowa mini tower, - 230 zł. Wrocław, tel. 071/ 
782-05-91
KOMPUTER PC PENTIUM 120 INTEL 32 MB RAM, HDD 1.6 
GB, CD-ROM x10, karta grafiki 2 MB, karta muzyczna, gło- 
śnikj, klawiatura, mysz, pad, monitor kolorowy 14”, na gwa
rancji, - 540 zł. Jeszkowice, tel. 071/318-04-26 
KOMPUTER PC PENTIUM 120 16 MB RAM, 1 GB HDD, CD 
ROM, obudowa, komplet - 580 zł. Wrocław, teł. 0503/67-75-02 
KOMPUTER PC PENTIUM 120 24 MB RAM, HDD, CD-ROM, 
karta muzyczna, graficzna, monitor 14", oprogramowanie, 
dużo gier, stan b. dobry, - 790 zł. Wrocław, tel. 342-83-10 
KOMPUTER PC PENTIUM 120 IBM 16 MB RAM, HDD 1.3 
GB, FDD 1.44 MB, VGA S3, karta sieciowa, USB, na gwaran
cji, - 480 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63,0501/15-50-90 
KOMPUTER PC PENTIUM 120 HDD 1 GB, karta grafiki PCi, 
FDD 1.44 MB, CD-ROM, 16 MB RAM, drukarka kolorowa Hew
lett-Packard, skaner płaski kolorowy, monitor kolorowy SVGA
- 850 zł. Złotoryja, tel. 0608/71-15-75,076/878-41-56 
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 32 MB RAM, HDD 1.2 GB, 
karta graficzna 2 MB, karta muzyczna, CD-ROM, klawiatura, 
mysz - 650 zł (brutto, możliwa faktura), monitor czarno-biały - 
50 zł, kolorowy 15* cyfrowy - 320 zł. Lutynia, tel. 071/ 
317-12-63, 0603/22-23-97
KOMPUTER PC PENTIUM 133 HDD 2.1 GB, 32 MB RAM, 
\CD-ROM, karta graficzna S3 2 MB, na gwarancji, • 590 zł. 
Wrocław, tel. 071/342-80-63,0501/15-50-90 
KOMPUTER PC PENTIUM 150 16 MB RAM, CD-ROM, karta 
grafiki, klawiatura, mysz, karta muzyczna, głośniki, monitor, 
Win’98, - 650 zł. Jaworzyna Śl., tel. 074/858-79-54 
KOMPUTER PC PENTIUM 150 HDD 213 MB, CD-ROM, FDD, 
karta grafiki S3 Trio 2 MB, karta muzyczna, obudowa midi 
tower, 20 MB RAM, klawiatura, Windows 95, - 430 zł. Nowo
gród Bobrzański, tel. 0608/11-38-19 
KOMPUTER PC PENTIUM 150 32 MB RAM, HDD 1.6 GB, 
SVGA 2 MB, karta muzyczna, CD-ROM x16, klawiatura, mysz,
- 620 zł. Trzebnica, tel. 071/312-05-79,0502/57-65-74 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 ADAXFDD, 32 MB RAM, HDD 
503 MB, karta grafiki, karta muzyczna, mysz, klawiatura, 
CD-ROM x8, 2 szuflady wysuwane, monitor kolorowy Gold
star- 800 zł. Blachownia, tel. 0502/16-91-74 po godz. 15, woj. 
częstochowskie
KOMPUTER PC PENTIUM 166 CYRIX RAM 16 MB. karta 
grafiki ATI Graphics Pro Turbo, karta muzyczna ESS Audio 
Drive, HDD 12 GB Seagate, CD-ROM x24, monitor Highscre- 
en, -1.250 zł. Głogów, tel. 076/833-55-85 
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 hdd 20 gb, karta graficzna 8 
mb, 24 mb dimm, karta muzyczna, cd-rom x52, monitor 15*, 
klawiatura, mysz, nowy, 3 lata gwarancji, - 1.400 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0603/18-98-47
KOMPUTER PC PENTIUM 16616 MB RAM, HDD 9 GB, kar
ta muzyczna Yamaha, monitor 14* kolorowy, karta graficzna 
2 MB, dżojstik, głośniki, drukarka igłowa, - 1.200 zl. Między
bórz, tel. 062/785-69-92 po godz. 18 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 40 MB RAM, HDD 2.1 GB, 
CD ROM 40, FDD 1.44, SVGA 2 MB PCI. karta muzyczna 
PCI, głośniki, klawiatura, mysz, monitor 15" cyfrowy kolor, MT 
ATX, Win!98, Office'2000, Corel Draw 9, MP3, gry, - 920 zł. 
Wrocław, tel. 0604/54-45-34
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 32 mb ram, cd-rom x20, 
monitor 14" kolor, karta graficzna 2 mb, k. muzyczna 16 bit, 
hdd 1,7 gb, - 700 zł. Legnica, tel. 076/722-58-80 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 2 HDD (200 i 540 MB), 
80 MB RAM, karta grafiki Diamond II4 MB + akcelerator Vo- 
odoo I112 MB, monitor 14”, CD-ROM 16x, karta muzyczna, • 
1.000 zł. Legnica, tel. 076/856-15-68 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 200 MHz, 32 MB RAM, 
HDD 4.3 GB, CD-ROM LG x40, SB AWE 32 PuP, SVGA S3 2 
MB + VooDoo 212 MB, FDD, klawiatura, mysz, obudowa mi- 
ditower, - 880 zł. Trzebnica, tel. 071/312-05-79,0502/57-65-74 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 32 MB RAM, HDD 1.6 
GB, karta muzyczna stereo, CD-ROM x36, drukarka HP550, 
monitor Daewoo 15", -1.700 zł. Wrocław, tel. 071/367̂ 92-99, 
0602/17-08-63
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX48 mb ram, hdd 2,1 gb, 
modem Sierra v.34, karta grafiki svga 2 mb pci, karta muz. 16 
bit, mini tower, klawiatura, mysz, fdd, - 720 zł. Wrocław, tel. 
0600/66-93-99
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 32 MB RAM, HDD 2,1 
GB, nagrywarka CD-R, karta grafiki SVGA 2 MB, karta mu
zyczna, 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 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 32 MB RAM, 1,7 GB, 
karta grafiki S3, CD-ROM x24, dżojstik, mysz, klawiatura, karta 
muzyczna, monitor 14", - 800 zł. Wrocław, tel. 071/784-67-77, 
0606/41-53-87
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX Cache 512 kb, 64 MB 
RAM, HDD 4.32 GB, CD-ROM x24, FDD 1.44 MB, karta mu
zyczna, karta graficzna S3 Virge 4 MB, klawiatura, mysz, mo
dem Rockvell 33.6 kb, nagrywarka Mitsumi 2801, CD i dys
kietki z oprogramowaniem urządzeń, instrukcje, mało używa
ny, - 880 zł. Wrocław, tel. 321-61-36 
KOMPUTER PC PENTIUM 180 16 MB RAM, HDD 850 MB, 
SB 16, CD x8, obudowa desk top, z głośnikami, czarny, oryg. 
Compaq 2210, - 440 zl. Trzebnica, tel. 071/312-05-79,05021 
57-65-74
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 64 MB RAM, HDD 1 
GB, karta grafiki 4 MB, CD-ROM LG x24, klawiatura, mysz, 
głośniki, monitor kolorowy 15", gwarancja, możliwość dowo
zu do 100 km od Wrocławia, - 680 zł. Góra! tel. 065/543-53-30 
Wrocław, 0608/89-20-50
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX Optimus, 48 mb ram, 
hdd 3,2 gb (nowy), cd-rom, fdd, k. graf. 4 mb, k. muz., klawia
tura, mysz, monitor kolor, stan b. dobry, - 990 zł. Legnica, tel. 
0604/60-81-09
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 48 MB RAM, HDD 20 
GB, CD-ROM x40, FDD 1.44 MB, karta grafiki 4 MB ♦ akcele
rator VooDoo, karta muzyczna Yamaha, klawiatura bezprze
wodowa, monitor kolorowy 15", - 1.600 zł. Lubin, tel. 076/ 
844-58-74
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 32 MB RAM, CD-ROM

x24, HDD 3.2 GB, karta grafiki S3 Virage + 4 MB VooDoo, 
karta muzyczna Yamaha, FPD, - 650 zł. Wrocław, tel. 071/ 
339-93-10
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 48 mb ram, hdd 4.3 gb 
+ kieszeń, fdd 1.44 mb, cd-rom x16, grafika Elsa 3d 8 mb tv 
in/out, SB AWE 64, klawiatura, mysz, mini tower, - 850 zł. Wro
cław, tel. 0606/10-31-44
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 24 MB RAM, HDD 2.1 
GB, CD-ROM x8, karta grafiki Matrox Mistyąue 4 MB, karta 
muzyczna, obudowa mini tower, monitor kolorowy 15" cyfro
wy, gry i programy na płytach CD, - 1.090 zł. Wrocław, tel. 
071/784-48-74
KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX16 mb ram edo, svga 1 
mb pci, karta muz., cd-rom x8, simm/dimm, udma 33, hdd 280 
mb, obudowa mt, mysz, klawiatura Win, - 600 zł. Legnica, tei. 
0603/84-49-52
KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX 32 MB RAM DIMM, pły
ta główna Intel TX, karta graf. Voodoo Rush 3D akcelerator, 
obudowa midi AT, HDD 2,5 GB Samsung, Fdd, CD-ROM x 
24, kieszeń wymiennych dysków HDD Adax, karta muz., mysz, 
głośniki - 950 zł. Wrocław, tel. 071/789-39-14 
KOMPUTER PĆ PENTIUM 233 MMX 64 MB RAM, HDD 4,3 
GB, CD-ROM x 40, karta grafiki SVGA S3 2 MB, karta mu
zyczna Yamaha, obudowa midi tower ATX, klawiatura, mysz, 
Windows, Office, Word, - 980 zł. Wrocław, tel. 071/368-17-04 
KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX 32 MB RAM, HDD 3.2 
GB, CD-ROM x36, karta grafiki S3 Virge, akcelerator 3DFX^ 
VooDoo, karta muzyczna, monitor cyfrowy 15", klawiatura^ > 
mysz, obudowa mini tower, Windows 98, programy na pły
tach CD, -1.180 zł. Wrocław, tel. 071/784-48-74 
KOMPUTER PC PENTIUM 75 SVGA S3 PC11 MB. HDD 230 
MB, 16 MB RAM, karta muzyczna, FDD, - 250 zł. Lubin, tel. 
076/847-24-34
KOMPUTER PC PENTIUM 75 75 MB RAM, HDD-1.08 GB, 
FDD, karta graficzna Cirrus 1 MB PCI, karta dźwiękowa 3D 
Fuli (gwarancja), obudowa MT, CD-ROM, klawiatura, mysz, 
atrakcyjny wygląd, - 450 zl. Wrocław, tel. 0603/48̂ 51-93 
KOMPUTER PC PENTIUM 75 IBM 16 MB RAM, HDD 1.1 GB, 
FDD, karta sieciowa, na gwarancji, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/ 
342-80-63,0501/15-50-90
KOMPUTER PC PENTIUM 90 16 MB RAM, karta grafiki 2 
MB, Windows 95, HDD 250 MB, obudowa ATX, FDD 3.5", kla
wiatura, monitor 14", SVGA, kolorowy, na gwarancji, - 370 zł; 
Leszno, tel. 065/543-32-89 -

PO G O TO W IE
K O M PUTERO W E

C A Ł O D O B O W O  
tel. 368-11-11 , 0-604 562 170

KOMPUTER PC PENTIUM II233 32 MB RAM. HDD 2.5 GB, 
karta grafiki S31MB, CD-ROM x24, karta muzyczna, monitor 
Hyunday 15", głośniki, drukarka Lexmark 3200, • 1.450 zł. 
Wrocław, tel. 0602/27-60-97
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”, 
s^ner Scan Magie 2000, - 1.560 2ł. Kobierzyce, tel. 071/ 
311-11-77
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 4.3 GB, karta grafiki Riva TNT2,32 MB RAM, karta f i 
zyczna, modem 56 kbps, klawiatura, mysz, obudowa Mii 
monitor 15”, - 1.350 zł. Krapkowice, tel. 077/466-22-69 
KOMPUTER PC PENTIUM II300 AMD K6-2 32 MB RAM, HDD 
2.1 GB, CD-ROM 32x, karta grafiki, muzyczna, fax-modem - 
950 zł + monitor Highscreen 15" -190 zł. Lubomierz, tel. 075/ 
783-30-67
KOMPUTER PC PENTIUM II300 CELERON hdd 3,5 gb. 32 
mb ram, monitor cyfrowy 15”, drukarka Canon color, cd-rom 
24x, karta grafiki i muzyczna, głośniki, klawiatura, oprogra
mowanie, mysz i inne, -1.350 zł. Świdnica, tel. 0600/20-24-17, 
074/850-13-53
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 II 300 CELERON HDD 4.3 GB, 
64 MB RAM, SVGA 4 MB, CD-ROM x 40, karta muzyczna, 
obudowa AT, gwarancja -1.100 zł, monitor 15” - 300 zł. Wro
cław, tel. 0501/40-27-77 *
KOMPUTER PC PENTIUM II333 CELERON płyta Asus, 64 
MB RAM, HDD 6.4 GB Fujitsu. FDD 1.44 MB, karta grafiki 
VooDoo Banshee 16 MB, karta muzyczna, CD-ROM x24, 
monitor kolorowy CTX 15" cyfrowy OSD, drukarka Hew-, 
lett-Packard 670C, głośniki, klawiatura, modem Zoltrix, • 1.850 
zł. Lubin, tel. 076/846-23-57, 0608/57-14-06 
KOMPUTER PC PENTIUM II333 CELERON płyta BX, 96 MB 
RAM, PC-133, karta grafiki Riva TNT 32 MB. CD-ROM x52, 
HDD 8.4 GB, obudowa ATX, kieszeń na HDD, drukarka Ep
son Stylus Color 740, -1.740 zł ♦ monitor 15" - 300 zł. Lubin, 
tel. 0600/23-38-93
KOMPUTER PC PENTIUM II333 CELERON Asus, HDD 6.4 
GB, 64 MB RAM, VooDoo Bonshee 16 MB, karta muzyczna,. 
CD ROM x24, FDD 1.44 MB, modem Zoltrix Cobra, monitor 
15” CTX OSD, drukarka HP 670 kolor, mysz, klawiatura, gło
śniki, oprogramowanie, - 1.820 zł. Lubin,- tel. 076/846-234 ,̂'n 
0608/57-14-06
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 CELERON 32 MB RAM, 
HDD 20 GB, CD-ROM 48x, karta muz., karta graf., fax-mo- 
dem 33.6 kbps - 1.100 zł, monitor kol. 15” -150 zł. Lubo
mierz, tel. 075/783-30-67
KOMPUTER PC PENTIUM II333 Celeron, 64 mb ram, cd-rom 
32x, agp 8 mb Sis, hdd 4,3 gb, modem 56k Microcom, obudo
wa at, monitor cyfrowy Tatung 15”, -1.600 zł. Namysłów, Wro
cław, tei. 0607/37-49-99
KOMPUTER PC PENTIUM II333 64 MB RAM, HDD 4.3 GB. 
karta grafiki ATI Rage 4 MB, CD-ROM x32, karta muzyczna 
Sound Blaster 16, monitor kolorowy 14”, -1.600 zl. Nysa, tel. 
077/448-27-53
KOMPUTER PC PENTIUM II333 HDD 5.2 GB. 32 MB RAM. 
karta grafiki 16 MB, karta muzyczna, głośniki, CD ROM, mo
nitor Samsung, kolorowy, - 1.350 zł. Osetnica, gm. Chojnów, 
tel. 076/722-17-45
KOMPUTER PC PENTIUM II333 64 MB RAM, karta graficz
na SVGAAGP, CD-ROM x40, karta muzyczna Sound Blaster 
Pro, monitor cyfrowy, obudowa MT, klawiatura, mysz, progra-
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my, gry, MP3, stan idealny, - 1.300 zł. Świebodzice, tel. 074/ 
85443-58,0600/21-66*75 

CO M PUTER  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 II333 64 RAM, FDD 1.44 MB, karta 
muzyczna, CD ROM 40 LG, grafiki, HDD 10 GB, oprogramo
wanie, -1.000 zł. Wschowa, tel. 0608/13-23-69 
O  KOMPUTER PC PENTIUM II 350 MHz, 64 MB RAM, 

HDD 2.1 GB, CD-ROM x32, SVGA S3 Trio, SB 16, 
FCC, obudowa midi, klawiatura, mysz, monitor 
Nec, • 1.250 zł. Legnica, tel. 076/854-16«87,0606/ 
15-67-49 01026131 

KOMPUTER PC PENTIUM H 350 AMD K6-2 350 MHz, karta 
grafiki S3 Savage 4 32 MB, HDD 20 GB, 64 MB, CD ROM 32, 
dźwiękowa 16 BIT̂ MT, monitor kolorowy 14", mysz, klawiatu
ra. -1.600 zł. Lubań. tel. 075/722-52-83 
KOMPUTER PC PENTIUM II366 CELERON płyta główna PC 
Chips (100 MHz), CD-ROM, karta grafiki Riva TNT2 M64 32 
MB, karta muzyczna Cristal, HDD 2.5 GB + dysk w kieszeni 
2.1 GB, głośniki, monitor kolorowy 17", mysz, klawiatura, - 
1.550 zł. Wrocław, tel. 0501/01-43-82 
KOMPUTER PC PENTIUM II400 32 MB RAM. HDD 1.7 GB. 
CD-ROM, karta muzyczna, monitor kolorowy 14”. drukarka 
igłowa z traktorem, idealny do fakturowania, -1.000 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/831-87-00
KOMPUTER PC PENTIUM II400 AMD K-6 64 MB RAM, HDD
4.3 GB, CD-ROM. karta muzyczna; fax-modem 56KB. moni- 

. tor cyfrowy 15” z OSD, oprogramowanie, - 1.300 zł. Dzierżo
niów, tel. 0503/33-57-53
KOMPUTER PC PENTIUM II400 AMD K6-3 64 MB RAM. FDD
1.44 MB, karta muzyczna, karta graficzna 3DFX VooDoo 3, 
CD ROM xx50, monitor CTX 15” cyfrowy, drukarka atramen-

, towa kolorowa HP 690 C. klawiatura, karta sieciowa, opro
gramowanie, mysz, -1.720 zł. Lubin, tel. 076/749-08-78. 
KOMPUTER PC PENTIUM II400 64 MB RAM, karta muzycz
na, karta graficzna AGP, modem 56 kbps, CD-ROM (40x), 
HDD 10 GB, monitor 15” cyfrowy, obudowa MT, gwarancja 3 
miesiące - 1.900 zł, drukarka - 240 zł. Lutynia, tel. 071/ 
317-12-63,0603/22-23-97
KOMPUTER PC PENTIUM II400 Celeron, 96 mb ram, hdd 

j^ .4  gb, cd-rom x52, klawiatura, mysz, głośniki, monitor 15”, 
W indows Millenium, - 1.700 zł. Wrocław, tel. 0502/99-48-57 

KOMPUTER PC PENTIUM II 400 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 6.4 GB, karta graficzna 8 MB, TV out, karta muzyczna 
Sound Blaster 128. CD-ROM Teac (32x). FDD 1.44 MB, obu
dowa ATX, klawiatura, mysz, - 1.600 zł. Wrocław, tel. 0607/. 
18-20-01
KOMPUTER PC PENTIUM II433 Celeron, płyta główna agp 
sound, cd-rom x40, fdd, obudowa, 32 mb ram bx. svga 4 mb, 
modem zewnętrzny GVC, klawiatura, mysz, - 780 zł. Krzyżo
wa, tel. 076/817-29-28
KOMPUTER PC PENTIUM II 433 CELERON 32 MB RAM. 
karta graficzna S3 Trio 2D 4 MB, karta muzyczna Sound Bla
ster 128, CD-ROM (48x), rok gwarancji, klawiatura, mysz, FDD
1.44 MB, HDD 4.3 GB (uszkodzony), - 790 zł. Wrocław, tel. 
0607/18-20-01 •
KOMPUTER PC PENTIUM II 433 CELERON 64 MB RAM, 
FDD, HDD 4.3 GB, CD-ROM LG 32x. karta graf. SVGA 8 MB 
AGP 2x (TV-out), obudowa big tower, -1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/322-93-42
KOMPUTER PC PENTIUM II 466 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 30 GB Barracuda ATA 66, CD-ROM x 52, karta grafiki 
SVGA 4 MB, karta muzyczna, monitor cyfrowy 15” z OSD, 
nowy model, oprogramowanie. - 1.650 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 S38 
MB AGP, karta muzyczna 16 bit, FDD 1.44 MB, klawiatura, 
mysz, głośniki, gwarancja, • 1.050 zł. Wrocław, tel. 0602/ 
85-86-87
KOMPUTER PC PENTIUM II500 64 MB RAM, HDD 8.4 GB, 
Riva I116 MB, karta muzyczna FM 801, monitor 15" cyfrowy 
Philips, CD-ROM Philips (40x), klawiatura, mysz - 2.000 zł, 
drukarka Canon • 240 zł. Lutynia, tel. 071/317-12-63, 0603/ 
22-23-97
KOMPUTER PC PENTIUM II 500 AMD K6-2 32 MB RAM, 
CD-ROM, karta grafiki, karta muzyczna, karta sieciowa, HDD, 
stan b. dobry, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 0608/67-17-57 
KOMPUTER PC PENTIUM II500 CELERON karta grafiki Riva 

Pro 32 MB, tuner TVAver, 128 MB RAM, CD-ROM x52, 
HDD 20.4 GB, oprogramowanie, filmy, gwarancja, -1.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-86-92 .
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 633 CELERON 64 MB RAM, 
płyta główna DFICW35S, ATX133 MHz, FDD 1.44 MB, HDD
8.4 GB, karta graficzna i810, karta muzyczna AC97 3D, obu
dowa midi ATX, klawiatura, mysz, -1.350 zł. Wrocław, tel. 071/ 
368-71-06
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 gł., FDD 1.44 MB, obudowa midi ATX, klawia
tura, mysz, głośniki, gwarancja, -1.450 zł. Wrocław, tel. 0602/ 
85-86-87
O  KOMPUTER PC PENTIUM II800 (850), 64 MB RAM 

(128), HDD 10 GB (20), k. grafiki 16 MB (32 MB), 
CD-ROM x48 Samsung, k. muzyczna, monitor ko
lorowy 15" (w cenie od 250 do 300 zł). Gwarancja 
2 lata, serwis bezpłatny, faktury VAT. Instalacja, 
dowóz, montaż, nauka gratis Cena 1.700-1.900 
zł (w nawiasach dane dotyczące drugiego, kom
putera), Góra/Wrocław, tel. 0608/89-20-50, 065/ 
543-53-30 02021971

KOMPUTER PC PENTIUM III CELERON 2,2001 r. płyta głów
na 1 GB RAM, 128 MB RAM, HDD 20 GB Ata 100, nagrywar
ka 8x8x32x, CD-ROM x24, FDD 1.44 MB. karta grafiki S3 
Savage, DVD akcelerator AGP, karta muzyczna Yamaha 32 
bit, klawiatura, mysz, - 2.400 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/ 
316-51-74
S R pUTER PC PENTIUM II11000 nowy, na gwarancji 3-let- 
niej, -1.998 zł. Bielawa, tel. 0604/59-13-44 
KOMPUTER PC PENTIUM II11000 AMD Athlon, 128 MB RAM, 
20 GB DMA 100, GeForce MX 32 MB, CD 52X LG, modem, 
klawiaturâ  mysz, monitor 17", drukarka HP 970 Cxi, skaner 
Agfa 310, gwarancja, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 071/368-78-21 
KOMPUTER PC PENTIUM II11000 Athlon TB, 128 RAM, 20 
GB DMA 100, GeForce 2 MX, CD 52X LG, modem, mysz, 
klawiatura, monitor 17", gwarancja, faktura VAT, - 5.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/368-78-20
KOMPUTER PC PENTIUM II11000 (1GHz) Athlon, 128 RAM, 
PC 133,20 GB DMA 100, GeForce 2 MX 32 MB, CD 52X LG, 
modem Pentagram Diablo, karta muzyczna, mysz, klawiatu
ra, gwarancja, - 3.700 zł. Wrocław, tel. 0606/81 -24-53 
KOMPUTER PC PENTIUM III 500128 MB RAM, HDD 20 GB 
Seagate Baracuda, DVD, karta muzyczna Sound Blaster Live, 
karta graficzna 8 MB AGP,, głośniki Creative FPS 1000 4 + 
subwoofer, mysz optyczna, klawiatura, obudowa ATX, - 2.650 
zi. Lubin, tel. 0609/46-58-95
KOMPUTER PC PENTIUM III 500 64 MB RAM, 17 GB, moni
tor 15" Celeron, oprogramowanie, na gwarancji, • 2.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/365-56-73 po godz. 17 
KOMPUTER PC PENTIUM III 533 533/133, płyta Abit VT6 x 
4, Riva TNT II32 MB, CD-ROM x 48, obudowa ATX, drukarka 
HP 840, modem, monitor 17" LG, głośniki z subwooferem, 
klawiatura .Ergo', gwarancja do 2002 r, - 4.500 zł. Krosnowi- 
ce, tel. 074/868-56-78
KOMPUTER PC PENTIUM III 566 64 MB RAM, FDD, HDD 
2£GB, karta graficzna Voodoo III, karta muzyczna Sound Bla- 
s^J2 bit, obudowa Midi ATX. głośniki, WIN 98. MP3, mysz, 
klawiatura, drukarka Epson, monitor Nokia 17", gwarancja, • 
2.150 zł. Kłodzko, tel. 0606/28-65-73

ANT computers ul. Grabiszyńska 279; WROCŁAW 
tel: - * - 7 1 360-9-4-36; +71 360-94-37; -*-7"1 360-94-38

K O M P U T E R Y
Jeżeli nie wiesz, który....zadzwoń I porozmawiaj z  naszymi specjalistami; pomogą C i zamówić 
dokładnie to, co potrzebujesz. Obniżka cen obejmuje również zestawy nie ujęte w niniejszym cenniku.

INTEL CELERON II 6 0 0 M h z A T X  
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

1499.00RATA 740021 
CENA: 2 $ m 0

AMD DURON 750/200 Mhz ATX

INTEL CELERON II 700 Mhz ATX 
Płyta ECS VIA694 U/D66 ATX 
Karta graf. 32 MB RIVA TNT2 AGP 
Karta muzyczna 3D VIA Ac97 
64 MB RAM; 2 x USB 
Dysk Twardy 10 GB 5400Rpm U100 
FDD 1,44 CD-ROM X52LG 
klawiatura, mysz, podkładka

1699.00 RAT*83 00z'
CENA: 2 5 W 0
AMD DURON 850/200 MhzATX

INTEL PIII 750/100 MhzATX
Płyta ECS U/DMA 66 ATX
Karta graficzna 32 MB RIVA TNT2 AGP
Karta muzyczna 3D VIA Ac97
64 MB RAM; 2 x USB
Dysk Twardy 10 GB 5400 U100
FDD 1,44; CD-ROM X52LG
klawiatura, mysz, podkładka

2069 00 RATA:99'Mzi 
C E N A :2 $ M 0  

AMD ATHLON 1 GHz/200Mhz AT>
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, i ju b ł  podkładka

RATA:81,00zł

CENA:

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

|Q  RATA; 86,00 zl

CENA:

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

91 QQ HA RATA; 105,00 zl

CENA: 3ś Iw
Monitory HI-VISION 15” - 579,00; HYUNDA117” - 899,00 TC099 3 lata gwarancji

:v,.

IBM 11200
Cel500;32mb;6GB,CD, Sound, 56.6,12",W98
cena: 5  199 ,00 PLN
IBMI1200
Cel550.32mb,5GB,CD.Sound,56,6.12T, W98
cena: 5  449 ,00  P L N
Toshiba Tocra 700
P-120,24mb, 1 GB.Fdd,Sound, 11,3T F T
cena: 1 300 ,00  PL N
Hewtet Packa rd
P-133;32mb;2GB;CDlFdd,Sound;12TFT 
cena: 2  5 0 0 ,0 0  PLN

W yprzedaż notebooków  
Compaq LTE 899 ,00  PL N  
Palmtop Compaq 1 499 ,00  PLN  
Palmtop Cassiopeia 49 9  PLN

^MIANY
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;

KOMPUTER PC PENTIUM III 600 DURON 192 MB RAM 
DIMM, HDD 20 G8 Baracuda 7200 OBR, nagrywarka 8x8x32, 
CD-ROM x48, karta grafiki Geforce 3, TV-Out, karta siecio
wa, fax-modem, karta muzyczna Sound Blaster, drukarka 
Lexmark, atramentowa, FDD 1.44 MB, głośniki, monitor AOC 
17", oprogr., gwaran, - 1200 zł. Kamienna Góra, tel. 075/ 
645-35-28, 0604/94-11-41
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 10 GB, karta muzyczna, PCI, modem, karta grafiki 16 
MB Riva TNT AGP, klawiatura, mysz, CD-ROMx 52, monitor 
kolor 15', - 2.100 zł. Legnica, tel. 0601/79-95-15 
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 64 MB RAM, HDD 4.3 GB, 
CD-ROM X 50, karta graf. 8 MB AGP, karta muz., klawiatura, 
mysz, Fdd, obudowa midi tower, gwarancja -1.290 zł. Strze
lin, tel. 0605/27-64-42
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 COMPAO 128 MB RAM, 
HDD 10 GB, Chipset 815, obudowa Desk Pro, -1.200 zł. Wro
cław, tel. 0608/27-16-32
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 CELERON HDD 10 GB, 
64 MB RAM, SVGA16 MB, CD-ROM x 44, karta dźwiękowa, 
obudowa ATX, gwarancja - 1.490 zł, monitor 15" - 300 zł, 17" 
- 450 zł. Wrocław, tel. 0501/40-27-77 
O  KOMPUTER PC PENTIUM III 633 CELERON 64 MB 

RAM, HDD 20 GB, karta grafiki Riva 32 MB, karta 
muzyczna, CD-ROM x50, FDD, obudowa ATX, kla
wiatura, mysz, nowy, na gwarancji, cena 1.699 zł. 
Możliwy dojazd i faktura VAT. Monitory 15"*17" 
od 350 zł. „MATRIX COMPUTER”, Dzierżoniów, 
teł. 0603/31-17-66 01026301

KOMPUTER PC PENTIUM III 633 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 8.6 GB, karta graficzna 8 MB z TV out, CD-ROM (40x), 
karta muzyczna Sound Blaster 128, monitor 15" cyfrowy, kla
wiatura, głośniki, mysz, oprogramowanie Win, Office itp., stan 
idealny, -1.680 zł. Wrocław, tel. 0607/49-27-52 
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 VIA 64 MB RAM DIM, HDD 
8.4 GB, CD-ROM x40, karta muzyczna Sound Max 3D, karta 
grafiki Intel 810, obudowa ATX, klawiatura, mysz, monitor cy
frowy 15" Compaq, Win ME, Office 2000, -1.610 zł. Bystrzy
ca Kłodzka, tel. 074/813-52-39 po godz. 17,0607/53-64-52 
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 64 MB RAM, HDD 18 GB

SCSI, CD-ROM x40, karta grafiki, karta muzyczna, FDD 1.44 
MB, karta sieciowa, stan idealny, -1.400 zł. Wrocław, tel. 0608/ 
67-17-57
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 ADAX bez monitora, - 2.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/60-83-79 
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 AMD ATHLON 32 MB RAM, 
CD-ROM x24, VooDoo 3, obudowa ATX, monitor 14", na gwa
rancji, -1.500 zł. Wrocław, tel. 0502/84-60-26 
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 AMD DURON HDD 15 GB, 
64 MB RAM, płyta główna ECS K7VZA, karta grafiki Riva TNT2 
32 MB, M64, AGP, karta muzyczna 32-bit., CD-ROM x 50, 
obudowa ATX, monitor 15" cyfrowy, FDD 1.44 MB, klawiatu
ra, mysz, głośniki, oprogramowanie, -1.850 zł. Wrocław, tel. 
329-83-09, 0503/56-86-75
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 DURON 64 MB RAM (133 
MHz), karta grafiki AGP TNT2, CD ROM, na gwarancji, -2.600 
zł. Żarów, tel. 074/858-07-60
KOMPUTER PC PENTIUM III 667128 MB RAM, HDD 20 GB, 
karta grafiki Riva 16 MB, karta muzyczna, klawiatura, głośni
ki, CD-ROM x48 - 1.780 zł, monitor kolorowy 15* - 250 zł. 
Góra, tel. 065/543-53-30 Wrocław, 0608/89-20-50 
KOMPUTER PC PENTIUM III 667 CELERON 64 MB RAM, 
FDD 1.44 MB, karta grafiki Intel 810, karta muzyczna 16 bit * 
głośniki 180 W, CD-ROM x50, klawiatura, mysz, Win’98, gry, 
muzyka Mp3, częściowo na gwarancji, -1.380 zł lub z moni
torem cyfrowym 15" - 1.670 zł, możliwy dowóz. Wrocław, tel. 
0602/17-33-45
O  KOMPUTER PC PENTIUM III 700 nowy, 2 lata gwa

rancji, 128 MB RAM, HDD 40 GB, nagrywarka 
CD-R, CD-RW, k. grafiki Riva TNT II 32 MB, k. 
dźwiękowa SB Life!, głośniki dynamiczne, obu
dowa midi ATX, klawiatura, mysz, monitor cyfro
wy 17” • 4.190 zł. Bezpłatny dowóz i instalacja na 
terenie Dolnego Śląska. Raty, faktura. 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 hdd 20 gb, karta graficzna 
32 mb, 64 mb dimm, karta muzyczna, cd-rom x52, monitor 
15", klawiatura, mysz, nowy, 3 lata gwarancji, • 2.300 zł. Jele
nia Góra, tel. 0603/18-98-47
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON INTEL FDD 1.44 
RAM, 128 MB, G-Force 2 MX-32 MB, dżwięek 32 BIT stereo, 
HDD 40 MB, modem 56 kbps, ktawaitura, mysz + monitor 15" 
kolorowy, - 2.680 zł. Legnica, tel. 0601 /79-95-15 
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON 128 MB RAM, 
HDD 20 GB. CD-ROM x40, DVD-ROM, obudowa ATX, karta 
grafiki Riva TNT 3D z akceleratorem, karta muzyczna, moni
tor kolorowy 15" cyfrowy, stan idealny, na gwarancji, - 2.020 
zł. Wrocław, tel. 0503/76-26-85 
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 AMD DURON HDD 20 GB, 
96 MB RAM, SVGA 16 MB 3dfx, karta dźwiękowa, obudowa 
ATX, CD-ROM x 48, gwarancja - 1.690 zł, monitor 15" - 300 
zł, 17" - 450 zł. Wrocław, tel. 0501/40- 7̂-77 
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 AMD DURON HDD 20 GB 
(ATA 100), 128 MB RAM (PC 133); karta graf. MSI Geforce 2 
MX (TV-out), DVD-ROM Samsung 61212x/40x, obudowa midi 
ATX, karta muzyczna, mysz, klawiatura, na gwarancji • 2.400 
zł lub z monitorem Compaq Presario 17” (OSD, mikrofon, 
rozdz. 1600 x 1200) - 2.899 zł. Wrocław, tel. 071/359-36-93, 
0603/47-28-90
O  KOMPUTER PC PENTIUM III 750 MHz Duron, 128 

MB RAM, HDD 1.3 GB, SVGA do 64 MB AGPx4, 
CD-ROM x50, SB 16, FDD, modem 56K AMR, kar
ta sieciowa 100 MB/s, obudowa midi ATX (ład
na), klawiatura, mysz, na gwarancji, • 1.750 zł. 
Legnica, tel. 076/854-16-87, 0606/15-67-49 
01026141

KOMPUTER PC PENTIUM III 750 DURON płyta do 1.2 GHz, 
graficzny akcelerator 64 MB, 64 MB RAM DIM, HDD 8.4 GB, 
CD-ROM x52, karta muzyczna 18bit, stereo full-doplex, USB, 
klawiatura, mysz, monitor cyfrowy 15", nowy, - 1.930 zł. By

strzyca Kłodzka, tel. 074/813-52-39 po godz. 18, 0607/ 
53-64-52
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 AMD Duron, 64 MB RAM, 
CD-ROMx50, HDD 8.4 GB, n’Vidia Vanta 16 MB, karta muzy
ki, FDD 1.44 MB, obudowa midi tower ATX, klawiatura, mysz, 
na gwarancji -1.460 zł, monitor 15" - 280 zł. Strzelin, tel. 0606/ 
27-27-90
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 DURON płyta główna ECS 
VIA KT 133 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 gwa
rancji • 1.850 zł, możl. dokupienia monitora, nowego • 650 zł. 
Trzebnica, tel. 0608/26-48-87
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 Livef, 
głośniki dynamiczne, obudowa midiATX, 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 17GB, CD ROM TEAC x 40,karta grafiki AGP Dia
mond Viper 770 32 MB, karta muzyczna Soundblaster live 
1024, płyta główna MSI BX MASTER, modem Zoltrix Spirit 
56kbps. - 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 17 GB, CD-ROM j<48, karta muzyczna 128 
PCI, obudowa MT ATX, klawiatura, mysz, głośniki, nowy, 2 
lata gwarancji, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 071/368-71-07 
KONSOLA GAME BOY COLOR nowa + 6 najnowszych gier 
(GTA 2, Soccer 2001, Catwoman i inne), • 400 zł lub zamienię 
na monitor do PC. Chocianów, tel. 076/818-52-89 
KONSOLA GAME BOY z 2 grami, zasilacz, - 80 zł. Wrocław, 
tel. 071/327-96-62,0603/43-50-66 
KONSOLA GAME BOY kolor, nowa, na gwarancji, • 220 zl. 
Wrocław, tel. 071/369-27-27
KONSOLA GAME BOY COLOR nowa, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0503/74-25-29

Prime
Computers

PN - PT 10.00 -18.00 TEL./FAX:(071 )34 152 85 
SOBOTA 10.00 -13.00 TEL/FAX (071) 78 333 04 
ul.PRĄDZYŃSKIEGO 31 WROCŁAW 
e-mail: prime@poland.com tel kom. 0606 49 40 10

O F E R T A  P R O M O C Y J N A  
PO OBNIŻONYCH CENACH WAŻNA DO 29.05..2001

DO KAŻDEGO KUPIONEGO 
ZESTAWU KSIĄŻKA DO 

WINDOWS GRATIS

MONTUJEMY KOMPUTERY 
W DOWOLNEJ KONFIGURACJI.

DOWÓZ, INSTALACJA ORAZ PRZESZKOLENIE
! ! !  GRATIS ! ! !

OFERTA SPECJALNA:
OKI D ysk itw a rd e : S P  

HDD 20 G B ATA100 
HDD 30 GB ATA100

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 SDRAML e k m ^ r k

SEIKOSHA ZESTAW Y Ó BJETE  S Ą  24/36 MIESIĘCZNĄ GWARANCJĄ
RIVATNT2 M64 32MB 185,- MONITOR CTX PR705F17” 1390,- DIMM 128 MB SDRAM

370,-
399,-
90,.-
165,-

“LION”
ATHLON THAND. 1000 MHz 

ECS  KT7VZA 266 Mhz ATX ATA100 
RAM 128 MB DIMM 

HDD SEAGATE 30 GB ATA100 
RIVA TNT 2 M64 32 MB AGP 

DŹWIĘK 32 BIT STEREO 
FAX MODEM 56 K V90 

CD ROM 52X, FDD 1,44 MB 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE ■  

OBUDOWA MIDITOWER ATX 
KLAWIATURA,MYSZ.PAD

CENA :2.680,- fcfi

“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 

i  DŹWIĘK 32 BIT STEREO 
CD ROM 52X LG 

FDD 1.44 MB 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE 

OBUDOWA MIDITOWER ATX i \ '  
KLAWIATURA,MYSZ,PAD

H

CEN A : 1.800,-**

“JAGUAR”
AMD DURON 800 MHZ 

ECS KTV7ZA 266ATX 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 kV90 

CD ROM 52x, FDD 1,44 MB 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE 

OBUDOWA MIDITOWER ATX 
KLAWIATURA,MYSZ,PAD

C EN A : 2.040,- a r
m

CTX

“GEPARD”
INTEL PENTIUM III 866 MHZ 

VIA BX100/133 MHZ ATX ATA100 
RAM 128 MB DIMM 

HDD SEAGATE 30 GB ATA 100 
RIVA TNT2 M64 32 MB AGP 

DŹWIĘK 32 BIT STEREO 
FAX MODEM 56 K V90 

CD - ROM X 52, FDD 1,44 MB 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE 

OBUDOWA MIDITOWER ATX 
KLAWIATURA,MYSZ,PAD j . t i

CEN A : 2.735,-*^
RATY ROZŁOŻONE NA 24 MIESIĄCE.

K U P  K O M P U T E R T E L E F O N  K O M Ó R K O W Y  B E D Z I E  T W Ó J  J M
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POGOTOWIE 
KOMPUTEROWE 

Wrocław, tel. 360-10-39

tel. 343-00-83 
316-56-64, wieczorem

Wrocław, ul. Wita Stwosza 3 
(od 1200 do 1700)

w w w .trex.com .pl,trex@ onlin6.pl

OP002838
KONSOLA NINTENDO 64 2 pady, przewód AV, 3 gry, stan 
idealny, - 350 zł. Lubin, tel. 0601/77-99-601 
KONSOLA NINTENDO SUPER 2 pady, 4 ary, Mortal Kombat 
III, Street Fighter II, stan b. dobry, -150 zł. Świdnica, tel. 06021 
77-86-57
KONSOLA SEGA DREAMCAST pad, karta pamięci VMU, in
ternet, CD Loader, gry, mało używana, • 790 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-43-59, 314-29-65
KONSOLA SEGA DREAMCAST bardzo mało używana, kom
pletna, cena 699 zł. Wrocław, tel. 0503/67-75-02 
KONSOLA SEGA MEGADRIVE 16 bit, 7 gier, + 2 dżojstiki, - 
150 zł. Lubin, te|v0501/62-29-30 
KONSOLA SEGA DREAMCAST 2-mies., mało używana, oka
blowanie, pad, gry, internet, stan idealny, - 570 zł. Bolesła
wiec Śl., tel. 0501/62-39-25
KONSOLA SEGA DREAMCAST 35 gier, karta pamięci Wimu, 
kabel RGB, modem, przerobiona, dżojpad, - 800 zł. Kłodzko, 
tel. 074/647-06-46
KONSOLA SEGA DREAMCAST nowa. dżojpad. 30 gier, do
stęp do internetu, - 580 zł. Legnica, tel. 0606/47-59-20 
KONSOLA SEGA DREAMCAST 2 pady, karta pamięci, mysz, 
klawiatura, 35 płyt z grami, kable, - 950 zł. Oleśnica, tel. 071/
398-34-40
KONSOLA SEGA DREAMCAST nowa, karta pamięci 400 blo
ków, dżojpad, 10 gier, stan idealny, • 700 zł. Szczytna, tel. 
074/868-42-51
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. 074/850-58-11,0600/13-67-5Z 
KONSOLA SEGA DREAMCAST pad, karta pamięci VMV, 10 
CD, stan b. dobry, • 720 zł lub zamienię na konsolę Sony Play
station, z dopłatą. Wojcieszyn, tel. 076/877-53-85 
KONSOLA SEGA DREAMCAST podłączenie do internetu, • 
800 zł. Wolibórz, tel; 074/873-37-45 
KONSOLA SEGA DREAMCAST + 2 pady, karta UMU, 50 gier, 
stan idealny, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/353-12-97 po godz. 20 
KONSOLA SEGA DREAMCAST na gwarancji, + 25 gier, in
ternet, , oryginalna karta pamięci, pad, mało używana, - 720 
zł. Wrocław, tel. 071/322-95-22 
KONSOLA SEGA DREAMCAST okablowanie, dostęp do in
ternetu, gry, pad, • 500 zł. Wrocław, tei. 330-00-45, 0601/ 
56-07-79
KONSOLA SEGA DREAMCAST kpi., fabrycznie nowa, nie 
używana, • 540 zł. Wrocław, tel. 353r-86-43,0501/28-38-83 
KONSOLA SEGA DREAMCAST 2 pady, karta pamięci, Dual 
Shock, pudełko, instrukcja, przewody, czyta wszystkie płyty, 
20 gier (same hity), boot-disk, stan idealny, zadbana, - 660 zł. 
Wrocław, tel. 0501/96-81-60
KONSOLA SONY PLAYSTATION z kartą pamięci 120 Błock, 
kabel RGB, 15 CD, dżojpad Sony, przerobiona, pudełko, stan 
b. dobry, - 390 zł. Biała, gm. Olbrachcice, tel. 077/436-57-19 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 2 x pad + gry, karta pamię
ci, • 400 zł. Borowa Oleśnicka, tel. 071/314-81-85 
KONSOLA SONY PLAYSTATION karta pamięci, RGB, gry, 
przerobiona, w opakowaniu, - 450 zł. Brzeg, tel. 077/444-08-69 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 przerobiona, dual 
shock, okablowanie, + 15 gier, • 400 zł. Chojnów, tel. 076/ 
819-62-16
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH 5502 dżojstik, karta 
pamięci, 7 gier, - 350 zl. Golędzinów, gm. Oborniki Śląskie, 
tel. 0606/11-81-37
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH 9002 2 pady, me- 
mory card, N-Pol Copuertter, gry, okablowanie, mało używa
na, - 500 zł. Gromadka, tel. 076/817-25-56 
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH9002 Dual Shock, 
karta pamięci, gry, literatura, - 450 zł. Jawor, tel. 076/870-06-35 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, dual shock, 
1 pad, karta pamięci 1 mb, pełne okablowanie, 12 gier, • 450 
zl. Jelcz-Laskowice, tel. 0605/65-05-44 
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH-7502, Dual Shock, 
przerobiona, kable, gra, • 400 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/ 
19-92-10
KONSOLA SONY PLAYSTATION 2 karty pamięci, 10 gier, 
dual shock, pad, przerobiona, mało używana, stan b. dobry, • 
500 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-35-05, 0607/ 
40-77-23
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 Dual Shock, karta pa
mięci, gry, kable, pudełko, stan idealny, - 540 zł. Kłodzko, tel. 
0606/43-58-52
KONSOLA SONY PLAYSTATION dual shock, karta pamięci, 
gry, stan b. dobry, - 390 zł. Kłodzko, tel. 074/868-76-84 
KONSOLA SONY PLAYSTATION PS ONE najnowszy mo
del, nowa, przerobiona, na gwarancji, + gry, • 560 zł. Legnica, 
tel. 076/854-15-57,0602/81-53-86 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002C Dual Shock, 2 pady, 
karta pamięci, 16 gier, używana 2 miesiące, stan idealny, - 
550 zł. Legnica, tel. 076/866-33-66 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 Dual Shock, karta pa
mięci, przerobiona, pudełko, torba, instrukcja PL, RGB, 8 gier 
• 10 RG, * 500 zł. Legnica, tel. 076/850-68-51 po 15 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 2000 r., Dual Shock. 2 kar
ty pamięci (1 i 8 MB), 50 gier, inśfrukcja wj. polskim, • 650 zł. 
Lubin, tel. 0604/78-56-40
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 przerobiona, dual 
shock, karta pamięci, 9 gier, okablowana, stan b. dobry, • 390 
zł. Lubin, tel. 076/847-22-92,0607/67-01-37 
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH 9002 przerobiona, 
Dual Shock, kartą pamięci, okablowanie, kierownica V3 Ra- 
cing Wheel, 11 gier, stan idealny, - 700 zł. Mieroszów, tel. 074/ 
845-87-13
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, 2 x dual 
schock, karta pamięci, 13 gier - 490 zł. Oleśnica, tel. 071/
399-30-77
KONSOLA SONY PLAYSTATION Dual Shock, karta pamię
ci, okablowanie, gry, na gwarancji, - 400 zł lub zamienię na 
telefon GSM. Paczków, tel. 0606/99-56-29 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, 2 pady, karta 
pamięci, 12 gier, pudełko, - 400 zł. Radwanice k. Głogowa, 
tel. 0605/46-36-79

T.REX
•  komputery, akcesoria
•  skup-sprzedaż-komis
•  IBM - tanie zestawy, 

zamiana konfiguracji

SERWIS KOMPUTEROWY
NAPRAWA KOMPUTERÓW  
DRUKAREK, MONITORÓW 

TEL. 321 99 38, 0605 57 26 41

KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, 2 x zwykły 
pad, okablowanie, karta pamięci 1 MB, pudełko, instrukcja 
obsługi, stan b. dobry - 460 zł. Sieroszów, tel. 074/815-91-41 
KONSOLA SONY PLAYSTATION kabel RGB, karta pamięci 
2 MB, internet, 45 gier, - 930 zł lub zamienię na komputer PC 
Pentium II. Szczytna, tel. 074/868-43-41 
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH-5552 2 pady, 2 x kar
ta pamięci, kabel RGB, przerobiona, ponad 20 gier, w tym 
nowości, * 370 zl. środa Śląska, tel. 071/795-13-11' 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, kabel RGB, 
2 pady, gry, karta pamięci. 120 bloków, stan b, dobry, • 400 zł. 
Świdnica, tel. 0606/85-36-52
KONSOLA SONY PLAYSTATION 5002 Dual Shock, przero
biona, gry, karta pamięci, • 460 zł. Świdnica, teL 074/ 
640-26-08, 0502/43-39-58
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH 7502 Dual-Shock, 
pad, karta pamięci, kabel RGB, 7 gier, - 430 zł. Świdnica, tel. 
0607/27-97-10,074/853-89-97 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, 15 gier, karta 
pamięci, 120 bloków, Dual Shock, okablowanie, - 500 zł. Wo
łów, tel. 071/389-47-00
KONSOLA SONY PLAYSTATION karta pamięci, cena 350 
zł. Wrocław, tel. 0501/96-22-97 
KONSOLA SONY PLAYSTATION + 2 pady, karta pamięci, 
okablowanie, dużo gier, - 380 zł. Wrocław, tel. 0502/26-27-29 
KONSOLA SONY PLAYSTATION kabel RGB. 27 gier, 2 pady, 
karta pamięci, • 380 zł. Wrocław, tel. 0605/08-17-49 
KONSOLA SONY PLAYSTATION PSONE przerobiona, 2 kar
ty pamięci, Dual Shock, pad, kabel RGB, 20 gier, • 600 zł. 
Wrocław, tel. 0502/21-22-85 po godz. 18 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, ponad 20 gier, 
kierownica i 2 pady, Dual Shock, karta pamięci, - 700 zł. Wro
cław, tel. 071/793-55-50
KONSOLA SON YPLAYSTATION 5502 Action Replay, 12 gier, 
karta pamięci, 2 x pad, Dual Shock, kable, stan idealny - 460 
zl. Wrocław, tel. 0604/86-31-91 
KONSOLA SONY PLAYSTATION stan dobry, przerobiona, 
gry, karta pamięci, 2 pady, pudełko, okablowanie, - 450 zł. 
Wrocław, tel. 0503/74-25-46
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, 2 x dual 
shock, karta pamięci, 10 gier, okablowanie, - 430 zł. Wrocław, 
tel. 0607/63-77-83
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, mało używa
na, oryg. torba, 2 karty pamięci, okablowanie, dual shock, 1 
pad, 25 płyt, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/787-27-49 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 stan b. dobry, dual 
shock, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/311-55-92.
KONSOLA SONY PLAYSTATION nowa, przerobiona, oka
blowanie oraz konsola Sony PS One, nowa, przerobiona * 
gry, - 460 zł. Wrocław, tel. 0609/39-90-87 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, nowa, 2 x dual 
shock, kable, 2 karty pamięci 128 bloków, gry - 550 zł, kie
rownica - 200 zł. Wrodaw, tel. 071/327-99-76 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 C przerobiona, mało 
używana, dual shock, 2 x pad, 21 gier, instrukcja, kabel 
RF-UNTT, memory card, pudełko, stan idealny, - 490 zl. Wro
cław, tel. 071/336-98-35,0605/60-29-13 
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH 7502 przerobiona, 
dżojpad, kable, karta pamięci, pudełko, - 450 zł. Wrocław, tel. 
330-00-45, 0601/56-07-79
KONSOLA SONY PLAYSTATION okablowanie, pad, 2 gry, 
pudełko, stan dobry, - 360 zł. Wrocław, tel. 0603/26-68-09 
KONSOLA SONY PUYSTATION przerobiona, pełne okablo
wanie, pad, gry, stan b. dobry, cena 370-420 zł. Wrocław, tel. 
0607/77-93-56
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 Dual Shock, okablo
wanie, gry, pudełko, stan idealny - 410 zł, konsola PS One 
kpi., fabrycznie nowa, nie używana, na gwarancji, przerobio
na - 440 zł. Wrocław, tel. 353-86-43,0501/28-38-83 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona. 2 pady, - 440 
zł. Wrocław, tel. 0603/21-24-72 
KONSOLA SONY PUYSTATION SCPH 9002 przerobiona, 
Dual Shock, karta pamięci, gry, okablowanie, zapakowana, - 
400 zł. Wrocław, tel. 071/789-00-16 
KONSOLA SONY PLAYSTATION |PS ONE nowa, przerobio
na, okablowana, 2 gry, - 420 zł. Wrocław, tel. 0503/74-25-29 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 2 karty pamięci, oka-
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blowanie, 21 gier, stan b. dobry, - 420 zł. Wrocław, tel. 071/ 
349-14-22
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7002 przerobiona, 2 x pad, 
Dual Shock, karta pamięci, okablowanie, gry, - 450 zł. Zielo
na Góra, tel. 068/326-58-44
KONSOLA SONY PLAYSTATION II nowa, na gwarancji, - 
1.500 zł. Zielona Góra. tel. 0607/76-93-01 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002,1999 r. przerobiona, 
dual shock, kabel RGB, karta pamięci, nowa, stan b. dobry, 
gry, - 420 zł. Wrocław, tel. 071/355-30-71,0605/35-91-45 
KONSOLA SONY PUYSTATION 9002,2000 r. karta pamię
ci, przerobiona, Dual Shock, okablowanie, gry, stan idealny, • 
450 zł. Kłodzko, tel. 0600/24-49-87 '
0  KONSOLA SONY PLAYSTATION II • 1.500 zł, 

Game Boy kolor, różne kolory • 240 zł, oryginal
ne gry na Playstation II, Game Boy. Wrocław, 
Lubin, tel., 0601/93-35-44 84014711

KONSOU SONY PUYSTATION II okablowanie, nowa, nie 
używana, płyta CD oraz gry, - 1.550 zł. Głogów, tel. 0603/ 
54-92-46
KONSOU SONY PUYSTATION II nowa, przerobiona, kpi.- 
800 zł. Krosno Odrzańskie, tel. 0503/79-38-32 
KONSOU SONY PUYSTATION II nowa, • 1.600 zl. Legni
ca, tek 076/855-34-29,076/866-31-79 
KONSOU SONY PUYSTATION.il mało używana, przero
biona, action replay 2, karta pamięci, dual shock, kabel RBG,
1 gra, chip neo 2 -1.700 zł. Wieruszów, tel. 0501/55-16-64 
KONSOU SONY PUYSTATION II przerobiona, nowa, do
datkowo: Action Replay 2, gry: oryg. ISS oraz Ko Kings, SSX, 
Driving Emotion, TTT, Moto GP, -1.700 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
30-87-90 .
0  KONSOLE SONY PUYSTATION nowe i używa

ne, każdy model (5502,7502,9002, PS One), prze
robione, z okablowaniem i diojpadem, gwaran
cja takie na używane • od 300 zł. Playstation 2, 
fabrycznie nowa, możliwość przerobienia • 1.550 
zł. W sprzedaży również używane PS2 oraz nowe 
akcesoria (memory 8 MB, Action II). Wrocław, tel. 
0604/85-52-26 80008321

KONTROLER SCSI ioj-42063a, fastscsi, pci, stan b. dobry, • 
100 zł. Wrocław, tel. 357-88-98 
KONTROLER SCSI ADAPTEC aha-1520b, isa, bios, stan do
bry, • 100 zl. Wrocław, tel. 357-88-98 
KUPIĘ DRUKARKĘ PANASONIC K&P 1150, igłową, uszko
dzoną ze sprawną elektroniką. Trzebnica, tel. 071/312-81*72 
w godz. 9-15
KUPIĘ DYSK TWARDY o poj. do 2.5 GB. Blachownia, tel. 
0502/16-91-74 po godz. 15
KUPIĘ DYSK TWARDY uszkodzony, powyżej 1 GB. Wrocław, 
tel. 368-75-88,0602/66-49-88,0503/86-40-86 
KUPIĘ DYSK TWARDY od 1.0 do 2.5GB. Wrocław, tel. 071/ 
780-66-28
KUPIĘ DYSK TWARDY OUANTUM FIREBALL poj. maks. do 
8.5 GB, tanio. Wrocław, tel. 0605/63-66-39 
KUPIĘ FAX-MODEM PCMCIA 33.6 kbps. Legnica, tel. 0502/ 
63-21-22 .
KUPIĘ GRĘ „QUAKE III” oryginał. Legnica, tel. 0502/ 
63-21-22
KUPIĘ GRĘ „STARCRAFT" oryginał. Legnica, tel. 05021 
63-21-22
KUPIĘ GRY „QUAKEII" NA PC tylko oryginalne, używane: 
Ouake 2, Ouake 3, Starcraft, GTA 2, Half Live, Colin McReez
1 inne. Wierzbna, gm. Żarów, tel. 074/857-02-51
KUPIĘ KARTĘ GRAFIKI isa, 1-2 mb. Wrocław, tel. 0603/ 
68-61-23
KUPIĘ KARTĘ PAMIĘCI oryg. do konsoli SEGA-TRINKAST, 
do 80 zł. Wrodaw, tel. 0504/94-73-93 
KUPIĘ KARTĘ SIECIOWĄ MICRONET pocket ethernet ada
pter sp112. Polkowice, tel. 0603/43-99-35 
KUPIĘ KOMPUTER PC PENTIUM. Wrocław, tel. 344-81-35 
KUPIĘ KOMPUTER PC PENTIUM II na części lub podzespoły

RATY2EZ ODSETEK!!!
WE WROCŁAWIU JEDYNIE W PC-LOTUS
KUP NA RATY KOMPUTER NOWY LUB UŻYWANY, NIE PŁAĆ ODSETEK 111 
Z M O D E R N I Z U J  S W Ó J  K O M P U T E R .  NIE P Ł A Ć  O D S E T E K  III 

KUP LEPSZY MONITOR, DRUKARKĘ CZY COŚ INNEGO, NIE PŁAĆ ODSETEK III

LOTUS OFFICE

CELERON 600 
MB ATX VIA PIH 
64 MB PC 133 
HDD 10 GB 

RIVA TNT2 M64 32 
CD LG x52

CENA: 1.700 ził
ODSETKI W INNYCH 
SKLEPACH: 205 złl
ODSETKI U NAS: O

LOTUS GAMES

DURON 750 
MB ECSKT133 
64 MB PC 133 

HDD 20 GB 
RIVA TNT2 M64 32 

CD LG x52

CENA: 1.800 złl
ODSETKI W INNYCH 
SKLEPACH: 218 zl

ODSETKI U NAS: O

LOTUS GAMES II

DURON 800 
MB ECSKT133  
128 MB PC 133 

HDD 20 GB 
GEF0RCE2 MX 32 MB 
DVD LG 12+SB LtVE

CENA: 2.290 zł!
ODSETKI W INNYCH 
SKLEPACH: 277 złl
ODSETKI U NAS: 0

LOTUS MASTER
ATHLON 1 GHZ 
MB ABIT KT7A RAID 
256 MB PC 133 
HDD 46 GB IBM 
GEFORCE2 GTS 
DVDLG 12+SB UVE

CENA: 4.600 złl
ODSETKI W INNYCH 
SKLEPACH: 556 zł

ODSETKI U NAS: (
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(071)3482450,0606 226 994
kom puterczesci@ poczta.onet.p l

HDD 540 MB - 20 GBrCD--ROM, DVD, procestory, inne. Wro
cław, tel. 0502/99-81-30
KUPIĘ KOMPUTER PC PENTIUM III, IV nowy, okazyjnie.

'  Prudnik, tel. 0502/65-85-19 
KUPIĘ KONSOLĘ SEGA DREAMCAST z padem i grą - do 
450 zł. Kurczów, tel. 071/393-32-79 »
KUPIĘ KONSOLĘ SEGA DREAMCAST. Wrocław, tel. 0607/ - 

. 7J-93-56 ,, .. .
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION 0002 dual śhock z 
dodatkami, do 340 zł. Głogów, tel. 076/834-46-34 po godz. 16 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION przerobioną, z peł
nym okablowaniem. Wrocław, tel. 0609/39-90-87 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION starszy model, w 
cenie do 240 zł. Wrodaw, tel. 0607/77-93-56 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION 9002 PS One, Dre- . 
amcast. Wrodaw, tel. 353-86-43,0501/28-38-83 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION oraz Dreamcast. 
Wrocław, tel. 0503/85-46-88
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION II do 1.100 zł. Jele
nia Góra, tel. 0601/19-92-10
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PUYSTATION II może być? wy
posażeniem dodatkowym. Legnica, tel. 076/866-46-74 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION II na gwarancji, 2 
szt., w rozliczeniu może być kompgter PC. Wrocław, tel. 0501/ 
40-27-77
KUPIĘ MONITOR 14 i 15'. Wrocław, tel. 071/780-66-28 
KUPIĘ MONITOR 17 cali, cyfrowy, kineskop Sony Trinitron, 
najwyżej 2-letni - do 500 zł. Wrocław, tel. 0602/48-74-86 
KUPIĘ NOTEBOOKA nowego - do 1500 zł. Legnica, tel. 0601/ 
57-20-48
KUPIĘ NOTEBOOKA okazyjnie, do 1.500 zł. Wrodaw, tel. 
0603/10-31-00
KUPIĘ NOTEBOOKA 800 MHz, w cenie do 4.000 zł. Wro
cław, tel, 0501/34-31-72
KUPIĘ NOTEBOOKA. Wrocław, tel. 353-86-43, 0501/ 
28-38-83
KUPIĘ NOTEBOOKA PENTIUM 75-100 HDD 500 MB, 16 MB 
RAM, FDD, bateria, amerykański układ klawiatury, oraz dru
karki przenośne. Wrodaw, tel. 0608/16-04-79 
KUPIĘ PLOTER do wycinania folii. Oleśnica, tel. 0501/
71-40-40
KUPIĘ PŁYTY CD-R ok. 200 szt., w opakowaniach. Legnica, 
tel. 0502/63-21-22
KUPIĘ PROCESOR PENTIUM II, IU. Wrocław, tel. 0502/ 
62-35-74
KUPIĘ PROGRAM „MS OFFICE” 97 lub 2000, oryginał. Le
gnica, tel. 0502/63-21-22
KUPIĘ PROGRAMY WINDOWS 98 Word, Excel, ACDSEE, z 
licencją. Legnica, tel. 076/850-61-86,0604/47-31-57 
KUPIĘ TUSZE DO DRUKAREK HP Lexmark, oryginalne. 
Wrodaw, tel. 0503/67-36-69'
KUPIĘ ZASILACZ DO DRUKARKI HEWLETT-PACKARD De
skJet 660C. Wrodaw, tel. 071/346-47-80 
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/szt. Wrocław, tel. 0607/60-83-59, 0607/ 
27-01-99
O  KUPIĘ, SPRZEDAM ZAMIENIĘ części, kompute

ry PC. Modernizacje i serwis. Możliwy dojazd. 
Tanie płyty Pil BX CEL • 130 zł, LX -120 zł, BX • 
150 zł, AT i ATX oraz inne. Wrocław, tel. 0501/ 
40-27-77 02021871

MONITOR 14’ , kolorowy, SVGA, stan b. dobry, -150 zł. Le
gnica, tel. 076/866-15-03
MONITOR kolorowy, 14*, vga, • 130 zł. Legnica, tel. 0502/ 
44-17-95
MONITOR 17”, cyfrowy, stan b. dobry, - 250 zł. Lubin, tel. 076/ 
846-71-05, 0605/15-12-53
MONITOR 17* firmy Litetec (kineskop Panasonic), OSD na 
ekranie, na gwarancji, - 530 zł. Wrodaw, tel. 0501/81-15-38 
MONITOR kolorowy, 17*. - 300 zł. Wrodaw. tel. 372-88-85 
MONITOR 14*. 15* i 17* - od 150 zł. Wrocław, tel. 0604/ 
08-46-42,0501/55-97-22 po godz. 16 
MONITOR kolorowy, stan dobry, -100 zł. Wrocław, tel. 071/ 
325-95-42
MONITOR 17", cyfrowy, OSD, stan b. dobry, - 430 zł. Wro
daw, tel. 0501/46-01-89
MONITOR 15*, płaski TFT, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0601/
72-11-30
MONITOR 15’  cyfrowy, stan dobry, - 230 zł. Wrocław, tel. 
372-64-11 rano
MONITOR 14*. analogowy, SVGA, -150 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
60-83-89
MONITOR 15’  cyfrowy, stan dobry, - 250 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
60-83-89
MONITOR 14* cyfrowy, - 200 żł. Wrodaw, tel. 0501/60-83-89 
MONITOR 15* analogowy, SVGA, - 200 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
34-68-86
MONITOR do Amigi, PSX, kamery i magnetowidu, stan b. 
dobry, -120 zł. Wrocław, tel. 071/360-83-01 
MONITOR 20* gwarancja, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/ 
357-93-64
MONITOR 17* rozdzielczość 1600 X 1200 (75 Hz), stan ide
alny, na gwarancji, - 590 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63,0501// 
15-50-90
MONITOR 20* kineskop Sony trinitrori, stan b. dobry, 1600 x 
1200 (75 Hz), - 850 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63. 0501/ 
15-50-90
MONITOR SVGA14*. kolorowy. - 220 zł. Zgorzelec, tel. 075/ 
776-01-06 lub, 075/771-83-12 
MONITOR KOLOROWY 15*. 1995 r.,*- 250 zł. Jurków, tel 
076/818-99-53 '
MONITOR 15", 1998 r. cyfrowy, funkcje na ekranie - 330 zł 
oraz drugi 17" - 570 zł, gwarancja. Wrodaw, tel. 351-77-57# 
0501/00-78-81
O  MONITOR ACER 15" • 330 zł, Wisdom 15" - 250 

zł, Highscreen 15" • 300 zł, Visa 15" • 280 zł, Yaku-

J
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mo 15" • 350 zł, Mag 15H • 320 zł, Axion 15" • 320 
zł, Philips 15" • 330 zł, Amaga 15" • 330 zł, Multi- 
scan 15" - 280 zł, Daewoo 15” • 330 zł, Smile 15"
- 310 zł, Peacock 15", - 320 zł, PC Color 15" • 320 
zł, IBM 15" • 320 zł. Legnica, tel. 076/862-36-83. 
0601/97-43-25 84014831

MONITOR AD115" cyfrowy, OSD, prawie nowy, stan b. do
bry. - 310 zł. Wrocław, tel. 071/346-25-99.0503/94-25-15 
MONITOR AXION 15" 1996 r., stan b. dobry oraz filtr natno- 
.nitor - 280 zł. Lubin, tel. 0600/38-67-91. 076/847-21-08 po 
godz. 20
O  MONITOR BELINEA 17" - 380 zł, Siemens 17" • 

470 zł, Eizo 17" - 320 zł, CTX17" - 450 zł, Yakumo 
17" - 370 zł, Goldstar 17" - 320 zł, Acer 17" - 470 
zł, Axion 17" • 420 zł, Nokia 17" • 380 zł, Escom 
17" - 380 zł, Hyundai 15" - 350 zł, Dell 15" -110 zł, 
Samsung 15" - 320 zł Magie 15" - 320 zł, Belinea 
15" - 370 zł, Siemens 15" -. 320 zł, Nec 15" - 400 
zł„ Multisync 15" - 320 zł, CTX 15" • 310 zł, tel. 
076/862-36-83, 0601/97-43-25 (Legnica) 
84014841

MONITOR BELINEA 107035. 17", max 1600x 1200, przy 
1-24x 768 max 85 Hz, plamka 0.26, stan b. dobry, * 530 zł. 
Legnica, tel. 0601/79-95-15
MONITOR BELINEA 15" SVGA, cyfrowy, funkcje wyświetla
ne na ekranie, kineskop Sony, maks. rozdzielczość 
1280x1024, stan b. dobry, - 370 zł. Legnica, tel. 0602/49-33-14 
MONITOR BELINEA 15" OSD, stan b. dobry, - 300 zł. Wro
cław. tel. 0501/60-83-89
MONITOR BELINEA RMS 7F, 17"; cyfrowy, kineskop Pana
sonic, 98 r., 1600 x 1200,120 Hz, plamka 0.26, OSb (funkcje 
na ekranie), stan idealny, - 570 zł. Wrocław, tel. 0604/54-45-34 
MONITOR BELINEA CM1566MCLI, 15", cyfrowy. - 366?C ' 
Zgorzelec, tel. 075/776-01-06 lub. 075/771-83-12 
MONITOR BELINEA 15". 1998 r. OSD, stan b. dobry, kine
skop Hitachi, - 350 zł. Legnica, tel. 076/866-15-03 
MONITOR COMMODORE kolorowy, z szybką ochronną, do 
gier Playstation, -110 zł̂  Legnica, tel. 0606/92-08-13 
MONITOR COMMODORE 15 cali, idealny do magnetowidu, 
kamery oraz konsoli Sony Playstation - 99 zł. Wrocław, tel. 
071/328-13-47,0503/50-86-33 
MONITOR COMPAO 19", 1999 r. OSD, stan b'. dobry, - 870 
zł. Wrocław, teł. 0501/60-83-89 
MONITOR CTX15" cyfrowy, funkcje wyświetlane na ekranie, 
rok prod. 2000, stan idealny; • 320 zł. Wrocław,1el. 346-25-99, 
0503/76-26-85
MONITOR CTX PR700,17". kineskop Sony Trinitron, stan ide
alny, gwarancja - 950 zł. Wrocław, tel. 360-11-36 
MONITOR CTX15", cyfrowy, OSD, mało używany, stan b. do
bry, - 320 zł. Wrodaw, tel: 373-93-99 
MONITOR DAEWOO 15", cyfrowy, stan b. dobry, - 320 zł. 
Wrodaw, tel. 071/327-46-99
MONITOR EIZO 20", - 780 zł. Wrodaw, tel. 0501/60-83-89 
MONITOR EIZO 17" cyfrowy. - 350 zł. Wrodaw. tel. 0501/ 
34-68-86
MONITOR FUJITSU 17". 1999 r. maks. rozdz. 1280x1024 
(przy 100 Hz), OSD, - 520 zł. Wrodaw, tel. 0503/54-27-95 
MONITOR GATEWAY 2000 15", cyfrowy, wyświetlanie funk
cji, 800x 600x 100 Hz, max 1280x 1024, na gwarancji, rachu
nek, - 530 zł. Legnica, tel. 0601/79-95-15 
MONITOR GOLDSTAR studio WORKS 761, cyfrowy, funkcje 
wyświetlane na ekranie, stan b. dobry, - 470 zł. Legnica, tel. 
0602/49-33-14
MONITOR HIGHSCREEN 14*. cyfrowy, stan b. dobry. -160 
zł. Wałbrzych, tel. 0607/48-05-24 
MONITOR HIGHSCREEN 1585 P 15", cyfrowy, wyświetlacz 
LCD. - 220 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
MONITOR HIGHSCREEN LE95p, 15”, 1024x768 80 Hz. stan 
idealny, - 350 zł. Wrocław, tel. 0605/41-49-63 . ,
MONITOR HIGHSCREEN 17” OSD, stan b. dobry, -3 & ‘zł. 
Wrocław, tel. 0501/34-68-86
MONITOR HIGHSCREEN 1575 P, 1995 r. 15”. cyfrowy. - 260 
zł. Trzebnica, tel. 071/312-05-79.0502/57-65-74 
MONITOR HIGHSCREEN 17", 1998 r. cyfrowy, multimedial
ny, stan b. dobry, - 450 zł. Wrodaw, tel. 071/339-21-06 
MONITOR HYUNDAI czarno-biały, - 50 zł. Wrocław, tel. 071/ 
352-15-12
MONITOR IBM 15", 1998 r. cyfrowy, OSD, kineskop Panaso
nic, plamka 0.27 mm, maks. odświeżanie 100 Hz, • 340 zł. 
Legnica, tel. 076/866-15-03
MONITOR UFETEC17", OSD. gwarancja, * 530 zł. Wrocław, 
tel. 0501/81-15-38
MONITOR MAG 15" cyfrowy, stan b. dobry, na gwarancji, • 
280 zł. Wrocław, tel. 071/342-80 6̂3.0501/15-50-90 
MONITOR MEDION 19" cyfrowy OSD, wysokie parametry, 
zredukowana długość kineskopu 1600xi200x 75 Hz, • 980 
zł. Legnica, tel. 0601/79-95-15 
MONITOR MEDION 17", cyfrowy, OSD, 1999 r.. biały, stan b. 
dobry, plamka 0.27,1600x1200 dpi, • 550 zł. Legnica, tel. 076/ 
866-15-03
MONITOR MEDION kolorowy, 17", cyfrowy, kineskop Philips.
- 590 zł. Wrodaw, tel. 071/355-57-78, 0503/84-43-79 
MONITOR NEC Multicync M500, Cyfrowy, funkcje wyświetla
ne na ekranie, głośniki, maks. rozdzielczość 1280x1024, stan 
b. dobry, - 400 zł. Legnica, tel. 0602/49-33-14 
MONITOR NEC 17 XE OSD, stan b. dobry, plamka 0.26, - 
530 zł. Legnica, tel. 0601/79-95̂ 15 .
MONITOR NEC FE 700 Multisync, TCÓ 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 17" cyfrowy kineskop, Sony, - 380 zł. Le
gnica, tel. 0602/49-33-14 .
MONITOR NOKIA 17", cyfrowy, stan b. dobry, - 550 zł JWro- 
cław, tel. 071/355-57-78,0503/84-43-79 
MONITOR NOKIA 15" OSD, cyfrowy, - 300 zł. Wrodaw,tel. 
0501/34-68-86
MONITOR PACKARD-BELL 15" cyfrowy, wysokie parame
try, - 260 zł. Legnica,,tel. 0601/79-95-15

Iui. K W I S K A  1 8  boczna Legnickie], obok DH ASTRAj 
w w w .pclotus.com.pl 
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ylA K O M P U T E R O W A K O M PU T E R Y  N A  TELEFO N  
ZAPEW NIAMY TRAN SPORT NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA 

Sprzedaż ratalna - podpisanie 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 zaw ierają22% v a t
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WANY DYSTRYBUTOR: ElZAB, POSNET

KASY FISKALNE
od799 zł netto
OFERTA WAŻNA OO WYCZERPANIA ZAPASÓW

DOWÓZ I INSTALACJA U KLIENTA - GRATISI D  
TANIE, UŻYWANE KASY Z GWARANCJĄ! * 

WSZYSTKIE USŁUGI, FISKALIZACJA - 6M m | A  
WYPOSAŻENIE SKLEPÓW, OPROGRAMOWANIE, INSTALACJE* X  
IMS, OBSŁUGUJEMY CAŁE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚL I M M  '

— s p r z ę t  b i u r o w y  t e u f a x  Y 
P Wrocław, ul. Legnicka 32, tel./lax 355-16-53,359-00-10,0-501-498-199 

Kompleks handlowy obok restauracji “Hfl-NOI" - (Dawny sklep AlITORAPIO)

S p r z e d a ż
K j
ul

MONITOR PEACOCK 15". 1024 x 768, OSD, stan idealny. -
370 zł. Wrodaw. tel. 071/355-56-14
MONITOR PHILIPS 15". analogowy, - 240 zł. Wrodaw, tel.
0601/15-67-51
MONITOR ROYAL, 1998 r. 19". cyfrowy, rozm. 1600x1200, 
75 Hz. OSD. stan idealny, - 950 zł Wrodaw, tel. 0503/51 -27-95 
MONITOR SAMSUNG 6L117", wyświetlane funkcje, wyso
kie parametry, stan b. dobry, 1280 x 1024, - 530 zł. Legnica, 
tel. 0601/79-95-15
MONITOR SAMSUNG 15* Cyfrowy, stan b. dobry, - 300 zł. 
Legnica, tel. 0601/79-95-15
MONITOR SAMSUNG GLI 17a funkcje wyśw. na ekranie, do
bre parametry, stan b. dobry, maks. rozdz. 1280 x 1024,-530 
zł. Legnica, teł 0601/79-95-15 
MONITOR SAMSUNG 14a, 640x480 -100 zł, drukarka NEC 
Pinwriter 7p, 9 igieł, A3, -100 zł. Wałbrzych, tel. 0503/40-22-22 
MONITOR SAMSUNG 15", Sync Master 15 GLI, 1280 x 1024 
x 75 Hz, 4-łetni, stan idealny, • 320 zł. Wrodaw, tel. 0607/ 
72-63-79
MONITOR SIEMENS cyfrowy, 15", OSD - 320 zł; monitor Sam- 

'&4ung 14", kolorowy -160 zł; monitor Mag 17", cyfrowy, roz
dzielczość 1200x1600 dpi, - 450 zł. Dzierżoniów, tel. 0502/ 
40-96-80
MONITOR SIEMENS 17" SVGA, cyfrowy, funkcje wyświetla
ne na ekranie, maks. rozdzielczość 1600x1200,800x600,120 
Hz, stan b. dobry, - 470 zł. Legnica, tel. 0602/49-33-14 
MONITOR SIEMENS 15" LCD, dekłokrystaliczny, roczny, - 
2.300 zł. Lubin, tel. 0608/76-90-05 
MONITOR SIEMENS kolorowy - 150 zł oraz Philips, czar
no-biały - 80 zł. Lubin, teł. 0605/35-94-28 
MONITOR SIEMENS 17" cyfrowy, stan b. dobry, na gwarart- 
cji, - 430 zł. Wrodaw. tel. 071/342-80-63,0501/15-50-90 
MONITOR SIEMENS-NIXDORF 17' cyfrowy, - 380 zł. Wro
daw, tel. 071/783-76-42 w godz. 12-18 
MONITOR SONY 17" OSD, dużo regulacji 1024x 768x 100 
Hz, wysokie parametry 0.26, - 690 zł. Legnica, tel. 076/ 
866-15-03
MONITOR SONY 15", na gwarancji, - 300 zł. Wrodaw, tel. 
0501/81-15-38
MONITOR YAKUM017" OSD, atrakcyjny wygląd, stan b. do
bry. dobre parametry, plamka 0.26 mm, - 490 zł. Legnica, tel. 
0601/79-95-15
MONITOR YAKUMO 17", 1998 r. OSD, funkcje na ekranie, 
wysokie parametry, plamka 0.25, kineskop Sony Trinitron 
1600x 1200, • 590 zł. Legnica, tel. 076/866-15-03 
O  MONITORY kolorowe i mono, skup, sprzedaż, ser* 

wis. T.J. Computer, Wrocław, ul. Tęczowa 57, tel. 
071/342-70-41 wewn. 300, 0502/04-13-01 
84014981

MONITORY 14" - od 100 zł, 15" analog. - od 200 zł, t5" cyfr. 
- od 250 zł. Świdnica, tel. 0608/32-07-64 
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/ 

'Ę ć  783-76-42, 0601/70-54-03 81010171
NAGRYWARKA LG 8x4x32x, gwarancja dożywotnia, wersja 
box, dodatkowe oprogramowanie, możliwa instalacja, - 420 
zł. Wrodaw, tel. 325-84-78
NAGRYWARKA LG x4/x4/x24, mało używana, nagrała 30 
płyt, dobrze nagrywa wszystkie płyty, • 400 zł. Wrodaw, tel. 
350-88-73
NAGRYWARKA PHILIPS CDR-785 2-kieszeniowa, na gwa
rancji, -1.300 zł. Wrodaw, tel. 0603/23-10-07 - 
NAGRYWARKA PHILIPS CDą 870 mało używana, wyjśde 
optyczne, instr. w jęz. polskim, stan idealny, - 990 zł. Wro
daw, tel. 071/784-55-78
NAGRYWARKA PHILIPS CD-RW x2x2x6, - 270 zł. Wrodaw, 
tel. 0602/68-69-17
NAGRYWARKA SAMSUNG CD-RW COMBO SN-304 4x/4x/ 
24x + DVD, oprogramowanie, 20 filmów, - 600 zł. Wrodaw, 
tel. 0605/04-67-32
NAGRYWARKA YAMAHA x4x4x16, ide, wysokiej klasy prze
twornik d/a, mało używana, z oprogramowaniem, - 300 zł. Wro
daw, tel. 349-43-95
NOTEBOOK HDD 2 GB, 16 MB RAM, PCMCIA-Texas, karta 
grafiki, BOCA Voyager, port podczerwieni, karta muzyczna, - 
3.000 zł. Lubin, tel. 076/846-25-15,0606/91-53-13 
NOTEBQOK COMPAO Contura 420 CX, stacja dysków, HDD 
250 MB, kolorowa matryca, 8 MB RAM, 2 x PCMCA, bateria, 
zasilacz, torba, -1.260 zł. Wrocław, tel. 373-93-99 
NOTEBOOK 386SX 7 MB RAM. FDD 1.44 MB, mono, HDD 
65 MB, zasilacz. - 300 zl. Wrodaw, tel. 0604/60-89-78 
NOTEBOOK 486DX/25 HDD 42 MB, FDD 1.44 MB, 1 MB 
RAM, LCD mono 29 cm, zasilacz, akumulator, duży gabaryt, 
możliwość rozbudowy, - 550 zł. Legnica, tel. 076/862-35-74

NOTEBOOK 486DX/33 8 MB RAM, FDD, HDD 540 MB, wy
świetlacz mono, torba, zasilacz, bateria (słaba), DOS, Win
dows 95, wszystkie wyjścia zewn. (COM 1/2, LPT, klawiatu
ra, dodatkowy monitor), - 600 zł. Wrodaw, tel. 071/322-93-42 
NOTEBOOK 486DX2 Zenith, - 700 zł. Wrocław, tel. 0608/ 
70-56-89
NOTEBOOK 486DX2/66 kolorowa matryca, 8 MB RAM, HDD 
320 MB, 2 x PCMCIA, FDD 1.44 MB, karta graficzna, mu
zyczna, modem zewn., zasilacz, tobra, - 920 zł. Wrodaw, tel. 
322-37-67,0601/78-51-55
NOTEBOOK 486DX4 COMPAO aktywna kolorowa matryca, 
8 MB RAM, HDD 500 MB, track bali, FDD 1.44 MB. Win'95, 
stan idealny, - 970 zł. Wrocław, tel. 0604/88-52-29 
NOTEBOOK 486DX4 COMPAO kolorowa matryca, 8 MB 
RAM, HDD 500 MB, Track Bali, FDD 1,44, zasilacz, b. dobry 
akumulator, WIN 95’, WORD, EXCEL, stan b. dobry, - 700 zł. 
Wrodaw, tel. 071/367-01-57,071/793-45-56 
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 • 2.290 
zł. „PROGRES-KOMPUTERY”, Wrocław, tel. 071/ 
342-80-63 w godz. 11-17, 0501/15-50-90 
01026291

NOTEBOOK 486DX4/75 COMPAO 8 MB RAM, 500 MB, ko
lorowa matryca, stan b. dobry, mało używany, Windows 95, 
Word,lExcel itp, -1.000 zł. Zielona Góra, tel. 0501/60-76-46 
NOTEBOOK APPLE POWERBOOK G3/400 64 MB RAM, 
HHD 6 GB, matryca 14.1" TFT, DVD, - 5.900 zł. Wrocław, tel. 
071/342-80-63,0501/15-50-90 
NOTEBOOK PENTIUM 120 Toshiba 210 CS, 32 MB RAM, 
1.4 GB, CD-ROM, podczerwień, karta muzyczna i grafiki, - 
2.000 zł. Wrocław, tel. 071/322-24-58 po godz.18 
NOTEBOOK PENTIUM 133 FUJITSU 48 MB RAM, HDD 1.3 
GB, matryca 12.1, karta muzyczna, zasilacz, torba, - 2.100 zł. 
Wrodaw. tel. 071/372-69-58
NOTEBOOK PENTIUM 166 MMX IBM Thinkpad 760XL, 32 
MB RAM. HDD 2 GB. FDD 1.44 MB. CD-ROM x 8r bateria, 
zasilacz, głośniki, 2 x PCMCIA Windows 98, wyświetlacz TFT 
12,1", Active Color, torba gratis, - 2.450 zł. Wrodaw, teł. 0502/ 
39-80-06
NOTEBOOK PENTIUM 200 stan b. dobry, cena 2500 zł, dru
karka do laptopa - 400 zł wraz z tuszem. Wrodaw, tel. 0503/ 
67-75-02 '
O  NOTEBOOK PENTIUM 533 MHz Hewlett Packard 

N 3330, aktywna matryca Super Hi Contrast, 533 
MHz, 64 MB RAM, HDD 5 GB Ultra Fast, modem 
56, CD-ROM działający przy wyłączonym (możl. 
słuchania muzyki), FDD, głośniki Mega Bass 
(JBL), najnowsza bateria wodorkowa, fabrycznie 
nowy, na gwarancji • 4.800 zł. Wrocław, tei. 0607/ 
60-86-69 02021001

NOTEBOOK PENTIUM II233 ARISTO, 2000 r. 64 MB RAM, 
aktywna matryca, HDD 5 GB, podczerwień, modem 56 kbps, 
USB, wewn. stacja dysków, CD-ROM, 2 x PCMCIA, mikrofon, 
bateria Li-Jon, ładowarka, zadbany, mało używany, • 3.000 
zł. Wrodaw, tel. 361-00-61,0602/80-37-53 
NOTEBOOK PENTIUM II266 Dell, 64 MB RAM, HDD 4 GB, 
FDD 1.44 MB, CD-ROM x 24, bateria litowa, zasilacz, głośni
ki stereo, port USB, port podczerwieni, Windows 98 PL, 13,3" 
XGAActive Color, - 3.300 zł. Wrodaw, teł. 0502/39-80-06 
NOTEBOOK PENTIUM II 333 IBM Think Pad 570, 128 mb 
ram, hdd 12 gb, - 3.800 zł. Wrodaw, tel. 0604/86-85-21 
NOTEBOOK PENTIUM II 400 COMPAO PRESARIO AMD, 
192 mb ram, dvd-rom Toshiba, grafika: 3d Ati Rge It pro 8 mb, 
Sound Blaster, modem k-53 v.90, hdd 4!2 gb, fdd, karta sie
ciowa, usb, Itp, matryca 12.1", bateria li-jon, - 4.200 zł. Wro
daw, tel. 0502/33-76-37
NOTEBOOK PENTIUM II400 AMD K6/2 matryca 14.1" TFT, 
HDD 6 GB, 64 MB RAM, CD-ROM, FDD, modem 56 kbps, 
podczerwień, torba, na gwarancji, • 3.800 zł. Wrocław, tel. 071/ 
342-80-63 w godz. 11-17,0501/15-50-90 
NOTEBOOK PENTIUM II433 Compaq Armada v300,14" tft, 
64 mb ram, hdd 5 gb, cd-rom, fdd, modem, torba, możliwość 
odbioru w Wałbrzychu, - 4.600 zł. Niemcy, tel. 0049/ 
175-776-19-79
NOTEBOOK PENTIUM II500 ARISTON 8620 Celeron 500, 
matryca 12,1 TFT, 6,GB, 32 MB, CD, faxmodeTn, na gwaran
ci. - 5.500 zł. Wrodaw, tel. 0601/87-44-46,0601/75-67-63 
NOTEBOOK PENTIUM II550 ASUS HDD 10 GB. pełna opcja, 
13", w kartonie, - 4.800 zł. Wrodaw, tel. 0501/34-31-72 
NOTEBOOK PENTIUM III SONY VA70 PCG-F 707 Intel, 64 
MB RAM, HDD 9 GB, matryca aktywna TFT 14.1", DVD-ROM, 
modem, zasilacz, troba, - 6.300 zł. Wrodaw, tel. 0608/27-16-32 
NOTEBOOK PENTIUM III 450 390X 13.3" tft. hdd 12 gb, 128

CENYWDOŁ 
j a k o ś ć  ż a y y s z e  d o  g ó r y

mb ram, cd-rom + fdd, tv-out, li-ion, - 5.400 zł. Wrocław, tel. 
0606/55-77-80
NOTEBOOK PENTIUM III 500 Dellfatitude CPx, 128 MB RAM, 
HDD 6 GB. 14.1 TFT, CD-ROM, FDD, karat graficzna 8 MB, 
2xPCMCIA, modem, Tv out, USB, torba, bateria Li-Lon, ste
rowniki, nowy, gwarancja, - 5.500 zł. Świdnica, tel. 0605/ 
55-78-78
NOTEBOOK PENTIUM III 500 TOSHIBA 128 RAM, 64 GB, 
HDD, fax modem 56 KB, TFT 14.1" activi karta grafiki, karta 
muzyczna, głośniki, mikrofon, CD, FDD, bateria 3.5 godz., za- 

, siłacz, torba, - 5.700 zł. Wrocław, tel. 0608/33-89-68 
NOTEBOOK PENTIUM III 500 HP OMNIBOOK 4150B matry
ca 14.1 TFT, 128 MB RAM, HDD 6 GB, VGAATI8 MB, DVD, 
modem 56 kbps, FDD, dodatki, torba, stan idealny, - 5.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17,0501/15*50-90 
NOTEBOOK PENTIUM III 550 ASUS 10 GB, pełna opcja, 13\ 
w kartonie, - 4.800 zł. Wrocław, tel. 0501/34-31-72 
NOTEBOOK PENTIUM III 550 CELERON Toshiba Satelite Pro 
4200, HDD 5.6 GB, 64 MB RAM, FDD, DVD-ROM, modem 
V.90, stan idealny, torba, • 4.700 zł. Wrocław, tel. 0609/ 
40-20-94
NOTEBOOK PENTIUM III 600 Dell Insirow 5000e, 128 MB, 
10 HDD, 15.1 TFT, karta garficzna 16 MB. CD-ROM, FDD, 
modem, Tv out, USB, podczerwień, bateria Li-lon do. 5 go
dzin, torba, jak nowy, profesjonalny, - 6.000 z). Świdnica, tel. 
0605/55-78-78
NOTEBOOK PENTIUM III 600 Dell 5000e, 15.1" tft, 64 mb 
ram, hdd 12 gd, cd-rom, fdd, • 5.800 zł. Wałbrzych, tel. 0601/ 
83-51-03
O  NOTEBOOK PENTIUM III 650 MHz, Compaq Ar

mada E500,128 MB RAM, HDD 6 GB, DVD, ak
tywna matryca 14.1", fax-modem, 2 mocne bate
rie 6.200 zł; Toshiba Satelite Pentium 120,24 MB 
RAM, HDD 2 GB, CD-ROM, kolorowa matryca, 
PCMCIA - 1.500 zł. Również skup i zamiana. Wro
cław, tel. 0501/47-70-47 02020461

NOTEBOOK PENTIUM III 700 CELERON TOSHIBA 64 MB 
RAM, HDD 10 GB. wyświetlacz TFT 13.3". DVD-ROM, fax-mo- 
dem 56 kbps V90, oprogramowanie, nowy, na gwarancji, w 
pudełku. - 5.700 zł. Żagań, tel. 068/478-14-30,0602/17-14-43 
NOTEBOOK PENTIUM III 850 matryca 14.1", HDD 10 GB, 
128 MB RAM, modem, DVD, karta grafiki 8 MB, z wyjściem 
TV, nowy, torba, - 6.000 zł. Zgorzelec, tel. 0603/32-71-35 
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 3900ASR, pamięć 128 
KB, nowy, w pudelku, instrukcja w j. polskim, cena sklepowa 
260 zł, sprzedam za 200 zł oraz kalkulator naukowy Karcę 
KC 107, 56 funkcji, instrukcja obsługi w j. polskim - 40 zł. 
Wrodaw, tel. 0601/71-13-23
OBUDOWA nowa, midi tower, atx, - 80 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-68-46

SKUP USZKODZONYCH
DYSKÓW TWARDYCH
O R A Z  U S Z K O D Z O N Y C H

PAMIĘCI RAM (SIMM, DIMM) 

tel. 0602 66 49 88,0501 84 26 79
OPOP1934 071/368 75 88 l

OBUDOWA AT, - 40 zł. Trzebnica, tel. 071/387-11-41 po 
godz. 14
OBUDOWA AT biała, jak nowa. FDD 1.44 MB, - 80 zł. Wał
brzych. tel. 0607/48-05̂ 24
OBUDOWA minitower AT, stan b. dobry, • 50 zł. Wrodaw, tel. 
071/327-46-99
OBUDOWA AT mało używana, mini tower, • 50 zł. Wrocław, 
tel.0607/44-00-32
OBUDOWA AT, mini tower oraz big tower • 30-50 zł. Wro
daw, tel. 348-24-50,0606/22-69-94 
OBUDOWA CODEGEN ATX, midi tower, 4x5.25" i 2x3.5", za
mykana -160 zł, obudowy AT, różne, MT, Desktop i inne - od 
50 do 80 zł. płyty 486 VLB i PCi - od 30 do 45 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 0502/99-81-30
OBUDOWA DESKTOP Highsoreen, z zasilaczem AT, sam za
silacz - 30 zł, całość - 40 zł. Wrocław, teł. 342-58-90, 0601/ 
81-82-12.,!
PALMTOP PSION SERIES 3C - 470 zł lub zamienię na tele- 
fonNokia3310. Jawor, teł. 0605/40-30-74.
PAMIĘĆ HYB.41256 luzem;,̂ 18 szt.-20 zł, KM 4164B, 18szt.
■ 20 zł .Jelenia Góra, tel. 075/764-73-35
PAMIĘĆ RAM SIMM EDO-RAM 2 x 8 MB. - 70 zł. Grabin, tel/
0606/90-27-34
PAMIĘĆ RAM 8x1 mb, 30 pin> 25 zł, 4x1 mb, 30 pin -15 zł. 
Jawor, tel. 0608/47-26-97 .
PAMIĘĆ RAM 64 MB DIMM (2x32), -180 zł. Legnica, tel. 076/ 
862-35-74 , ,
PAMIĘĆ RAM KINEŚTÓN 2 x 32 MB SJMM, dożywotnia gwa
rancja, - 260 zł. Trzebnica, tel. 071/312-05-79,0502/57-65-74 
PAMIĘĆ RAM FMP-DRAM (4x1) DO 486 lub starszych - 70 
zł. Wrocław, tel. 0606/81-24-53 
PAMIĘĆ RAM 64 MB. 133 MHz, na gwarancji, - 70 zł. Wro
daw, tel. 071/327-46-99
PAMIĘĆ RAM SIMM EDO 2x16 MB, • 100 zł. Wrodaw, tel. 
0607/42-45-36
PAMIĘĆ RAM SIMM • 30 zł. płyty PENTIUM • 50 - 200 zł, 
karty grafiki PCi - 30 - 75 zł, inne części. Wrodaw, tel. 0717 
349-47-58

TERAZ STAĆ CIĘ 
NA WIĘCEJ

Zamów telefonicznie, fax’em, e-mai!’em, dostawa, 
instalacja i szkolenie u klienta

111 DURON 700 Mhz III

Cena 2 072 zł
Rata 122 zł g l  ,

Cena 2 158 zł :
Rata 1?7 zł

HI ATHLON 800 Mhz III

Cena 2 403 źł
Rata 142 z( -  •

• fi/LM u ltiS y s te m  sc
50-433 Wrocław 
Prądzyńskiego 37/3 
tel.(071)787 27 34 
fax (071) 781 0015; 
tel.kom. 0501 778 434
v - www.multisystem.do.pl 

lnfo@ m ultisystem .do.p l 
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CELERO N  800 Mhz
- Ceha 2 362 ẑł
m Rata 139 zł !

Czyste CD-RIRW Platinum 
' xt-x12 '

CD-R 74/650-1,75 zl spindel 
CD-R 80/700* 2,05 zł

RATY bez i wpłaty 
(liczone na 24 m-ce)

pł.gł U100-ATX, Obudowa ATX,CD-Rx50 
HDD 20Gb ATAl 00,SVGA Riva 32Mb,FDD, 
pamięć 64Mb 133MHz DIMM,mysz,modem K56 
kartę dźwiękową,głośniki, pad, klawiaturę

DVD 16x48 TOSH IBA 
cena 368 z ł

; W  ofercie Notebook’ i 
' Com paq ceny już

octroozł •
Oferta na stronie  

www.multisystem.cio.pl
ZESTA W  P R O M O C Y JN Y  

* tylko ' 
Wtorek- Środa  

informacja 
www.rriultisystem.do.pl

DIM SDRAM  BX  
128 Mb 133 MHz 

tylko 148 zł 
64 Mb 133 MHz 

tylko 87zł

C-BITBIS ul. Szczytnicka 26,50-382 Wrocław, tel. 327 70 07,0-602 492 351
IDEALNY KOMPUTER OO BIURA KASY FISKALNE 00995658

V IA  CYRIX
płyta główna DFI INTEL 810 ATXT 
procesor VIA CYRIX 500 MHz 
pam ięć 64 MB/133 MHz

FDD 1,44 MB f  1 
czytn ik  CD-ROM 50x ■ h n e  
grafika na płycie 
karta m uzyczna na płycie 
obudowa MINI/MIDI 
klawiatura, m yszka _

CENA BRUTT01499, -

NAJLEPSZE  POLSKIE KASY FISKALNE 
FIRMY ELZAB

JOTA....................... ........ 1490,- NETTO
ALFA EXTRA TERMAL........... 1840,- NETTO
DRUKARKA FISKALNA
FP6001 OMEGA.................... 2690, - NETTO

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM 
INSTALACJA KAS FISKALNYCH 

1 KOMPUTERÓW U KLIENTA 
ZAPEWNIAMY SERWIS 

GWARANCYJNY 1 POGWARANCYJNY
UDZIELAMY KREDYTY GOTÓWKOWE D 0 100.000,00 ZŁ, BEZ PORĘCZYCIELI

PAMIĘĆ RAM DIMM, 32 MB LX, 66 MHz, -130 zł. Wrocław, 
tel. 0601/16-04-81
PAMIĘĆ RAM PC 133,128 MB DIMM, wieczysta gwarancja, 
-180 zł. Wrocław, tel. 0602/18-32-32 
PŁYTA GŁÓWNA HDD 1.6 GB, -100 zł. Trzebnica, tel. 071/ 
387-11-41 po godz. 14
PŁYTA GŁÓWNA A-Trend ATC 6220, chipset Intel 440 BX, - 
220 zł. Wrocław, tel. 365-76-37 do godz. 14 w piątek 
PŁYTA GŁÓWNA 386 z procesorem DX 40 MHz + kontroler 
l/O ♦ 4 mb ram, - 30 zł. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
PŁYTA GŁÓWNA 586 AT PCI SOCKET 7, -150 z). Wrodaw, 
lei. 0600/25-86-44
PŁYTA GŁÓWNA AMD SVIA 77100 MHz, SOCKET 7 do 550 
MHz, AGP, PCI, ISA, na gwarancji, - 220 zł. Oława, tel. 0601/ 
56-64-59
PŁYTA GŁÓWNA AMD ♦ procesor AMD K6 300 MHz, pudeł- 
ko, instrukcja, - 350 zł. Wrocław, tel. 0606/81-24-53 
PŁYTA GŁÓWNA AMD BIOSTAR M7VKA pod procesory Du- 
ron/Athlon, socket-A, do 1.2 GHz, - 230 zł. Wrocław, tel. 071/ 
341-46-97
PŁYTA GŁÓWNA AMD BIOSTAR M5 ALC socket-7, pod K6-2, 
K6-3 - 130 zł, - 70 zł. Wrocław, tel. 0607/32-73-99. 071/ 
339-83-85 w godz. 12-20
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM Ali Super7 (baby at. agp x2) ♦ 
procesor AMD K6-2 450 MHz, • 350 zł. Kluczbork, tel. 077/ 
418-49-91, po 20
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM IBM ŚVGA, 2xUSB, PS/2 + obu- 
dowa IBM Desktop -190 zł, płyta Compaq + SVGA ♦ SB 16 ♦ 
procesor 5x86 -133 MHz (P75), RAM 12 MB. FDD 1,44, obu
dowa - 250 zł. Wrocław, tel. 0502/99-81-30 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM ELPINA VX PRO+ 75 - 233 MHz, 
AT 4 x PCI. 3 x ISA. HDD, FDD, com. LDT, DIMM, SIMM z 
procesorem Intel Pentium 200 MMX, stan b. dobry, całość - 
200 zł. Wrocław, tel. 071/354-40-52 wieczorem, 05021 
93-60-30
.PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM A-TREND ATC-5030 z proceso
rem Intel Pentium 233 MMX, obudowa MT AT, stan b. dobry, - 
370 zł. Wrodaw, tel. 0502/95-42-41 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM ASUS LX, - 70 zł. Wrodaw, tel. 
0607/32-73-99,071/339-83-85 w godz. 12-20 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II Asus p3b-f, 4x dimm, 6x pci, 
agp. isa 150 MHz fsb, slotl ♦ procesor Celeron 366 ♦ przej- 
ściówka, - 480 zł. Jelenia Góra, tel. 075/754-21-83 lub 075/ 
641-39-82
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II Ecs, atx, agp, 3x dimm, karta 
muzyczna, wbudowany modem, 2x usb, udma66,4x pd, 2x 
isa, socket370, sterowniki, pudełko, instrukcja, - 250 zł. Le
gnica, tell 0603/84-49-52
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM IIPC-CHIPS BX z zintegrowaną 
kartą muzyczną, obudowa AT Midle tówer, dysk twardy Se
agate 3,2 GB, - 400 zł. Lubin, tel. 076/847-30-33 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II SOYO Via Apollo pro 133.5x 
pci, 2x isa, 1x agp (x2), ata 66, w oryginalnym pudełku: płyta 
główna, instrukcja, sterowniki, oprogramowanie, taśma ata 66, 
fdd, - 250 zł. Lubin, tel. 076/846-35-74 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II3 x DIMM, 4 x PCi, 3 x ISA, 1 x 
AGP, VIA133, FSB 66-150,ATX, gwarancja 9 mies. -"210 zł. 
Strzelin, tel. 0606/27-27-90
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II Abit be6-2 v1.2 440bx ataiOO 
slotl, oprogramowanie, pudełko, - 480 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-68-46 ?
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II •+ procesor Celeron 400, cena 
450 zł. Wrodaw, tel. 0606/81-24-53 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM HABIT procesor Intel, Pentium II 
300 MHz, pamięć 32 MB, karta grafiki 8 MN, - 450 zł. Wro
daw. tel. 0501/75-13-72
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM IIBXCEL słot 1. socket 370; zin
tegrowana karta muzyczna, modem -180 zł, procesor Cele
ron 466 -240 zł. Wrocławrtel. 0601/15-67-51 - 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM IIATX, St09l, 3xDimm, 2xlsa, 
1xAGP, -100 zł: Wrocław, tel, 071/336-82-J95 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II ABIT BX6 Intel 440 BX. slot 1, 
ATX, Box. soft me.nu. * 280 zł. Wrodaw, tel. 0501/15-18*78 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II MICROSTAR MS6178, i810, 
karta muzyczna i graficzna, pod Intela ria FCPGA -140 zł 
oraz Microstar MS6156, Slot-1, obsługuje wszystkie proce
sory Intela do 1 GHz, z kartą muzyczną SB 128-130 zł. Wro
cław, tel. 071/341-46-97
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II INTEL ATX,-440BX + SVGA 
Riva TNT 16 MB + SB 128 PCI + obudowa ATX - 510 zł, płyta 
Pentium HX, ATX + SVGA 2 MB, 2xUSB do 200 MHz -130 zł 
i inne firmowe. Wrodaw, tel. 0502/99-81-30 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM IIGIGABYTE GA6ZMA, pod Pen
tium IMIl, 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 i810 6178, z kartą mu
zyczną i graficzną, pod Celerona II. do 800 MHz -140 zł, Bio
star M6VCF, pod Celerona II, Pentium III, do 1 GHz -150 zł. 
Wrodaw, tel. 0607/32-73-99,071/339-83-85 w godz. 12-20 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II MSI 6156 VIA693A, magistra- 
la 133 MHz, ATX, UDMA 66, Pentium III, Copermine ready, 
Celeron do 800 MHz, z kartą muzyczną Yamaha, -130 zł. 
Wrocław, teL0607/32-73-99,071/339-83-85 w godz. 12-20 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II MSI BXMASTER 440 BX, 
4xDIMM, 4xPCI, 2xlSA, ATA 56,1xAGP, slot 1, FSB do 154 
MHz, komplet w pudełku, - 290 zł. Wrocław, tel. 071/ 
372-74-65,0601/43-67-90
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II z procesorem 233 MHz (peł
ny), - 400 zł. Wrodaw, tel. 0503/94-32-94 
PŁYTY CD-R PLATINIUM 650 mb (slim) - 2 zł/szt. Lubin, tel. 
0503/50-18-41
PŁYTY CD-R PRINCO 650 MB -1.75 zł/szt., Platinum 650 
MB Slim • 2.10 zł/szt., Platinum 700 MB Slim - 2.30 zł/szt., 
-Verbatim 650 MB - 2.70 zł/szt. Wrocław, tel. 0503/94-96-53 
PROCESOR 486SX/33, - 20 zł. Wrocław, tel. 355-58-00 . 
PROCESOR AMD DURON 700, - 350 zł. Brzeg, teł. 0600/
33-09-40
PROCESOR AMD DURON 700 dysk twardy 10 MB, pamięć 
RAM 64 MB, karta muzyczna, CD-ROM, karta graficzna RIVA 
TNT:32 MB, klawiatura, mysz, -1.400 zł monitor 17" • 800 zł. 
Lubrn. tel. 0602/66-89-69
PROCESOR AMD DURON 750 nowy, gwarancja, • 240 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/754 21-83 lub 075/641-39-82 
PROCESOR AMD K6 200 + wiatraczek, - 90 zł. Grabin, tel. 
0606/90-27-34
PROCESOR AMD K6-2 266 110 zł, Pentium 166 MMX -115 
zł. Wrocław, tel. 0501/15-18-78 
PROCESOR AMD K6-2 300 MMX, 3D Now, -130 zł. Wro
daw, tel. 347-65-23
PROCESOR CELERON 300A od nowości pracuje na 450 
MHz (z magistralą 100 MHz na płycie ABIT BH-6), slot-1,

wentylator - 265 zł, może być z tą płytą, 1xlSA, 4xPCI, 1xAGP, 
stan idealny, całość - 550 zł. Wrodaw, tel. 071/318-51-85 
PROCESOR CELERON 366 płyta główna Intel ZX/ATX, kar
ta graficzna Riva 8 MB, muzyczna SB 16 Vibra Creative, - 
480 zł. Wrodaw, tel. 0501/15-18-78 
PROCESOR CELERON 400 + konwerter slotl-ppga, -180 
zł. Świebodzice, tel. 074/854-68-46 
PROCESOR CELERON 433 slot 1, z coolerem, - 200 zł. Lu
bin, tel. 076/846-35-74
PROCESOR CELERON 566 FCPGA gwarancja, - 280 zł.
Kluczbork, tel. 0604/17-91-45-
PROCESOR CELERON 700 + konwerter slotl-fcpga, - 380
zł. Świebodzice, tel. 074/854-68-46
PROCESOR PENTIUM 100 - 40 zł, 133 - 60 zł, 166 -120 zł,
200 MMX -150 zł, Pentium II300C -190 zł, Pentium II366C
- 220 zł, Pentium 266..-190 zł, 233 -170 zł, Pentium III 450 - 
370 zł, 550 - 450 zł. Wrocław, tel. 0501/40-27-77 
PROCESOR PENTIUM 120 - 40 zł, Intel 133 MHz - 50 zł, 
AMD K5 133 MHz - 45 zł. Wrodaw, tel, 787-49-50 
PROCESOR PENTIUM II466 wentylator, - 450 zł. Kłodzko, 
tel. 074/865-52-20
PROCESOR PENTIUM III 450 na gwarancji - 420 zł, Pentium 
II350 MHz (100 MHz) - 270 zł, Pentium II266 MHz - 200 zł. 
Wrocław, tel. 787-49-50
PROCESOR PENTIUM III 550j>łyta główna VIA Apollo 133, 
gwarancja - 550 zł. Wrodaw, tel. 071/347-69-72 
PROGRAM „DOS 6.22” z licencją, - 30 zł. Wrocław, tel. 
342-58-90, 0601/81-82-12
PROGRAM „SKARBNIK” .Twój budżet domowy”, licencjo
nowany, - 230 zł. Wrocław, tel. 0502/04-05-24 
PROGRAM „WINDOWS 3.1 PL” z licencją, podręcznik, - 30 
zł. Wrodaw, tel. 342-58-90,0601/81-82-12 
PROGRAM „WINDOWS 98” licencja, stan idealny • 150 zł 
lub zamienię na telefon komórkowy, Siemens, Sony, Philips, 
Nokia. Wrodaw, tel. 0609/35-62-83 
PROGRAM „WORKS 2.0 PL” edytor tekstu, z licencją, - 30 
zł. Wrodaw, tel. 342-58-90,0601/81-82-12 
SKANER CANON N-640P 600x1200 DPI, na gwarancji, stan 
idealny, kompletna dokumentacja, płyta instalacyjna. -17011. 
Bogatynia, teł. 075/773-11-45,0602/50-02-33 
SKANER HEWLETT PACKARD SCAN JET 5200 C mało uży
wany, stan idealny, wyjśde USB, - 800 zł. Wrocław, tel. 0607/ 
51-40-13
SKANER MUSTEK Scanmagic 600cp, jak nowy, mało uży
wany, bardzo małe gabaryty, - 200 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
30-87-90
SKANER NETWORK 300x600, nowy, sterowniki, okablowa
nie, w kartonie, -170 zł. Wrodaw, tel. 071/353-52-36 lub, 0604/ 
29-14-41
TORBA NA NOTEBOOKA nowa, z nylonu, -148 zł. Wrodaw, 
tel. 071/351-76-95
TUSZ DO DRUKARKI EPSON stylus Color 400-1520, kolo
rowy, oryginalny, - 50 zł. Legnica, tel. 0606/14-02-45 
TUSZ DO DRUKARKI EPSON STYLUS COLOUR kolorowy,
- 50 zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80
TUSZ DO DRUKARKI HEWLETT-PACKARD 516 45A, - 80 
zł, C6615A, - 50 zł. Wrocław, tel. 071/361-11-06 
TUSZ DO DRUKARKI LEXMARK oryginalny, -.100 zł. Legni
ca, tel. 076/856-53-31,0603/99-89-94 
WENTYLATOR DO PROCESORA AMD Cooler Master, stan 
b. dobry, cichy, - 34 zł. Wrocław, tel. 071/345-19-54 
ZAMIENIĘ KARTĘ GRAFIKI INTEL 740 8 MB RAM, 3D • na 
kabel do zgrywania logo, dwonków i usuwania SIM locków w 
telefonach komórkowych. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/ 
816-02-02
ZAMIENIĘ KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX Intel, 32 MB 
RAM, CD-ROM x 24, HDD 2.5 GB, akcelerator graficzny 3D, 
karta muzyczna, mysz, klawiaturâ  na samochód Polonez, Fiat 
126p, po 1988 r., do remontu. Wrocław, tel. 355-24-27,0605/ 
14-41-11 ..
ZAMIENIĘ KOMPUTER PC PENTIUM II11200 ATHLON 256 
MB RAM, Riva TNT II 32 MB, DVD Creative ♦ karta MPEG 
Dxr3, wyjśde TV, SB Live!, karta sieciowa 3COM Etherlink, 
dysk Fujitsu 10 GB ATA 66, płyta główna Abit KT7A133, mo
nitor CTX 19", - 4.900 z ł, na inny. Wrocław, tel. 0608/48,94-35 
ZASILACZ DO PC 150 W, - 40 zł. Jelenia Góra. tel. 075/ 
764-73-35
ZASILACZ ATX - 30 zł. Wrodaw. tel. 071/789-42-23. 0503/ 
75-27-95.
ZASILACZ AWARYJNY PATRIÓT 250 VA. akumulatory do
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wymiany, sama jednostka wytrzymuje przez ok. 3 min, cena 
30 zł. Wrocław, tel. 342-58-90,0601/81-82-12 
ZASILACZ DO DRUKARKI HP 6xx, - 60 zł. Legnica, tel. 076/ 
856-35-09,0603/55-70-44
ZASILACZ DO DRUKARKI HP 5xx, sprawny, - 30 zł. Wro
cław. tel. 0602/68-26-20
ZASILACZ UPS awaryjny, - 120 zł. Wrocław, tel. 0608/ 
76-28-06

ROW ERY
AKCESORIA, 500 tys. km koła 26\ pisty XT 2001, obręcze 
Mavic 217 (Sub UB Control), szprychy DT Champion, - 700 
zł. Niemcza, tel. 074/837-63-64,0606/80-69-92 
AKCESORIA ROWEROWE rama aluminiowa wyczynowa 17” 
+ stery i sztyca - 500 zł, piasty Onyx, mostek + kierownica. 
Wrocław, tel. 0502/11-83-81
HULAJNOGA nowa, aluminiowa, lekka, w pokrowcu, świe
cące kółko, -110 zł. Wrocław, tel. 328-78-77,0503/86-43-21 
HULAJNOGI 2 szt., nowy, oryginalne, z amortyzatorami -150 
zł/szt. Wrocław, tel. 351-4)5-51 po godz. 20 
KLAMKOMANETKI DURA-ACE nowe. w pudełku, model 
2000 ST 7700, -1.200 zł. Niemcza, tel. 074/837-63-64,0606/ 
80-69-92
KUPIĘ ROWER rama aluminiowa, osprzęt LX lub STX RC, 
cena do 1500 zł. Bielawa, tel. 074/833-52-31 
KUPIĘ ROWER na kołach 28x13/4 lub 26x13/4, używany. 
Wrocław, teł. 071/362-80-08
KUPIĘ ROWER GÓRSKI duży, męski, używany, do naprawy, 
w cenie do 200 zł. Kłodzko, tel. 0602/65-77-20 
KUPIĘ ROWER GÓRSKI męskj. 26', 18 przełożeń, błotniki, 
bagażnik, oświetlenie, do 200 zł. Wrocław, tel:071/354-08-79 
KUPIĘ ROWER GÓRSKI, 1999 r. 26* lub 28* • do 130 zł. 
Wrocław, tel. 0600/32-40-92
KUPIĘ ROWER TANDEM górski, turystyczny lub inny. Wro
cław. tel. 322-36-29
0  OKULARY PRZECIWSŁONECZNE sportowe, 

dziecięce, młodzieżowe, ponad 4000 modeli • od 
3 zł. Legnica, tel. 076/856-48-66, 0604/16-17-18 
84014561

RAMA 21”, gruba, amortyzator JSF 767, kierownica z prze- 
rzutkami w rączkach + hamulce, -180 zł. Lubin, tel. 0604/ 
09-88-41
RAMA CR-MO 580, z suportem i przerzutkami, Shimano 105
1 300, • 350 zł. Wałbrzych, tel. 0501/28-94-40
RAMA GT ZASKAR, 2000 r. bezterminowa gwarancja, nowa, 
nie używana, -1.550 zł. Serby, gm. Głogów, tel. 076/833-13-19 
po godż. 21
ROWER damka, duża, przerzutki z tyłu, w dobrym stanie - 
130 zł. Dzierżoniów, tei. 074/645-00-79 
ROWER 2 szt., koła 26", osprzęt Shimano, oświetlenie, sa
kwa 3-komorowa, błotniki, rogi, lakier metalic, 18 przełożeń, 
licznik, męski, cena • 450 zł oraz damski, cena • 280 zł. Wro
cław, tel. 071/325-96-65
ROWER, damski, pełne wyposażenie, stan idealny, - 200 zł. 
Wrocław, teł. 071/788-48-47
ROWER MŁODZIEŻOWY DAMSKI, koła 26', przerzutki Shi- 
mano, bagażnik, błotniki, stan b. dobry, • 150 zł. Wrocław, tel. 
071/325-13-98
ROWER TREKINGOWY rama Cr-Mo, osprzęt Deore LX, 
amortyzator, koła 28", lekki, zadbany, • 990 zł. Wrocław, tel. 
357-66-75,0603/28-89-79
ROWER TREKINGOWY rama Cr-Mo, osprzęt Alivio, piasty 
Paralax Ałivio, koła 28", obręcze aluminiowe, błotniki, bagaż
nik, oświetlenie, - 380 zł. Głogów, tel. 076/836-46-84 po 
godz. 17
ROWER VIKTUS, fabrycznie nowy, szerokie opony 18*, prze
rzutki Shimano, oświetlenie, błotniki aluminiowe, bagażnik,'- 
450 zł. Wrocław, tel. 071/786-48-98 lub, 0601/98-03-57 
ROWER BMX dla dziecka 6-13 lat, kołpaki na Icołach 20*, stan 
idealny. -150 zł. Wałbrzych, tel. 0602/43-03-24 
ROWER BMX, -100 zł. Wrocław, tel. 071/782-80-35 
ROWER BMX 20 stan b. dobry - 85 zł i 130 zł. Wrocław, tel. 
0501/84r47-08
ROWER GÓRSKI, rama alumuniowa 16*, osprzęt STX, 24 
przełożenia, • 800 zł. Jaworzyna śl., tel. 0603/27-95-49 
ROWER GÓRSKI stan bardzo dobry, prawie nie używany, - 
180 zł. Kamieniec Wrocławski, tśl. 071/318-56-54 
ROWER GÓRSKI osprzęt Shimano SIS, 18 przełożeń, koła 
24’ , stan b. dobry, - 200 zł. Lubin, tel. 076/842-73-04 
ROWER GÓRSKI aluminiowa rama 7005, grip Shifs 700, ha
mulce magura race, amortyzator Rock Shox, osprzęt XT, • 
.1.100 zł. Lubin, tel. 076/840-85-79 
ROWER GÓRSKI rama Marin Nail Trial, 18", kolor niebieski, 
sztywny widelec Marin, sztyca Marin, siodełko Ritchey, prze
rzutki przednie i tylne LX, stan b. dobry, dokumentacja, - 730 
zł. Oleśnica, tel. 071/398-65-15,0503/73-80-57 
ROWER GÓRSKI 3 szt., pełny osprzęt Shimano Altus, gruba 
Tama, rogi, stan b. dobry, koła 26", -190 zł/szL Prochowice, 
tel. 076/843-59-18
ROWER GÓRSKI dziecięcy, koła 24“, nowe opony, stan do
bry, -150 zł. Świdnica, tel. 0605/58-47-47 
ROWER GÓRSKI męsko-damski, prod. niemieckiej, - 250 zł. 
Świebodzice, tel. 0603/47-81-99 
ROWER GÓRSKI męski, młodzieżowy, koła 26". 3 biegi z 
przodu i 6 z tyłu, -170 zł. Wałbrzych, tel. 0600/81-08-86. 
ROWER GÓRSKI rama aluminiowa, osprzęt Deore LX, amor
tyzator V-Brake, stan b. dobry, - 1.190 zł. Wrocław, tel. 
357-66-75, 0603/28-89-79
ROWER GÓRSKI osprzęt Shimano SIS, męski, koła 26”, stan 
dobry, - 200 zł. Wrocław, tel. 0607/73-55-66 
ROWER GÓRSKI koła 26”, bagażnik, oświetlenie, błotniki, 
osprzęt Shimano SIS, - 300 zł. Wrodaw, tel. 0607/14-16-71 
ROWER GÓRSKI stan b. dobry, gruba rama, - 200 zł. Wro
cław, tel. 0608/10-75-47
ROWER GÓRSKI fioletowy, męski, aluminiowe pedały, koła 
26”, 18 przełożeń, stan b. dobry, - 260 zł. Wrocław, tel. 0503/ 
86-43-21
ROWER GÓRSKI aluminiowa rama 17”, amortyzator Santo- 
ur, osprzęt STX/RC/Deore, spd, rook, -1.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/11-83-81
ROWER GÓRSKI prod. włoskiej, na części, -150 zł. Wro
cław, tel. 071/350-94-75
ROWER GÓRSKI koła 26”, model 2001 r., rama na amorty
zatorach, koła stożkowe, hamulce V-brake, nowy, - 550 zł. 
Wrocław, tel. 0501/80-46-25
ROWER GÓRSKI ALPINA MONT BLANC 2500 24”, osprzęt 
Shimano SIS, 18 przełożeń, 2-letni, stan idealny - 200 zł. Wro
cław, tel. 071/786-79-88
ROWER GÓRSKI AUTHOR rama Cr-Mo, Osprzęt STX 
(przód), S*TX RC (tył), amortyzator RST, obręcze Mavic, kie
rownica, mostek, sztyca Kalloy, korba STX, stan idealny, - 
1.050 zł. Leszno, tel. 0607/28-54-79 
ROWER GÓRSKI AUTHOR EGOIST, 2000 r. 17”, LX 27, Rock 
Shox XC, - 3.500 zł. Opole. tel. 0600/31-69-39,0606/48-16-68 
ROWER GÓRSKI BULLS RACING X 7.5, rama Cr-Mo, duża 
23”, hamulce v-brake, Shimano Acera, rafki Weinmann 519, • 
950 zł. Głogów, tel. 0600/29-87-50 
ROWER GÓRSKI BULLS RACING X7.5 rama Cr-Mo, duża, 
23”, hamulce V-brake, osprzęt Shimano Acera (nowy), rafki 
Heinmann 519, piasty Paralax - 950 zł. Głogów, tel. 076/ 
832-11-86,0600/29-87-50
ROWER GÓRSKI CANONDALE M400, 1998 r. 18”, RST 
MOZO PRO, XT, Coda -1.950 zł, Canondale F700,98 r„ 19.5”, 
STX’RC, LX, coda, Head Shock - 2.700 zł. Opole. tel. 0600/ 
31-69-39,0606/48-16-68
ROWER GÓRSKI CHECKER PIG CPX 3020 rama 21”, cały 
osprzęt STX SE, felgi Mavic, opony Maxxis, siodło Shogun, 
amortyzator przedni Zokes, - 1.200 zł lub zamienię na 17”. 
Wrocław, tel. 0501/10-95-45
ROWER GÓRSKI ESPERO Laguna, niebieski, przerzutki 
uszkodzone, stan dobry, -1.300 zł. Lubin, tel. 076/846-70-38

ROWER GÓRSKI GARY FISHER rama 21” Aluts - 560 zł. 
Kluczbork, tel. 0503/94-36-99
ROWER GÓRSKI GIANT damka, brązowy metalic, rama 
Cr-Mo, osprzęt Alivio, plastikowe błotniki, piasty paralax, klam- 
ko-manetki Alivio, koła 26”, aluminiowe obręcze; - 390 zł. Gło
gów, tel. 076/832-13-04 po godz. 17 
ROWER GÓRSKI GIANT osprzęt Shimano LX • 450 zł. Klucz
bork, tel. 0503/94-36-99
ROWER GÓRSKI GIANT osprzęt Shimano Aluts, męski, koła 
26”, rogi, 21 przełożeń, • 300 zł. Michałowice, gm. Sobótka, 
tel. 071/316-36-01
ROWER GÓRSKI GIANT BOULDER 400 osprzęt Shimano, 
21 biegów, nowy, - 720 zł (możliwe raty). Gryfów SI., tel. 075/ 
781-32-19, 0603/67-21-25
ROWER GÓRSKI GOLF rama aluminiowa Deore, 27 przeło
żeń, amortyzator Rock Shox, stan idealny, - 1.690 zł. Wro
cław, tel. 357-66-75,0603/28-89-79 
ROWER GÓRSKI GT OUTPOST, rama CR-M04130, osprzęt 
Shimano Acerax, 21 przełożeń, widelec teleskopowy RST (alu
miniowy), obręcze aluminiowe Araya, opony Maxxis 26x1,95”, 
stan dobry, - 750 zł. Góra, tel. 065/543-38-24 
ROWER GÓRSKI HANSEATIC męski, koła 26”, błotniki, ba
gażnik, oświetlenie, 18 przełożeń, • 268 zł. Wrocław, tel. 0503/ 
91-65-81
ROWER GÓRSKI HERKULES osprzęt Shimano Sachs, ba
gażnik, oświetlenie, stan idealny, • 400 zł. Legnica, tel. 0604/ 
35-58-96
ROWER GÓRSKI MAGNUM ALFA, 2000 r., rama Y, amorty
zator Shock, osprzęt Shimano, stan idealny, dowód zakupu, - 
459 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/30-80-00 
ROWER GÓRSKI MARIN alum., osprzęt Deore 2001, tele
skop przedni, • 1.800 zł. Żary, tel. 0608/71 -02-28 
ROWER GÓRSKI MERIDA rama aluminiowa, osprzęt Deore 
XT 2000,27 przełożeń, V-Brake, lekki, stan b. dobry, -1.950 
zł. Wrocław, tel. 357-66-75,0603/28-89-79 
ROWER GÓRSKI METEORIT rama Cr-Mo, Shimano A, 24 
przełożenia, V-Brake, - 1.090 zł. Wrocław, tel. 357-66-75, 
0603/28-89-79
ROWER GÓRSKI MONGOOSE nowy amortyzator, -1.000 
zł. Chojnów, tel. 0604/99-56-91 
ROWER GÓRSKI MONGOOSE osprzęt Alivio, 21 przełożeń, 
stan b. dobry, - 500 zł. Wrocław, tel. 0607/82-97-45 
ROWER GÓRSKI MONTANA. 2000 r. osprzęt XT 2000, 
V-Brake, piasty Hugi, mostek Kore, licznik, rama aluminiowa 
cieniowana, amortyzator olejowy, obręcze Mavic, hamulec 
tarczowy, sztyca amortyzowana, • 2.600 zł. Legnica, tej. 0603/ 
23-04-86
ROWER GÓRSKI NAKAMURA. 2000 r. osprzęt XT, V-Bra- 
ke, mostek Kore, licznik, rama aluminiowa cieniowana, Amor
tyzator olejowy, obręcze Mavic, hamulec tarczowy, sztyca 
amortyzowana, - 2.600 zł. Legnica, tel. 0603/23-04-86 
ROWER GÓRSKI PEUGEOT, koła 28”, nowe szytki, zegar, 
staa b. dobry, - 380 zł. Polkowice, tel. 076/749-53-23,0606/ 
82-37-29
ROWER GÓRSKI PEUGEOT rama Cr-Mo,.osprzęt STX, lek
ki, stan b. dobry, - 850 zł. Wrocław, tel. 357-66-75, 0603/ 
28-89-79
ROWER GÓRSKI RALEIGH M-TRAX srebmp-fioletowy, rama 
Cr-Mo, osprzęt Aliyio, korby Alvio, piasty Paralax Alivio, koła 
26”, aluminiowe obręcze, - 380 zł. Głogów, tel. 076/832-13-04 
po godz. 17
ROWER GÓRSKI SCOTT rama 19”, osprzęt Shimano Exage 
Trail - 390 zł. Kluczbork, tel. 0503/94-36-99 
ROWER GÓRSKI SCOTT nowy, damski, osprzęt Deore LX i 
DX, cena katalogowa • 2.500 zł, cena • 950 zł. Wrocław, tel. 
0607/55-33-23
ROWER GÓRSKI SCOTT ALU 7005 amortyzator Rock Shock, 
osprzęt Shimano STX RC, obręcze Mavic, 24 biegi, stan b. 
dobry, -1.200 zł. Wrocław, tel. 0502/08-00-63 
ROWER GÓRSKI SHOGUN niebiesko-żółty, rama w kształ
cie litery Y, licznik 13 funkcji, hamulce V-Brake, osprzęt Shi
mano, stan dobry, - 500 zł. Oława, tel. 071/302-84-23 
ROWER GÓRSKI SSOUT DAMKA, stan b. dobry, - 250 zł. 
Wrocław, tel. 071/327-40-99
ROWER GÓRSKI TREK nietypowa rama, obręcze stożko
we, manetki Grip-Shift, 2 amortyzatory, lampa tylna, blokada, 
na gwarancji, -1.000 zł. Kłodzko, tel. 074/647-19-93 
ROWER GÓRSKI TREK 2400 rama aluminiowa, amortyza
tor RST przedni, osprzęt Shimano XTR, hamulce hydraulicz
ne, tarczowe, atrakcyjny wygląd, mało używany, stan idealny,
- 2.500 zł. Wrocław, tel. 0607/22-84-01 
ROWER GÓRSKI WHEELER osprzęt Shimano Deore XT, 
amortyzator przedni, 24 przełożenia, srebrny, - 2.300 zł. Świd
nica, tel. 0608/21-05-61
ROWER KOLARSKI sportowy, złoty metalic, światełka od
blaskowe, dobre opony, odnowiony, nowe linki, koszyk z bu
telką -130 zł lub zamienię na telefon komórkowy GSM Plus. 
Jawor, tel. 076/870-56-59
ROWER KOLARSKI COLNAGO oryginalna rama, kierowni
ca i obrót Campagnolo, przerzutka Shimano Dura Ace, • 800 
zł. Oleśnica, tel. 071/314-74-03 
ROWER KOLARSKI PEUGEOT, - 500 zł. Kluczbork, tel. 077/ 
418-47-27
ROWER KOLARSKI PEUGEOT, koła 28”, nowe szytki, ze
gar, stan b. dobry, - 380 zł. Polkowice, tel. 076/749-53-23, 
0606/82-37-29
ROWER KOLARSKI RALEIGH czarny, wyczynowy, - 450 zł. 
Wałbrzych, tel. 0604/63-34-85 
ROWER SKŁADAK koła 20”, oświetlenie, bagażnik • 95 zł. 
rower młodzieżowy, koła 16”, bagażnik, mało używany -155 
żł. Kłodzko, tel. 074/867-88-93 w godz. 7-9,18-23 
ROWER SKŁADAK bagażnik, błotniki, światła, stan idealny - 
100 zł, wózek do roweru -60 zł. Kłodzko, tel. 074/647-56-70, 
0604/87-53-33 ’
ROWER SKŁADAK WIGRY niebieski, sprawny, stan dobry, - 
75 zł. Wrocław, tel. 353-74-71
ROWER TURYSTYCZNY damski, biegi w torpedzie, komplet
ny osprzęt, prod. zachodniej, nowy, - 350 zł. Głogów, tel. 076/ 
834-46-34 po godz. 16
ROWER TURYSTYCZNY prod. niemieckiej, koła 28”, bagaż
nik, oświetlenie, 5 i 3 przełożenia Schimano, atrakcyjny wy
gląd, cena • 190 zł/sztuka. Wrocław, tel. 071/364-19-28,0501/ 
61-49-50
ROWER TURYSTYCZNY prod. niemieckiej, stan idealny, - 
150 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-46-78,0600/19-76-82 
ROWER TURYSTYCZNY KETTLER damski, turystyczny, 
alum. rama, prod. niemieckiej, 7 przełożeń, osprzęt Shima
no, koła 28”, bagażnik, oświetlenie halogenowe, błotniki, atrak
cyjny wygląd, -1.500 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-66-08 
ROWEREK DZIECIĘCY do 4 lat, boczne kółka, stan dobry, - 
70 zł. Lubin. tel. 076/844-71 -89, 0503/02-49-32 
ROWEREK DZIECIĘCY kółka boczne odkręcane, stan b. do
bry, -150 zł. Wrocław, tel. 353-05-70 
ROWEREK DZIECIĘCY dla 4 - 6-latka, stan idealny, używa
ny jeden sezon, hamulec tylny w piaście, hamulec przedni 
ręczny, bez przerzutek, mocna, wytrzymała rama, koła 14”, - 
90 zł. Wrocław, tel. 355-36-14
ROWEREK DZIECIĘCY dla dziecka od 3 lat, odkręcane bocz
ne kółka • 55 zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-00-79 
ROWEREK DZIECIĘCY koła 20”, • 100 zł. Wrocław, tel.- 
328-48-06
ROWEREK DZIECIĘCY zadbany, stan b. dobry - 40 zł. Wro
cław, tel. 0608/81-68-22
ROWEREK DZIECIĘCY roczny, z odczepianymi kółkami 
bocznymi, mało używany, prod. włoskiej, niebiesko-żółty, -120 
żł. Wrocław, tel. 343-93-74,0602/28-88-94 
ROWEREK DZIECIĘCY SALTO regulowana kierownica i sio-
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dełko, dzwonek, nóżka, atrakcyjny wygląd, - 90 zł. Wrocław, 
tel. 363-62-67
ROWERKI DZIECIĘCE 2-kołowy z podpórkami • 35 zł, 3-ko
łowy z wywrotką - 25 zł. Kłodzko, tel. 074/867-88-93 w 
godz. 7-9,18-23
ROWERY TURYSTYCZNE dla dorosłych i młodzieży, w róż
nym stanie - od 50 zł. Wrocław, tel. 071/782-05-90, 0605/ 
83-38-20
ROWERY TURYSTYCZNE damskie, 28”, 2 sztuki, oświetle
nie, bagażnik, błotnik oraz fotelik rowerowy, do 22 kg, -190 
zł. Wrocław, tel. 071/793-53-14,0609/28-28-26 
SILNIK DO ROWERU ROMET prod. rosyjskiej, - 500 zl. Wro
cław, tel. 071/321-62-87
SIODEŁKO FLITE tytan/kevlar, 155 g, -100 zł. Wrocław, tel. 
363-34-62
STRÓJ KOLARSKI ADIDAS, z pampersem • 120 zł, niebie
ski - 80 zł. Świdnica, tel. 0604/72-94-70

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

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 na mieszkanie, w nowym budow
nictwie. w Polanicy Zdroju, pow. całk. 47.56 m2, • 35.000 zł. 
Polanica Zdrój, tel. 074/867-52-90,0602/31-67-85 
ADAPTACJA STRYCHU pow. 80 m2,3 pokoje, kuchnia, ła
zienka, -100.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-17-71 
ADAPTACJA STRYCHU okolice Rynku, Psie Budy, 3 poko
je, pow. 50 m2, - 260.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-31-50, 
0501/43-40-21
•  AGENCJA „JDD NIERUCHOMOŚCI” przyjmie do sprze

daży i wynajęcia we Wrocławiu i okolicach: domy, loka
le, mieszkania, grunty i obiekty przemysłowe, profesjo
nalna obsługa, licencja zawodowa. BN .JDD”, Wrocław, 
tel. 071/327-70-66, 071/327-78-34, 0501/77-87-31 
99000001

ALTANKA 3x3 m, • 1.200 zł. Prochowice, tel. 0606/59-07-31 
BAR murowany, 60 m2, działka 960 m2, koło Parku Zdrojo
wego w Kudowie, koncepcja rozbudowy, -105.000 zł lub wy
najmę. Świdnica, tel. 074/853-65-36,0606/34-59-26 
BAR atrakcyjny, nowy, kompl. wyposażony, przy ruchliwej tra
sie, 7 km od W-wia, parking, • 150.000 zł lub zamienię na 
mieszkanie we W-wiu., tel. 071/357-52-99 
BAR w Szklarskiej Porębie, • 35.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/ 
767-86-99, 0604/41-72-73
BAR o pow. 80 m2, z grillem, w Kowarach, - 150.000 zł. Ko
wary, tel. 0607/85-11-03
BAR punkt gastronomiczny naq giełdzie samochodowej, w 
Lubinie, -18.000 zł. Lubin, tel. 076/847-36-82,0503/50-14-83 
BAR z 13-letnią lokalizacją na giełdzie hurtowej lub przy tra
sie Wrocław-Poznań, cena od 20.000 zł oraz kwiaciarnia z 
tradycjami, cena - 50.000 zł, tylko poważne oferty. Wrocław, 
tel. 071/788-20-31,0606/55-50-80 
BAR MAŁEJ GASTRONOMII z lokalizacją prosperujący, przy 
ul. Suchej (Dworzec Główny), rożen na kurczaki, hot-dog, 
hamburgery, - 36.000 zł. Wrocław, tel. 0602/69-74-84 
BARAKI MIESZKALNE z płyty PW8.3 sztuki, wym. 6x2.4 m, 
stan dobry, - 7.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-68-91 po 
godz. 20
•  BIURO NIERUCHOMOŚCI W TRZEBNICY posiada duży 

wybór domów, od 35.000 zł, mieszkań od 1.000 zł/m2, 
działki od 8 zł/m2, grunty rolne, działki rekreacyjne. BN, 
Trzebnica, ul. Kościelna 7, tel. 071/312-00-89, 071/ 
387-20-24 w godz. 10-17 99000001

O  BUDYNEK w Bielsku, pod działalność gospod., 
pow. 130 m2, wszystkie media, system alarmo
wy, na ogrodzonej działce o łącznej pow. 10 arów., 
tel. 0602/25-45-90 03027711

BUDYNEK w centrum Bielawy, 300 m2, pow. działki 7 a, par
ter • sklep, 160 m2, piętro, projekt z pozwoleniem na rozbu
dowę mieszkania, - 220.000 zł. Bielawa, tel. 0608/12-52-75 
BUDYNEK magazynowo-mieszkalny w Wojnowicach (10 km 
od Wrocławia), pow. 420 m2, działka 0.4 ha, nadający się na 
hurtownię, możliwość budowy domu, wszystkie media, - 
109.000 zł. Czernica, tel. 0600/45-54-46 
BUDYNEK inwentarski w Wojnowicach (10 km od Wrocła
wia), pow. 1400 m2, działką 2.15 ha, teren utwardzony i ogro
dzony, nadający się na hurtownię lub inną działalność gopo- 
darczą, - 322.000 zł. Czernica, tel. 0600/45-54-46 
BUDYNEK pow. 215 m2. do adaptacji na mieszkanie, • 95.000 
zł. Łomnica, gm. Mysłakowice, tel. 075/713-00-23 
BUDYNEK w Oleśnicy, pow. 270 m2, piwnice o pow. 130 m2, 
działka o pow. 8 a, wszystkie media, • 220.000 zł. Oleśnica, 
tel. 071/398-35-17,0502/45-17-72 
BUDYNEK 200 m2, 2 garaże, we Wrocławiu, - 400.000 zł. 
Psary, tel. 071/328-87-64
BUDYNEK pow, 340 m2, w centrum Wołowa, woda, kanali
zacja, .siła* w budynku, na dowolną działalność, • 80.000 zł 
-łub wynajmę, cena 2000 zł/mies.. Wołów, tel. 071/389-50-44 
BUDYNEK pow. 128 m2, działka 750 m2, niedaleko centrum, 
- 285.000 zł. Wrocław, tel. 363-34-47 
BUDYNEK w centrum Dziwnowa, 30 m od morza, nadający 
sie na sklep i bar, - 300.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-74-39 
BUDYNEK GOSPODARCZY 600 m2, t  zaplecze socjalne, + 
działka budowlana 46 arów, uzbrojona, • 100.000 zł. Ligota, 
tel. 071/312-33-71
BUDYNEK MAGAZYNOWO-WARSZTATOWY pow. 250 m2, 
działka 0.32 ha, na każdą działalność gospodarczą, możli
wość budowy domu, - 66.400 zł. Czernica, tel. 0609/45-54-46 
BUDYNEK MIESZKALNY + budynki gospodarcze, pow. 3 ha, 
pod stację paliw, wszystkie media, - 550.000 zł. Legnica, 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 
BUDYNEK MIESZKALNY - 94.158 zł, oraz grunt o pow. 1860 
m2 -.406.968 zł. - 501.126 zł łącznie. Wrocław, ul. Nowodwor
ska 39a/6 .
BUDYNEK USŁUGOWO - MIESZKALNY 480 m2, stan suro
wy zamknięty, wszystkie media, • 250.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/326-06-19
BUDYNEK WARSZTATOWY wolno stojący, 2-kondygnacyj-

ny, 280 m2 + poddasze, działka 750 m2, ocieplony, okna ze
spolone, 2 ujęcia wody, CO gazowe, koks, telefon, terenogro- 
dzony, - 410.000 zł. Psary k. Wrocławia, tel. 071/387-83-06 
BUDYNEK WARSZTATOWY z działką, we Wrocławiu, • 
290.000 zł. Wrocław, tel. 0501/40-33-62 
BUDYNEK WARSZTATOWY WOLNO STOJĄCY dwie kon
dygnacje 280 m2 oraz poddasze, działka 750 m2, ocieplony, 
okna zespolone, dwa ujęcia wody, CO gazowe i koksowe, 
telefon, teren ogrodzony, • 410 000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
387-83-06,0601/72-93-00
BUDYNKI BIUROWO-MAGAZYNOWE w Wojnowicach, 10 
km od Wrocławia, pow. zabudowy 2500 m2, na działce 0,95 
ha, pod każdą działalność gospodarczą wszystkie media, 
teren utwardzony i ogrodzony, - 771.000 zł. Czernica, woj. 
wrocławskie, tel. 0609/45-54-46 
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
DAM ODSTĘPNE ZA BA$ w Kozanowie, koncesja na sprze
daż piwa do końca 2004 r, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
327-75-67
DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE lokatorskie zadłużone lub 
kwaterunkowe, bez pośredników, gotówka. Wrocław, tel. 071/ 
789-34-35
DO WYNAJĘCIA 130 m2 pow. sklepowej na Karłowicach-Ró- 
żance, może być na aptekę, przedstawicielstwo, gastrono-. 
mię (alkohol wykluczony) - 2.500 zł + Vat. Wrocław, tel. 0601/ 
70-77-77
DO WYNAJĘCIA 2 KONDYGNACJE wraz z garażem, w 
domu wolno stojącym, przy trasie Wrocław - Oława, może 
być firma -1.500 zł + liczniki/1 kondygnacja. Radwanice, tel. 
071/311-78-13
O  DO WYNAJĘCIA BAR GASTRONOMICZNY, mu

rowany, pow. 60 m2, pełne wyposażenie, konce
sja na piwo, + ogródek, przy parkingu TIR-ów na 
osiedlu Zakrzów - 2.000 zł/mies. '* opłaty. Wro
cław, tel. 071/324-21-38 02021901

DO WYNAJĘCIA BIURA w centrum W-wia, dobry dojazd, wła
sny parking, telefony, różne powierzchnie, od 1500 zł/mies. 
Wrocław, tel. 0501/57-54-12,071/355-88-66 
DO WYNAJĘCIA BOKS GARAŻOWY w bloku, przy ul. Że
romskiego 62 - 190 zł/mies. Wrocław, tel. 071/781-81-61, 
0609/48-60-44
DO WYNAJĘCIA BOKS GARAŻOWY w parkingu wielopo- 
ziomowym, przy uL Zachodniej 12, we Wrocławiu, pilot do 
bramy wjazdowej, cena 280 zł/m-c. Wrocław, tel. 359-01-03 
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 nadający się na hurtownię lub 
produkcję, położony w Lubinie przy ulicy Małomickiej, na dział
ce 10 arów - 600 zł/mies. Lubin, tel. 076/844-36-43 
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 pow. 120 m2, ogrodzony, wol
no stojący, pow. 800 m2, niedaleko centrum, media, teren 
przemysłowy, na każdą działalność - 2.700 zł/mies. Wrocław, 
tel. 363-34-47
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK z przeznaczeniem na działal
ność gosp., po byłej stolami, pow. 2x70 m2 + dodatkowe po
mieszczenia gosp., woda, prąd, dogodny dojazd, zachodnie 
granice Wrocławia, na dłuższy okres czasu, cena do uzgod
nienia. Wrocław, tel. 071/317-08-50 
DO WYNAJĘCIA CZĘŚĆ PLACU MANEWROWEGO do na- 
uki jazdy. Wrocław, tel. 0501/14-06-23 
•  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 na nagazyn lub skład, pow. 146 m2, 
plac 845 m2, w centrum Głogowa lub sprzedam, • 51.000 zł. 
Głogów, tel. 0503/89-61-80
DO WYNAJĘCIA DOM 60 m2, ogródek, 3 km od Oporowa, 
telefon, II taryfa, budynek po remoncie, • 1.500 zł. Mokronos 
Górny, tel. 071/363-46-58,0606/83-47-57 
DO WYNAJĘCIA DOM w zabudowie szeregowej, nowy, bli
sko centrum, w Środzie śl. • 1.700 zł/mies. Środa Śląska, tel. 
071/317-28-06
DO WYNAJĘCIA DOM jednorodzinny, komfortowy, wolno 
stojący, działka ogrodzona, garaż na 2 samochody, wszyst-

DO WYNAJĘCIA GARAŻ ul. Traugutta -100 zł/m-c lub sprze
dam - fO.OOO zł. Wrocław, tel. 071/783-27-10 wieczorem 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Suchej, obok Dworca Gł., 
200 zł/mies. Wrocław, tel. 0503/85-22-47 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Kruszwickiej (róg Legnic
kiej i Poznańskiej), na terenie SP „Pałart", strzeżony, pow. 20 

'  m2, inst. elektr. - 400 zł/mies. Wrocław, tel. 071/355-78-21, 
0501/55-10-85
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Dolnej, obok zajezdni tram
wajowej przy ul. Słowiańskiej, -180 zł /mies.. Wrocław, tel. 
071/321-27-29 po godz.20
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Grunwaldzkiej, o pow. 20 
m2, cena - 200 zł/mies. Wrocław, tel. 071/368-81-82 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ o pow. 20 m2, okolice dworca PKP. 
na magazyn lub pod taksówkę, nowe zamki, dobre zabezpie
czenia, cena - 250 zł/mies. Wrocław, tel. 0503/75-22̂ 57 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ pow. 120 m2 - cena 5 zł/m2. Żóra
wina, tel. 071/316-51-07
DO WYNAJĘCIA GARSONIERA od zaraz, przy ul. Prostej 
we WrocłaWiu, - 750 zł + liczniki. Wrocław, teł. 071/343-26-92 
DO WYNAJĘCIA GRUNT, plac o pow. 800 m2, we Wrocła
wiu, przy ul. Dmowskiego, ogrodzony, oświetlony, prąd, woda 
- 3 zł/m2 mies. Wrocław, tel. 0601/55-67-19 
DO WYNAJĘCIA HALA pow. 1000 m2, na dowolną działal
ność, - 3.000 zł. Dębice, tel. 071/311-60-14 
DO WYNAJĘCIA HALA o konstrukcji stalowej, pow. 360 m2, 
plac utwardzony 3000 m2, w dobrym punkcie Dzierżoniowa • 
50 zł/m2. Dzierżoniów, tel. 074/832-98-03 
DO WYNAJĘCIA HALA magazynowa, 1200 m2, w.c., c.o., 
telefon, okolice Wrocławia - 4-6 zł/m2 lub inne propozycje. 
Św. Katarzyna, tel. 0601/22-37-04 
DO WYNAJĘCIA HALA w Trzebnicy, pow. 400 m2, wys. 5 m, 
plac utwardzony, ok. 1.500 m2, wszystkie media, atrakcyjna 
lokalizacja, działka ogrodzona, pow. 80 a, blisko obwodnica 
Wrocław - Poznań (500 m), - 4.000 zł. Trzebnica, tel. 0601/ 
74-66-30, 0601/74-66-40
DO WYNAJĘCIA HALA produkcyjna waraz z budynkiem po
mocniczym, po wytwórni wód, położenie nieuciążliwe dla 
mieszkańców, woda, telefon, prąd - 1.500 zł/mies. Wiązów, 
tel. 071/393-10-57 .
DO WYNAJĘCIA HALA pow. 135 m2, na cichą produkcję lub 
hurtownię, 2 km od Wrocławia. Wrocław, tel. 0608/83-84-68 
DO WYNAJĘCIA HALA do remontu, 200 m2, Wrocław ul. Kra*7', 
kowska -10 zł/m2. Wrocław, tel. 0604/19-99-47 
DO WYNAJĘCIA HALE MAGAZYNOWE i biuro w Świebo
dzicach, pow. od 150 do 1000 m2 - od 5 zł/m2, utwardzone 
place i waga samochodowa - od 5 zł/m2. Świebodzice, tel. 
0601/84-18-05
DO WYNAJĘCIA HALE MAGAZYNOWE pomieszczenia biu
rowe oraz teren - 7-12 zł/m2. Wrocław, tel. 0602/28-92-63 
DO WYNAJĘCIA HALE GARAŻOWE w Kędzierzynie-Koź- 
lu, wys. 3.5 m, na terenie ogrodzonym, zamkniętym - 5.000 
zł/mies. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/482-47-07,0605/25-59-60 
DO WYNAJĘCIA HALE MAGAZYNOWE w Świebodzicach, 
150-1000 m2, place, waga sam. - 5 zł/m2. Świebodzice, tel. 
0601/74-18-05
DO WYNAJĘCIA KAMIENICA w Złotym Stoku, w rynku, o 
pow. 300 m2, działka 1000 m2, ogrodzona, wszystkie media, 
przy trasie głównej Opole - Kudowa Zdrój, przy granicy cze
skiej, na długi okres, z przeznaczeniem na sklep, motel, ap
tekę lub biura - 3.000 zł/mies. Wrocław, tel. 0601/77-44-90 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA w willi, 24 m2, kuchnia, prysz
nic, w.c., c.o., umeblowana, taras. Siechnice, tel. 071/ 
311-39-03 ~
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA na Krzykach - 650 zł + opła
ty + kaucja. Wrocław, teł. 336-53-70,0501/80-53-33 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA dla dwóch osób pracujących, 
okolice Dworca Głównego - 500 zł + liczniki. Wrocław, tel. 
071/338-05-23
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA na os. Gaj we Wrocławiu, 
24 m2, komfortowa, umeblowana, telefon, jednorazowa pro
wizja bez opłat - 800 zł/mies. Wrocław, tel. 0601/53-32-65 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA w willi (Krzyki - Gaj), ume
blowana, b. ładna - 500 zł/mies. # opłaty licznikowe. Wrocław, 
tel. 071/372-52-48
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA nowa, z telefonem, ul. Hła
ski, cena 900 zł + liczniki, bez pośredników. Wrocław, tel. 
357-33-59 po godz. 16
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA w okol. DH .Astra’ , umeblo
wana, z telefonem, bez pośredników • 800 zł/mies f  liczniki 
Wrocław, tel. 327-47-79 w godz. 10-18,325-81-73 po godi$$ 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA 25 m2, balkon, na 3. piętrze, 
luksusowa, meble, sprzęt AGD, RTV, dżwiękoszczelne drzwi 
i okna, rolety, przy ul. Piłsudskiego (róg Tęczowej) -.900 zl + 
opłaty za prąd. Wrocław, tel. 0503/33-33-85
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kie media, w Środzie Śl,'- 2.600 zł. Środa Śląska, tel. 071/ 
317-39-11,0605/34-66-71
DO WYNAJĘCIA DOM nowy, wolno stojący, o pow. 300 m2, 
działka 900 m2 oraz plac o pow. 1207 m2 (ogrodzony), pod 
pawilon handlowy, media, atrakcyjna lokalizacja, duże miej
sce parkingowe, na długi okres - 4,200 zł/mies. Wrocław, tel. 
0601/77-44-90
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 
DO WYNAJĘCIA DOM WOLNO STOJĄCY 9-pokojowy. nowy, 
komfortowy, na siedzibę firmy lub mieszkanie, - 4.000 zł + 
liczniki. Wrocław, tel. 071/354-52-78,0605/57-79-23 
DO WYNAJĘCIA DOM na Zaciszu, pow. 160 m2, garaż, ogród 
• 2.500 zł/mies. Wrocław, tel. 071/327-42-89 
DO WYNAJĘCIA DOM nowy, wolno stojący, atrakcyjna loka
lizacja, we Wrocławiu, pow. 320 m2, na działce o pow. 900 
m2, media, obok plac o pow. 1207 m2, z przeznaczeniem na 
pawilon handlowo - usługowy, na długi okres - 4.200 zł/mies. 
Wrocław, tel. 0601/77-44-90
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE w Rynku, parter, 40 m2, na 
biuro 1.700 zł + liczniki. Wrocław, tel. 071/351-31-42,0601/ 
78-58-50
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE w willi, 2-osobowe - 200 zł/ 
mies. od osoby. Wrocław, tel. 071/349-46-68,0603/11-34-28 
DO WYNAJĘCIA DZIAŁKA pow. 7 arów, możliwość prowa
dzenia działalności gospodarczej, media przy ogrodzeniu, 
prąd^woda, kanalizacja, gaz, atrakcyjna lokalizacja, Stary 
Lubin w Lubinie -.500zł/mies. Lubin, tel. 076/817-89-12 
DO WYNAJĘCIA DZIAŁKA ok. 8 arów, we Wrocławiu, przy 
ul. Grota Roweckiego 36, na komis i inne cele, - 600 zł. Wro
cław, tel. 071/364-40-56
DO WYNAJĘCIA GARAŻ w Lubinie przy ul. Kolejowej, przy 
torach * 200 zł/mies. Lubin, tel. 076/817-89-12 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ ul. Towarowa, w Lubinie, od lipca • 
1.300 zł/m-c. Lubin, tel. 076/846-71-55 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Różanej, blisko wiaduktu 
kolejowego przy ul. Kruczej - 220 zł/m-c. Wrocław, tel. 0608/ 
38-76-04,071/326-06-55
DO WYNAJĘCIA GARAŻ o pow. 28.5 m2, z możliwością roz
budowy, własnościowy, przy ul. Borowskiej, cena - 230 zł/mies. 
lub sprzedam. Wrocław, tel. 071/322-50-00 w 
godz. 16.00-21.30
DO WYNAJĘCIA GARAŻ blisko dworca, przy ul. Kościuszki 
- 300 zł. Wrocław, tel. 071/373-08-47,0601/77-34-97 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ we Wrocławiu przy ul. G. Zapol
skiej, • 290 zł, Wrocław, tel. 071/342-38-48,339-84-83 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ Śródmieście, - 200 zł/mies. Wro
cław, tel. 071/328-50-71
DO WYNAJĘCIA GARAŻ Sępolno, ul. Monte Cassino, - 250 
zł. Wrocław, tel. 0603/71-18-85 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ Wrocław, ul. Zaporowska (przy ron
dzie), 180 zł. Wrocław, tel. 07T/342-63-35, 0607/71 -34-95 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Drzewieckiego - 230 zł. 
Wrocław, tel. 346-25-10

DO WYNAJĘCIA KAWALERKA nowa, na Krzykach • 750 zł
♦ opłaty. Wrocław, tel. 0604/90-08-79,071/339-85 4̂1
•  DO WYNAJĘCIA KAWALERKI; Sudecka 20 m2, tel. - 600 

zł + liczn., Spiżowa 23 m2 - 650 zł + liczn., Wita Stwo
sza, 27 m2, umebl., tel. - 750 żł + liczn., Tyrmanda, 30 
m2, umebl. - 750 zł + liczn., 2-pokojowe: Śliczna, 38 m2, 
umebl., tel. - 700 zł + liczn.. Legnicka, 38 m2, tel, - 800 zł 
+ liczn., Wyszyńskiego, 50 m2, tel., umebl. - 550 zł + 
liczn., BN, Wrocław, tel. 071/342-06-43,0603/07-33-63 
99000001

DO WYNAJĘCIA KIOSK dł. 6.25 m, szer. 3 m. oszklony, alarm, 
regały, żaluzje - 400 zł/m-c. Ząbkowice Śląskie, tel. 0601/ 
05-51-28
O  DO WYNAJĘCIA LOKAL użytkowy (sklep), w cen

trum Świdnicy, pow. 80 m2, z witryną, cena - 3.000 
zł ♦ VAT. Świdnica, tel. 0604/09-25-86, 0600/ 
32-38-63 81010491

DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 28 m2, w Kątach Wrocław
skich, na sklep, biuro - 1.000 zł/mies. Kąty Wrocławskie, tel. 
071/316-75-93,0603/70-05-61 
DO WYNAJĘCIA LOKAL 60 m2, na biuro, gabinet, sklep, przy 
ul. Jana Pawła II, deptak • 25 zł/m2. Lubin, tel. 076/844-79-81 
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 80 m2, w Lubinie. LubinJąl. 
076/847-57-10,0602/08-39-98 
DO WYNAJĘCIA LOKAL na gastronomię, o pow. 100 m2 - 
30 zł/m2. Lubin, tel. 076/749-42-22,076/844-68-13 
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 45 m2, z telefonem, w Lubi
nie, w centrum, - 800 zł. Lubin, tel. 076/844-70-75 
DO WYNAJĘCIA LOKAL w Lubinie, pow. 60 m2. atrakcyjna 
lokalizacja, cena • 1.000 zł/mies. Lubin, tel. 076/844-75-55 
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 40 m2, media, telefon, po
mieszczenia socjalne, -1.000 zł. Lubin, tel. 076/841-51-57 
DO WYNAJĘCIA LOKAL użytkowy, pow. 70 m2, Lubin, do
bra lokalizacja - 1.500 zł/mies. + VAT. Lubin, tel. 076/ 
844-76-03,0603/98-08-68 ■
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 300 m2. w całości lub czę
ściowo, nadaje się na zakład produkcyjny, biuro, hurtownię, 
wszystkie media - 8 zł/m2 + VAT. Lubin, tel. 076/847-13-60 po 
godz. 16,749-02-30 w godz. 8-15 
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 100 m2, z przeznaczeniem 
na sklep, hurtownię, cichą produkcję, wszystkie media, -1.000 
zł. Oleśnica, tel. 071/314-47-50 
DO WYNAJĘCIA LOKAL wolno stojący, w Oławie, obok Ban
ku Zachodniego i PZU, na biuro, przedstawicielstwo, gabinet 
itp., 67 m2 - 1.600 zł brutto na miesiąc ♦ media. Oława, tel. 
071/303-31-88, 0502/83-50-50 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w intemecie pod numerem - AC002-3 www.autogiel- 
da.com.pl)
DO WYNAJĘCIA LOKAL na biuro, gabinety lekarskie, han
del, usługi, pow. 80 m2, nowy budynek, duże witryny, atrak
cyjna lokalizacja, - 2.500 zł. Polkowice, tel. 076/845-68-78 
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 120 m2, w budynku wolno^. 
jącym, ogrodzonym, w tym dwa pomieszczenia miesżkw 
no-biurowe, hala o pow. 70 m2, wys. 3.3 m, z telefonem, siła,
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DO WYNAJĘCIA LOKAL UŻYTKOWY
150 m2, parter, ul. Kościuszki, w pobliżu Pałacyku.
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woda, gaz, natrysk, WC, ogrzewanie -1.500 zł/mies. Radwa
nice, tel. 071/311-71-06,0608/87-11-93 
DO WYNAJĘCIA LOKAL USŁUGOWY w centrum Wołowa 
(Rynek), na dowolną działalność, pow. 25 m2, cena 800 zł/ 
mies. Wołów, tel. 071/389-50-44 
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 200 m2, nadaje się na garma- 
żerkę, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 0603/10-58-36 
DO WYNAJĘCIA LOKAL biurowy, przy ul.Kazimierza Wiel
kiego, wynajmujemy do wspólnego użytkowania, cena 500 
zł/mies. Wrocław, tel. 342-38-48, 339-84-83 
DO WYNAJĘCIA LOKAL przy ul. Żelaznej 54/56, pow. użyt
kowa 180 m2 - 5.000 zł/mies. + opłaty licznikowe. Wrocław, 
tel. 071/781-74-88, 781-74-89
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 200 m2, w centrum Wrocła
wia, przy ul. Dmowskiego, na parterze budynku biurowego, z 
przeznaczeniem na biura, usługf, magazyn, handel lub cichą 
produkcję • 25 zł/m2 + media. Wrocław, teł.0601/55-67-19 
DO WYNAJĘCIA LOKAL 100 m2, działka 300 m2 • 1.000 zł/ 
mies. ♦ opłaty. Wrocław, tel. 071/351-99-44 
DO WYNAJĘCIA LOKAL na magazyn, małą hurtownię, - 400 
zł. Wrocław, tel. 325-15-57
DO WYNAJĘCIA LOKAL przy ul. Komandorskiej i pow. 34 
ni2 lub 68 m2, wysoki standard, na biuro, handel, usługi -1.400 
zł lub 2.800 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 071/368-73-88, 
0601/71-22-45
DO WYNAJĘCIA LOKAL przy ul. Horbaczewskiego, pow. 29 
m2, nowy budynek, parter, sanitariat + 2 pomieszczenia, na 
biuro, handel, usługi - 1.500 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 
071/368-73-88,0601/71-22-45 
DO WYNAJĘCIA LOKAL z witryną, na działalność usługo
wą, handlową, biurową, 15 m2, z mediami - 1.300 zł/mies. 
Wrocław, teł. 071/372-17-94 

^ D O  WYNAJĘCIA LOKAL 53 m2 - 2.000 zł + liczniki. Wro- 
<|Jpław, tel. 0601/74-56-31

DO WYNAJĘCIA LOKAL BIUROWY ul. Łukasińskiego, 35 
m2, komfortowy, z wyposażeniem, we Wrocławiu, parter, wej
ście od ulicy, cena 1400 zł/mies. Wrocław, tel. 321-67-30 
DO WYNAJĘCIA LOKAL okolice Rynku, - 60 zł/m2. Wrocław, 
tel. 0601/08-44-68
DO WYNAJĘCIA LOKAL ul. Ołbińska (boczna Jedności Na
rodowej), 62 m2,3 m wysokosci, telefon, energia elektryczna 
(zasilanie 3-fazowe), ogrzewanie miejskie, toaleta z pryszni
cem, rampa z tylu lokalu, - 2.400 zł/mies.. Wrocław, tel. 0601/
73-32-87, 368-11-60
DO WYNAJĘCIA LOKAL wolno stojący, 28 m2, media, wy
posażenie, -1.600 zł + liczniki. Wrocław, tel. 0607/09-50-06 
DO WYNAJĘCIA LOKAL na biuro, usługi, 3 pomieszczenia, 
pow. 42 m2, nowa willa, -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-51-48 
DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWY 50 m2, przy ul. Jed
ności Narodowej, witryna, z telefonem, atrakcyjna lokaliza
cja, - 3.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 071/373-68-00 
DO WYNAJĘCIA LOKAL we Wrocławiu, przy ul. Czystej, pow. 
42jti2, 2 pomieszczenia, WC, na biuro, gabinet, sklep - 2.000 
zł/mies. + opłaty licznikowe lub sprzedam. Wrocław, tel. 071/ 
372-53-53, 0603/08-79-86
DO WYNAJĘCIA LOKAL na działalność biurową lub przed
stawicielstwo, pow. 32 m2, w centrum, cena - 1.600 zł/mies. 
Wrocław, tel. 071/325-20-69, 0501/85-75-62 
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 20 m2, z witryną, blisko Dwor
ca Gł., bez pośredników - 850 zł + opłaty licznikowe. Wro
cław, tel. 360-88-38 po godz. 18 
DO WYNAJĘCIA LOKAL na biuro, gabinet, sklep, na Koża- 
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 Wrocław, ul. Łukasiń
skiego, 35 m2, komfortowy, z wyposażeniem, parter, wejście 
od ulicy, - 1.400 zł miesięcznie. Wrocław, tel. 071/321 -67-30 
DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWO - USŁUGOWY w cią
gu, pow. 40 m2, ul. Łokietka, - 3.000 zj. Wrocław, tel. 0503/
32-18-52

WYNAJĘCIA LOKAL USŁUGOWY pow. 90 m2, parter. 
Ultryna, siła -18 zł/m2. Wrocław, tel. 071/354-36-50 
DO WYNAJĘCIA LOKAL UŻYTKOWY pow. ok. 20 m2, ul. 
Jugosłowiańska, na sklep lub biuro - 600 zł/mies. + opłaty. 
Wrocław, tel. 071/327-43-23 w godz. 10-18 
DO WYNAJĘCIA LOKAL wolno stojący, nowy, 36 m2, kafel
ki, zaplecze, WC, na gabinety - 600 zł/m-c. Ząbkowice Ślą-. 
skie, tel. 0601/05-51-28
DO WYNAJĘCIA LOKAL w centrum Gubina, pow. 270 m2,
c.o. gazowe, pomieszczenie sanitarne, cena - 4.00Ó zł/m-c ♦ 
VAT. Zielona Góra, tel. 068/454-94-76 po godz. 18 
DO WYNAJĘCIA LOKAL w centrum Żar, 60 m2, - 2.000 zł. 
Żary, tel. 068/374-2640,0607/57-11-66
•  DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWY bez witryn, 11*12, 

przy ul. Powstańców Śl., w b. dobrym miejscu - 700 zł/ 
mies., Kościuszki, 52 m2 - 2.200 zł, centrum, na gastro
nomię, 57 m2 lub 72 m2 - 5.000 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 LOKALE w Polkowicach: lokal usługo
wy, pow. 92 m2, duże witryny, ok. Rynku - 30 zł/m2 + 
opłaty, lokal handlowo-usługowy, pow. ok. 120 m2, pa
saż handlowy w centrum Polkowic • 30 zł/m2, lokal o 
pow. 172 m2 (w tym piwnica 75 m2), w centrum Polko
wic - 5.000 zł/mies netto + opłaty. BN .AS", Polkowice, 
tel. 076/847-46-20, (fax), 0601/40-13-75 99000001 %

DO WYNAJĘCIA LOKALE pow. 135 m2,55 m2,45 m2, może 
być razem, wszystkie media, ogrzewane, bez pośredników, 
razem cena - 3.850 zł/mies. Wrocław, tel. 071/372-86-38, 
0601/87-05-67
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

4 1  WYNAJĘCIA MAGAZYN 270 m2 -12 zł/m2; Wrocław, 
tel. 0605/43-50-51
DO WYNAJĘCIA MAGAZYN 105 m2, teren strzeżony, dobra 
lokalizacja i dojazd, boczna ul. Legnickiej • 15 zł/m2 +media. 
Wrocław, teł. 071/355-62-84, 355-32-24, 0601/05-25-05 
DO WYNAJĘCIA MAGAZYN 27m2, w rejonie ul. Sowiej • 300 
zł/mies. Wrocław, tel. 071/316-95-00 
DO WYNAJĘCIA MAGAZYNY 60 lub 150 m2, centrum, teren 
strzeżony, alarm -12.50 zł/m2. Wrocław, tel. 0602/78-81-71 
DO WYNAJĘCIA MIEJSCE w salonie fryzjerskim, na mani- 
cure, tipsy, 300 zł/mies. Wrocław, tel. 071/340-06-10 po 
godz. 20
DO WYNAJĘCIA MIEJSCE W POKOJU 2-osobowym, dla 
chłopca, od lipca, osobne wejście, kuchnia, łazienka • 350 zł/ 
mies. Wrocław, tel. 071/348-18-45,0605/31-98-63 
DO WYNAJĘCIA MIEJSCE W POKOJU 2-osobowym, dla 
dziewczyny, w willi, na Krzykach - 325 zł/m-c. Wrocław, tel.

V 788-20-31 w godz. 10-14.
•  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 dla pracowników firm: 

Wojnów - dom, 110 m2.4 pokoje - 2.000 zł ♦ opłaty, Kar
łowice - .bliźniak’ , 5 pokoi, umeblowane - 3.000 zł + opła

ty, Karłowice, połowa domu, 3 pokój#,' umeblowane -
4.000 zł + opłaty.*BN JDD’, Wrocław, tel; Ó71/327-7Ó-66, 
071/327-78-34 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1-POKOJOWE 30-38 m2, 
' okolice „Korony", komfortowe, wypęsażony aneks ku
chenny oraz łazienka, telefon, sieć ińform. SDI, w cenie 
parking strzeżony, komórka gospodarcza, budynek mo
nitorowany, ochrona 24 h, bez pośredników. Wrocław, 
tel. 071/320-71-70 (fax), 0601/51-96-13 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1.POKOJOWE: Klecz- 
kowska - 600 zł + opł., Buczka - 300 zł + liczn., Powstań
ców Śl., 28 m2 - 600 zł + opł., Rynek', 28 m2 - 750 zł + 
liczn , Grabiszyńska, 28 m2 - 700 zł + liczn., Biskupin, 
31 m2, komfort - 950 zł + liczn., Zacisze • 600 Zł. .AS” 
Nieruchomości, Wrocław, tel. 071/344-49-53, 0501/
23-38-16 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 2-POKOJOWE: Wejhe- 
rowska, 40 m2 - 900 zł + ficzn., Krzyki, 36 m2 - 850 zł, 
Popowice, 40 m2 - 800 zł + licżn., pl. Grunwaldzki - 900 
zł + liczn., Gajowa - 900 zł, Rynek, komfort - 1.300 zł ♦ 
liczn., Grabiszyńska, 40 m2, umebl., tel. • 900 zł ♦ liczn., 
Dzielna, 49 m2, - 700 zł ♦ opł, Bacciarellego, 31 m2, 
komfort - 900 zł + liczn. .AS" Nieruchomości, Wrocław, 
tel. 071/344-49-53,0501/23-38-16 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 3-POKOJOWE: Balza
ka, 76 m2 -1.000 zł + opł., .Inowrocławska, 60 m2 -1.400 
zł + liczn., 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. .AS" Nieruchomości, Wro
cław, tel. 071/344-49-53,0501/23-38-16 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA: 1-pok., Krzyki -500 zł + 
liczn., Tuwima • 600 zł * liczn., al. Lipowa, 38 m2 • 900 zł 
+ liczn., 2-pok., Białoskómicza, 37 m2 - 750 zł + opłaty, 
Kamienna, 37 m2 - 850 zł + liczn.. Jedności Narodowej, 
39 m2 - 1.000 zł + liczn., Popowice, Bobrza, 34 m2, - 
750 zł + liczn., przyjmujemy oferty!. BN .KORAL’ , Wro
cław, tel. 071/787-80-42,0603/85-23-88 99000001

•  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. 21,0502/
54-08-12 99000001

O  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 
umeblowane, b. ładne, Krzyki-Gaj • 550 zł ♦ opła
ty. Wrocław, tel. 071/372-52-48 02021771

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 we Wrocławiu, 2-po.ko- 
jowe, aleja Pracy, 38 m2 - 850 Zł + liczniki. Wrocław, tel. 
071/360-13-99 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 40 m2, 
willowe, oddzielne wejście, umeblowane, Krzyki Borek -
1.000 zł, Komandorska, 28 m2 -,800 zł + liczniki. DS 
Nieruchomości, Wrocław, tel. 071/337-11-15, 071/
782-84-04 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 52 m2. 
Kiełczów, budynek 8-rodzinny, komfortowe, poddasze, 
wyposażony aneks kuchenny oraz łazienka, telefon, te
ren ogrodzony (w cenie garaż), cicha okolica, bez po
średników. Wrocław, tel. 071/320-71-70 (fax), 0601/
51-96-13 99000001

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE os. Kosmo
nautów, obok .Astry", telefon, taras, częściowo umeblowane, 
-1.100 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 071/311 -23-78 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum 
Wrocławia, pow. 34 m2, z telefonem, umeblowane, media, TV 
kablowa, sprzęt AGD, po remoncie, łazienka z kabiną, dla 2 
osób lub na gabinet, od zaraz, bez pośredników -1.100 zł/ 
mies. + liczniki ♦ kaucja. Bolesławiec, tel. 075/732-26-48 
DO.WYNAJĘCIA MIESZKANIE w domu jednorodzinnym, po
kój, kuchnia, łazienka, osobne wejście, - 450 zł + liczniki. Kieł
czów, tel. 071/389-81-86
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 27 m2, 
w śródmieściu Wrocławia, przy ul. Barlickiego - 650 źł/mies. 
(płatne za pół roku z góry), opłaty wliczone (czynsz, energia, 
gaz). Kłodzko, tel. 074/647-15-46 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 34 m2, 
jasna kuchnia, łazienka, przedpokój, balkon, z telefonem, 
umeblowane, komfortowe, plomba, przy ul. B. Prusa we Wro
cławiu, cena • 800 zł/mies. + liczniki. Kostów, tel. 077/ 
414-81-87
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, w Lubinie, cena 
- 300 zł/mies. ♦ opłaty. Lubin, tel. 076/847-26-06 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE pow; 36 m2, widna kuchnia, 
w Legnicy, cena - 300 zł/mies. Lubin, tel. 076/749-86-04 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 37 m2, w no
wym budownictwie, 320 zł/mies + opłaty. Lubin, tel. 06021
30-47-18
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 45 m2, z te
lefonem, TV kablowa, w Rynku, częściowo umeblowane, bez 
pośredników, w Lubinie - 400 zł/m-c + opłaty, r. 1000 kaucji. 
Lubin, tel. 076/846-71-55
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE we Wrocławiu, od lipca, 3-po- 
kojowę, kuchnia, częściowo umeblowane, cena - .1 380 zł/ 
mies. + liczniki. Lublin, tel. 081/444-60-88 lub Wrocław, 0608/
43-81-56
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE z telefonem, 
umeblowane, w Śródmieściu - 1.300 zł/mies. + kaucja. Opo
le, tel. 077/414-81-87
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE, 70 m2, nowa 
plomba - 1.200 zł/m-c. Opole, tel. 077/410-06-64, 0602/
59-14-42- .
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe, 37 m2, na dłuż
szy okres, Opole - Gosławice, - 400 żl. Opole, tel: 077/
455-75-25
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE I p„ komfor, 
towe, po remoncie, Polanica Zdrój, - 400 zł + opłaty. Polanica 
Zdrój, tel. 074/869-02-38,0503/34-29-17 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w willi, kuch
nia, łazienka, CO, 36 m2, bez mebli i telefonu, nięząleżne wej: 
ście i duży ogród - 700 zł/mies. + opłaty. Radwanice, tel. 071/
311-70-45, 311-71-96 -
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocła
wiu koło .Astry" - 1.200 zł/m-c + liczniki. Siemlanów, gm. Bo
rów, tel. 071/393-31-63
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 72 m2,1 pię
tro, umeblowane, rozkładowe, teleforj. ul. Krynicka, od 01.VI, 
cena 1.000 zł/mies. + opłaty. Trzebnica, tel. 071/387-82-03 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE gm. Sobótka, 2-pokojowe, 
kuchnia, łazienka - 500 zł/m-c + liczniki. Wojnarowice, tel. 071/ 
316-23-34
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 32 m2 z osobnym wejściem, 
pokój, kuchnia, łazienka - 600 zł + liczniki. Wrocław, tel. 071/
349-43-91 po godz. 18
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE umeblowane, 
dla niepalących, kaucja 2.000 zł, opłata miesięczna - 700 zł + 
liczniki. Wrocław, tel. 071/351-96-30 po godz. 15 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, we 
Wrocławiu - 500 zł/mies., płatne za pół roku .z góry’ . Wro
cław. tel. 071/785-44-82
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 34 m2 - 750
zł/mies. Wrocław, tel. 071/363-13-93
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 70 m2,3 pokoje, media miej-
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skie, balkon, plbmba, okolice pl. Grunwaldzkiego, umeblowa
ne, -1.400 zł * opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 0604/29-99-74 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE we Wrocławiu, o.pów. 35 m2 
- 700 zł/mies. Wrocław, tel. 071/787-82-65 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE dla pracowników, cena • 200 
zł/os./mies. Wrocław, tel. 071/354-20-58,0503/3042-31 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE - kawalerka, 
30 m2, cena 750 zl + opłaty licznikowe, kaucja 500 zł. Wro
cław, teł. 0607/65-47-60 -
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, rozkładowe, 51 
m2, ul. Pilczycka, częściowo umeblowane, lodówka, tv ka
blowa - 750 zł ♦ opłaty, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 071/357-49-68, 
0605/67-65-69
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE na biuro, w Śródmieściu, 1 
p., 100 m2, z telefonem - 1.300 zł/m-c ♦ opłaty. Wrocław, tel. 
071/355-77-05 po południu
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 38 m2, ume
blowane, jasna kuchnia, pralka, lodówka, na Krzykach, przy 
AE, dla pary lub 3 osób - 900 zł ♦ energia, gaz. Wrocław, tel. 
784-83-60
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 35 m2, w cen
trum, umeblowane, eleganckie, w pełni wyposażone, z tele
fonem, - 900 zł ♦ liczniki, wymagana kaucja. Wrocław, tel.
786-84-31, 321-79-74
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE nowe, kom
fortowe, przy ul. Hłaski, 1.000 zł/mies. + opłaty licznikowe. 
Wrocław, tel. 071/373-08-47,0601/77-34-97 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 46 m2, przy 
ul. Na Polance, z telefonem, częściowo umeblowane • 1.000 

.zł/mieś. * liczniki. Wrocław, tei. 071/327-42-69 w 
godz. 10.30-17.30 *
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWEw nowej plom
bie, komfortowe, umeblowane, w centrum, przy ul. Kościusz
ki -1.000 zł/mies. + opłaty (250 zł). Wrocław, tel. 071/
363-43-70,0502/54-03-21
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 43 m2, nowe, 
balkon, umeblowane, we Wrocławiu, na Krzykach, przy ul. 
Skarbówców • 950 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 071/
362-80-08
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE willowe, kuch
nia, łazienka, z osobnym wejściem, dzielnica Karłowice - 800 
zł/mies. bez dodatkowych opłat. Wrocław, tel. 325-05-14, 
0501/95-76-59
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocła
wiu, pow. 60 m2, umeblowane, garderoba, taras, atrakcyjne, 
nowe -1.000 zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 071/363-40-07, 
0608/72-60-02
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Karłowi
cach, pow. 53 m2, umeblowane, rozkładowe, na I. piętrze, 
sauna, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/387-86-12 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE umeblowane, 
wszystkie media, z telefonem, TV kablowa, zadbane, cena •
1.000 zł/mies, + liczniki. Wrocław, tel. 0601/59-51-51 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE nowe, pow. 53 m2, pokój, sy
pialnia, kuchnia, łazienka, okolice ul. Świeradowskiej, we Wro
cławiu -1.250 zł/mies. ♦ liczniki. Wrocław, tel. 071/337-09-01 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, 24 
m2, duży balkon - 600 zł/mies. Wrocław, tel. 071/351-37-87 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, z 
telefonem, we Wrocławiu, przy ul. Hłaski - 900 zł/mies. + licz
niki, bez pośredników. Wrocław, tel. 071/357 -̂33-59 po 
godz. 16
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DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum, 
pl. Kościuszki, 50 m2, II piętro - 1600 zł/mies. * opłaty .liczni
kowe. Wrocjaw, tel. 343-13-78 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50 m2, Nowy 
Dwór, po remoncie, umeblowane, wyposażone, z telefonem, 
wysoki standard, bez pośredników • 1200 zł/mies. + opłaty. 
Wrocław, tel. 354-45-07 wieczorem, 0502/06-72-05 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE z balkonem, 
I piętro, we Wrocławiu przy ul. Oławskiej -1.100 zł/mies. + 
rachunki (TV, telefon, gaz, światło). Wrocław, tel. 343-72-62,
321-71-56
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 57 m2, II p./V 
p., umeblowane, wyposażone w RTV, AGD, z telefonem, TV 
kablowa, parkiety, odświeżone - 900 zł/mies. + opłaty, zalicz
ka (od zaraz), Śródmieście. Wrocław, tel. 0501/06-63-30 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocła
wiu - 700 zł oraz 2-pokojowe we Wrocławiu - 900 zł. Wrocław, 
tel. 071/351-12-15,0600/62-69-21 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE na piętrze domu w zabudo
wie szeregowej (z garażem lub bez), pow. 120 m2 - 1.000 zł 
* liczniki, oraz obok pusty parter do wykończenia (pow. 120 
m2).może służyć jako magazyn lub garaż. Wrocław, tel. 071/
324-27-86
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, pow. 44 m2, nie- 
rozkładowe, przy ul. Grabiszyńskiej, jasna kuchnia, VIII pię
tro, winda, po remoncie kapitalnym, oszklony balkon -.800.zł/ 
mies. ♦ opłaty, wymagana kaucja 800 zł. Wrocław, tel. 0600/
30-18-45
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe, pow. 40 m2, 
kuchnia, aneks łazienkowy, w starym budownictwie, okolice 
pl. Grunwaldzkiego, idealne dla małżeństwa z dzieckiem, bez 
pośredników - 550 zł + liczniki, wymagana kaucja - 550 zł. 
Wrocław, tel. 328-95-34 wieczorem 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWĘ 34 m2, na Po- 
powicach, uemblowane - 750 zł/mies. + opłaty od zaraz. Wro
cław, tel. 071/325-90-73
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Nowym 
Dworze, umeblowana kuchnia, cena 960 zł ♦ opłaty liczniko
we. Wrocław, tel. 311-89-06
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocła
wiu, przy ul. Stalowej, pow. 37 m2, umeblowane, z telefonem, 
TV kablowa, po remoncie - 1.000 zł/mies. + opłaty liczniko
we. Wrocław, tel. 071/788-98-11 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 48 m2, 
na Krzykach (Huby), z telefonem -1.000 zł/mies. + opłaty licz
nikowe. Wrocław, tel. 071/344-68-51 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 43 m2, 
we Wrocławiu, przy ul. Litewskiej, umeblowane, z telefonem, 
TV kablowa • 800 zł/mies. Wrocław, tel. 0603/45-59-90 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, nowe, 50 m2, z 
loggią i wyposażeniem -1.200 zł + liczniki. Wrocław, tel. 071/
342-21-43, 0604/65-73-72
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 31 m2, 
przy ul. Hallera, z telefonem, cena - 850 zł/mies. * liczniki. 
Wrocław, tel. 071/355-19-72, 341-54-23 .
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE blisko cen
trum przy ul. Traugutta, plomba, IV p. z windą niskie opłaty - 
1000 zł ♦ liczniki. Wrocław, tel. 341-32-89,0606/49-14-84 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE na Hubach, 
pow. 35 m2, umeblowane, wyposażone, z telefonem, I p. - 
750 zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 071/324-26-58, 06Q6/
26-62-60
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe, w centrum, od 
lipca, z telefonem, 2-osobowe • 600 zł/m-c + opłaty ok.,200 zł. 
Wrocław, tel. 071/327-86-92

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 pogodz.17
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE małe w willi, 
osobne wejście, umeblowane, okolice domu handlowego Bo
rek - 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 2-POKOJOWE bez pośred
ników, 36 m2, Aleja Pracy, umeblowane, z telefonem, • 750 zł 
+ opłaty. Wrocław, tel. 071/351-38-71 po godz. 17 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE umeblowane, 
Krzyki, - 950 zł. Wrocław, tel. 0502/91-84-52 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE WILLOWE na Ołtaszynie, 55 
m2, umeblowane, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, telefon, oddziel
ne wejście, duży ogród, • 950 zł/mies. ♦ liczniki. Wrocław, tel. 
071/368-72-87
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE samodzielne, 
na parterze, w willi, kuchnia z jadalnią, 54 m2, przy ul. Bogu- 
szowskiej, 25 min. do centrum, umeblowane, -1.000 zł. Wro
cław, tel. 071/354-20-16
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE willowe, 2-pokojowe, samo
dzielne, komfortowe, z telefonem, położone między .Koroną" 
a .Selgrosem" - 1.000 zł/m-c ♦ opłaty licznikowe. Wrocław, 
tel. 785-40-67,0501/41-14-01
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE na parterze, 3-pokojowe, 
kuchnia, łazienka, ogród, umeblowane, telefon, CO gazowe, 
bezczynszowe • 1200 zł/m-c + opłaty licznikowe + kaucja. 
Wrocław, tel. 351-64-38,0608/62-39-39 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe, w willi, umeblo
wane, osobne wejście • 700 zł + opłaty licznikowe + kaucja. 
Wrocław, tel. 334-28-37
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE umeblowane, 
przy ul. Zielińskiego, - 1.500 zl (opłaty wliczone). Wrocław, 
tel. 071/353-00-62,0501/35-98-68 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum, 
ul. Kruszwicka, telefon, umeblowane, telewizja kablowa, roz
kładowe, - 850 zł + liczniki. Wrocław, tel. 0502/83-67-31,0502/
17-67-55
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 60 m2, kuchnia, łazienka, te
lefon, Wrocław ul. Lwowska 6/2 • 700 zl * liczniki. Wrocław, 
tel. 071/349-42-03,0603/09-72-29 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 42 m2, roz
kładowe, parter, zabudowany balkon, umeblowane, przy ul. 
Wejherowskiej - 650 zł ♦ opłaty ♦ kaucja. Wrocław, tel. 071/
364-32-08
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE Kozanów, 38 
m2, rozkładowe, umeblowane, wyposażone (AGD, TV kablo
wa), telefon, obok pętla autobusowa, 15 minut od centrum, 
bez pośredników, cena 850 zł + opłaty i kaucja. Wrocław, tel. 
071/353-14-40,0607/40-43-00 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 55 m2, Ko
mandorska, Dach-Bud, komfortowe, może być na biuro, -
2.000 zł. Wrocław, tel. 071/332-32-26,0604/37-84-78
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 35 m2, ul. Ko
mandorska, Dach-Bud, kompletnie wyposażone, balkon, wy
soki standard, - 1.350 zł. Wrocław, tel. 071/332-32-26,0604/
37-84-78
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 34 m2, me
ble, telefon, ul. Drukarska - 950 zl * opłaty. Wrocław, tel. 071/ 
368-15-64
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE POKOJOWE 39 m2, par
kiet, łazienka, przedpokój, WC, c.o., II piętro, blisko centrum -
1.000 zł + telefon. Wrocław, tel. 071/355-99-96 w godz. 18-21 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE umeblowane, 
cena 700 zł + opłaty. Wrocław, tel. 0502/87-24-62
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE'w centrum 
Wrocławia, w cenie 500 zł + opłaty. Wrocław, tel. 0601/
71-69-78
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 52 m2, na 
Karłowicach, umeblowane, sprzęt AGD - 700 zł ♦ opłaty. Wro
cław, tel. 071/321-11-10
DO WYNAJĘCIA MiESZKANIE 1-POKOJOWE na Hubach, 
pow. 27 m2, kuchnia, w starym budownictwie, bez wygód - 
400 zł/mies. + opłaty, płatne za pół roku z góry (bez pośredni
ków). Wrocław, tel. 071/785-44-86. 0606/76-72-30 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE samodzielne, 
w willi na Krzykach 30 m2 - 600 zł. Wrocław, tel. 071/782-74-29 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w bloku, 48 
m2 - 900 zł. Wrocław, tel. 071/782-74-29 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Nowym 
Dworze, umeblowane, od 01.07.2001 r. - 800 zł/miesiąc ♦ opła
ty. Wrocław, tel. 0605/29-01-16 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE duże, ume
blowane, sprzęt AGD, przy ul. Zemskiej, na Nowym Dworze -
1.250 zł/miesiąc + kaucja 800 zł. Wrocław, tel. 071/785-94-70 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE na wsi, w gm. 
Długołęka, dogodny dojazd do Wrocławia - 390 zł/mies. + opła
ty i kaucja. Wrocław, tel. 071/351-18-65 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE przy ul. No
wowiejskiej (blisko pl. Grunwaldzkiego), pow. 32 m2> w no
wym budownictwie, umeblowane - 650 zł/mies. + opłaty. Wro
cław, tel. 071/357-54-75 po godz. 18 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE pow. 46 m2, na Biskupinie, 
najchętniej dla małżeństwa z dzieckiem, pokoje bez mebli, 
po remoncie - 900 zł/mies. + czynsz + telefon + kaucja. Wro
cław, tel. 071/351-97-51.
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE nowe 45 m2,.uł. B. Prusa, 
komfortowe -1.200 zł/m-c. Wrocław, tel. 0601/73-81 -38,0607/
42-58-80
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE o pow. 34 m2, 
kuchnia, kabina prysznicowa, 9 km od centrum - 500 zł/mies. 
♦ liczniki. Wrocław - Psary, tel. 071/387-82-54 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2.POKOJOWE na Hubach, 
III p., balkon, umeblowane - 850 zł + liczniki. Zawonia, tel. 
071/312-91-34
DO WYNAJĘCIA OBIEKT obiekt, nadający się na każdą dzia
łalność usługowo - handlową -10 zł/m2. Niemcza, tel. 0608/
47-08-22
DO WYNAJĘCIA PAWILON HANDLOWY pow. 25.m2 + za
plecze w Lubinie k. .Mercusa", oś. Przylesie • 650 zł + opłaty. 
Lubin, tel. 0608/81-63-36
DO WYNAJĘCIA PIEKARNIA-CIASTKARNIA w Kowarach -
1.500 zł/mies. Kowary, tel. 0601/49-11-65 
DO WYNAJĘCIA PIĘTRO OBIEKTU pow. 30 m2 - 5 zł/m2. 
Świdnica, tel. 074/852-27-05, 833-65-24 
DO WYNAJĘCIA P U C  UTWARDZONY, przystosowany do 
prowadzenia auto handlu, w centrum Głogowa, oświetlony, 
ogrodzony, zabezpieczony systemem alarmowym z możliwo
ścią monitorowania, zaplecze sanitarne, przylegający do myjni 
samochodowej, istnieję możliwość, wykonywania drobnych 
usług z zakresu mechaniki pojazdowej i przygotowania po
jazdów do. sprzedaży - '1.500 zł/m-c, + VAT, Głogów, tel: 076/
834-19-80
DO WYNAJĘCIA PLAC utwardzony z biurem i telefonem, przy 
głównej trasie wylotowej z Wrocławia, cena 4 zł/m2. Wrocław, 
tel. 346-22-95 ,
DO WYNAJĘCIA PLAC o pow. 1300 m2, narożny, ogrodzo
ny, we Wrocławiu, atrakcyjna lokalizacja + pomieszczenia biu
rowe, o pow. 200 m2, media, na każdą działalność, na długi 
okres - 4.000 zł/mies. Wrocław, tel. 0601/77-44-90 
DO WYNAJĘCIA PLAC o pow. 2000 m2, przy głównej dro
dze wylotowej, z Wrocławia • 3 zł/m2. Wrocław, tel. 0601/
84-95-55
• '  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 99000,001 

DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-,-3-osobowe, dla mężczyzn pra
cujących lub studiujących, kuchnia, łazienka, osobne wejście, 
cisza, 250-280 zł/osobę., tel. 071/324-10-86.071/398-84-27 
DO WYNAJĘCIA POKOJE, dwa, 1-osobowe w willi, na Opo- 
rowie, cena 350-400 zł. Wrocław, tel. 363-41-58 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-osobowe - 300 zł/mies. od oso
by. Wrocław, tel 071/357-74-11

DO WYNAJĘCIA POKOJE 1,2 osobowe na Karłowicach, 
cena 400 zł/os. Wrocław, tel. 325-18-48,0502/6.1-10-53 
DO WYNAJĘCIA POKOJE z kuchnią i łazienką, okolice dwor
ca PKP, umeblowane, z telefonem, bez pośredników - 250 zl/ 
mies. lub 20 zł/dobę. Wrocław, tel. 071/780-87-00 
DO WYNAJĘCIA POKOJE dla niepalących, Wrocław-Kleci- 
na, mała kuchnia, łazienka - 300 zł/mies. od osoby. Wrocław, 
tel. 071/333-73-19
DO WYNAJĘCIA POKOJE, trzy, dla 6 spokojnych studentek, 
używalność kuchni, łazienki, dobry dojazd do centrum -300 
zł/osoba. Wrocław, tel. 363-68-45,0601/05-08-18 
DO WYNAJĘCIA POKOJE może być pół willi, dla panów pra
cujących, najchętniej z firmy, - 200 zł los.. Wrocław, tel. 071/ 
372-33-05
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy. ■ 400 zł. Bielany Wro- 
cławskie, tei. 311-24-48
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy, umeblowany, po remon
cie, łazienka do dyspozycji, w Grodziszczu, 7 km od Świdni
cy -150 zł/mies. Grodziszcze, tel. 074/850-12-11 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla współlokatorki, kuchnia, łazien
ka, ul.Hubska, cena 250 zł/mies. Wrocław, tel. 367-56-19 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-oSobowy, w mieszkaniu studenc
kim w centrum - 250 zł/os. Wrocław, tel. 071/325-05-54 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla pracującej pani, bez nałogów - 
400 zł. M. Ożarowska, 50-533 Wrocław, ul. Przestrzenna 18/
8
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla niepalących studentów, Wro
cław* Zacisze - 300 zł/mies. od osoby. Wrocław, tel. 071/
348-50-06, 0601/76-37-32
DO WYNAJĘCIA POKÓJ - 340 zł/mies. Wrocław, tel. 0606/
44-12-31
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w mieszkaniu studenckim, 2-ośo- 
bowy, w pobliżu dworca, przy ul. Świstackiego, • 500 zl. Wro
cław, tel. 071/787-83-68,0603/23-48-01 
D0 WYNAJĘCIA POKÓJ dla dwóch osób w mieszkaniu stu
denckim, blisko dworca PKP, z telefonem, miłe towarzystwo, 
cena - 250 zł/osoba. Wrocław, tel. 0602/11-86-75 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1 lub 2-osobowy, - 400 zł. Wro
cław, tel. 071/361-38-27 po godz. 16 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ na lipiec i sierpień, umeblowany, 
kuchnia, w.c. samodzielne, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/
372-52-48
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w centrum Wrocławia, - 300 zł. Wro
cław, tel. 373-46-89
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w Śródmieściu, 1-osobowy, bez 
opłat, - 300 zł. Wrocław, tel. 786-85-25 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, dla pań, kuchnia, ła
zienka, komfortowe warunki, willa, Muchobór Wielki - 250 zł. 
Wrocław, tel. 373-71-34
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 1 lub 2 osób - 300 zł/mies. od ' 
osoby. Wrocław, tel. 071/357-06-32 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla osoby niepalącej, niezależne 
wejście, łazienka, z telefonem, w Śródmieściu - 300 zł/mies.
* opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 0604/26-22-83
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w domku szeregowym, umeblowa
ny, TV, łazienka, kuchnia, balkon, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/
354-15-18
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla pani, od zaraz - 300 zł/mies. 
Wrocław, tel. 071/357-39-76
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 1 osoby - 400 zł/m-c, dla 2 osób 
- 250 zł/m-c, blisko centrum. Wrocław, tel. 071/355-77-57 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, spokojna okolica, do
bry dojazd, dostęp do kuchni, łazienki, osobne wejście - 300 
zł/osoby. Wrocław, teł. 071/357-87-72 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z osobnym wejściem w centrum 
Wrocławia, 2-osobowy - 500 zł, 1-osoba - 300 zł, bez dodat
kowych opłat, z używalnością kuchni. Wrociaw, tel. 071/
322-24-55
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, dla niepalących stu
dentek, w mieszkaniu samodzielnym lub dla małżeństwa, pra
cujących pań, tv kablowa, z telefonem • 250 zł/osoba + liczni
ki. Wrocław, tel. 787-29-55, 0603/22-14-72,0607/82-45-76 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 niepalących studentek, pań 
pracujących, małżeństwa, w samodzielnym mieszkaniu, tv ka
blowa, kuchnia, łazienka, balkon, z telefonem -.250 zł/osoba
♦ opłaty. Wrocław, tel. 0607/82-45-76
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, dla pary. duży, z bal- 
konem, umeblowany, 10 min. do centrum, dostęp do kuchni i 
łazienki - 250 zł/osoba. Wrocław, tel. 353-24-47, 0608/
11-14-23
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla niepalącej pani,'willa osiedle 
Wojszyce - 300 zł/mies. bez dodatkowych opłat. Wrocław, tel.
364-49-53
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla mężczyzny • 250 zł/mies. oraz 
tanie noclegi, tylko dla panów -15 zł/dobę, kwatera prywat
na. Wrocław, tel. 0608/13-16-80 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 kobiet uczącuch się lub pra
cujących, dogodne warunki, b. dobry dojazd do centrum i 
uczelni, korzystanie z kuchni, w.c., łazienki, pełna swoboda, 
spokojna okolica, nowe bloki - 300 zł/mies. od osoby bez in
nych opłat. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w.c., natrysk, osobne wejście, pow. 
ok. 30 m2 • 550 zł/mies. + licznik energii el. Wrocław, tel. 071/
354-30-64
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla pana, kuchnia, łazienka, wc, 
willa, oddzielne wejście, na Krzykach, • 400 zł. Wrocław, tel. 
071/361-40-89
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy na Biskupinie - 300 zII 
m-c. Wrocław, tel. 071/347-65-34 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, duży, w zabudowie sze
regowej, na poddaszu, z kuchnią, łazienką i telefonem - 270 
zł/mies. od osoby, mile widziana osoba znająca w dobrym 
stopniu język angielski. Wrocław, teł. 071/333-72-45 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w mieszkaniu studenckim/dla stu
denta informatyki, na Karłowicach, 500 m od uczelni - 200 zII 
mies. Wrocław, tel. 071/352-90-50 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ kuchnia, łazienka, oddzielne wej
ście - 500 zł/osoba, 600 zł/2 osoby. Wrocław, tel, 071/
325-95-99
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, dla dwóch dziewcząt 
lub pary, w mieszkaniu 3-pokojowym, przy ul. Strzegomskiej. 
Wrocław, tel. 071/354-54-44 po godz. 19,0501/29-48-31 po 
godz. 18
DO WYNAJĘCIA POKÓJ na Krzykach - 300 zł/mies! Wro
cław, tel. 071/782-08-41
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w zamian za opiekę nad 7-letnim 
dzieckiem. Wrocław, tel. 071/321-75-02 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ kuchnia, łazienka, osobne wejście, 
dla samotnej osoby, - 500 zł. Wrocław, tel. 362-87-57 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 20 m2, dla 2-ch lub 3-ch osób, w 
domku jednorodzinnym, oddzielne wejście, kuchnia, łazien
ka, spokojna dzielnica, przy ul. Lotniczej we W-wiu, • 250 zł. 
Wrocław, tel. 071/353-81-96 po godz.17,0605/57-82-62 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z osobnym wejściem, dla.niepalą- 
cych, łazienka, przedpokój, kuchnia, lodówka, możliWość ga
rażowania - 300 zł/mies. Wrocław, tel. 071/346-66-86 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy, blisko Centrum Koro
na, - 300 zł/mies. bez dod. opłat. Wrodaw, tel. 0603/32-88-45 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, blisko Centrum Koro
na , - 500 zł /mies. bez dod. opłat. Wrocław, tel. 0603/32-88-45 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ na Krżykach, duży, 22 m2, z balko
nem, w nowym, dobrze wyposażonym mieszkaniu, telefon, 
lodówka, pralka, prysznic, • 350 zł /os., bez dod, opłat. Wro
cław, tel. 071/782-08-09,0602/60-57-50 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ duży, piękny, dla 2 pań, w centrum 
Wrocławia, od zaraz, cena 400 zł/m-c. Wrocław, tel. 344-81-35 
DO WYNAJĘCIA POŁOWA BLIŹNIAKA ul. Strachocińśka, 5 
pokoi. 125 m2, wysoki standard, umeblowany, taras, 2 balko
ny, ogródek, telefon, CO gazowe, ogrodzony, bez pośredni
ków, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/367-83-84 •
DO WYNAJĘCIA POŁOWA DOMU parter, piętro, 2 łazienki, . 
garaż. 4 pokoje, na Osobowicach, bez pośredników r 2.000 
zl/mies. + opłaty licznikowe, najchętniej dla firmy. Wrocław, 
tel. 071/352-43-66
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA w jednnym budynku, 
osobne wejścia, całość ok. 200 m2, w tym telefon, wodociąg, 
siła, w.c., szatnia, chłodnia, 20 km od Wrocławia, przy drodze
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głównej - 1.000 żł/mies., nadają się na każdą działalność prze
mysłową, dystrybucję, zezwolenie na lokalizację. Bogdaszo- 
wice, tel. 071/789-11-17
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA SKLEPOWE w centrum 
Karpacza, pow. 60 m2 • 1.800 zł/mies. Karpacz, tel. 075/
761-89-54
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA w centrum Legnicy, pow. 
50,30,7,14- i 21 m2, WC i natrysk (kabina), alarmy, żaluzje, 
sieć komputerowa na 14 stanowisk, całe II piętro, samodziel
ne - 20 zł/m2. Legnica, tel. 076/851-29-35 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA w Siechnicy, 15 km od 
centrum Wrocławia, z możliwość powiększenia o poddasze, 
wysokie, woda, WC, siła, telefgn, biuro, blisko PKS, MPK, PKP, 
z przeznaczeniem na produkcję lub magazyn, - 970 zł. Siech
nice k. Wrocławia, tel/071/311-53-22 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA na każdą działalność, w 
Strzelinie, ul. Oławska 19, pow. 30,150,140,400 m2f place, 
parkingi, teren ogrodzony, faktura VAT - 9 zł/m2. Strzelin, tel. 
071/392-10-69,0602/44-78-77 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA różnej wielkości, przy ul. 
Świdnickiej 28, na I, II, III piętrze - od 20 zł/m2. Wrocław, tel.
343-55-17, 372-41-41
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA BIUROWE w centrum 
Wrocławia, dobry dojazd, własny parking, telefony, różne po
wierzchnie - cena od 1.500 zł/mies. Wrocław, tel. 071/
355-88-66 lub, 0501/57-54-12
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA biurowe lub na cichą 
działalność, z mieszkaniem, - 1.700 zł. Wrocław, tel.
351-80-58, 0606/61-85-11
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA BIUROWE od 20 m2 do 
80 m2, Wrocław ul. Krakowska, parking • 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 30 m2, na działalność 
gosp., osiedle Ustronie, - 600 zł. Lubin, tel. 0605/82-77-41 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE warsztatowe, 80 m2, 
woda, siła • 1.000 zł/mies. Mrozów, tel. 071/317-07-38 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE handlowo-usługowe, w 
domu handlowym w centrum Obornik Śl. • 20 zł/m2. Trzebni
ca, tel. 071/387-00-18,0501/25-36-86 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE na działalność gospo
darczą, 60 m2, woda, 360 V, w Wojnowicach - 450 zł/mies. 
Wojnowice, tel. 071/317-70-03,
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE 168 m2, przy obwodni
cy Armii Krajowej, na warsztat samochodowy - 3500 zł/mies., 
oraz 380 m2 na biura, 25 zł/m2, inne propozycje. Wrocław, 
tel. 0603/17-69-83,071/364-26-25 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE 50 mkw, w domku jed
norodzinnym na biuro lub inne propozycje • okolice Centrum 
Korona -1200 zł/m-c. Wrocław, tel. 0600/28-82-79 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE handlowo-biurowe, na 
parterze 70 m2, na 1. piętrze 120 m2, plac ogrodzony 250 
m2, alarm, osobny wjazd, telefon, b. dobra lokalizacja, we Wro
cławiu - 20 zł/m2. Wrocław, tel. 363-40-66 w godz. 10-16,
316-95-02 po godz. 18
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE 80 m2, na Muchoborze 
Wielkim, ogrzewanie, telefon, siła - 900 zł/miesiąc. Wrocław, 
tel. 071/342-44-90
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA HANDLOWO-MAGAZY- 
NOWA w centrum Kłodzka, strefa A, magazyny 160 + 170 
m2, biura 60 m2, plac manewrowy 900 m2, woda, 220 V, 380 
V, wc, telefon, bezpośrednio całość lub część - 6,5 zł/m2. 
Kłodzko, tel. 0608/21-52-45,0604/53-91-70 
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA 27 m2, Wrocław-Krzyki • 
700 zł + liczniki. Wrocław, tel. 071/339-90-26,0603/10-57-84
•  DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA BIUROWA okolice 

.Korony', droga wylotowa na Warszawę, komfortowe, 
różne metraże, siećleleinf. ISDN, klimatyzacja, ochro
na, monitoring, parking strzeżony, prestiżowy budynek, 
bez pośredników. Wrocław, tel. 071/320-71-70 (fax), 
0501/74-46-00,0601/51-96-13 99000001

DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIE magazynowe, w hurtow
ni materiałów budowlanych, przy głównej trasie wylotowej z 
Wrocławia + biuro z telefonem, cena 12 zł/m2. Wrocław, tel.
346-22-95
DO WYNAJĘCIA PUNKT MALEJ GASTRONOMII w miesią
cach letnich - 2.000 zł/mies. Wrocław, tel. 071/785-44-82 
DO WYNAJĘCIA SALKA DO PRÓB zespołów muzycznych, 
z kompl. wyposażeniem firm Yamaha, Hohner, Marshall, Ce- 
lestion, Shure, - 8 zł /godz.. Wrocław, tel. 071/353-07-85,0501/
94-75-27
DO WYNAJĘCIA SILOSY ZBOŻOWE poj. 2200 ton, oraz 
punkt przyjęcia zboża z wagą i laboratorium, - 5.000 zi /mies.. 
Świebodzice, tel. 0601/84-18-05 i  
DO WYNAJĘCIA SKLEP monopolowo-spożywczy, w centrum 
Bielawy, panele, halogeny, okna aluminiowe, zapiecze i ma
gazyn, - 3.000 zł ♦ VAT. Zgorzelec, tel. 075/771-56-45 
DO WYNAJĘCIA SMAŻALNIA RYB wyposażona, na okres 
letni, w ośrodku wypoczynkowym w Rokitkach • 1.000 zł/mies. 
Czernikowice, tel. 076/817-89-12 
DO WYNAJĘCIA STOISKO w centrum handlowym GAJ, - 400 
zł /miesiąc. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
DO WYNAJĘCIA ZAKŁAD produkcja makaronów, z techno
logią i rynkiem zbytu, - 90.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0602/
10-49-45
DO WYNAJĘCIA ZAKŁAD FRYZJERSKI 2 pomieszczenia, 
zaplecze, WC - 1.500 zł/mies. lub sprzedam. Wrocław, tel. 
071/321-09-22, 0501/25-06-33
•  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 zl, 
do neg., BGN, Wrocław, tel.-071/354-34-93 . 99000001

•  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, 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, tel. 
071/317-24-34 /fax, 071/317-59-61, 0603/46-66-09 
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 m2, > 160.000 zł. BN .HOBO", 
Wrocław, tel. 071/343-94-74 99000001

•  DOM w zabudowie bliźniaczej, 240 m2, Brochów; salon 
40 m2,4 pokoje, działka 364 m2, zagospodarowana, -
360.000 zł (do negocjacji). BGN, Wrocław, teL 071/
354-34-93 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. 
071/354-34-9? 99000001

•  DOM w zabudowie bliźniaczej, Nowe Stabłowice, blisko 
J; ul. Kosmonautów, działka 500 m2, zagospodarowana, - 
% 330.000 zł (do negocjacji). BGN, Wrocław, tel. 071/
- 354-34-93 99000001

•  DOM ok.Bjelan.pow. 280 m2. działka 1000m2, nowy - ;
• 430.000 zł, Kamieniec Wrocławski, pow. 200 m2, dział- 
. ka 3600 m2.- 515.000 zł, Żórawina, pow. 200 m2, stan
* surowy otwarty, działka'800 m2: 210.000 zł. DS Nięru- •-

■ chomości, Wrocław, tel. 071/337-11-15, 071/782-84-04 
99000001

•  ■ DOM w zabudowie szeregowej, Ołtaszyn, pow. 280 m2,
stan surowy zadaszony, działka 460 m2 • 390.000 zł, 
połowa willi poniemieckiej, pow. 100 m2,40 m2 miesz
kanie w przyziemiu, działka 450 m2 - 360.000 zł. DS Nie
ruchomości, Wrocław, tel. 071/337-11-15,071/782-84-04 
99000001

•  DOM Gaj, 300 m2 +100 m2 lokal na parterze, taras 80 
m2 - 800.000 zł (do negoqacji), Strzelin, 320 m2, z moż
liwością nadbudowy, można prowadzić działalność ga
stronomiczną - 245.000 zł (do negocjacji), Książe Małe, 
warsztat samochodowy, budynek 100 m2 działka 1440 
m2, cena do uzgodnienia. BN .KORAL", Wrocław, tel. 
071/787-80-42,0603/85-23-88 99000001

DOM WOLNO STOJĄCY 150 m2, nowy, działka 9 a, zadrze
wiona krzewami iglastymi, ogrodzony, wszystkie media, ka
felki, parkiet + wolno stojący garaż, kuchnia letnia, skład opa
łu, trasa Legnica - Prochowice, - 230.000 zł., tel. 076/ 
857-50-88, 0503/79-67-89
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 intemecie pod numerem -A00501 www.autogiel- 
da.com.pl)
DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ osobne wejście, miej
scowość Bierzyn, kierunek Strzelin, 177 m2, do rozbiórki lub 
do kapitalnego remontu, media, szambo, woda, prąd do zro
bienia i podłączenia, - 30.000 zł., tel. 071/316-48-16, 0601/
14-46-60
DOM w Oleśnicy, wszystkie media, - 300.000 zł lub zamienię 
na wieś.., tel. 0602/12-05-73
DOM 200 m2, rozpoczęta budowa sklepu k. Opola, - 260.000 
zl. Dobrzeń Wlk., tel. 077/453-86-80 
DOM wolno stojący, na działce 1.4 ha* garaże, + budynek 
gosp., woda, CO, szambo, 4 pokoje, kuchnia, jadalnia, strych 
do adaptacji, -130.000 zi. Domaniów, tel, 071/302-74-00 
DOM wolno stojący, pow. 100 m2, 4 pokoje, kuchnia, 2 ła
zienki, telefon, CO gazowe, siła, woda, działka 15 a, Marcinko
wice, • 200.000 zł. Domaniów, tel. 071/302-83-30 wieczorem 
DOM jednorodzinny, + zabudowania gosp., działka, atrakcyj
na lokalizacja blisko Wrocławia, - 65.000 z ł. ., gm. Wielgie, 
tel. 071/318-68-51
DOM piętrowy, pow. 133 m2, pomieszczenia gosp., garaż z 
kanałem, działka ogrodowa o pow. 18 a, altanka, położony w 
górach, blisko las, rzeka, na trasie Kudowa Zdrój-Wroclaw, 
dojazd drogą asfaltową, - 145.000 zł. Bardo śl., tel. 074/ 
817-18-53
DOM w zabudowie szeregowej, do wykończenia, blisko góry 
i jeziora, w Bielawie, -170.000 zl. Bielawa, tel. 074/833-30-85

OKULARY SŁONECZNE

DOM 200 m2, w Bielsku - Białej, nadaje się na biuro, do za
mieszkania od zaraz, - 330.000 zł. Bielsko-Biała, tel. 033/
821-52-40, 0603/03-28-56
DOM jednorodzinny, wolno stojący, z garażem + 60 arów dział
ki, nowy, pow. 170 m2, od roku zamieszkany, podpiwniczony,
5 pokoi, kuchnia, 2 łazienki, atrakcyjna lokalizacja, • 200.000 
zł. Brodno, tel. 071/317-46-86 po godz. 19,0603/37-81-15 
DOM w Radoniowie, z cegły, działka 30 arów, woda, prąd, 
siła, telefon, przy trasie Jelenia Góra • Lubań, 20 km za Jele- 
nią Górą, - 23-000 zl. Brzeziniec, gm. Mirsk, tel. 075/781-76-32 
DOM WOLNO STOJĄCY 4-pokoje, piwnica, budynek gosp., 
sad, kawałek ogródka, nowe centralne CO, woda • 60.000 zł. 
Bukowina Bobrzańska, tel. 0607/05-29-45,0609/28-98-01 
DOM JEDNORODZINNY na działce 8 arów lub 75 arów działki 
budowlanej, 3 pokoje, kuchnia z jadalnią, łazienka, balkon, z 
telefonem, piwnica, siła, garaż, zaplecze gosp., sad, przy głów
nej trasie, blisko Wrocławia, kierunek na Oleśnicę, -154.000 
zł. Byków, gm. Długołęka, tel. 071/315-25̂ 13 
DOM do remontu, działka 1250 m2,6 km od Opola, -150.000 
zł. Czernica, tel. 071/318-00-24 po godz. 20 
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 żł. Datyń, tel. 068/371-25-29 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod nu
merem • A00436 www.autogielda.com.pl)
DOM WOLNO STOJĄCY z 1893 r., działka, sad, pięknie po
łożony, w Dębowym Gaju, blisko Lwówka Śl, -150.000 zł. Dę
bowy Gaj 34, gm. Lwówek śląski, tel. 075/784-20-71, 075/ 
767-82-93
DOM w Długołęce, 2-pokoleniowy, 5 pokoi, 2 kuchnie, 2 ga- . 
raże, jadalnia, duży balkon i taras, działka 1000 m2, + zabu
dowania gosp., atrakcyjna lokalizacja, - 310.000 zł. Długołę
ka, tel. 071/315-28-56,071/315-16-28 
DOM na peryferiach Wrocławia, do remontu, działka 4 a, •
120.000 zł. Domasław, tel. 071/31,1-89-37
DOM WIELORODZINNY k. Dzierżoniowa, pow. 390 m2, woda, 
CO + zabudowania gosp., działka 1.03 ha, -130.000 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/831-21-92 po godz. 16 
DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ pow. 180 m2,12-letni, 
dwuspadowy dach, inst. co w miedzi, częściowo, gładkie tyn
ki, działka 9 a, ogrodzona, możliwość działalności, spokojna 
okolica - 195.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0606/27-79-84 
.DOM z zabudowaniami, w tym 2 stodoły, 0.30 ha ziemi, 2 
ogródki i staw, - 80.000 zł. Katarzyna Malicka, Gaworzyce, ul. 
Parkowa 171, woj. legnickie
DOM do remontu, działka 70 a, k. Głuchołaz, - 20.000 zł. Głu
chołazy, tel. 077/439-70-59
DOM WOLNO STOJĄCY 5 pokoi, kuchnia z aneksem, łazien
ka, WC, ogrzewanie gazowe, garaż, działka 5 a + budynek 
gosp., podpiwniczony, - 260.000 zl. Głogów, tel. 076/834-11-42 
DOM PONIEMIECKI do remontu, w Rudawicy, 7 km od Żaga
nia, piękna okolica, lasy, rzeka Kwisa, blisko granicy z Niem
cami, działka o pow. 18 arów, zabudowania gosp. + domek 
letniskowy, - 50.000 zł. Głogów, tel. 0602/31 -59-05 
DOM wolno stojący, wysoki parter 100 m2, w Górze k. Lesz
na, działka 5 arów, + zabudowania gosp. garażowe, c.o. ga- 
zowo-węglowe, wszystkie media, • 160.000 zł. Góra, tel. 065/ 
543-49-84
DOM w zabudowie szeregowej, stan surowy, 200 m2, garaż, 
ogród, 20 km od Wrocławia, w ok. lasy, kąpielisko (kryte), •
10.000 zl, Jelcz-Laskowice, tel. 077/411-56-14,0605/54-47-89 
DOM pow. 150 m2,4 pokoje, kuchnia, łazienka, działka o pow.
1.4 ha, 18 km od Jeleniej Góry, stan dobry, do zamieszkania, 
pilne, - 110.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/30-08-55
DOM WOLNO STOJĄCY w budowie, atrakcyjna lokalizacja, 
Jelenia Góra Cieplice, działka własnościowa 900 m2, projekt 
indywidualny, wyk. fundamenty, piwnice, strop, część parte
ru, wszystkie media, - 120.000 zł lub zamienię na dom na 
wsi. Jelenia Góra, tel. 075/755-03-11 
DOM z nowym warsztatem, 15 km od centrum Wrocławia, 
działka 30 arów, Jeszkowice, gm. Czernica, - 500.000 zł. Jesz- 
kowice, tel. 071/318-04-19
DOM PONIEMIECKI ♦ rozpoczęta budowa nowego domu, 
pow. użytk. 186 m2 (ściany zewn.), materiał na więżbę da
chową, deski, działka o pow. 98 a, ogrodzona, 100 m od lasu, 
w Siemianowie, gm. Borów, 30 km od Wrocławia, - 100.000 
zł. Jodłownik, tel. 074/833-08-30,090/67-21-42 
DOM WOLNO STOJĄCY z wyposażeniem, 3garaże, działka 
o pow. 820 m2, pow. domu 160 m2, do natychmiastowego 
zamieszkania, nadaje się na działalność gospodarczą, -
275.000 zł. Kalisz, tel. 062/762-16-84
DOM pow. 100 m2, w Kamieńcu Wrocławskim, działka 15 
arów,: 270.000 zł. Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-54-65 
DOM w Karpaczu, pow. -120 m2, • 300.000 zł.Karpacz, tel. 
075/761-02-50
DOM w Karpaczu Górnym, z 1982 r., pow. całk. 280 m2, 6 
pokoi, kuchrtia, 2 łazienki, do zamieszkania, dodatkowo par
ter do wykończenia, 2 garaże, działka 500 m2, wszystkie

media, c.o.- gazowe, atrakcyjna lokalizacja, - 370.000 zł. Kar
pacz, tel. 0606/74-57-31,0600/24-93-05.
DOM z grubych bali sosnowych, 8 x 9 m, z balkonem, kon
strukcja do szybkiego montażu, stan surowy, bez stolarki pod
łóg, - 35.000 zł. Kłodzko, tel. 074/873-61-87 
DOM w Jodłowie, pow. 170 m2, działka 9 a, malowniczo poło
żony, - 65.000 zł. Kłodzko, tel. 074/647-37-17,867.-35-38 do 
godz. 15
DOM PONIEMIECKI w Polanicy Zdroju, atrakcyjna lokaliza
cja, pow. 300 m2, działka 5.8Ó0 m2, starodrzew, - 420.000 zł. 
Kłodzko, tel. 074/647-28-11,0603/96-18-66 
DOM wolno stojący, parterowy, pow. 110.m2,1-roczny, + ga
raż i działka 1.300 m2, w Kowalach, przy drodze Praszka-Wie- 
luń, - 235.000 zł. Kowale, tel. 0605/57-20-32 
DOM w Wójtowicach k. Zieleńca, wraz z zabudowaniami go
spodarczymi i działką 45-arową, nadaje się na bazę turystycz
ną, -150.000 zł. Krępice, tel. 071/317-09-03 
DOM 10-letni, pow. całkowita 400 m2, w tym 200 m2 pow. 
mieszkalnej, na działce 25 a, - 300.000 zł. Królikowice, tel. 
071/311-17-61
DOM połowa willi, 100 m2, na działce 11 a, WC, łazienka, 
kuchnia, 3-pokojowe, salon z kominkiem, weranda, telefon, 
CO gazowe nowe, wszystkie media, komfortowo wykończo
ny, ocieplony dom, osobne wejście, lokalizacja w części uzdro
wiskowej, malownicze położenie, - 225.000 zł. Lądek Zdrój, 
tel. 074/814-74-03 po 16
DOM 2-piętrowy, podpiwniczony, garaż na dwa auta, ogród. 
Legnica, tel. 0608/36-84-57,0602/15-17-37 
DOM 110 m2, t  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 
intemecie pod numerem - AG0203 www.autogielda.com.pl) 
DOM w Legnicy, pow. 112 m2, działka własnościowa o pow. 
8.15 a, wszystkie media, c.o. gazowe, taras, ocieplony, zabu
dowa parterowa, okna drewniane + garaż wolno stojący o pow. 
32 m2, -185.000 zł (w rozliczeniu może być mieszkanie). Le
gnica, tel. 076/855-01-06,0603/60-29-87 '
DOM na trasie Krosno Odrzańskie - Lubsko, blisko jezioro i 
lasy, - 50.000 zł. Legnica, tel. 076/724-65-21 
DOM poniemiecki, w Legnicy, działka 11 a, wszystkie przyłą
cza, -180.000 zł. Legnica, tel. 076/862-05-10 
DOM po remoncie częściowym, * duże zabudowania gosp., 
działka 0.34 ha, w Miłkowicach oraz grunt uprawny pow. ok. 
14 ha, razem lub osobno, - 150.000 zł. Legnica, tel. 0606/
99-12-44
DOM nowo wybudowany, w Legnicy, os. Białe Sady, do wy
kończenia, pow. 360 m2, stan surowy, pow. 360 m2, • 220.000 
zł. Legnica, tel. 076/850-15-53,0601/50-97-34 
DOM w Lesznie, wolno stojący, pow. 130 m2, okna PCV, c.o. 
miedziane, piec wiszący, ocieplony, kafle, góra - 3 pokoje, ła
zienka, garderoba, dół - 2 pokoje, kuchnia z aneksem, łazien-

Wrocław, ul. Buforowa 32 
tel. 346-42-36, 346-42-37

ka, piwnice, taras 30 m2, siła, działka 3.26 arów, własnościo
wy • 220.000 zł lub zamienię na inny w Polkowicach, Lubinie. 
Leszno, tel. 065/529-91-26
DOM JEDNORODZINNY wolno stojący, w stanie surowym, 
pow. 110 m2, na działce o pow. 486 m2, wszystkie media, 
Leszno - Gronowo, -105.000 zł. Leszno, tel. 0607/47-92-82 
DOM poniemiecki, do remontu, przy trasie Lubin - Chojnów, 
17 km km od Lubina, duże zabudowania gospodarcze, dział
ka 0.20 ha, możliwość dokupienia gruntu, spokojne miejsce, 
woda, las, nadaje się na stadninę koni, • 39.000 zl. Lubin, tel. 
076/844-64-29
DOM • obiekt mieszkalno-usługowy, biurowy, produkcyjny oraz 
magazyny, łączna pow. 1750 m2, działka 2333 m2, kpi. uzbro
jenie, własne c.o„ cena do negocjacji, • 950.000 zł. Lubin, ul. 
Małomicka 71, tel. 0603/70-83-74 (zdjęcia do tej oferty moż
na zobaczyć w intemecie pod numerem - AG0156 www.auto- 
gielda.com.pl)
DOM w Lubinie, działka 5,45 ara, 8 pokoi, podłogi drewniane, 
posadzki marmurowo-lastrikowe, podwójny garaż, 6 pomiesz
czeń gospodarczych, ogrzewanie gazowe, - 350.000 zł. Lu
bin, tel. 0606/24-56-19 '

Kiełczów  - dom wolno stojący
nowy, pow. 210 m2, działka 1.550 m2 

do niewielkiego wykończenia
335.000 zł OP011190

tel. 343-53-33

WYNAJM DŁUGOLETNI
m ieszkan ie  3-pokojowe 
dw upoziom owe - nowe 

tel. 071/352-83-95, 0-601 89 29 26

DOM nowy, parterowy, 135 m2, w Osieku koło Lubina, stan 
surowy zamknięty, media, działka 10 arów, - 200.000 zł. Lu
bin, tel. 076/846-56-57, 0605/78-53-77 
DOM KAMIENICA w zabudowie szeregowej, w Gryfowie Ś l.,.
6 pokoi, kuchnia, 2 łazienki, 100 m2, • 65.000 zł. Lublin, tel. 
081/857-52-70
DOM wolno stojący, woj. lubuskie, pow. 75 m2, w tym piwni
ca, strych, gaz, woda, siła, zabudowania gosp., działka 900 
m2, w Jasieniu, - 70.000 zł. Lubsko, tel. 068/372-08-45 
DOM JEDNORODZINNY poniemiecki, pow. 300 m2, 2-pię
trowy, zabudowania gosp., w Lubsku, woj. zielonogórskie, -
80.000 zł. Lubsko, tel. 0600/63-11-64
DOM PONIEMIECKI 7 km od Wrocławia, w Lutyni, 480 m2, 
działka 38 a, pomieszczenia gosp., nowe c.o. miedziane, z 
telefonem, szambo, woda, do małego remontu - 150.000 zł. 
Lutynia, tel. 071/396-50-91
DOM PONIEMIECKI mieszkalno - gospodarczy, piętrowy, 200
m2, stodoła 140 m2, z możliwością adaptacji na mieszkanie,
z czerwonej cegły, na wsi, okolice Lwówka śl, - 95.000 zł.
Lwówek Śląski, tel. 075/647-81-20
DOM wolno stojący' piętrowy, pięknie położony nad stawem,
z ogrodem, Rachów-Cegielnia, - 60.000 zł. Malczyce, tel. 071/
317-91-48
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 jąka, pole orne 0.77 ha. - 84.000 zł, Niegosławice 32, 
tel. 0607/81-07-01 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
intemecie pod numerem • AC0196 www.autogielda.com.pl) 
DOM o pow. 650 m2, z wyposażeniem lub bez, działka ładnie 
zagospodarowana, pow. 25 a, wszystkie media, atrakcyjna 
lokalizacja, 60 m nad poziomem rzeki Odry, na skraju lasu, 6 
km od miasta, - 500.000 zł. Nowa Sól, tel. 068/388-34-06 
DOM JEDNORODZINNY w Nowej Soli, wysoki parter, -
135.000 zł. Nowa Sól, tel. 0601/62-28-97 • j
DOM do remontu, działka o pow. 0.70 ha, w pobliżu Głucho
łaz, - 20.000 zł. Nowy Las, gm. Głuchołazy, tel. 077/439J0-59 
DOM. wolno stojący, piętrowy, działka 6.25 ara. 5 pokoi, kuch
nia, 2 przedpokoje,.2 łazienki, ganek, balkon, nowe okna, ga
raż pod budynkim, cały podpiwniczony, zagospodarowany 
ogród, w Nysie woj. opolskie, - 220.000 zi. Nysa, teł. 077/ 
423-38-62
DOM wolno stojący, w Obornikach śl., pow. 200 m2, działka 
5 a, garaż 20 m2, - 330.000 zł i drugi, wolno stojący, pow. 400 
m2, działka 1 ha, mały staw, 23 km do Wrocławia, 2 km do 
Trzebnicy, - 580.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0603/39-48-45 
DOM PONIEMIECKI duży, do częściowego remontu, 42 a 
gruntu rolnego, w Okmianach, - 45.000 zł. Okmiany 67, gm. 
Chojnów
DOM w Oławie, w trakcie remontu, wymienione okna i dach, 
167 m2, działka 2000 m2, pilne - 58.000 zł. Oława, tel. 0605/
94-59-74
DOM PONIEMIECKI piętrowy, działka 0.25 hą * 4 ha gruntu 
rolnego, 2 wejścia, telefony, 2 łazienki, budynek gosp. o wym.
7 x 20 m, 10 km od Oławy, - 125.000 zł. Oława, tel. 071/
301-52-06
DOM w zabudowie szeregowej, w Oławie, 117,40 m£, Ogró

dek 4 ary, kominek, 5 pokoi, w ładnej okolicy, - 250.000 zł. 
Oława, tel. 071/313-80-99
DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ pow. 230 m2, umeblo
wany, wykończony w 97 r., ogrodzony, ogród z .oczkiem wod
nym’ , - 450.000 zł. Opole, tel. 0601/49-71-89 
DOM parter 200 m2, poddasze 200 m2, podpiwniczony, dział
ka 11 a, Osiecznica przy trasie w kier. Zielonej Góry, może 
być na motel, bar, -100.000 zł. Osiecznica, tel. 068/383-86-24, 
0605/36-52-47
DOM pow. 102 m2, do zamieszkania, 3 sypialnie, salon, + 
domek letniskowy, działka 20 a, - 220.000 zł. Osolih, tel. 071/
310-60-10
DOM do remontu, z cegły, pow. użytkowa 56 m2 + budynek 
gosp. z poddaszem, możliwość adaptacji na mieszkania, dział
ka 4.000 m2, w tym 600 m2 grunt budowlany, woda, gaz, z 
telefonem, na wsi, 6 km od Gostynia, w wielkopolskiem, -
68.000 zł. Piechowice, tel. 075/761-12-14 
DOM pow. 150 m2, CO, woda miejska, z telefonem, zabudo
wania gosp., garaż ♦ 1.8 ha sadu + działka budowlana, atrak
cyjna lokalizacja, • 70.000 zł. Pieszyce, tel. 074/836-60-22, 
0604/15-85-95
DOM, typu dworek, stan dobry, pow. 800 m2, w cichej spokoj
nej okolicy, przylegający do zadrzewionego parku, 10 km od 
poi. - zach. granicy Wrocławia, wraz z działką 3-4000 m2, 
dobry dojazd, instalacja wodna, centralne ogrzewanie, kana
lizacja, prąd, - 400.000 zł. Wrocław, tel. 0603/21-47-45 
DOM w budowie, w Borowie, 25 km od Wrocławia, działka 13 
arów, parterowy, stan surowy bez pokrycia, atrakcyjna lokali
zacja, • 80.000 zł lub zamienię na mieszkanie 3-, 4-pokojo- 
we. Piskorzów, tel. 071/373-80-11,0604/82-58-37 - 
DOM PONIEMIECKI * zabudowania gosp., 5 pokoi, 2 x kuch
nia, łazienka, hydrofor, piece, kafelki, drzewka i krzewy owo
cowe, • 450.000 zł. Pokołowiec, gm. Świerzawa, tel. 075/ 
713-57-21
DOM wolno stojący, poniemiecki, 3-pokójowy, kuchnia, łazien
ka, po remoncie, spokojna okolica, - 76.000 zł. Polkowice, 
tel. 076/847-48-21
DOM wysoki parter, 6 pokoi, 2 łazienki, 3 km od Polkowic, • 
170 zł. Polkowice, tel. 076/847-91-59,0600/66-88-96 
DOM + zabudowania gospodarcze, do remontu, ogród, pow. 
19 a, - 25.000 zł. Posadowice, gm. Bierutów, tel. 071/ 
398-98-12

USŁUGI GALWANICZNE

DOM wolno stojący, u podnóża Gór Stołowych, piętrowy, 150 
m2, salon z kominkiem, media, ogród 0.5 ha, - 170.000 zł. 
Radków Kłodzki, tel. 074/871-22-02 
DOM duży, w Radwanicach, 1 km od Wrocławia, może być
2-rodzinny, działka 12a, pow. mieskalna300 m2,-400.000 
zł. Radwanice, tel. 071/311-75-43 
DOM wolno stojący, na działce 10 arów, przy lesie, pow. 220 
m2, piętrowy, 6 pokoi, 3 łazienki, 2 kuchnie, garaż, + zabudo
wania gosp., wszystkie media, ładny ogród, atrakcyjna lokali
zacja, • 230.000 zł. Raszówka, gm. Lubin, tel. 076/844-81-05 
DOM WOLNO STOJĄCY z 1974 r., piętrowy, z płaskim da
chem, rejon Rawicza, 160 m2, + zabudowania gosp., działka 
7500 m2, wodociąg, prąd, szambo, telefon, -130.000 zł. Ra
wicz, tel. 065/546-32-14,0603/77-50-08 
DOM wolno stojący, po remoncie kapitalnym, pow. 110 m2 + 
działka 3200 m2, otoczony lasem, w Rojowie, przy trasie Ko
byla Góra-Wrocław, -115.000 zi. Rojów, gm. Ostrzeszów, tel. 
062/730-21-93
DOM PONIEMIECKI duży, 2-piętrowy, woda, CO, z telefonem
♦ zabudowania gosp., 14 ha gruntu rolnego w jednym rozło
gu, atrakcyjna lokalizacja w Górach Kamiennych, 5 km do 
przejścia granicznego w Golińsku, na pensjonat lub agrotu
rystyczne gospodarstwo, • 100.000 zł. Różana, gm. Miero
szów, |el. 074/845-83-31
DOM pow. 200 m2, na uzbrojonej działce, w Rychtalu, stan 
surowy, - 80.000 zł. Rychtal, tel. 062/781-60-06 ■
DOM PONIEMIECKI ze służebnością, działka, 10 km od Wro
cławia, spokojna okolica, blisko las, szkoła, ośrodek zdrowia,
-100.000 zł. Siedlec, gm. Długołęka, tel. 071/398-77-71 .' 
DOM newy, 5 km od Lubina, 140 m2, działka 16 a, oczko wod
ne, w rozliczeniu może być mieszkanie w Lubinie, 50-60 m2,
• 170.000 zl. Składowice, tel. 0600/52-49-58
DOM poniemiecki, 95 m2, budynek gospodarczy, działka rol
na 0.3 ha, woda, siła, telefon, 60 km od Wrocławia, - 40.000 
zł. Słup 24, gm. Wiński, woj. wrocławskie, tel. 071/373-74-02 
DOM nowy, zabudowania gospodarcze, działka 8 ha, w Smar-. 
chowicach k. Namysłowa, - 350.000 zł. Smarchowice Śl., tel. 
077/410-40-83
DOM w miejscowości Drenno k. Wisły i Ustronia, pow. 320 
m2, do wykończenia, działka 12 m2, atrakcyjna lokalizacja, -
200.000 zł. Sosnowiec, tel. 032/263-52-19
DOM PONIEMIECKI w zabudowie bliźniaczej, pow. około 160 
m2,-pokryty blachodachówką, okna dachowe, okna szczyto
we do remontu, w Szczepanowie, gm. Środa Śląska, - 48.000 
zł. Szczepanów, woj. wrocławskie, tel. 0603/89-48-39 
DOM WOLNO STOJĄCY, Szczodre, nowe osiedle, pow. 170/ 
220 m2, parter: kuchnio-jadalnia, pokój, łazienka, piętro: 2 sy
pialnie, salon, łazienka, garderoba, góra do niewielkiego wy
kończenia, działka skrajna 700 m2, atrakcyjna lokalizacja, -
330.000 zł. Szczodre, tel. 071/399-85-44,0600/81-44-29 
DOM 180 m2, piętrowy, do.zamieszkania, okolice Polanicy 
Zdroju, wszystkie media, pow. 10 a, cisza, ładna okolica, •
250.000 zł lub zamienię na mieszkanie w Bydgoszczy. Szczyt
na, tel. 074/868-44-77
DOM o pow. 80 m2, wysoki parter, na działce 9 arów, 4 km od 
Wrocławia, -160.000 zł. Szewce, tel. 071/310-71-58 
DOM w Szklarskiej Porębie, - 200.000 zł. Szklarska Poręba, 
tel. 0601/84-48-90,075/755-34-26 
DOM wolno stojący, pow. 250 m2, w Szprotawie, ładna willo
wa dzielnica, blisko rzeka, las, - 800.000 zł (w rozliczeniu może 
być mieszkanie w Żarach). Szprotawa, tel. 068/376-28-49 
DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ 69,2 m2, 4a działka 
koło domu, telefon, c.o., piwnica, możliwość rozbudowy, oko
lice Środy śląskiej, - 75.000 zł. Środa Śląska, tel. 0607/
56-81-11
DOM w zabudowie szeregowej, środkowy, częściowo do wy
kończenia, pow. całk. 220 m2 w tym garaż, księga wieczysta,
- 150.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-19-37

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
“ Wrocławianka “

53-413 Wrocław, ul. Gw iaździsta 61 
tel. 361 22 56
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DOM WOLNO STOJĄCY
Biskupin, 200/460 m2, garaż « 
i piwnice, cena 510.000 zł 5 

tel. 071/348-28-96,0-608 312 232 §

DOM pow. 205 m2, działka 1260 m2, budynek gósp., zadba
ny, ogród, graniczący z Ksiąźańskim Parkiem Krajobrazowym, 
bez pośredników, • 350.000 zł. Świebodzice, tel. 074/
854-31-60 wieczorem, 0606/48-36-64 
DOM wolno stojący, typu .dworek”, pow. całk. 500 m2, pow. 
użytkowa 320 m2, z budynkiem gospodarcźym o pow. 100 
m2,2 garaże i działka 26 a, w trakcie remontu, - 200.000 zł. 
Świebodzin, lei. 068/381-22-43,068/381-22-45 
DOM JEDNORODZINNY w Twardogórze, wolno stojący, 2 ga
raże, pomieszczenia warsztatowe o pow. 80 m2, taras 50 m2, 
media, działka 489 m2, - 300.000 zł. Twardogóra, tel. 071/
315-89-55
DOM WOLNO STOJĄCY w atrakcyjnej dzielnicy Wałbrzycha, 
z garażem i ładnym ogrodem, nowe ogrzewanie gazowe, kon
wektorowe, -160.000 zł bez pośredników. Wałbrzych, tel. 074/ 
842-52-29
DOM JEDNORODZINNY poniemiecki, 4 pokoje, kuchnia, ja
dalnia, 2 łazienki, podpiwniczony, pow. użytk. ok. 100 m2, na , 
ogrodzonej działce o pow. 1200 m2, nowa inst. elektr., CO i 
wodna w miedzi, -150.000 zł. Wałbrzych, tel: 074/843-45-02, 
0602/35-23-51
DOM 200 m2 + zabudowania gosp. 700 m2, działka 1.04 ha,
- 75.000 zł. Wąsosz, tel. 065/543-39-86 
DOM WOLNO STOJĄCY 10-letni, 170 m2, działka 11 a ♦ dru
ga 1 ha • 220.000 zł lub zamienię na 2 mieszkania. 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*
DOM 30 km od Wrocławia, 100 m2, działka 2000 m2, + zabu
dowania gosp., po remoncie, - 89.000 zł lub zamienię na 
mieszkanie ♦ dopłata. Wrocław, tel. 0503/70-30-81 ? ^
DOM całoroczny na Mazurach, na szlaku WJM, pow. 250 m2, 
na działce 8 a, nowy, komfortowy (hangar, sauna, jaccuzi, bi
lard), - 500.000 zł. Wrocław, tel. 071/311-74-56,0600/39-76-23 
DOM w zabudowie szeregowej, Klecina, pow. 300 m2, -
450.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-31:50,0501/43-40-21 
DOM w Karpaczu, stan surowy zamknięty, pów. 350 m2, te
ren 650 m2, - 200.000 zł. Wrocław, tel. 0603/91-72-49 
DOM nowy, w Świeradowie Zdroju, -180.000 zł i na Strachó- 
cinie, - 380.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-75-58
DOM typ .dworek”, 200 m2, na działce 12 arów, 10 km od 
centrum Wrocławia, ładnie wyposażony, - 550.000 zł. Wro
cław, tel. 0603/69-03-91
DOM ♦ budynek gosp., działka 900 m2, Kuźnica Trzcińska 15 
km od Kępna, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 071/367-08-22,
336-66-50
DOM 185 m2, stan surowy otwarty, 5 km od Wrocławia, dział
ka 1.000 m2, wszystkie media, -170.000 zł. Wrocław, tel. 0605/
61-97-88
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 dwurodzinny, 160 m2, działka 814 m2, idealny na biuro,
5 km od centrum, - 500.000 zl. Wrocław, tel. 354-48-09 
DOM w zabudowie bliźniaczej, Wrocław - Stabłowice, pow. 
120 m2, całkowita 220 m2, - 250.000 zł. Wrocław, tel. 0601/
75-21-06
DOM wolno stojący, 220 m2, działka 800 m2, podpiwniczony, 
garaż, III piętro do wykończenia, media, siła, fundamenty pod 
budynek gosp., 12 km od centrum Wrocławia, - 220.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/788-21-34
DOM wolno stojący, w Biestrzykowie, 248 m2 + strych 46 m2, 
stan surowy otwarty, woda, prąd, garaż na 2 samochody, dział
ka 1139 m2, ogrodzona, - 230.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
352-35-28 po godz. 20 .
DOM JEDNORODZINNY w Laszczynie, 2 km od Rawie*-, 
pilne, - 30.000 zl. Wrodaw, lei. 071/345-82-63,0603/29-98®* 
DOM na obrzeżach Wrocławia, pow. 400 m2,12-pokoi, 3 ła
zienki, sauna, CO gazowe, z telefonem, działka pow. 800 m2, 
może być dla firmy - 750.000 zl. Wrocław, tel. 071/343-36-28 
po godz.20,0602/23-66-05
DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ na Źemikach, z możli
wością zamieszkania dwóch rodzin, działka 327 m2, pow. 
użytk. 246 m2, parter - salon z kominkiem, sypialnia, kuch
nia, łazienka, kotłownia, garaż, piętro • salon z kominkiem, 
kuchnia, łazienka, balkon, poddasze - salon, 2 sypialnie, -
460.000 zł. Wrocław, tel. 0605/60-21-10 .
DOM pow. 56 m2,3 pokoje, łazienka, kuchnia, strych, piwni
ca, woda, gaz, prąd, warsztat sam, 50 m2, działka 1.000 m2, 
peryferie Wrocławia, -190.000 zł. Wrocław, tel. 0502/45-11-36 
DOM na Stabłowicach, przy ul. Śnieżnej, pow. 200 m2, komi
nek, sauna, - 280.000 zł. Wrocław, tel. 0606/75-25-96 
DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ w Wieruszowie, pow. 
użytk. 220 m2 ♦ 100 m2 poddasza, wszystkie media, działka 
470 m2, spokojna, zalesiona okolica, na trasie nr 8, - 210.000 
zł. Wrocław, tel. 071/321:76-02, 071/346-61-65.
DOM jednorodzinny, wolno stojący, po remoncie, działka 22 
ara, pod budowę, - 350.000 zł. Wrocław, tel. 346-65-86 
DOM w zabudowie szeregowej, 3-kondygnacyjny, pow. 180 
m2, we Wrocławiu, na Karłowicach, - 350.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/352-85-66
DOM jednorodzinny, wolno stojący, Wrocław Sołtysowice, po- 
niemiećki.w rozbudowie, pow. ok. 187 m2, działka 1516 m2, 
ogrzewanie gazowe, garaż, cena równowartość 180.000 DEM. 
Wrocław, tel. 071/368-17-19
DOM w zabudowie szeregowej, okolice Tyńca Małego, pow! 
200 m2, wykończony w 90%, - 320.000 zl. Wrocław, tel. 071/
361-68-43
DOM wolno stojący, 230 m2, na działce 915 m2, prąd, woda, 
stan surowy zamknięty - 230.000 zł lub zamienię na mieszka
nie w zachodniej części Wrocławia, 3-pokojowe, z możliwo
ścią dopłaty. Wrocław, tel. 071/396-35-09 *5
DOM PONIEMIECKI pow. 100 m2, działka o pow. 1300 m2, 
garaż, budynek gospodarczy, na Praczach Odrzańskich, -
260.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-28-39,0603/40-96-42 
DOM WOLNO STOJĄCY nowy, pow. 200 m2, wykończony, 
ładna architetkura, 500 m od granicy ż Wrocławiem, komfor
towy, do zamieszkania, działka o pow. 1.600 m2, - 399.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/78-02-04
DOM WOLNO STOJĄCY 2 km od Ząbkowic Śl., 5 pokoi, kuch
nia, łazienka, c.o., telefon, pomieszczenie gospodarcze, bio
logiczna oczyszczalnia ścieków, działka siedliskowa 18 arów, 
w tym 5 arów pod budowę, możliwość prowadzenia działal
ności gospodarczej, • 88.000 zł lub zamienię na mieszkanie
2-pokojowe w Ząbkowicach Śl. Ząbkowice Śl., tel. 074/
815-32-70 po godz. 20,815-32-04 
DOM WOLNO STOJĄCY 2 km od Ząbkowic Śląskich, 5 po
koi, kuchnia, łazienka, WC, telefon, pomieszczenie gospodar
cze, biologiczna, przydomowa oczyszczalnia ścieków ♦ 18 a 
działki siedliskowej, w tym 5 a pod budowę, możliwość pro
wadzenia działalności gospodarczej - 88.000 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/815-32-70,074/815-32-04 
DOM w Jędrzychowicach, zabudowania gospodarcze + dział
ka, -150.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-56-4^
DOM jednorodzinny + zabudowania gospodarcze i 1:15 ha 
pola, pó częściowym remoncie, • 52.000 zł. Żarów, tel. 0600/
65-08-60, woj. wałbrzyskie
DOM LETNISKOWY o pow. 150 m2, w Jodłowie, ńati Jezio
rem Tarnowskim, - 120.000 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-51-20 
DOM LETNISKOWY 120 m2, działka 21 a, nad jeziorem Wife 
leńskim, - 150.000 zł. Wrocław, tel. 071/330-06-62 V  
DOM LETNISKOWY murowany, podpiwniczony, z podda
szem, 62.5 m2, pomieszczenie gosp. (prąd, pompa), działka
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DZIAŁKI 
BUDOWLANE

370,0)2. zagosp. rekreacyjnie, przy ul. Torufekięj (POD)* - 
^6.500 zł. Wrocław, tel. 324-^7-87.0600/35-33-87 
7W DOM NA WSI3 pokoje, działka 9 arów, * pięknych ok. 

Milicza,'- 30.000 zł. BN .TYMOCZKO", Milicz, tel. 071/- 
. 383-08-66 99000001'

DOM NA WSI poniemiecki, do remontu, działka budowlana 
pow. 17 arów, działka rolna pow. 50 arów, - 55.000 zł. Brzeg 
Dolny, tel. 071/319-94-89
DOM NA WSI PONIEMIECKI piętrowy, 8 pokoi, c.o., telefon, 
ogród, + zabudowania gosp., 50 km od Wrocławia, możliwość 
dokupienia ziemi, - 90.000 zł. Budziszów Wielki, tel. 076/ 
857-45-50
DOM NA WSI 7 pokoi, 300 m2, stodoła i garaże, 500 m2, sad, 
woda, siła, 30 km od Wrocławia, - 70.000 zł. Bukówek, tel. 
071/317-14-51 •
DOM NA WS1120 m2, 5 pokoi, kuchnia, budynki gospodar
cze, 150 m2, działka 0.48 ha, teren płaski, prąd, woda, tele
fon, nadaje się na każdą działalność, - 70.000 zł. Czerna, gm. 
Nowogrodziec, tel. 0607/12-79-14, woj. jeleniogórskie 
DOM NA WSI lub w mieście, mały, wolno stojący, przyjmę 
bezpłatnie lub kupię na raty. Głogów, tel. 0503/89-61-80 
DOM NA WSI w miejscowości Gola Dzierżoniowska, 40 km ' 
od Wrocławia, przy trasie Wrocław-Kudowa Zdrój, piętrowy,
5 pokoi, kuchnia; łazienka, CO, telefon, duży garaż 40 m2, 
taras nad garażem, da zamieszkania od zaraz, • 70.000 zł. 
Gola Dzierżoniowska, gm. Niemcza, tel. 074/830-27-39,0608/
14-08-18
DOM NA WSI z zabudowaniami gospodarczymi, działka 0.16 
ha, położony w zacisznym miejscu, z dala od drogi, w okolicy 
Nysy, -15.500 zł. Korfantów, woj. opolskie, tel. 0600/52-44-80 
DOM NA WSI z wszelkimi mediami, 6 km od Lubina, do za
mieszkania od zaraz, • 160.000 zł. Kożlice, gm. Rudna, tel. 
065/549-32-93
DOM NA WSI (1/3 domku) + zabudowania’ gospodarcze -
40.000 zł. Międzyrzecz, tel. 095/741-32-35 
DOM NA WSI duży, 7 pokoi, kuchnia, łazienka, salon, c.o. 
węglowe, woda z wodociągu, nowe okna, + budynek gosp., 
działka 0.25 ha + 0.28 ha, - 98.000 zł. Mirsk, tel. 0608/49-69-36 
DOM NA WSI WOLNO STOJĄCY Mokronos Dolny 1a, pow. 
mieszk. 200 m2, działka 9 a, 2 km za Oporowem, - 200.000 
zł. Mokronos Dolny, woj. wrocławskie, tel. 0603/12-54-20 
DOM NA WS11/3 całości, 20 km od W-wia, 60 m2,2 pokoje,

, Jjuchnia, przedpokój, łazienka, CO gazowe miedz., telefon, 
JJ^ambo. siła, piwnica, garaż, zabudów, gospod., ogród 0,07 

ha pod budynkami, - 60.000 zł. Nieciszów, tel. 071/399-04-19 
DOM NA WSI JEDNORODZINNY o pow.'270 m2, piętrowy, 
wszystkie media, parkiety. c.o. gazowe, kanalizacja, płaski 
dach, • 155.000 zł. Nowa Sól, tel. 0608/66-75-53 
DOM NA WSI PONIEMIECKI 3 km od autostrady, 6 pokoi, 2 
łazienki, kuchnia, CO, woda, działka 40 a, - 65.000 zł. Osetni- 
ca, gm. Chojnów, tel. 076/722-17-45 
DOM NA WSI działka 17 a, spokojna okolica, - 22.000 zł. Oset- 
no, gm. Góra, tel. 065/544-44-48 
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 w miejscowości Przecław k. Szprotawy, 4 po
koje, kuchnia, łazienka, WC, CO, budynki gosp., garaż, dział
ka 30 a, ogród 50 a, 30 km od Polkowic, • 85.000 zł. Przecław 
k. Szprotawy, tel. 0602/63-23-56 
DOM NA WSI 30 km od Wrocławia w kierunku na Oborniki 
Śl., pow. 196 m2, działka 8 arów, 6 dużych pokoi, 6 małych 
pokoi, do remontu, • 50.000 zł. Radecz, tel. 071/389-17-48 
DOM NA WSI parterowy, przedwojenny, wolno stojący, w okol. 
Rawicza, pow. 75 m2 + zabudowania gospodarcze do mo
dernizacji, działka 7.500 m2, - 43.000 zł. Rawicz, tel. 065/ 
546-32-14, 0603/77-50-08
DOM NA WSI Lipniki, 120 m2 użytkowych, do remontu wnę
trza, 2 budynki gospodarcze, działka 16 a, cicha okolica,-10 
km do Jeziora Otmóchowskiego - 31.000. Stoszowice, tel. 
0603/24-77-72, 074/818-11 -38 
DOM NA WSI działka pow. 0,39 a, woda, siła, kanalizacja; do 
zamieszkania, możliwość prowadzenia sklepu, - 35.000 zł. 
Strupice, woj. legnickie, tel. 0605/82-35-44 ~
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 f
392-14-09
DOM NA WSI w zabudowie szeregowej + sklep, w centrum 
śa^cadowa Zdroju, -180.000 zł.Henryk Tomaszewski, Świe- 
r«Sw Zdrój, ul. Sienkiewicza 12C 
DOM NA WSI piętrowy, w okolicy Wołowa, pow. 500 m2, po 
remoncie, sad, zabudowania gospodarcze, z możliwością 
przekształcenia, - 280.000 zł. Wołów, tel. 071/389*07-79 
DOM NA WSI w woj. lubuskim, po remoncie, na działce 80 a, 
nowe zabudowania gospodarcze ok. 300 m2, staw, sad, łąka,
- 70.000 zł. Wrocław, tel. 071/311-74-56, 0600/39-76-23 
DOM NA WSI w Jaciążku, powiat Maków Mazowiecki, 90 km 
od Warszawy, działka 16 arów, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 071/
787-45-96
DOM NA WSI podpiwniczony, pluski mur, 8 pokoi, 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 PONIEMIECKI ok. Trzebnicy, pow. mieszkalna 
100 m2 + garaż (podwójny), ogrzewany, siła, II taryfa, działka 
700 m2, uzbrojona, ogrodzona, - 135.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/51-71-98
DOM NA WSI po remoncie, 4-pokoje, kuchnia, łazienka, WC; 
CO, budynki gospodarcze, garaż, na działce 30 a + ogród 5Q 
a, Przecław 121, koło Szprotawy, 30 km od Polkowic - 85.000 
zł. Wrocław, tel. 0602/63-22-56 
DOM NA WSI w miejscowości Radków, woj. świętokrzyskie, 
pow. 100 m2, stolarka do remontu, działka 1.000 m2, piękna 
i zdrowa okolica, - 37.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-78-28 
DOM NA WSI jednorodzinny, 20 km od Wrocławia, 140 m2, 
blisko lasu i jeziora, piętrowy, podpiwniczony, na działce 16 
arów, całość ogrodzona, od zaraz, - 230.000 zł. Wrocław, tel. 
071/781-92̂ 61
DOM NA WS1150 m2, duże zabudowania gosp., sad, lasek, 
baUunkcjonujący, z parkingiem, przy trasie głównej, 20 km 
OTĘ&ocławia, na działce 1,8 ha, - 220.000 zł lub zamienię na 
mieszkanie albo inne. Wrocław, tel. 0607/11*84-32 
DOM NA WSI z cegły, atrakcyjna lokalizacja, 3 pokoje, ła
zienka, spiżarnia, działka 70 arów, woda, prąd, telefon, 65 
km od Wrocławia, okolice Kobyłej Góry, - 59.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/789-62-75 po godz. 18 
DOM NA WSI 70 km od Wrocławia, 3 pokoje, grunt 45 arów, 
piece, do remontu, - 60.000 zł. Wrocław, tel. 0603/37-56-71 
DOM NA WSI poniemiecki, do kapitalnego remontu, działka 
1 ha, gm. Ząbkowice Śl, - 30.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/815-48-71,0609/28-43-66 
DOM NA WSI PONIEMIECKI działka 0.97 ha, we wsi Morzę- 
cin, k. Źmigradu, siła, woda, szambo, ♦ budynek gosp., las 
(200 m), - 37.000 zł. Żmigród, tel. 071/385-61-90
•  DOM W BUDOWIE, stan surowy zadaszony, działka 5.85 

ara, Radwanice k. Głogowa - 62.000 zł, rozpoczęta bu
dowa (piwnica, parter, piętro), w zabudowie szeregowej, 
na działce ok. 4 a, Polkowice - 97.000 zł lub zamienię na 
mieszkanie w Polkowicach. BN »AS“, Polkowice, tel. 076/ 
84746-20 (fax), 0601/40-13-75 99000001 /

•  DOM W BUDOWIE, Leśnica, pow. 200 m2, działka 
1500m2 - 299.000 zł. Stabłowice, .bliźniak', 320/460, 
stan surowy zamknięty, wysokiej jakości materiały bu
dowlane, pięknie położony - 275.000 zł, ok. Trzebnicy - 
Malczów, pow. 100 m2. działka 1300 m2, * 119.000 zł. 
DS Nieruchomości, Wrocław, tel. 071/337-11-15, 071/
782-84-04 99000001

DOM W BUDOWIE, rozpoczęty, z lokalem handlowym, dział- 
kajPO m2, w nowej dzielnicy Bogatyni, 500 m od granicy, • 
2^900 zł. Bogatynia, tel. 0605/94-66-56 
DOM W BUDOWIE, stan surowy otwarty, działka 500 m2, 
wszystkie przyłącza w budynku, Wrocław-Strachocin, •

15.0.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-65-74 po godz. 20 lub,0602/.
10-30-95 ‘ . ..
DOM W BUDOWIE, duży, wielorodzinny, zadaszony, w sta
nie surowym, działka 640 m2, niezależne kondygnacje, atrak
cyjne położenie, Krzyki • Klecina, nadaje się na biura, inną̂  
działalność, - 250.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-91-70 
DOM W BUDOWIE, wolno stojący, stan surowy zamknięty, 
częściowo wykończony, pow. użytkowa 162 m2, z materia
łów ceramicznych, kryty-dachówką, pow. działki 900 (n2, Wro
cław Wilczyce, - 260.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-21-76 
DOM W BUDOWIE, w zabudowie szeregowej, stan surowy 
otwarty, zadaszony, 314 m2, działka 730 m2, woda, prąd, las,
-120.000 zł. Wrocław, tel. 071/333-94-20,0503/66-64-24 
DOM W BUDOWIE, w Słgwie, 20 km od Zielonej Góry, stan 
surowy otwarty, zabudowa szeregowa, z cegły klinkierowej, 
100 m od wody, blisko park, - 55.000 zl. Zgorzelec, tel.-075/.
775-89-31 po godz. 20,0609/64-38-78 
DOM W BUDOWIE, stan surowy zamknięty, atrakcyjna loka
lizacja, działka 6.5 a, wykupione na własność, w Szprotawie,
- 80.000 zł. Żagań, teL 068/377-25̂ 75
DOM W BUDOWIE, wolno stojący, w Kamieńcu Wrocł., pow.- 
użytk. 180 m2, stan surowy zamknięty, instalacja elektr? i 
wod-kan. wykonana z dobrych materiałów, z telefonem, ga
raż, działka 800 m2, - 395.000 zł. Wrocław, tel. 344-25-78, 
0601/50-67-21 ,
DOM W BUDOWIE, w zabudowie bliźniaczej, w Trzebnicy, 
pow. 250 m2, stan surowy zamknięty, - 240.000 żł. Trzebnica, 
tel. 0502/27-57-53
DOM W BUDOWIE, W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ skraj
ny, w Wałbrzychu przy ul. dr Orłowicza, indywidualny projekt, 
pozwolenie na budowę, wszystkie przyłącza, ulga. budowla
na, - 59.000 zl. Wrocław, tel. 0601/87-27-93 ..
DOM W BUDOWIE, w Bolesławcu, na os. Kwiatowym, parte
rowy, z poddaszem użytkowym, stan surowy, - 98.000 zł. Bo
lesławiec, tel. 076/877-31-36
DOM W BUDOWIE, na przedmieściu Krosna Odrzańskiego,
- 43.000 zł. Marcinowice, gm. Krosno Odrzańskie, tel. 0602/
29-00-47
DOM W BUDOWIE, typ W-119, stan surowy zamknięty, dział
ka 9 arów, w miejscowości Wilkówek k. Głogowa. Jastrzębie 
Zdrój, tel. 032/471-92-84,0604/35-94-75 
DOM W BUDOWIE, w Szewcach, działka 10 arów, dokumen
tacja, uzbrojona, - 119.000 zł. Wrocław, tel. 373-45-35 wie
czorem, 0501/47-24-08
DOM W BUDOWIE, stan surowy, pow. 230 m2, poroterm, da
chówka, Kraków-Wieliczka, - 300.000 zł. Kraków, tel. 0602/
71-38-58
DOM W BUDOWIE, stan surowy, działka 13.5 arów, w Rzecz
ce, gm. Walim, - 60.000 zł. Katowice, tel. 032/254-07-46 
DOM W BUDOWIE, do wykończenia, jednorodzinny, 117.5 
m2/216 m2, 5 pokoi, 2 łazienki, kuchnia, co, woda, garaż z 
kanałem, działka 6 a, materiały budowlane, osiedle w Legni
cy, - 125.000 zł. Legnica, tel. 076/862-83-23 
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, 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, w Jordanowie śl., stan surowy, bez po
krycia dachowego, działka 7,3 ara, woda, prąd, piękna okoli
ca, -105.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-61-50 
DOM W BUDOWIE, JEDNORODZINNY 140 m2. stan suro
wy zamknięty, parterowy, z mieszkalnym poddaszem, okna, 
drzwi, inst. elektr., wodna, kanalizacyjna, działka 20 a, ładna, 
zadrzewiona, blisko Wrocławia, • 215.000 zł. Nadolice, tel. 
071/318-97-63 rano
DOM W BUDOWIE, stan surowy zamknięty, I etap, 80 m2, 
działka 1350 m2, w Pławnej, kierunek Strzelin, 25 km od 
W-wia, - 60.000 zł. Pławna, tel. 0602/25-27-11 
DOM W BUDOWIE, Radzyń, k. Sławy, 120 m2, garaż, dział
ka 3.6 a, dachówka, okna PCV, nad jeziorem, stan surowy 
zamknięty, -130.000 zł. Radzyń, tel. 068/356-60-90 po 17 
DOM W BUDOWIE, stan surowy zadaszony, parterowy, na 
działce 4.500 m2, ogrodzona, prąd, 3 km od Trzebnicy, -
120.000 zł. Trzebnica, tel. 071/387-09-78 
DOM W BUDOWIE, stan surowy, działka 700 m2, otoczona 
lasem, trasa Kobyla Góra-Wrocław, w Rojowie. - 65.000 zł. 
Rojów, gm. Ostrzeszów, tel. 062/730-21-93 
DOM W BUDOWIE, z piwnicą + materiał na dalszą budowę, 
na atrakcyjnej działce o pow. 3065 m2, w Osolinie. Projekt 
indywidualny, wszystkie media doprowadzone do domu, bez 
pośredników, - 205.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-26-75,071/
346-26-89
DOM W BUDOWIE do wykończenia wnętrze, w Prochowi
cach, - 295.000 zł. Lubin, tel. 076/844-68-13 
DOM W BUDOWIE na wsi, stan surowy, dach kryty dachów
ką, 2 garaże, o pow. 280 m2, działka o pow. 7 a, w Ścinawie,
• 165.000 zł. Ścinawa, tel. 076/843-62-31 
DOM W BUDOWIE wolno stojący, parterowy, stan surowy 
otwarty (zadaszony), przykryty dachówką, ścianki działowe, 
woda doprowadzona do budynku, działka 1000 m2, uzbrojo
na,bezpośrednio przy drodze asfaltowej, 6 km od Wrocławia 
w kier. Obornik śl, - 170.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-13-86 
DOMEK DREWNIANY pow. 15 m2, z przeznaczeniem na al
tankę lub biuro, - 5.000 zł. Mysłów, tel. 075/741-23-11 
DOMEK KEMPINGOWY działki, atrakcyjna lokalizacja, Po- 
krzywna; na terenie parku krajobrazowego, - 35.000 zł. Głu
chołazy, tel. 077/439-75-62. 077/439-75-64 
DOMEK LETNISKOWY w Boszkowie, 25 m2. wc, kuchnia, 
nad jeziorem, - 30.000 zł. Boszkowo, tel. 0601/54-26-92, woj. 
leszczyńskie
DOMEK LETNISKOWY drewniano-płytowy, podpiwniczony, 
w Lginiu, 250 m od jeziora; 2 sypialnie, salon, kuchnia, taras, 
prąd, woda, kanalizacja, WC, z wyposażeniem, - 16.000 zł. 
Głogów, tel. 0601/94-63-62,076/833-84-75 
DOMEK LETNISKOWY 45 arów, działka blisko lasu i rzeki, 
możliwość wykopania stawu, okolice Góry Śl, - 25.000 zł.' 
Góra, tel. 0605/20-02-25
DOMEK LETNISKOWY w Michorzynie koło Kępna, pow. 86 
m2, - 80.000 zł. Kępno, tel. 0603/85-98-11 
DOMEK LETNISKOWY w Dębcu Nowym, 24 km od Leszna, 
nad jeziorem, wolno stojący, działka 400 m2, - 80-000 zł. Lesz
no, tel. 0607/64-13-45
DOMEK LETNISKOWY w miejscowości Lgiń k. Wschowej, 
własny grunt, woda, energia, kanalizacja, szambo, jezioro 100 
m.b. (typ .zakopianka"), - 25.000 zł. Lubint tel. 0606/4740-15 
DOMEK LETNISKOWY nad Jeziorem Głębokim k. Między
rzecza. 6-osobowy, z pełnym^yposażeniem. - 52.000 zł lub- 
wydzierżawię. Międzyrzecz, tel. 095/741-20-79, 0601/ 
72̂ 08r57,
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 w Wieleniu, nad jeziorem, 30 km od 
Leszna, działka 4.65' arów, wszystkie media, kanalizacja, 
kuchnia, łazienka, 2 sypialnie, pełne wyposażenie elektrycz
ne, woda blisko lasu, jeziora, spokójrciekawa lokalizacja, ja
dalnie, z wyposażeniem, domek typu .BRDA", - 86,000 zł. 
Wieleń (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie 
pod numerem - AK0221 www.autogieldaxom.pl)

SPRZEDAM DOM LETNISKOWY
ze sklepem w Ostoninie k. Wielenia, 

działka 16 arów, z bezpośrednim § 
dostępem do jeziora - 240.000 zł. ^
TEL. 0-605 82 85 71 S

DOMKI LETNISKOWE
 A L T A N Y - - - - -
ARCHITEKTURA OGRODOWA

Z.U .W . - “ D M ” 
(071) 315 37 37, 0601 851 215 

godz. 6.00-22.00 opoo&ss

DOMEK LETNISKOWY, 1999 r. do przewiezienia, konstruk
cja drewniana, pokryta saidingiem, wym. 6 m x 4 m, podda
sze do zagospodarowania, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/ - 
328:9845, 0601/94-54-19
DOMEK LETNISKOWY murowany, całoroczny, podpiwniczo
ny, 140 m2, działka 600 m2, w lesie, wszystkie media, zago
spodarowany, nad jeziorem Wijewo, - 200.000 zł. Wrocław, 
tel.’ 0601/70-89-14,0605/43-31-52 
DOMKI drewniane, typu .BRDA", 2 kondygnacje, 6-osobo- 
we, mała kuchnia, łazienka, WC, idealne na ośrodek wczaso
wy, domek letniskowy lub rybaczówkę, 8 szt, • 12.000 zł. Je
lenia Góra, tel. 0601/56-65-70 
DOMKI LETNISKOWE nad Jeziorem Otmuchowskim, dzier
żawa gruntu 100 zł/mies. - 4.000 zł/szt. Wałbrzych, tel. 074/
665-1741
•  DOMY NA WSI ok. Twardogóry i Milicza, pięknie poło

żone, do odnowienia lub do remontu, dużo lasów, cisza, 
zieleń, dużogrzybów, 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

DRUKARNIA offsetowa, nieduża, lokal własnościowy, grunt 
dzierżawiony, - 230.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-18-26 
DRUKARNIA w ciągłej eksploatacji, rozmiar 314, gilotyna Ma- 
xima MH-80, kopiorama, regały, meble biurowe, ihne, pełne 
wyposażenie, - 37.000 zł. Wrocław, tel. 071/337-0641,0501/
37-03-84
# DZIAŁKA 1.18 ha, nad nowo powstałym zalewem w So

snówce, widok na Karkonosze, • 99.000 zł. DS Nieru
chomości, Wrocław, tel. 071/337-11-15, 071/782-84-04 
9900000t

DZIAŁKA własnościowa, 44 ary, najerenie Bolesławca, pod 
zabudowę mieszkalną - 12 zł/m2. Bolesławiec, tel. 075f
734-73-38, 0602/38-28-96
DZIAŁKA 30 arów, w Jaworze, atrakcyjna lokalizacja, w trak
cie przekształcania, • 35.000 zł. Jawor, tel. 076/870-24-50 
DZIAŁKA w Boszkowie k. Leszna, nad jeziorem, pow. 420 
m2, na wzniesieniu, widok na jezioro, na skraju lasu, -13.000 
zł. Leszno, tel. 0605/05-90-74
DZIAŁKA własnościowa, 15 arów, w trakcie przekształcenia 
na budowlanąą, w Księginicach, 3 km od Lubina,, uzbrojona, 
kanalizacja, prąd, • 10.000 zł. Lubin, tel. 076/840-83-46 
DZIAŁKA pod budowę garażu przy ul. Piłsudskiego, 21 m2, •

. 1.500 zł. Lubin, tel. 076/849-33-84,0604/65-26-63 _
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 2,5 ha, na wszelką działalność lub budowę, 3 km. 
od Międzyrzecza - 50.000 zł. Międzyrzecz, tel. 095/741-32-35 
DZIAŁKA 2800 m2, w Kozłach, 3 km od Antonina, przy trasie

Antonin - Ostrzeszów, możliwość podziału na 3 szt., częścio
wo uzbrojona • 8 zł/m2. Ostrzeszów, tel. 062/732-78-68 
DZIAŁKA o pow. 70 arów wraz z zabudowaniami, do remon
tu, w okolicy Sobótki, widok na Ślężę, • 70.000 zł. Sobótka, 
tel. 0607/81-51-96
DZIAŁKA 900 m2, dom 120 m2, garaż 35 m2, warsztat 70 m2
• 155.000 zł, dam dom - 105.000 zł lub wydzierżawię. Wał
brzych, tel. 074/842-24-46
DZIAŁKA w Przesiece gm. Podgórzyn na osiedlu domków 
letniskowych, 17 a, prąd, woda, kanalizacja, piękne położe
nie, z widokiem na Karkonosze • 40.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
368-70-72
DZIAŁKA 1 ha lub więcej, z przeznaczeniem pod centrum 
logistyczne, cena od 100 zł/m2. Wrocław, teł. 0601/26-62-91 
DZIAŁKA 7 km za Ołtaszynem, pow. 1100 m2, w trakcie prze
kwalifikowania na budowlaną, dogodny dojazd ? 17 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/783-00-97 po godz. 18,0602/73-96-23 
DZIAŁKA przy autostradzie A4, wym. 80 x 250 m, woda, gaz 
300m, prąd 200m od działki, w rejonie węzła Kąty Wrocł, -
120.000 zł. Wrocław, tel. 071/390-55-69 po godz.17 
DZIAŁKA o pow. 670 m2, położona 2 km od granicy miasta 
Wrocławia, w gminie Kąty Wrocławskie, uzbrojona: prąd ze 
skrzynką o mocy 7 kW, woda, gaz, droga utwardzona, kana
lizacja, bez pośredników, cena 65 zł/m2. Wrocław, tel. 0502/
54-08-12
DZIAŁKA 1800 m2 lub połowa, na przedmieściu Wrocławia - 
100 zł/m2 lub wydzierżawię. Wrocław, tel. 071/373-67-71, 
0604/24-68-41
DZIAŁKA 70 arów, wraz z domem z cegły, atrakcyjna lokali
zacja, 3 pokoje, łazienka, spiżarnia, woda, prąd, telefon, 65 
km od Wrocławia, okolice Kobylej Góry, - 59.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/789-62-75 po godz. 18 
DZIAŁKA w Złotoryi, ul. Chojnowska, pow. 40 a, cena 15 zł/ 
m2. Złotoryja, tel. 076/878-37-10 
O DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 12 arów, w miejsco

wości Św. Katarzyna, wym. 26x45 m, woda, gaz, 
energia przy drodze, atrakcyjna lokalizacja.tel. 
071/341-58-06,0501/48-28-79 81010521

O  DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 829 m2, gaz, woda, 
prąd, telefon, w Tyńcu Małym. ..tel. 071/311-81-17 
po godz. 18 80007951

•  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 1000 m2 - 60 zł/m2, Kiełczów, 

działka siedliskowa, 1600 m2 - 60 zł/m2, Biestrzyków, 
siedliskowa, 0.8 ha, przy trasie wyjazdowej na Poznań, 
w Widawie, DS Nieruchomości, Wrocław, tel. 071/
337-11-15,071/782-84-04 99000001

O  DZIAŁKA BUDOWLANA w Łozinie (7 km od Wro
cławia), pow. 1400 m2, prąd, woda, telefon, wa
runki zabudowy, księga wieczysta, dojazd auto
busem podmiejskim i PKS, w okolicy najnowszej 
generacji gimazjum - 45 zł/m2. Wrocław, tel. 0607/
81-6946 02021721

•  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, tei. 071/354-34-93 99000001

•  -DZIAŁKA BUDOWLANA Sobótka, 888 m2 - 60.000 złr 
Trzebnica, 1300 m2, budowlana, wszystkie media - 70 
zł/m2, Sulistrowice, 1000 m2, zabudowa rekreacyjna •
17.000 zł, ok. Sobótki, 2500 m2, pod lasem, ze strumy
kiem - 10.000 zł, Łagiewniki, 2900 m2, pod budowę •
40.000 zł. DS Nieruchomości, Wrocław, tel. 071/
337-11-15 99000001

•  DZIAŁKA BUDOWLANA w Mirkowie, 1375 m2 - 40 zł/ 
m2. .M&D" Nieruchomości, Wrocław, tel. 071/34248-85, 
0604/62-234 0 99000001

DZIAŁKA BUDOWLANA, 3000 m2, na małym osiedlu dom
ków jednorodzinnych, 8 km od Wrocławia w stronę Kobierzyc,
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możliwość podziału na mniejsze, • 50 zł/m2. Wrocław, tel. 367-
72-87,0608/725-837
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 400 a, staw, słup wysokiego 
napięcia, woda, koło Ścinawy, • 29.000 zł lub zamienię na 
mieszkanie we Wrocławiu., tel. 0600/87-00-55 do godz. 18 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 16-18 a, położona nad 
jeziorem, w Kunicach» 30 zł/m2., tel. 0602/15-17-37, 0601/
79-18-20 po godz. 16
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
DZIAŁKA BUDOWLANA 9 a, przy trasie Opole-Wrocław, sa
mochodem 40 min., przy działce woda, prąd, telefon, atrak
cyjna lokalizacja, osiedle domków jednorodzinnych obok las, 
jezioro, ośrodek wypoczynkowy, w pobliżu stadnina koni •
8.000 zł.., tel. 0607/51-98-33
DZIAŁKA BUDOWLANA w Szczytkowicach, blisko las, staw, 
telefon, prąd, -10 zł/m2. Biedaszków Mały, gm. Trzebnica, 
tel. 071/312-77-79
DZIAŁKA BUDOWLANA 8,29 a, w Bielanach Wrocławskich, 
uzbrojona, warunki zabudowy, w dobrym punkcie • 125 zł/ 
m2. Bielany Wrocławskie, tel. 071/311-29-26,0502/91-93-52 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a, w Bierzycach k. Łoziny, 8 km 
od Wrocławia, dobra lokalizacja, woda, prąd, telefon przy dział
ce, obok szkoła, ośrodek zdrowia, apteka • 38 zł/m2. Bierzy- 
ce, tel. 071/31549-38
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1.22 ha, w Bogdaszowicach, 
częściowo uzbrojona, atrakcyjna lokalizacja, blisko las -10 
zł/m2. Bogdaszowice, tel. 071/789-11-94 ofl godz. 17 
DZIAŁKA BUDOWLANA 35 arów, 100 m od lasu, uzbrojona, 
prąd, woda, 15 km od Wrocławia -15 zł/m2. Brzezinki, tel. 
071/348-96-62,0607/08-92-36 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 0.25 ha, przy głównej dro
dze Oborniki Śl.-Wołów, woda, prąd -12 zł/m2. Bukowice, tel. 
071/319-93-29
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 km od Lubina, pow 20 arów, 
uzbrojona, - 22.000 zł. Chocianów, tel. 0603/07-76-44 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 km od Lubina, pow. 9 arów, 
uzbrojona, - 12.000 zł.Chocianów, tel. 0603/07-76-44 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 km od Lubina, pow. 50 arów, -
45.000 zł. Chocianów, tel. 0603/07-76-44
DZIAŁKA BUDOWLANA w Chróścinie Nyskiej, 46 arów, •
65.000 zł. Chróścina Nyska, tel. 077/431-85-75 
DZIAŁKA BUDOWLANA w sąsiedztwie nowo powstającego

osiedla, pow. 2.3 ha, graniczy z dużym lasem, możliwość po
działu, cena 2 zł/m2. Ciechów, woj. wrocławskie, tel. 0605/
07-4443
DZIAŁKA BUDOWLANA w Cybince, pow. 765 m2, własno
ściowa, - 7.000 zł. Cybinka, tel. 068/391-17-16 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Czernicy Wrocławskiej, pow. 915 
m2, atrakcyjna lokalizacja, cena - 27 zł/m2. Czernica, tel. 071/
318-02-83 po godz. 18
DZIAŁKA BUDOWLANA 2 szt., po 10 a, woda, prąd, telefon 
przy działkach, 6 km od Wrocławia - 3.500 zł/ar. Długołęka, 
tel. 071/315-38-54
DZIAŁKA BUDOWLANA w Długołęce, pow. 753 m2, uzbro
jona, przy trasie E8, na każdą działalność gosp, - 76.000 zł. 
Długołęka, teL 071/315-2046
DZIAŁKA BUDOWLANA w miejscowości Dobrzykowice, pow. 
8 a, 2 km od granicy Wrocławia, wszystkie media, gaz, bez 
pośredników, • 38.000 zł. Dobrzykowice, tel. 071/318-52-11 
po godz. 19
DZIAŁKA BUDOWLANA 3 szt., na wsi, światło woda, tele
fon, -1.200 zł/ar. Domaniów, tel.-071/302-72-82 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 arów, uzbrojona, w Doma- 
ławiu - 75 zł/m2. Domasław, tel. 0602/3244-61 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Domasławie, gm. Kobierzyce, 
atrakcyjna lokalizacja, pow. 2000 m2, cena • 50 zł/m2. Doma
sław, tel. 071/311-98-84
DZIAŁKA BUDOWLANA 0,55 ha, prąd, wodociąg, telefon, 
położona przy drodze asfaltowej, ładna spokojna okolica, w 
pobliżu Czarnej Góry i Zieleńca, • 12.000 zł lub zamienię na 
sam. osobowy. Domaszków, tel. 074/813-21-52, 0602/
30-66-19
DZIAŁKA BUDOWLANA 70 arów, stodoła 500 m2, dom, 
woda, prąd, - 25.000 zł. Domaszowice, tel. 077/41945-93 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 523 m2 w Piławie Górnej, ul. 
Nowa, uzbrojona, prąd, woda, kanalizacja na działce, projekt 
domu pow. użytkowej 130 m2, - 20*000 zł. Dzierżoniów, tel. 
0601/1444-62
DZIAŁKA BUDOWLANA w Górach Sowich, w Sierpnicy, pow.
I.8 ha, przy drodze, na hotel lub inną działalność, możliwość 
podziału, prąd, -10 zł/m2. Głuszyca, tel. 074/845-68-69 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Gniechowicach, 800 m2, na osie
dlu, prąd, woda, telefon przy działce - 35 zł/m2. Gniechowice, 
gm. Kąty Wrocławskiwe, tel.071/316-88-34 wieczorem 
DZIAŁKA BUDOWLANA 5400 m2, atrakcyjna lokalizacja, wi
dok na zalew w Mietkowie -15 zł/m2. Gniechowice, tel. 071/
316-88-04,0609/47-07-11 .
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 2400 m2 z budynkiem do ada
ptacji - 7 zł/m2. Grodków, tel. 077/415-43-22 po godz.21 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1 ha 80 arów, w Myśliborzu, 
koło Jawora, • 40.000 zł. Jawor, tel. 076/870-59-24 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kamieńcu Wr., pow. 1.564 m2, 
indywidualny projekt, pozwolenie na budowę,: 110.000 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-50-91 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1440 m2, z widokiem na Kar
konosze, naturalne skały i starodrzew w Jeleniej Górze-Cie- 
plice, - 100.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0504/84-93-21 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Gajkowie * wylana ława, pow. 11 
arów, • 35.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0605/13-27-74 
DZIAŁKA BUDOWLANA od 1.000 do 1.300 m2, w Piechowi- 
cach-Górzyńcu, mikroklimat, atrakcyjna lokalizacja, 10 km od 
Jeleniej Góry, media obok - 30 zł/m2. Jelenia Góra, tel. 075/
755-66-19
DZIAŁKA BUDOWLANA 15 a, w Bierzycach, gm. Długołęka,
15 km od Wrocławia, prąd, woda, telefon obok działki, - 45.000
zł. Jelenia Góra, tel. 075/644-94-69
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1.5 ha, 7 km od Wrocławia,
dobry dojazd, teren zabudowany, cicha okolica, media • 400
zł/ar. Jeszkowice, tel. 071/318-04-19
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 6.5 ara, w Jordanowie Śl, -
II.000 zł. Jordanów Śl., tel. 071/316-13-36
DZIAŁKA BUDOWLANA 24 ary, w Gajkowie, ogrodzona, 
prąd, przy trasie Wrocław - Jelcz, 5 km od granicy Wrocławia 
-15 zł/m2. Kalisz, tel. 062/528-01-82

GOTÓWKOWE - do 10.000 tys. 
MIESZKANIOWE- (np 100.000 - rata 870 zł)
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WROCŁAW - STRACHOWICE 
Pow. 700-1000 mkw. Uzbrojenie: prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, droga, telefon; komunikacja 
MPK, 15 minut do centrum miasta.

BEZ POŚREDNIKÓW 4 5  Z U tn k W .

BIURO SPRZEDAŻY:
54-403 Wrocław ul. St. Zjednoczonych 4 
tel. 071/ 357-74-97 pon.-pt. 9-16 
tel. kom. 0 604 68-57-28

DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 1,50 ha w Kamieńcu Wro
cławskim - 60-80 zł/m2. Kamieniec, tel; 011/318-55-87 w 
godz. 18-22
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kamieńcu Wr., pow. 0.3867 ha, 
w trakcie przekształcenia, - 35 zł/m2. Kamieniec Wr., tel. 071/
318-50-91
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kamieńcu Wr., pow. 0.1462 ha, 
blisko uzbrojenie, • 72.000 zł. Kamieniec Wr., tel. 071/
318-50-91
DZIAŁKA BUDOWLANA na nowym osieldu, w Gajkowie, 15 
km od centrum - 27 zł/m2 oraz działka w Wojnowicach k. Czer
nicy Wr., 18 km od centrum -17 zł/m2, Kamieniec Wr., tel. 
071/318-52-81 po godz. 20,0602/84-61-56 
DZIAŁKA BUDOWLANA 5 a, w Radzyniu, k. Jez. Sławskie
go, - 15.000 zł. Kamienna, gm. Sława, tel. 068/356-51-15, 
0502/55-74-74
DZIAŁKA BUDOWLANA 1160 m2, • 85.000 zł. Karpacz, tel. 
075/761-91-98 wieczorem
DZIAŁKA BUDOWLANA w Karpaczu - 70 Zł/m2. Karpacz, 
tel. 0605/32-18-75
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1335 m2, uzbrojona, w Kieł- 
czowie - 75 zł/m2. Kiełczów, tel. 071/398-82-42, 0605/
76-00-58
DZIAŁKA BUDOWLANA4 km od Kłodzka. 63 a, woda, prąd, 
linia telefoniczna, projekt domu i garażu, pozwolenie na bu
dowę, cisza, dogodny dojazd, własna droga,'atrakcyjna loka
lizacja, - 45.000 zł. Kłodzko, tel. 0502/04-39-54 
DZIAŁKA BUDOWLANA z rozpoczętą budową, w centrum 
Szklarskiej Poręby, - 120.000 zł. Kobierzyce, tel. 0603/
52-75-98
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, teł. 062/
731-6647
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 30 a, w Kostomłotach, 
przy drodze asfalt., 22 zl/m2. Kostomłoty, tel. 071/346-13-66 
DZIAŁKA BUDOWLANA 37 a, kanalizacja, światło, woda, w 
Kostomłotach, przy ul. Szpitalnej, ciche spokojne miejsce, w 
rozliczeniu może być samochód - 20 zł/m2. Kostomłoty, tel. 
071/317-02-68
DZIAŁKA BUDOWLANA w Krosnowicach, 4 km od Kłodzka, 
1500 m2 -10 zł/m2. Krosnowice, teł. 074/868-52-75 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 600 m2, uzbrojona, - 25.000 
zł. Królikowice, tel. 071/311-17-61 
DZIAŁKA BUDOWLANA pod inwestycję z pozwoleniem na 
budowę, bar, restaurację lub myjnię przy trasie nr.8 w Kudo
wie Zdroju, przy stacji paliw Shell, 821 m2, media, prąd, -
65.000 zł lub zamienię na samochód osobowy. Kudowa Zdrój, 
tel. 0601/38-20-39,074/866-20-23
DZIAŁKA BUDOWLANA 30 a, położona w Zimnikach k. Le
gnicy, przy drodze • 35 zł/m2. Legnica, tel. 0602/5449-83 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kunicach koło Legnicy, pow. 16 
arów, cena - 3.500 zł/ar. Legnica, tel. 0608/36-84-57, 0602/
15-17-37
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 6.5 a, w Legnicy. - 22.000 zł. 
Legnica, tel. 076/855-2348
DZIAŁKA BUDOWLANA w Spalonej, 8 km od Legnicy, 100 
m od drogi, 300 m od żwirowni, wszystkie media na granicy 
działki, pow. 13.3 ara - 2.000 zł/ar. Legnica, tel. 0601/76-66-65 
DZIAŁKA BUDOWLANA 15 arów, 5 km od Legnicy, cena • 
12 zł/m2. Legnica, tel. 0607/16-8945 
DZIAŁKA BUDOWLANA 53 ary, 6 km od centrum Legnicy, 
cicha, spokojna okolica, cena -15 zł/m2. Legnica, tel. 076/
857-00-66
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 10 arów, wylane fundamen
ty, woda, 500 m od jeziora, położona w miejscowości Lgiń, -
40.000 zł. Lgiń, gm. Wschowa, tel. 065/549-27-98 
DZIAŁKA BUDOWLANA ok. 2.000 m2. w Ligocie Pięknej, 
blisko lasu, - 4.200 zł/a. Ligota Piękna, tel. 071/31240-36 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Ligocie Pięknej, pow. 900 m2, 
uzbrojona, ogrodzona • 55 zł/m2. Ligota Piękna, tel. 071/
312-44-52
DZIAŁKA BUDOWLANA w mieście, w woj. lubuskim, nad je
ziorem Rudno, 5.5 a, pozwolenie na budowę, akt własności, 
projekt, -15.000 zł. Lubin, tel. 076/749-8 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Miroszowicach koło Lubina, 20 
arów, uzbrojona, atrakcyjne położenie, 5 minut do centrum 
Lubina - 3.700 zł/ar. Lubin, tel. 076/842-26-05 po godz. 18, 
0601/59-78-75
DZIAŁKA BUDOWLANA w Raszowej, duża, 15 km od Lubi
na - 900 zł/a. Lubin, tel. 076/846-76-59 
DZIAŁKA BUDOWLANA 12 a. w Raszówce, gm. Lubin, ład
ne położenie, uzbrojona, - 36.000 zł. Lubin, tel. 0603/35-34-71 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 20 a, w Szklarach Górnych 
k. Lubina, uzbrojona, • 28.000 zł. Lubin, teł. 076/846-68-26 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Prochowicach, 17 a, - 27.000 zł. 
Lubin, tel. 076/846-71-66
DZIAŁKA BUDOWLANA w Lubinie, własnościowa, pow. 1000 
m2, częściowo uzbrojona - 73.000 zł lub 500 m2 • 38.000 zł. 
Lubin, tel. 0601/70-55-12
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 19 arów, 5 km od Lubina, ka
nalizacja, woda, prąd, telefon, strumyk, • 30.000 zł oraz miesz- 
kalno-usługowa, pow. 10 arów, pod budownictwo miszkal- 
no-usługowe, w Szklarach Górnych k. Lubina, uzbrojona + 
licznik energetyczny, atrakcyjna lokalizacja, - 32.000 zł. Lu
bin, tel. 076/846-68-26 po godz. 20 
DZIAŁKA BUDOWLANA przy drodze, 1.5 ha, prąd, woda, 
przy lesie, - 4.000 zł/ha. Luboradów, gm. Krośnice, tel. 071/
384-22-15
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10.15 a, w Malinie (7km od 
Wrocławia) • 4.000 zł/ar. Malin, tel. 071/31240-50 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 9 a, w Miłoszycach, atrakcyj
na lokalizacja, przy głównej ulicy, możliwość kupna działki z 
projektem domu, wytyczeniem i zezwoleniami, cena 25 zł/m2. 
Miłoszyce, tel. 071/318-4648,0503/05-06-11 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Mirkowie, 2600 m2, woda, gaz. 
prąd przy drodze - 60 zł/m2. Mirków, tel. 0608/17-5341 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, pow. 10 a, w Piecowi- 
cach, gm. Długołęka - 38 zł/m2. Mirków, tel. 071/315-11-81 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 5 arów, w Mokrzycy k. No
wej Soli, na osiedlu domków jednorodzinnych, • 10.000 zł. 
Mokrzyca, gm. Nowa Sól, tel. 068/324-98-05 po godz. 18 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Brzeziej Łące, pow. 30 arów, 9 
km od Psiego Pola, - 50.000 zł. Nadolice, tel. 071/318-99-72,
318-99-77
DZIAŁKA BUDOWLANA w miejscowości Nadolice Wielkie, 
8 km od Wrocławia, kier. na Jelcz-Laskowice, pow. 20 a - 22 
zł/m2 + grunt rolny o pow. 50 a - 8 zł/m2, atrakcyjna lokaliza-

SPRZEDAM DZIAŁKĘ NA KRZYKACH 
W OKOLICACH LAMOWIC 

o pow. 4 tyś. m z pozwoleniem na 
budowę i projektem dla poważnego 

klienta opoos721
_______ te l .  0 6 0 2 -1 3 0 -6 9 6 _______

15.05.2001 spis treści - patrz strona 61 (rozkiadowa) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 113

http://www.autogielda.com.pl
http://www.autogielda.com.pl
http://www.autogielda.com.pl
http://www.autogieldaxom.pl
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NECSPŁATĘ INNEGO KREDYTU 
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DZIAŁKI BUDOWLANE '  
WROCŁAW JERZMANOWO g
powierzchnia od 1150 do 1300 m2 na nowo ^ 

powstającym osiedlu domkówjednorodzjnnych, 
prąd, woda, telefon, droga, komunikacja MPK, 
wydane warunki zabudowy, cena 35-38 zł/m2 

tel. 071/357-21-02,0-608 27 09 14 J

cja, własnościowa lub bez gruntu. Nadolice Wielkie, tel. 071/
318-99-93 wieczorem
DZIAŁKA BUDOWLANA w Drzonkowie k. Zielonej Góry, 
uzbrojonâ .- 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 
DZIAŁKA BUDOWLANA z rozpoczętą budową w Obornikach 
Śl, • 60.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0603/87-39-36 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Szewcach, 2 km od W-wia, 3534 
m2. możliwość podziału na trzy, księga wieczysta, - 35 zł / 
m2. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-21-44 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, w Urazie, gm. Oborniki 
śl.. 19 km od W-wia, pięknie położona, woda, las, 40 a z moż
liwością podziału, • 19 zł /m2. Oborniki Śląskie, tel. 071/
310-19-32 po godz. 18
DZIAŁKA BUDOWLANA 500 m2, media na działce; • 22.000 
zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-37-89 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Oleśnicy, pow. 37 a, możliwość 
podziału na 2 części, wszystkie media, ogrodzona, zadrze
wiona • 50 zł/m2. Oleśnica, tel. 0601/05-43-95 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, pod zabudowę szere
gową, w Oleśnicy, aktualne pozwolenie na budowę, ciekawy 
projekt, pilne, - 25.000 zł. Oleśnica, woj. wrocławskie, ul. 
Smolna 60
DZIAŁKA BUDOWLANA 2000 m2, w Łozinie. 11 km w kier. 
północnym od Wrocławia, woda, prąd, telefon, na granicy 
działki, przy drodze asfaltowej • 38 zł/m2. Oleśnica, tel. 071/ 
314-77-81
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a, w Smardzowie k. Oleśnicy -
16.000 zł. Oleśnica. Nadarzyn, tel. 022/729-87-06, 0606/
59-24-77
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 4000 m2, możliwość po
działu, atrakcyjna lokalizacja, okolice Wrocławia - 28 zł/m2. 
Oława, tel. 071/303-71-69,0600/55-08-61 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 9 arów, uzbrojona, - 95.000 
zł. Pawłowice, tel. 0501/80-93-68 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 arów, prąd, woda, z telefonem, 
na granicy działki, • 35.000 zł. Pęgów, tel. 071/310-76-45 
DZIAŁKA BUDOWLANA różne wielkości, od 700 m2, w Pław- 
nej, kierunek Strzelin, 25 km od W-wia, • 8 zł /m2. Pławna, tel. 
0602/25-27-11
DZIAŁKA BUDOWLANA 7 a, 2 km od Polanicy Zdroju, -
18.000 zł. Polanica Zdrój. tel. 074/869-02-38,0503/34-29-17 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. £53 m2, w-zabudowie sze
regowej, w atrakcyjnym miejscu, w Polkowicach, z garażem 
własnościowym i pozwoleniem na budowę, • 25.000 zł. Po
lkowice, tel. 076/845-05-31
DZIAŁKA BUDOWLANA przy trasie nr 3, koło Polkowic, ok. 
2 ha - 35 zł/m2. Polkowice, tel. 076/847-91-59,0600/66-88-96 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 0.33 ha • 10 zł/m2. Posado- 
wice, tel. 071/398-98-57
DZIAŁKA BUDOWLANA 8 arów, z rozpoczętą budową, -
25.000 zł. Przeworno, tel. 074/810-23-88
DZIAŁKA BUDOWLANA atrakcyjna, 1500 m2, w Psarach, •
50.000 zł. Psary, tel. 071/387-87-52,0501/34-48-09 
DZIAŁKA BUDOWLANA z rozpoczętą budową, projekt domu, 
950 m2. Radków woj. dolnośląskie, piękne górzyste okolice, 
-18.000 zł. Radków, tel. 074/871-26-84
DZIAŁKA BUDOWLANA w Siedlakowicach, 40 a, prąd, woda, 
z telefonem przy działce, obok trasy Wrocław-świdnica -14 
zł/m2. Siedlakowice, tel. 071/311-81-04,0602/22-15-86 
DZIAŁKA BUDOWLANA 11 arów, wszystkie media, blisko 
las, - 25.000 zł. Siedlec, tel. 071/321-35-95,0605/57-97-74 
DZIAŁKA BUDOWLANAw Smolcu. 1400 m2,7 km od Opo
rowa, woda, prąd, gaz, teiefdn na działce, ogrodzona, przy 
drodze asfaltowej, 10 minut od centrum Wrocławia, atrakcyj
na lokalizacja • 65 zł/m2. Smolec, woj. wrocławskie, tel. 0607/
15-26-31
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 6 arów, uzbrojona, atrakcyj
na lokalizacja, dogodny dojazd, z rozpoczętą budową domu 
w zabudowie szeregowej, projekt, wykonane ściany piwnic, -
29.000 zł. Sobótka Górka, tel. 071/311-70-70,0602/12-56-59 
DZIAŁKA BUDOWLANA na Podgórzu Bardzkim, pow. 20 
arów. -15.000 zł. Srebrna Góra, tel. 0603/31-25-66, woj. wał
brzyskie
DZIAŁKA BUDOWLANA własnościowa, pow. 14 a, w Stani- 
szowie. 4 km od Jeleniej Góry, blisko energia el. i woda, atrak
cyjna lokalizacja, dogodny dojazd (MZK), - 21.000 zł. Stani- 
szów. tel. 075/643-67-97
DZIAŁKA BUDOWLANA 503 m2, w Strzegomiu, uzbrojona, 
wylane fundamenty, -19.500 zł. Strzegom, tel. 0602/67-39-39 
DZIAŁKA BUDOWLANA Gęsiniec k. Strzelina, za parkingiem, 
pięknie położona, uzbrojona, studnia, 34 ary - 20 zł/m2. Strze
lin, tel. 071/392-10-69,0602/44-78-77 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1.5 hą, z budynkami, k. Strzyżowa,

WROCŁAW - LEŚNICA 
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Pow. 800-1000 mkw. Uzbrojenie: prąd, 
woda, gaz, kanalizacja, droga asfaltowa, 
telefon, komunikacja MPK, blisko centrum 
miasta, wydane pozwolenie na budowę.
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woj. podkarpackie, - 60.000 zł. Strzyżów, tel. 017/276-36-85 
po godz. 18
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 15 arów, Szczodre - 50 zł/m2. 
Szczodre, tel. 071/399-85-25
DZIAŁKA BUDOWLANA 2 sztuki po 1400 m2.5 km od Trzeb
nicy, w Szczytkowicach -17.000 zł/szt. oraz o pow. 12 a, me
dia przy działce, • 21.000 zł. Szczytkowice, -gm. Trzebnica, 
tel. 071/312-33-59
DZIAŁKA BUDOWLANA 8 a, w Szprotawie, - 25.000 zł. 
Szprotawa, tel. 068/376-24-52 .
DZIAŁKA BUDOWLANA pod budowę domu z częścią usłu
gowo-handlową, pow. 189 m2, w Ścinawie, w zabudowie sze
regowej, ul. Kościuszki (k. stacji PKP), - 10.000 zł. Ścinawa, 
tel. 0604/66-04-57
DZIAŁKA BUDOWLANA wylane fundamenty, w Iwnie k. Ści
nawy, - 40.000 zl. Ścinawa, tel. 076/843-63-88 
DZIAŁKA BUDOWLANA.Białków gm. Miękinia, pow. 1019 
m2 i 1206 m2, przy drodze asfaltowej, woda i prąd na działce, 
cena 25zł/m2. Środa śląska; tel. 071/317-81-82̂ po godz. 17, 
0602/49-43-59
DZIAŁKA BUDOWLANA 7100 m2. w Wilczkowie k. Środy 
Śl.. przy trasie Wrocław - Lubin, media przy granicy działki - 7 
zł/m2. Środa Śląska, tel. 0601/41-85-88 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 arów • 35 zł/m2. Św. Katarzyna, 
tel. 071/311-41-93
DZIAŁKA BUDOWLANA 11 arów, w św. Katarzynie, na no
wym osiedlu, projekt, fundamenty, woda, prąd. gaz na dział
ce, pozwolenie na budowę, atrakcyjna lokalizacja, - 95.000 
zł. św. Katarzyna, tel. 071/311-78-30 
DZIAŁKA BUDOWLANA 30 arów, w Świdnicy Polskiej, przy 
trasie środa śl. - Kąty Wr., atrakcyjna lokalizacja, -16.000 zł. 
Świdnia Polska, gm. Kostomłoty, tel. 0605/78-24-24- 
DZIAŁKA BUDOWLANA 8 a; 100 m od jeziora Liny, • 16.000 
zł. Wielka Wieś, gm. Siedlec, tel. 068/352-51-49 
DZIAŁKA BUDOWLANA 11 lub 13 arów, w Wilczycach, 500 
m2 od granicy Wrocławia, woda, prąd przy działce • 48 zł/m2. 
Wilczyce, tel. 071/398-84-45
DZIAŁKA BUDOWLANA 750 m2, atrakcyjna lokalizacja; na 
obrzeżach Wrocławia, 2 km od Psiego Pola - 60 zł/m2. Wil
czyce, tel. 071/399-07-98
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wiszni Małej, przy trasie na Po
znań, 20 lub 30 a, cena 35 zł/m2. Wisznia Mała, tel. 071/
312-42-77-
DZIAŁKA BUDOWLANA 0.57 ara, częściowo uzbrojona, -
50.000 zł. Wojnarowice, tel. 071/316-23-34,071/391-20-20 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 9 arów, w Oleśnicy, przy 
ul. Ludwikowskiej, cena • 50 zł/m2. Wrocław, tel. 0606/
98-04-96
DZIAŁKA BUDOWLANA 5500 m2, z budynkami gospodar
czymi, 5 km od południowej granicy Wrocławia, cena 35 zł/ 
m2. Wrocław, tel. 339-16-42,0601/89-24-89 
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 Bielany Wr., 1820 m2, uzbrojona - 
105 zł/m2. Wrocław, tel. 0602/78-81-71 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Ligocie Pięknej, ul. Prosta. 800 
m2, pełne uzbrojenie - 80 zł/m2. Wrocław, tel. 071/326-17-08, 
0606/96-1646 po godz.20
DZIAŁKA BUDOWLANA w Bąkowie, pow. 0.2 ha, uzbrojenie 
przy działce - 25 zł/m2. Wrocław, tel. 0601/67-04-71 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1000 m2, w Pęgowie, ogro
dzone, tereny zalesione, droga E i W przy granicy działek, -
36.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-87-01
DZIAŁKA BUDOWLANA 8 km od Wrocławia, obok zabudo
wy ciągłej, media blisko, 40a, -100.000 zł. Wrocław, tel. 071/
345-79-94
DZIAŁKA BUDOWLANA Domasław, 2 szt., uzbrojone, pow. 
768 m2 i 771 m2 - 65 zł/m2. Wrocław, tel. 368-11-35 wieczo
rem
DZIAŁKA BUDOWLANA Bielany Wr., pow. 1000 m2 • 150 zł/
m2. Wrocław, tel. 071/368-81-82
DZIAŁKA BUDOWLANA 2 x 1000 m2, w Domasławiu - 65 zł/
m2. Wrocław, tel. 071/783-40-36
DZIAŁKA BUDOWLANA w zabudowie szeregowej, uzbrojo

na, 280 m2, w tym 148 m pow. użytkowej, projekt, dokumen
tacja, w Ustce. - 35.000 zł. Wrocław, tel: 071/781-86-93 
DZIAŁKA BUDOWLANA SIEDLISKOWA Wrocław-Jerzma- 
nowo, pow. 13.000 m2 i 20.000 m2 -17 zł/m2./Wrocław, tel. 
071/357-21-02
DZIAŁKA BUDOWLANA w Biestrzykowie, gm! Św. Katarzy
na, powJ672 m2, z decyzją na budowę - 55zł/m2. Wrocław, 
tel. 071/373-08-86
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 85 a, w Budczycach, gm. Za
wonia, uzbrojona (woda, prąd, telefon), możliwość podziału • 
15 zł/m2. Wrocław, tel. 071/328-42-72,071/322-41-98 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1.000 m2, uzbrojona, płd. 
część Wrocławia -130 zł/m2. Wrocław, tel. 071/311-29-75, 
071/311-23-24
DZIAŁKA BUDOWLANA Wrocław-Widawa, pow. 1000 m2, 
ogrodzona, gaz, woda, prąd, projekt, pozwolenie na budowę, 
-120.000 zł. Wrocław, tel. 0601/94-59-72 wieczorem 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a, uzbrojona, w Domasławiu, - 
75 zł/m2. Wrocław, tel. 0602/32-44-61 
DZIAŁKA BUDOWLANA 16 a, ogrodzona, wszystkie media, 
cena 85-110 zł/m2. Wrocław, tel. 071/352-97-69, 0603/
20-12-59
DZIAŁKA BUDOWLANA nad morzem. 7 km od Dźwirzyna 
(Sarbia), pow. 14 arów, - 16.000 zł. Wrocław, tel. 321-27-37, 
0601/85-75-55
DZIAŁKA BUDOWLANA okolica Jelcza-Laskowic, pow. 3800 
m2. atrakcyjna lokalizacja, las, woda. prąd przy działce, -
30.000 zł. Wrocław, tel. 0608/10-75-47
DZIAŁKA BUDOWLANA w Karpaczu, w pobliżu .miastecz
ka country’  -100 zl/m2 (do negocjacji). Wrocław, tel. 071/
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 interne
cie pod numerem - A00500 www.autogielda.com.pl) 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Radwanicach, 600 m2, pozwole
nie na budowę, rozpoczęta budowa, nowe osiedle, woda, gaz, 
prąd, kanalizacja - 55.000 zł. Wrocław, tel. 0603/78-63-87 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Warcie Bolesławieckiej, 10 arów, 
pełne uzbrojenie, 7 km od Bolesławca, • 17.000 zł lub zamie
nię na Mercedesa 190 D. Wrodaw, tel. 0601/99-37-97 
DZIAŁKA BUDOWLANAWrocław-Zakrzów. pow. 1.000 m2, 
uzbrojona, prąd, woda, atrakcyjna lokalizacja, las, droga as
faltowa, teren ekologiczny - 75 zł/m2. Wrocław, tel. 071/ 
324-24-59.0606/49-85-83
DZIAŁKA BUDOWLANA w Pęgowie, 1.060 m2, prąd,-woda. 
z telefonem na granicy działki, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
310̂ 76-45
DZIAŁKA BUDOWLANA atrakcyjnie położona pod lasem, na 
terenie nowo powstającego osiedla domków, blisko W-wia, w 
Chrząstawie, pow. 1160 m2, - 38.000 zł lub zamienię na sam. 
terenowy z silnikiem TDi, pełna opcja. Wrocław, tel. 0604/
52-97-52
DZIAŁKA BUDOWLANA 1587 m2, w Sadowicach, 12 km od 
W-wia Oporowa, obok działki prąd, wodociąg, telefon, - 22 zł 
/m2. Wrocław, tel. 071/316-91-62 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Długołęce k. W-wia, 1004 m2, ul. 
Klonowa 5. prąd, woda, ładnie położona, - 60.000 zł. Wro
cław, tel. 071/373-03-16,071/362-69-27 po godz.17 
DZIAŁKA BUDOWLANA 12 a, w Brzezinie k. Wrocławia - 36 
zł/m2. Wrocław, tel. 0502/30-29-13 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 1040 m2, w Obornikach Ślą- 
skich, rozpoczęta budowa domu jednorodzinnego, prąd, woda, 
atrakcyjna lokalizacja, -100.000 zł lub zamienię na mieszka
nie we Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/352-58-77 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Bielanach Wrocławskich, uzbro
jona, o pow. 1500 m2, media, księga wieczysta -120 zł/m2 (w 
rozliczeniu może być) samochód. Wrocław, tel. 071/
338-12-45,0607/62-80-53
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 1400 m2, prąd, woda, 7 km 
od Wrocławia, w Pasikurowicach • 35 zł/m2. Wrocław, tel. 071/ 
352-92-37
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 1162 m2, w Zawierciu, •
40.000 zł. Wrocław, tel. 0601/79-45-98
DZIAŁKA BUDOWLANA 7 a, we wsi Mokronos Dolny, przy 
drodze asfaltowej, dobra lokalizacja - 80.000 zł. Wrocław, tel. 
071/342-99-82.0607/40-95-88 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Dobrzykowicach. 2.200 m2 - 21 
zł/m2. Wrocław, tel. 0502/23-81-70 
DZIAŁKA BUDOWLANA atrakcyjna lokalizacja, we Wrocła
wiu (Pawłowice), pow. 2636 m2. ogrodzona, zadrzewiona, roz
poczęta budowa, energia, prąd, woda, gaz, z telefonem, stud
nia, droga dojazdowa asfaltowa, oświetlona, cena -120 zł/ 
m2. Wtocław, tel. 071/363-24-32 po godz. 20 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wilczycach, pow. 992 m2,500 m 
od granicy Wrocławia, cena 45 zł/m2. Wrocław, tel. 361-23-14 
DZIAŁKA BUDOWLANA we Wrocławiu, 726 m2, atrakcyjna 
lokalizacja, przy ul. Kowieńskiej k. osiedla Zgorzelisko, wy
dane warunki zabudowy i energetyczne, - 65.000 zł. Wrocław, 
tel. 0600/37-53-80-
DZIAŁKA BUDOWLANA pod lasem, media przy działce, 30 
km od Wrocławia (Chwałowice) -13 zł/m2. Wrocław, tel. 071/
329-33-16
DZIAŁKA BUDOWLANA w Pruszowicach (ok. Zakrzowa). 15 
min. od centrum Wrocławia, pow. 1000 m2, urocza okolica, 
las, droga asfaltowa, prąd, woda, ekologiczne osiedle, • 75 zł 
/m2. Wrocław, tel. 071/324-24-59 
DZIAŁKA BUDOWLANA 685 m2, we Wrocławiu, na Kużni- 
kach -180 zł/m2. Wrocław, tel. 071/363-69-64 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1300 m2, we Wrocławiu, na Woj- 
szycach, media w pobliżu, atrakcyjna lokalizacja -150 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/361-59-61, 0608/06-80-55 
DZIAŁKA BUDOWLANA 918.m2, własnościowa, projekt 
domu wolno stojącego, wylane fundamenty, wszystkie me
dia, miejsce spokojne, w rejonie ul. Kamieńskiego, we Wro
cławiu. -160.000 zł. Wrocław, tel. 071/368-64-39 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 14 a. w Pęgowie, - 27.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/787-42-99,0601/05-05-36 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 20 a, w Wiszni Małej - 35 zł/ 
m2. Wrocław, tel. 071/782-99-46 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 0.48 ha, w zachodniej części 
Wrocławia, atrakcyjna lokalizacja (przy lesie), ogrodzona • 30 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/354-28-39,0603/40-96-42 
DZIAŁKA BUDOWLANA dzielnica Psie Pole (świniary), pow. 
36 arów, media w pobliżu działki, bardzo dobry dojazd, cena 
-15 zł/m2. Wrocław, tel. 071/346-21*16 
DZIAŁKA BUDOWLANA 0.78 ha oraz 3.5łia gruntu rolnego 
w jednym kawałku w miejscowości rekreacyjnej Gwieżdzin 
(jeziora), przy trasie Człuchów - Koszalin. Wrocław, tel. 0601/
55-67-73,071/317-09-45
DZIAŁKA BUDOWLANA w Długołęce, kierunek Szczodre, 
pow. 870 m2, woda przy działce - 50 zł/m2. Wrocław, tel.
787-67-48 praca, 322-93-09
DZIAŁKA BUDOWLANA 1000 m2, w Osolinie, 3 szt. • 30.000 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1 600 mkw, z rozpoczętą 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 1089 m2, w Czernicy Wr., swobod
ny dostęp do mediów, atrakcyjna lokalizacja - 28 zł/m2. Wro
cław, tel. 0600/36-97-15
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 953 m2, w Kamieńcu Wrocław
skim, prąd, woda, kanalizacja, telefon, projekt, mapa, warun
ki zabudowy, - 50.000 zł Wrocław, tel. 0605/22-11 -92 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kamieńcu Wrocławskim, pow. 8 
arów, wszystkie media, rozpoczęta budowa, droga, - 75.000 
zł lub zamienię na mieszkanie we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
357-87-83. 0602/27-70-90
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kiełczowie, 800 m2, ogrodzona, 
woda, energia, kanalizacja w budowie • 65 zł/m2. Wrocław, 
tel. 352-31-78 wieczorem
DZIAŁKA BUDOWLANA 1200 m2, w Długołęce, 40 x 30 m, 
uzbrojona, ładna okolica, możliwy podział, - 76.000 zł. Wro
cław, tel. 071/373-01-83 wieczorem

DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10.5 ara, z rozpoczętą budo
wą domu jednorodzinnego, spokojna okolica, idealny dojazd, 
media (woda, prąd, telefon, kanalizacja w bezpośrednim za
sięgu), projekt + zezwolenia, bez pośredników, - 49.000 zł. 
Wrocław, tel. 0602/59-57-54
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 południowo-zachodnia granica Wro
cławia, 10-34 arów, malowniczo położona, pozwolenie na bu
dowę, bez pośredników • 28 zł/m2. Wrocław, tel. 0609/
63-04-82
DZIAŁKA BUDOWLANA z rozpoczętą budową, na Kiełczo
wie, -115.000 zł. Wrocław, tel. 071/332-72-40 - 
DZIAŁKA BUDOWLANA pod zabudowę szeregową, w Jel- 
czu-Laskowicach, - 5.900 zł. Wrocław, tel. 071/332-72-40 
DZIAŁKA BUDOWLANA na nowo powstającym osiedlu dom
ków jednorodzinnych, w cichej spokojnej okolicy, w poł. - zach. 
części Wrocławia, uzbrojenie na działce (prąd, woda, gaz, ka
nalizacja, droga utwardzona), bez pośredników • 70 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/316-18-08
DZIAŁKA BUDOWLANA w Mokronosie:Górnym, uzbrojona, 
woda, prąd, bez pośredników, pow. 650 m2, w cenie 40 zł/

* m2. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
DZIAŁKA BUDOWLANA pod zabudowę jednorodzinną, po
łożona na granicy Wrocławia, o pow. 740 m2, uzbrojona kpi., 
w cenie 70 zł/m2, w okolicy Muchoboru Wielkiego. Wrocław, 
tel. 0502/54-08-12
DZIAŁKA BUDOWLANA położona na Muchoborze/Wielkim, 
o pow. 1000 mż, wraz z uzbrojeniem w granicy działki, wyda
ne warunki zabudowy, bezpośrednio od właściciela, cena 80 
zł/m2. Wrocław, tel. 0601/73-72-87 
DZIAŁKA BUDOWLANA Mokronos Górny, 1423 m2, uzbro
jona, wjazd z drogi asfaltowej, możliwość podziału na dwie 
pó 700 m2,4 km od Grabiszynka, możliwość załatwienia po
zwolenia na budowę, projekt - 85 zł/m2. Wrocław, tel. 071/
324-20-71
DZIAŁKA BUDOWLANA pod lasem, blisko Wrocławia (8 km), 
o powierzchni 80 arów, w całości lub do podziału, położona 
przy drodze astaltowej. prąd -18 zł/m2. Wrocław, tel. 071/ 
330-08-08 po godz. 21.0604/52-97-52 
DZIAŁKA BUDOWLANA we Wrocławiu, przy ul. Jerzmanow
skiej. pow. 1259 m2, woda, prąd, gaz - 50 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/349-25-69
DZIAŁKA BUDOWLANA 1200 m2,30 x 40 m, uzbrojona, Wro
cław • Widawa -110 zł/m2. Wrocław, tel. 0608/45-12-39 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wilczycach, pow. 3 ha (do po
działu), atrakcyjna - 60 zł/m2. Wrocław, tel. 071/352-91-26. 
090/34-10-16
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 14.8 ara, nowe osiedle,
8 km od centrum Wrocławia - 4.000 zł/ar. Wrocław, tel.
783-07-93, 0604/37-84-31
DZIAŁKA BUDOWLANA 22 ary, w Lutyni, 5 km od Wrocła
wia, przy drodze asfaltowej, atrakcyjna lokalizacja - 40 zł/m2. 
Wrocław, tel. 342-99-82,0607/40-95-88 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Osolinie, pow. 1000 m2, woda, 
telefon, prąd, droga asfaltowa, - 28.000 zł. Wrocław, Niemcy, 
tel. 0603/61 -25-95,0049/21-63-57-82-25 f 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 arów, we Wróblowicach k. Wro
cławia, • 42.000 zł. Wróblowice, woj. wrocławskie, tel. 0605/
51-95-33
DZIAŁKA BUDOWLANA w Miękini, 814 m2, cena 50 zł/m2. 
Zabór Wielki, tel. 0604/55-90-36. woj. wrocławskie 
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 35 a, położona pod lasem, spokoj- 
nś okolica, uzbrojenie na działce, droga do działki asfaltowa, 
oświetlona, możl. kupna całości lub połowy • 1.800 zł/ar. Za
wonia, tel. 071/312-90-85 po godz. 18,0604/69-25-56 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a. w Źemikach Wrocławskich, -
80.000 zł. Żerniki Wrocławskie, tel. 071/311-32-95 
DZIAŁKA BUDOWLANO - PRZEMYSŁOWA pow. 75 arów, 
możliwość podziału, atrakcyjna lokalizacja, nadaje się na każ
dą działalność gosp., przy głównej trasie, blisko Wrocławia, 
kierunek na Oleśnicę - 50 zł/m2. Byków, gm. Długołęka, tel. 
071/315-25-13
DZIAŁKA BUDOWLANO - PRZEMYSŁOWA w Trzebnicy, 
pow. 80 a, wszystkie media, atrakcyjna lokalizacja, działka 
ogrodzona i utwardzona, na działce hala 400 m2. - 550.000 
zł. Trzebnica, tel. 071/312-33-89, 0601/74-66-30. 0601/
74-66-40
DZIAŁKA BUDOWLANO - PRZEMYSŁOWA pow. 37 arów, 
11 km od centrum Wrocławia, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 0502/
50-86-13, 071/352-70-70
DZIAŁKA BUDOWLANO - PRZEMYSŁOWA w Wołowie, 3 
ha, woda, prąd, ogrodzona, możliwość podziału, 35 km od 
Wrocławia, w pięknej okolicy, -10 zł/m2. Wrocław, tel. 071/ 
341-54-29
DZIAŁKA BUDOWLANO • REKREACYJNA pow. 530 m2. 
nad Jeziorem Wieleńskim, bez projektu, uzbrojona, 200 m od 
jeziora, - 16.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831 -67-42 
DZIAŁKA BUDOWLANO • REKREACYJNA pow. 50 arów, z 
możliwością podziału, ̂ atrakcyjna lokalizacja, obok las, przy 
drodze do Opola, spokojna i czysta ekologicznie okolica, -
48.000 zł. Namysłów, tel. 0608/76-92-67
DZIAŁKA BUDOWLANO • REKREACYJNA pod lasem, o 
pow. 31 arów, w Krzeczynie k. Oleśnicy, - 25.000 zł. Oleśni
ca, tel. 071/398-44-52 po godz. 20 
DZIAŁKA BUDOWLANO • REKREACYJNA blisko jeziora, 
lasu, pow. 5.a każda - 8.500 zł/szt. Śieniawka, gm. Lagiewnk 
ki, tel. 071/393-81-55
DZIAŁKA BUDOWLANO - RZEMIEŚLNICZA w Szewcach, 
przy drodze, uzbrojona - 58 zł/m2. Wrocław, tel. 373-45-35 
wieczorem, 0501/47-24-08
DZIAŁKA BUDOWLANO - RZEMIEŚLNICZA w Gajkowie - 
28 zł/m2. Wrocław,lei. 0502/23-81-70 
DZIAŁKA BUDOWLANO - SIEDLISKOWA pow. 3.000 m2, 
energia, woda, z telefonem, spokojna okolica, w miejscowo
ści Sulęcin, 10km od Wrocławia, gm. św. Katarzyna, -12 zł/_ 
m2. Wrocław, tel. 071/311 -52-41 
DZIAŁKA BUDOWLANO • USŁUGOWA pow. 0.13 ha, na ho
tel, restaurację itp., w centrum Brzegu obok zamku Piastów 
Śląskich, - 190.000 zl. Brzeg, tel. 0602/71-69-87, 077/
411-15-55
DZIAŁKA INWESTYCYJNA 4000 m2, w Złotoryi, uzbrojona, 
atrakcyjna lokalizacja - 25 zł/m2. Wrocław, tel. 0501/76-02-89 
DZIAŁKA OGRODOWA .Pod Akacją*, duża murowana altan
ka, woda, nierdzewna siatka, w Lubinie, -1.550 zł. Lubin, tel. 
076/844-59-85
DZIAŁKA OGRODOWA własnościowa, w Trzebnicy, 2000 m2, 
energia elektryczna, ogrodzona - 20.000 zł. Trzebnica, tel.
321-66-53
DZIAŁKA OGRODOWA pow. 250 m2, altana murowana (piw
niczka, WC, pomieszczenie na narzędzia), woda w kranie, 
drzewka owocowe, przy ul. Strachowickiej, - 2.500 zł. Wro
cław, tel. 071/357-84-51
DZIAŁKA OGRODOWO - REKREACYJNA 3 a, altana, ko
minek, prąd, wc, Ogród .Stokrotka", Opole. - 4.500 zł. Opole, 
teb077/455-85-50
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA pod budowę stacji paliw, pow. 1.5 
ha, położona w miejscowości Marcinkowice, przy drodze Wro
cław - Opole, w odl. 8 km od Oławy • 24 DEM/m2, Oława, tel. 
071/313-01-85,0602/46-64-17 
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA 1.6 ha, pod Stację paliw, usługi, 
parking, motel, - 400.000 zł. Wrocław, tel. 342-99-82, 0607/
40-95-88

DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA Wrocław ul. Karkonoska. 2200 
m2. pełne uzbrojenie - 220 zł/m2. Wrocław, tel. 0604/19-99-47 
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

O  DZIAŁKA REKREACYJNA w Ostrowinie, 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 pow. 17 a, w Sieniawce, 100 m 
od jeziora, możliwość podłączenia wody i prądu • 35.000 zł. 
Bielawa, tel. 074/645-45-58
DZIAŁKA REKREACYJNA w-Rusinowie, gm. Darłowow, - 25 
zł/m2. Darłowo, tel. 059/810-98-64 po godz.-19 
DZIAŁKA REKREACYJNA o pow. 9 ha, 20 km od granicy z 
Czechami i Niemcami, las, zarybiony staw, 1.5 km od Gryfo- 
wa Śl. - 4 zł/m2 lub wydzierżawię. Gryfów Śląski, tel. 075/
781-24-90
DZIAŁKA REKREACYJNA pow. 1.5 ha, w tym 0.30 ha lasu. 
w Łazach Wielkich, gm. Krośnica, - 80.000 zł. Kamieniec Wr., 
tel. 071/318-50-91
DZIAŁKA REKREACYJNA w miejscowości Wieleń, pow. 12.5
a, bezpośredni dostęp do jez. Wieleńskiego, media, z projek
tem i pozwoleniem na budowę, możliwość budowy przystani,
b. dobre sąsiedztwo, - 52.000 zł. Lubin, tel. 0608/10-85-89 
DZIAŁKA REKREACYJNA przy drodze *pow.1 ha, 200 m od 
lasu, prąd, woda, - 4.000 zł. Luboradów, gm. Krośnice, tel. 
071/384-22-15
DZIAŁKA REKREACYJNA pod lasem, 2 km od zalewu KcAt 
była Góra, - 6.5 zł/m2. Oleśnica, tel. 071/314-25-32 lub Ligo
ta, 062/731-65-38
DZIAŁKA REKREACYJNA nad jeziorem w Tarnowie Jezier- 
nym k. Sławy, pow. 3 a, woda (studnia), cokół ogrodzeniowy, 

"100 m od jeziorafprąd, -12.000 zł. Raęula, tel. 068/327-58-46 
DZIAŁKA REKREACYJNA z możliwością zabudowy, okoli-, 
ce Jeziora Sławskiego, pow. 550 m2 - 13 zł/m2. Sława, tel. 
068/356-67-54 po 18
DZIAŁKA REKREACYJNA z domem mieszkalnym, komfor
towym, w Borach Tucholskich, na jeziorem, na trasie Czersk
- Starogard Gdański, działka 470 m2, prąd, siła, woda, 
oczyszczlania biologiczna, po remoncie kapitalnym, ocieplo
ny, może być całoroczny, nowy dach, piętrowy, piwnica, -
120.000 zł. Starogard Gdański, tel. 0600/63-21-93, 0502/
57-17-54
DZIAŁKA REKREACYJNA w Górach Sowich, 2 km od miej
scowości Rzeczka, zgłoszona pod zabudowę, atrakcyjna lo
kalizacja, do 40 m woda, prąd, gaz, telefon, las bukowy, moż
liwość podziału - 3.30 zł/m2. Walim, tel. 0608/36-24-23 
DZIAŁKA REKREACYJNA przy lesie, w Budczycach, gm. Za
wonia, pow. 8500 m2, uzbrojona, woda, prąd, telefon, możli
wość podziału -15 zł/m2. Wrocław, tel. 071/328-42-72,071/
322-41-98
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA 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 REKREACYJNO - BUDOWLANA pow. 3561 m2, 
uzbrojona, prąd, wóda, położona w lesie, .100 m od brzegu 
jeziora Wonieść. idealny dojazd, na Pojezierzu Leszczyńskim,
- 89.000 zł. Leszno, tel. 065/520-93-30 po godz. 18. 0605/
54-11-78
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA pow. 959 m2. 
uzbrojona, prąd, woda, położona w lesie, 100 m od brzegu 
jeziora Wonieść, idealny dojazd, na Pojezierzu Leszczyńskim,
- 24.500 zł. Leszno, tel. 065/520-93-30 po godz. 18. 0605/
54-11-78
DZIAŁKA REKREACYJNO - BUDOWLANA ekologiczni^;' • 
łożona, góry, stawy, lasy, ogólna powierzchnia 5 ha, możli
wość podziału - 3 zł/m2. Łomnica, tel. 0604/15-41-36 
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA w miejscowości 
Wieleń k. Wschowy, niedaleko jeziora, atrakcyjna lokaliza
cja, cisza, spokój, teren parku krajobrazowego, pozwolenie 
na budowę -18 zl/m2. Przemęt, tel. 065/549-90-39 
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA w Kobylej Gó
rze, 70 km od Wrocławia, pow. 900 m2, energia elŁ (licznik na 
działce), woda bieżąca, kanalizacja, telefon, atrakcyjna loka
lizacja (blisko zalewu), tylko poważne oferty - 25 zł/m2. Wro
cław, tel. 0601/87-72-05 -
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA 460 m2, nad je
ziorem, w miejscowości Zaborowiec k. Boszkowa, -16.000 
zł. Wrocław, tel. 0605/93-16-89 
DZIAŁKA REKREACYJNO - BUDOWLANA pow. 3 a. 100 m 
do Jeziora Dużego Tarnowskiego, 300 m do wsi, 12 m od
wiert wodny, cokół ogrodzeniowy wokół działki, drzewka. -
12.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/326-91-09 po godz. 20 
DZIAŁKA REKREACYJNO - ROLNA w Karkonoszach, k. 
Świeradowa Zdroju, pow. 1,5 ha, z widokiem na góry, przy 
lasku i strumyku, - 18.500 zł.,4el. 0604/98-19-04 
DZIAŁKA REKREACYJNO • ROLNA pow. 0.14 ha. w Myśli
borzu za Jaworem, w Parku Krajobrazowym Chełmy, -14.000 
zł. Myślibórz 17, gm. Paszowice, tel. 076/870-87-30 
DZIAŁKA REKREACYJNO - ROLNA 0.20 ha. nad rzeką Pol
ska Woda z drewnianą altaną 9 m2, Niwki Kraszowskie k. 
Międzyborza, możliwość polowania i łowienia ryb, - 4.000 zł. 
Syców, tel. 062/785-42-50 po godz. 20
DZIAŁKA ROLNA w miejscowości Wilczyce, pow. 0.30 ha, 
przy głównej drodze, pozwolenie na budowę - 40 zł/m2. Dłu
gołęka, tel. 071/398-82-59
DZIAŁKA ROLNA 33 a, ładnie położona, nadająca się na sad, 
ogród, 15 km od Wrocławia, .- 30.000 zł. Kąty Wr., tel. 071/
316-87-06
DZIAŁKA ROLNA pow. 2.24 ha, blisko lasu, położona$jjgy 
rzece, nadaje się na staw, dobry dojazd, -160.000 zł. Kolonia 
Strzelce; tel. 071/314-16-82
DZIAŁKA ROLNA pow. 2134 m2, z możliwością przekształ
cenia w Górach Kamiennych, nad potokiem, 100 m od wycią
gu, ogrodzona, prąd • 11 zł/m2. Legnica, tel. 076/866-09-19 
DZIAŁKA ROLNA 2.63 ha, w trakcie przekształcania na bu
dowlaną, położona przy lesie, idealna na ranczo, prąd, tele
fon -1.20 zł/m2. Łuczyna, tel. 071/314-84-71 
DZIAŁKA ROLNA możliwość przekwalifikowania, pow. 2100 
m2, media w drodze - 30 zł/m2. Mirków, tel. 071/315-10-95 
DZIAŁKA ROLNA w Osoli, pow. 1.17 ha z możliwością budo
wy, atrakcyjne położenie blisko lasu. - 55.000 zł. Osola, gm. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-61-75 
DZIAŁKA ROLNA w Kiełczowie, pow. 12 a, woda - 25 zł/m2. 
Wrocław, tel. 0501/59-34-52
DZIAŁKA ROLNA w górach, okolice Międzylesia, możliwość 
przekwalifikowania, 4.8 ha - 0.9 zł/m2. Wrocław, tel. 071/
347-62-35 po godz. 20
DZIAŁKA ROLNA w górach w Masywie Śnieżnika, z możli
wością budowy, 9 ha, w Jodłowie około 10 km od Międzylesia
- 0.45 zł/m2. Wrocław, tel. 071/347-62-35 po godz. 20 
DZIAŁKA ROLNA 0.3 ha, Wrocław Będzin, przy drodze do
jazdowej, cicha spokojna okolica, nadaje się na rekreację lub 
zabudowę, nie zalewowa - 8 zł/m2. Wrocław, tel. 071/
328-90-54 po godz. 20
DZIAŁKA ROLNO - BUDOWLANA w Bagnie, k. Obornik Ślą
skich, pow. 2 ha, z możliwością podziału, atrakcyjna lokaliza
cja na wzgórzu, ładny widok, poniżej możliwość założenia 
stawu - 6 zł/m2. Osolin, tel. 071/310-60-02, 0605/65-58$^' 
DZIAŁKA ROLNO • BUDOWLANAw Tyńcu Małym,39 a, bli
sko węzła bielańskiego, - 30 zł/m2. Tyniec Mały, tel. 071/
311-80-15

Zarząd
Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej w Lesznie 

ul. 17 Stycznia 92
O głasza nieograniczony pisem ny przetarg orertowy na sprzedaż zabudo
wanej nieruchom ości w całości.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana położona w  Lesznie przy 
ulicy 17 Stycznia 92 ze wszystkimi składnikami majątkowymi oraz prawem wła
sności gruntów. Wymieniona nieruchomość o powierzchni 5108 m2 położona jest 
przy drodze wylotowej z miasta w  kierunku Wrocławia i obejmuje 5 budynków.

Warunki przetargu:

- złożenie pisemnej oferty z ceną i warunkam i płatności w  term inie do dnia 
25 m aja 2001 r. pod adresem  Spółdzielni w zamkniętej kopercie z  adnotacją 
„Przetarg”

- wpłacenie wadium  w wysokości 150.000 zł. na konto nr 10901245-677- 
128-00-0 w W BK S.A. O/Leszno. Brak w płaty wadium  w przeddzień otwar
cia ofert spowoduje, że oferta pozostanie pom inięta

Kom isyjne otwarcie ofert nastąpi w  dniu 28 m aja 2001 r. w  siedzibie Spół
dzielni o godz. 10°°. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie 
zostały przyjęte, zostanie zwrócone do 7  dni od zakończenia przetargu na 
konto bankowe oferenta, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, bę
dzie zaliczone na poczet ceny. W adium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli 
oferent uchyli się od zawarcia "umowy notarialnej. Koszty notarialne ponosi 
kupujący. Sprzedający zastrzega sobie prawo wyboru oferenta lub odstąpie
nia od przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowy w ykaz składników nieruchom ości i inne informacje dotyczą
ce przetargu udzielane są  pod num erem  tel. 065/529-56-13,

intenet: www.przetarg.hg.pl 0 P012099
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DZIAŁKA ROLNO • BUDOWLANA pow. 1.86 ha, uzbrojona, 
możl. budowy stawu, * 70.000 zł. Waldemar Radota, 55-106 

4pĵ  Zawonia, Uf. Szkolna 12
DZIAŁKA ROLNO • SIEDLISKOWA pow. 2 56+ia, u podnóża 
Masywu Śnieżnika, atrakcyjne widoki, cena 1 zł/m2. Bystrzy- 

' ca Kłodzka, tel. 074/811-14-24,0504/91-99-76 
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZA w Długołęce, pow. 24 a- 70 z1/ 
m2. Długołęka, tel. 0603/42-73-05 
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZO • BUDOWLANA pow. 40 a, w 
Wiszni Malej, przy trasie A5-(Wrocław - Poznań) - 30 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/782-99-46
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZO - BUDOWLANA o pow. 30 arów, 
15 km od Wrocławia, przy głównej trasie, - 60.000 zł. Wro
cław, tel. 0501/40-31-35
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 5600 m2, gm. Pomyków, 1 km od 
pow. Końskie, blisko las, rzeczka, dobry klimat, przy drodze 
krajowej, uzbrojona, - 25 zł /m2., tel. 071/352-51-13, 048/
363-86-63
DZIAŁKA SIEDLISKOWA w okolicy Głogowa, pow. 70 arów 
+ 1.5 ha ziemi ornej III klasy, - 10.000 zł. Głogów, tel. 0502/
27-94-90
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 5.600 m2, blisko las, dobry klimat, 
przy drodze krajowej, uzbrojna, gm. Pomyków, pow.Końskie 
- 25 zł/m2. Końskie, tel. 048/363-86-63, Wrocław, 071/ 
352-5M3
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 1,51 ha, w Smolcu, prąd, woda 
-15 zł/m2. Smolec, tel. 071/316-17-75 po godz. 15 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 5200 m2, pod zabudowę śre
dniowysoką, w Smdlcu, cena - 35 zł/m2. Węgry, tel. 071/
311-48-11
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 1,5 ha, w Wilkszynie, szer. 41 m, 
przy drodze, pozwolenie na budowę, media w drodze - 7 zł/ 
m2. Wilkszyn, tel. 071/396-35-45 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA w Mirkowie Starym, pow. 59 a - 40 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/311-74-56,0600/39-76-23 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA o pow. 1 ha, uzbrojona, w Bogda- 
szowicach • 8 zł/m2. Wrocław, tel. 071/789-10-39 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 3800 m2 we Wrocławiu - 35 
zł/m2. Wrocław, tel. 0607/44-01-52 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA położona 6 km od miasta w kie
runku południowo-zachodnim, o pow. 40arów/uzbrojona, bez 

. pośredników, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
m  DZIAŁKA SIEDLISKOWA o pow. 6200 m2, położona 4 km od 
^ P  Oporowa, przy drodze asfaltowej, bez pośredników, uzbroje

nie w odległości 100 m od granicy działki, cena 9 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/316-18-08
DZIAŁKA SIEDLISKOWA z wydanymi warunkami zabudo
wy, uzbrojona: woda, gaz, prąd o mocy 8 kW, kanalizacja w 
granicy działki, cena 70 zł/m2. Wrocław, tel. 071/316-18-08 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 40 arów, uzbrojona, przy trasie Le
śnica - środa Śląska - 35 zł/m2. Wróblowice, woj. wrocław
skie, tel. 0601/72-80-22
DZIAŁKA SIEDLISKOWO - BUDOWLANA pow. 1.5 ha. w 
miejscowości uzdrowiskowej Długopole Zdrój, strefa A, prąd, 
woda, kanalizacja, telefon, droga asfaltowa, strumyk, atrak
cyjna lokalizacja, 20 km do wyciągu narciarskiego, w rozlicz
nemu może być samochód 'osobowy -10 zł/m2. Kłodzko, tel. 
0607/48-48-16
DZIAŁKA SIEDLISKOWO • BUDOWLANA w Mrozowie, pow. 
1 ha, atrakcyjna lokalizacja, media (prąd, woda) przy działce, 
5 km na zachód od Wrocławia, stacja PKP - 8 zł/m2. Wro
cław, tel. 0604/58-23-98
DZIAŁKA USŁUGOWA Ligota Mała, 3 ha, przy drodze, 30 
km od Wrocławia - 3 zł/m2. Wrocław, tel. 071/357-68-11,0600/
29-60-52

DZIAŁKA USŁUGOWO - MIESZKALNA w Polkowicach, 
pow. 191 m2, Stare Miasto, - 22.000 zł. BN .AS", Polko
wice, tel. 076/847-46-20 (fax), 0601/40-13-75 
99000001

DZIAŁKA USŁUGOWO • MIESZKALNA w centrum Lubina, 
os. Przylesie, uzbrojona, pozwolenie na budowę ♦ projekt z 
przyłączami, pow. 4,5 a, • 65.000 zł. Lubin, tel. 0601/42-73-32
•  DZIAŁKI z przeznaczeniem na działalność przemysło

wą: pow. 0.77 ha, Polkowice Dolne - 20 zł/m2, pow. 2.35 
ha, gmina Polkowice, bezpośrednio przy dwupasmowej 
drodze A3 - 8 zł/m2. BN .AS”, Polkowice, tel. 076/
847-46-20 (fax), 0601/40-13-75 99000001

•  DZIAŁKI dla inwestora, Oporów, Muchobór, Śródmieście, 
zabudowa plombowa. BN .PASAŻ TROJANOWSKA”, 
Wrocław, tel. 071/321-21-41 99000001

•  DZIAŁKI: Smolec, 6.500 m2 - 25 zł/m2,8.200 i 11.000 
m2 - 8 zł/m2,4 km od Wrocławia (media, KRUS), możli
wość podziału. Wrocław, tel. 071/316-17-35 po godz. 18 
99000001

DZIAŁKI różnej wielkości, uzbrojone, siła 380 V - 35 zł/m2, 
dom 180 m2 niedokończony -130.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/ 
842-24-46
DZIAŁKI 3000 m2 i 2500 m2, w Iwinach (południowa granica 
Wrocławia) - 42 z!/m2. Wrocław, tel. 071/316-57-59 
DZIAŁKI pow. po 16 a, Malin gm. Wisznia Mała, na działce 
prąd, woda, telefon, ogrodzone, cena 4.900 zł/a. Wrocław, tel. 
0602/17-05-79
DZIAŁKI w Wilkszynie-Pisarzowicach (za Stabłowicami), pow. 
od 1700 m2 do 3500 m2 oraz pod rezydencję, ceny od 18 do 
25 zł/m2. Wrocław, tel. 0600/16-04-18 
DZIAŁKI 3 szt. po 15 a - 50 zł/m2. Wrocław, tel. 346-20-78 
O DZIAŁKI BUDOWLANE o pow. 5-7 arów, pod za

budowę letniskową w Parku Krajobrazowym Do
liny Baryczy, w Sułowie przy ośrodku wypoczyn- 
kowym -15 zł/m2, działki rekreacyjne o pow. 

^ 3  10-15 arów • 7 zł/m2. tel. 071/384-72-53 
03002691

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 - 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 -

O DZIAŁKI BUDOWLANE atrakcyjnie położone bez
pośrednio pod dużym i ŝem iglastym, na tere
nie uzbrojonym (prąd, telefon, wodociąg, gaz) 
nowo powstającego osiedla domów, pow. od 
1000 m2, warunki zabudowy. Cena promocyjna • 
od 27 zł/m2. Okazjal. Wrocław, tel. 0604/52-97-52 
02021401

O DZIAŁKI BUDOWLANE w Pęgowie, 1100 m2, 
uzbrojone, cena 30 zł/m2. Wrocław, tel. 071/
352-71-39,0609/39-48-70 01024291

DZIAŁKI BUDOWLANE 3 sztuki, pow. 10 arów -10 zł/m2. 
Borkowice, gm. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-35-08 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Chrząstawie Wlk., nowo powsta
jące osiedle domków jednorodzinnych - 25 zł/m2. Chrząsta- 
wa, tel. 071/318-97-15

f^ iALKI BUDOWLANE 24 szt., pow. 10-29 a, otoczone la- 
sem, w dużej miejscowości, w sąsiedztwie szkoła podstawo-

CENTRUM KREDYTOWE-AUTO CENTRUM
kredyty hipoteczne do 100% wartości nieruchomości „

oprocentowanie 9,6%, kredyty samochodowe 6,7% I  
wstępna ocena zdolności kredytowej przez telefon £  

Wrocław, ul. Rakowa 16, tel. 071/325-38-30,0(05 678 847

wa i gimnazjum, cisza i świeże powietrze gwarantowane, cena 
8 zł/m2. Ciechów, woj. wrocławskie, tel. 0605/07-44-43 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Bielanach Wrocławskich, o pow. 
880, 940,1150 i 2000 m2, cena -125 zł/m2. Domasław, tel. 
071/311-98-84
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 x 650 m2, w Karpaczu - 46.000 zł/ 
działka. Karpacz, tel. 0608/53-37-24 
DZIAŁKI BUDOWLANE wśród lasów i łąk, na .Osiedlu Wro
cławskim’ , w Kaszczorze, 1 km od Wielenia, - 6 zł /m2. Kasz- 
czor, gm. Przemęt, tel. 065/549-90-91 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Korzeńsku, pow. 700 i 805 m2, •
10.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-61-09 
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 14-18 arów, okolice Gór Stoło
wych, położone pod lasem, źródło, prąd, woda, cicha i spo
kojna okolica, 2.5 km od Kudowy Zdroju -12 zł/m2. Kudowa 
Zdrój, tel. 074/866-18-65,0603/23-01-55 
DZIAŁKI BUDOWLANE 3.77 ha i 1.76 ha - 7 zł/m2. Lubin, 
tel. 076/846-08-91,0502/34-66-83 
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 szt. po 9 a. przy drodze asfalto
wej, prąd, woda - 40 zł/m2. Łozina, tel. 071/315-48-19,0502/
54-42-16
DZIAŁKI BUDOWLANE k. Międzygórza, pow. 0.70 ara, dom 
poniemiecki, sad, garaż, prąd, woda - 45.000 zł oraz 0.40 ara 
z laskiem - 27.000 zł. Międzygórze, tel. 0603/35-83-95 
DZIAŁKI BUDOWLANE okolice Obornik śl., atrakcyjna loka
lizacja, -10 zł/m2. Oborniki Śląskie, tel. 0601/71-22-36 
DZIAŁKI BUDOWLANE 8-10 a, 6 szt., media 150 m, przy 
lesie, blisko jezior, cena 10 zł/m2. Olobok, tel. 068/381-21-26 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Sobinie k. Polkowic, 11 i 14 a, przy
ległe do siebie, pełna dokumentacja - 2.300 zł. Sobin, tel. 076/
845-96-73
DZIAŁKI BUDOWLANE na wsi, pow. od 13-18 arów, możli
wość podziału, woda, prąd, telefon, teren ekologiczny, blisko 
las, rzeczka, zalew rekreacyjny, dojazd drogą asfaltową (bocz
ną), około 50 km od Wrocławia, w rozliczeniu może być sa
mochód osobowy, mały, cena -10 zł/m2. Sośnie Ostrowskie, 
tel. 062/738-18-83
DZIAŁKI BUDOWLANE 3 x 12 a, położone 4 km od granic 
Wrocławia, wzdłuż działki woda i prąd, cena 2.400 zł/a. Szew- 
ce, tel. 071/310-70-61
DZIAŁKI BUDOWLANE 8 szt. o pow. 9,5 ara, we Włoszako
wicach, 2 km od Boszkowa przy głównej trasie, - 16.000 zł. 
Włoszakowice, tel. 065/537-08-86 
DZIAŁKI BUDOWLANE 12 i 13 a, w Brzezinie, blisko media 
- 30 zł/m2. Wrocław, tel. 353-10-37 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Malinie, możliwość podziału -
4.500 zł/ar. Wrocław, tel. 071/355-89-02,050 /̂93-61-26 
DZIAŁKI BUDOWLANE od 1.000 do 2.000 m2, Wojszyce. 
Ołtaszyn, decyzje o warunkach zabudowy - 180 - 200 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/368-78-43
DZIAŁKI BUDOWLANE 8 a, Krzyżanowice 15 - 70 zł/m2. Wro
cław, tel. 793-54-34
DZIAŁKI BUDOWLANE w Łozinie, prąd, woda, telefon w gra
nicach działek, cena 40 zł/m2. Wrocław, tel. 315-48-19

DZIAŁKI BUDOWLANE na Muchoborze Wielkim, własnościo
we, dogodna lokalizacja, pełne uzbrojenie, pod każdą zabu
dowę, pow. 2.000 - 10.000 m2, z możl. podzjału -170 zł/m2, 
cena do negocjacji. Wrocław, tel. 071/373-71-34 (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - A00438 
www.autogielda.com.pl)
DZIAŁKI BUDOWLANE w Mrozowie, 4 szt., po 11>15 a. pod 
lasem, uzbrojone - 50 zł/m2 oraz rolna 55 a - 5 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/332-36-84,0501/46-10-91 
DZIAŁKI BUDOWLANE w miejscowości Chrząstawa Wiel
ka, pow. 3 ha, w całości lub podzielone, pod lasem, 17 km od 
centrum -15 zł/m2. Wrocław, tel. 071/363-31-99 £
DZIAŁKI BUDOWLANE w Kotowicach, 15 km od Wrocławia, 
2 szt. po 8 a, jedna o pow. 90 a, lasy, jeziora - 37 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/781-45-32,0606/28-39-72 
DZIAŁKI BUDOWLANE 3 szt., po 1.000 m2, w Pęgowie, ogro
dzone, tereny zalesione, ładne położenie, prąd, woda przy 
granicy działek, - 36.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-87-01 
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 x 1 200 m2 - 25 zł/m2. Wrocław, 
tel. 071/361-52-50,0601/55-20-45,55-20-51 
DZIAŁKI BUDOWLANE kier. płn-zach, 9 km od W-wia, 20 
min jazdy do Rynku, sąsiedztwo nowych domów, media, as
falt, PKS, poprowadzę budowę, doświadczenie, tania roboci
zna, - 22 zł/m2. Wrocław, tel. 0502/07-33-60,071/788-19-30 
DZIAŁKI BUDOWLANE pod zabudowę jednorodzinną, na 
nowo powstającym osiedlu (Żwirki i Wigury), we Wrocławiu, 
bez pośredników, uzbrojone w wodę, gaz, prąd o mocy 7 kW, 
kanalizacja oraz droga utwardzona w granicy działki, cena 
55 zł/m2. Wrocław, tel. 071/316-18-08 
DZIAŁKI BUDOWLANE położone 4 km od granicy miasta, 
pow. 650 m2, wydane warunki wodne i energetyczne, bez po
średników, ceny 40-60 zł/m2. Wrocław, tel. 071/316-18-08 
DZIAŁKI BUDOWLANE w okolicy Czarnej Góry i Jaskini Nie
dźwiedzia, cena 25 zł/m2. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/
815-48-71,0609/28-43-66
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 szt. po 11.5 ara, w Krępie k. Zielo
nej Góry, • 30.000 zł (każda). Zielona Góra, tel. 068/320-85-09 
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 10 i 13 arów, w Żernikach Wro
cławskich - 85 zł/m2. Żerniki Wrocławskie, tel. 0501/29-85-85 
DZIAŁKI BUDOWLANO • REKREACYJNE użytkowe, w odl. 
200 m od morza • 120 zł/m2 (możliwość zapłaty w ratach)., 
tel. 0608/78-99-04
DZIAŁKI BUDOWLANO • SIEDLISKOWE we Wrocławiu, na 
Jerzmanowie, pow. 13000 i 20000 m2, prąd, woda, telefon, 
droga, komunikacja MPK, wydane warunki zabudowy i przy
łączy energetycznych -17 zł/m2. Wrocław, tel. 071/357-21-02, 
0608/27-09-14
DZIAŁKI BUDOWLANO • SIEDLISKOWE we Wrocławiu na 
Jerzmanowie, atrakcyjna lokalizacja na nowo. powstającym 
osiedlu domków jednorodzinnych, wydane warunki zabudo
wy, pow. 1150 m2,1300 m2, prąd, woda, z telefonem, komun. 
MPK - 35 zł - 38 zł/m2. Wrocław, tel. 071/357-21-02, 0608/
27-09-14
DZIAŁKI PRZEMYSŁOWO • RZEMIEŚLNICZE pow. 15.5 a i 
31 a, uzbrojone, dogodny dojazd MPK 115, 615, Wro- 
cław-Wojnów, na każdą działalność gosp. - 50 zł/m2. Jelcz-La
skowice, tel. 071/318-58-61 wieczorem 
DZIAŁKI REKREACYJNE w miejscowości wypoczynkowej 
Wieleń (pojezierze leszczyńskie), teren leśny, 200 m od je
ziora, możliwość zabudowy, - 2.000 zl/ar. Kaszczor, gm. Prze
męt, tel. 065/549-91-96
DZIAŁKI REKREACYJNE nad Jeziorem Wieleńskim, pozwo
lenie na budowę -15 zl/m2. Osłonin, gm. Przemęt, tel. 065/ 
549-91-08
DZIAŁKI REKREACYJNE w Górach Sowich - 6 zł/m2. Sierp- 
nica, gm. Głuszyca, tel. 074/845-62-73 w godz. 7-20 
DZIAŁKI REKREACYJNE przy lesie, w miejscowości Stra- 
domia Wierzchnia, 18 km od Oleśnicy, nad nowo wybudowa

nym zalewem -1.500 zł/ar. Syców, tel. 0608/58-03-81,0603/
62-36-36
O  DZIAŁKI REKREACYJNO  • BUDOWLANE 

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 - BUDOWLANE z możl. wykopa
nia stawu, wszystkie media, zadrzewiona, koło Obornik śl., 
cena od 5 zł/m2. świerzów, gm. Prusice, tel. 0607/30-64-25 
DZIAŁKI REKREACYJNO • LETNISKOWE w Górach Sowich, 
w Sierpnicy, teren czysty ekologicznie, piękne widoki, blisko 
las, -10 zł/m2. Głuszyca, tel. 074/845-68-69 
DZIAŁKI REKREACYJNO - ROLNE w Górach Sowich, w 
Sierpnicy, teren czysty ekologicznie, blisko wyciągi narciar
skie, piękne widoku, różne powierzchnie, • 5 zł/m2. Głuszy
ca, tel. 074/845-68-69
DZIAŁKI REKREACYJNO - SIEDLISKOWE pow. 0.46 ha i 
3.56 ha, atrakcyjna lokalizacja, 5 km od wyciągu narciarskie
go w Czarnej Górze, cena 5 zł/m2. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-14-24,0504/91 -99-76 
DZIAŁKI ROLNE atrakcyjna lokalizacja (nad stawami), o łącz
nej powierzchni, 10 ha, cena 5-8 tys. zł/ha. Miękinia, tel. 071/ 
396-30-28
DZIAŁKI ROLNE w Górach Stołowych, pięknie położone, z 
widokiem na Szczeliniec Wielki, • 6 zł/m2. Świdnica, tel. 074/
853-66-61
DZIAŁKI SIEDLISKOWE w Grabowni Wielkiej, gm. Twardo
góra, cena -15 zł/m2. Wrocław, tel. 0606/98-04-96 
DZIAŁKI SIEDLISKOWE 2 szt. po 1.1 ha, w Rościsławicach 
(blisko Obornik śl.), pod lasem, projekt, plan zagospodar., 
woda w ulicy przy działce - 11 zł/m2. Wrocław, tel. 071/ 
330-00-78, 0601/29-90-68
DZIAŁKI SIEDLISKOWE o pow. 5000-6000 m2, położone 6 
km od południowo-zachodniej granicy miasta, uzbrojenie w 
granicy działki, cicha zalesiona okolica, starodrzew przy gra
nicy działki, woda, gaz, prąd, droga, bez pośredników, cena 
35 zl/m2. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
GARAŻ własnościowy, w Lubinie, przy ul. Budziszyńskiej| -
13.500 zł. Lubin, tel. 0603/92-68-49 
GARAŻ przy ul. Księcia Ludwika, w Lubinie, • 12.500 zł. Lu
bin, tel. 076/846̂ 96-74 po godz. 20,0601/08-09-42 
GARAŻ w Świdnicy osiedle Zaciszów, w zabudowie szere
gowej, brama wjazdowa ♦ pilot, księga wieczysta, -15.000 zł. 
Słotwina, tel. 074/853-92-93
GARAŻ 18 m2, -12.500 zł. Strzegom, tel. 074/855-58-41 po 
godz. 19
GARAŻ blaszane, 3 x 5,3 x 6 m, nowe, skręcane, • 1.650 zł 
(możliwe raty). Syców, tel. 062/785-47-78 
GARAŻ blaszany, szer. 2 m, wys. 2.6 m, • 700 zł. Szklarska 
Poręba, tel. 0605/94-80-20
GARAŻ murowany, własnościowy, 16,5 m2, ul. Inżynierska -
20.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-17-54 
GARAŻ własnościowy, ul. Lubuska - 22.000 zł. Wrocław, tel. 
071/354-39-48
GARAŻ własnościowy, przy ul. Śrutowej, - 18.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/97-48-48
GARAŻ blaszany przenośny, wym. 2.5x5 m - 2.000 zł lub wy
najmę - 80 zł/mies. Wrocław, tel. 071/357-41-74 
GARAŻ własnościowy, ul. Krzywa (boczna Reja), - 22.000 zł. 
Wrocław, tel. 0502/29-53-92

GARAŻ murowany, kanał, drzwi metalowe, księga wieczy
sta, przy ul. Grudziądzkiej, • 12.000 zl. Wrocław, tel. 325-29-61 
GARAŻ murowany, szeregowy, prąd, własnościowy, pow. 
2.6x4.9 m2, przy ulicy Żeromskiego 77, -14.900 zł. Wrocław, 
tel. 0602/66-65-01
GARAŻ własnościowy, nowy dach, na Grabiszynku, we Wro
cławiu, - 23.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-34-41 
GARAŻ własnościowy, ul. Dokerska-Kozanów, Wrocław •
25.000 zł. Wrocław, tel. 0604/37-44-45
GARAŻ we Wrocławiu, przy ul. Hubskiej, w bloku mieszkal
nym nr 89, ogrzewanie, prąd, woda, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/56-49-33
GARAŻ własnościowy, w zabudowie szeregowej, prąd; przy 
ul. Stalowowolskiej, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/367-78-08 
GARAŻ w zabudowie szeregowej, przy ul. Lnianej, • 20.000 
zł. Wrocław, tel. 071/373-18-82 
GARAŻ przy ul. Bezpiecznej we Wrocławiu lub wynajmę. Wro
cław, tel. 071/361-76-50
GARAŻ boks nr 65, przy ul. Braterskiej, na Partynicach, ener
gia el., bez kanału, w szeregu, murowany, drzwi kasetowe, 
ocieplone, - 12.000 zł. Wrocław, tel. 071/325-95-03 
GARAŻ murowany, w zabudowie szeregowej, 18 m2, kanał, 
światło, - 21.000 ii. Wrocław, tel. 0503/86-10-12 
•  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 

O  GOSPODARSTWO ROLNE : dom, zabudowania, 
sprzęt rolniczy, pole 10 ha, tereny rekreacyjne - 
cena do uzgodnienia. Zaorle 6, gm. Pakosław 
01025301

GOSPODARSTWO ROLNE 35 ha, dom mieszkalny, zabu
dowania gosp., nowa chlewnia, koło Góry Śl., możliwość do
kupienia ziemi, - 130.000 zł. Ciechanów, tel. 065/544-75-58 
GOSPODARSTWO ROLNE 18 ha, 0.7 ha lasu + staw, zabu
dowania, możl. dokupienia ziemi, na uboczu, dużo zieleni, 
ubezpieczenie budynków na 400.000 zł, działka zabudowa
na 35 arów, woda, telefon, 3 liczniki prądowe, - 280.000 zł 
albo inne propozycje. Kamienna Góra, tel. 0603/46-43-25 
GOSPODARSTWO ROLNE 5 ha i 25 arów + las, woda, świa
tło, pomieszczenie gospodarcze, dom parterowy, możliwość 
adaptacji na małą stadninę, miejsce ciche i spokojne, 30 km 
od Częstochowy, 4 ha ogrodzone płotem (mogą być na dział
ki budowlane, - 40.000 zł. Lubin, tel. 076/846-51-03, 0604/
11-36-86
GOSPODARSTWO ROLNE z budynkami gospodarczymi i 
mieszkalnym do remontu, 4,15 ha w tym łąka i kawałek lasu, 
cena 120.000 zł. Miłochów k. Świdnicy, tel. 074/640-40-80 
GOSPODARSTWO ROLNE pow. 2,70 m, budynek mieszkal
ny, stodoła, budynek gosp. po remoncie, c.o., 3 pokoje, kuch
nia, garaż, ogrodzone, 35 km od Opola, - 65.500 zł. Pokój, 
tel. 077/469-32-92,0605/46-70-39 
GOSPODARSTWO ROLNE 6 ha. dom luksusowo wykończo
ny, obora, stodoła, - 230.000 zl. Suwałki, tel. 087/566-54-80 
po godz. 20
GOSPODARSTWO ROLNE dom, stodoła, obora, 4.2 ha zie
mi, w górach, - 200.000 zł. Unisław Śl., tel. 074/845-15-10 
GOSPODARSTWO ROLNE o pow. 15 h, grunt kl. III i IV, z 
budynkami gospodarczymi i mieszkalnym, na działce 0,5 h, 
siła, woda, telefon na miejscu, blisko Wrocławia, idealne na 
stadninę, sad, bazę transportową, hodowlę, blisko stawy, las, 
możliwść dokupienia ziemi - 150.000 zł. Wrocław, tel. 071/
319-65-68
GOSPODARSTWO ROLNE 17 ha - 70.000 zł, 1.5 ha lasu -
30.000 zł. W. Wołyniak, 59-600 Zbylutów 26, gm. Lwówek Ślą
ski

GOSPODARSTWO ROLNE 12 km od Głogowa, o pow. 3.5 
ha, dom o pow. 200 m2, woda, kanalizacja, telefon, siła, okna 
-plastikowe, nowy dach, - 5̂.000 zł lub zamienię na samo- 
chód^Zielona Góra, tel. 068/374-39-32 , .
O  GRUNT 50 ha, w Chrząstawie Małej, przeznaczo

ny pod zabudowę, ładnie położone, przy lesie i 
wodzie, 10 km od granic Wrocławia • 10 zł/m2. 
tel. 071/318-01-28, 0608/33-44-66 01020931

GRUNT 4 ha, okolice Świdnicy, studnia głębinowa, każda dzia
łalność, - 5 zł /m2. Wałbrzych, tel. 074/845-33-20 
GRUNT ze stawem rybnym, w okolicach Milicza - 3 zł/m2. 
Wrocław, tel. 0603/43-16-33
GRUNT klasy IV, 6 ha ziemi w tym 1,4 ha lasu sosnowego, w 
Bielawie gm. Długołęka, ziemia - 6.000 zł/ha, las z gruntem •
65.000 żł. Wrocław, tel. 071/355-62-17
GRUNT pow. 40.000 m2, 4 km od Wrocławia, cena • 25 zł/ 
rri2. Wrocław, tel. 071/328-08-49 
GRUNT w okol. Lądka Zdroju, pow. 30 ha, atrakcyjna lokali
zacja, przy granicy z Czechami, możliwość podziału i prze
kwalifikowania, bez pośredników - 3 zł/m2. Wrocław, tel. 0601/
49-83-91
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 pod zabudowę biurowo-magazynową, pow. 2510 m2, 
Wrocław Krzyki, atrakcyjny, w dobrym punkcie -190 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/339-89-98
GRUNT o pow. 2 ha - 2.500 zł/ha. Dębowy Gaj, tel. 075/
784-20-62
GRUNT w Rościsławicach, 1.48 ha -10 zł/m2. Wrocław, tel. 
0603/52-76-34
GRUNT o pow. łącznej 6.29 ha, możliwość przekształcenia, 
wśród zabudowań (ok. 200 m2), przy drodze, spokojna okoli
ca, ok. 10 km od Zgorzelca • 4.500 zł/ha. Żarska Wieś, tel. 
075/771-85-35
GRUNT pow. 1.57 ha, - 5.500 zł. Żmigród, tel. 071/385-36-12 
GRUNT ORNY 1 ha, w Pasikurowicach, gm. Długołęka, -
15.000 zł. Pasikurowice, tel. 071/399-75-26
GRUNT ORNY działka położona między, lasami, obok źródło 
wody, 1 km od drogi, dobre na wybudowanie obiektu agrotu
rystycznego. Piława Dolna, tel. 074/833-65-24 
GRUNT ORNY o pow. 5.7 ha, III kl., położony w miejscowości 
Rogoż, gm. Wisznia Mała - 4.500 zł/ha lub wydzierżawię. Ra
dwanice, tel. 071/311-76-78
GRUNT ORNY 1,25 ha, kl. II, 12 km od Wrocławia w kierunku 
Żórawiny, pilne- 1 zł/m2. Rzeplin, gm. Żórawina, tel. 071/
316-46-53
GRUNT ORNY 0.5 ha, w Św. Katarzynie, cena 8 zł/m2 lub 
zamienię na samochód. Wrocław, tel. 0501/62-82-53 
GRUNT ORNY pow. 1 ha, z możliwością Zabudowy, -100.000 
zł. Żórawina, tel. 071/316-49-17 
GRUNT PRZEMYSŁOWY w Prusicach przy trasie. Wro- 
cław-Poznań, pow. 1.23 ha, warunki zagospodarowania pod 
uciążliwą produkcję, siła, woda • 25 zł/m2. Wrocław, tel. 0608/
28-30-11
GRUNT ROLNY 2 ha, nadaje się na działkę siedliskową, eko
logiczne miejsce, teren nie zalewany, dojazd autobusem pod
miejskim • 20.000 zł/ha. Długołęka, tel. 0603/49-86-35 
GRUNT ROLNY na KRUS, 4,4 ha, klasa IV, od zaraz - 2.000 
zł/ha. Bardo, tel. 074/816-71-54

GRUNT ROLNY IV kl., działki 1 - 3 ha. - 4.500 zł /ha. Bukó- 
wek, tel. 071/317-14-51
GRUNT ROLNY pow. 50 a, 20 drzew owocowych i winogron, 
przy drodze, dostęp do rz. Widawy, • 5.500 zl. Idzikowice k. 
Namysłowa, tel. 077/419-59-88 
GRUNT ROLNY pow. 0.30 ha, miejsce po piaskowni, -10.000 
zł. Kurczów, gm. Borów, tel. 071/302-68-51 
GRUNT ROLNY w Krzeczynie Wielkim k. Lubina, przy dro
dze asfaltowej, pow. 4.82 ha, w połowie szer. pola przepływa 
strumyk, • 25.000 zł. Lubin, tel. 076/749-76-49 
GRUNT ROLNY 3.25 ha, ziemia III i IV klasy, w Prochowi
cach, • 11.000 zł. Lubin, tel. 076/846-71-66 
GRUNT ROLNY w Kotlinie Kłodzkiej, gmina Międzylesie, ma
lowniczo położone, strumień, las, prąd, w cenie 0.70 - 2.20 zł/ 
m2. Międzylesie, tel. 074/812-66-79 
GRUNT ROLNY łąka, nieużytki, pow. 2,6 ha, okolice Namy
słowa, na cele rolnicze lub ubezpieczenie K.R.U.S, - 7.500 zł. 
tyikowice, tel. 0607/55-65-74
GRUNT ROLNY 1,06 ha, okolice Namysłowa, możliwość bu
dowy, wystarczający do ubezpieczenia K.R.U.S, - 6.000 zl. 
Mikowice, tel. 0607/55-65-74, woj. opolskie 
GRUNT ROLNY jedna całość, pow. 1.56 ha, V-VI klasa, 7 km 
od Trzebnicy, w miejscowości Masłów, blisko zabudowania, 
droga asfaltowa i linia energetyczna, - 18.000 zł. Oleśnica, 
tel. 071/793-33-79
GRUNT ROLNY pow. 1000 m2,70 m od zabudowań. - 50.000 
zł. Radakowice, tel. 071/317-78-40 
GRUNT ROLNY o pow. 1,50 ha, w tym 1 ha czarnej porzecz
ki, - 45.000 zł. Siechnice, tel. 071/311-53-21 
GRUNT ROLNY 1.44 ha, - 0.90 zł/m2. Sobótka, tel. 071/
390-32-46
GRUNT ROLNY pow. 5.5 ha - 2.500 zł/ha. Srebrna Góra, tel. 
0603/31-25-66
GRUNT ROLNY Wrocław-Jerzmanowo, pow. 1100 m2, IV kla
sa, przy nowym osiedlu domków jednorodzinnych, prąd, woda, 
telefon, komunikacja MPK, •? 15.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
357-21-02 i
GRUNT ROLNY łąka, pow. 1.50 ha, płd. część Wrocławia - 
15 zł/m2. Wrocław, tel. 071/311-29-75,071/311-23-24 
GRUNT ROLNY 5.000 m2, przy głównej drodze w Groblicach, 
wszystkie media - 55zł/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 
GRUNTY ORNE I klasy, 3.44 ha w jednym kawałku, 8 km od 
Wrocławia, w kierunku Strzelina - 15.000 zł/ha. Oława, tel. 
071/313-48-87
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 pow. 200 m2, nowa działka, pow. 6 a, wszystkie me
dia, teren ogrodzony, pełna dokumentacja - 75.000 zł. Legni
ca, tel. 0607/24-47-89
HALA pow. 1000 m2 lub 2 hale, z zapleczem socjalnym, 120 
m2, media, - 49.000 zł. Lewin Brzeski, tel. 077/412-87-61 
HALA w Trzebnicy, pow. 400 m2, wys. 5 m, wszystkie media, 
atrakcyjna lokalizacja, działka budowlana 80 a, ogrodzona i 
utwardzona, wynajem - 4.000 zł/mies., sprzedaż 550.000 zł. 
Trzebnica, tel. 0601/74-66-30,0601/74-66-40 
HALA pow. 700 m2, suwnica 101, plac 0.05 ha, pomieszczeń 
nie biurowe, wiata, we Wrocławiu - 1.200.000 zł. Wrocław, 
tel. 0603/91-72-49
HALA, 1980 r. 960 m2, dwie bramy wjazdowe, odnowiona,
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t e l. 0602-130-696
c.o., wentylator, media, 12 km od granicy z Czechami -110 
zł/m2. Ziębice, tel. 074/819-17-43,077/416-54-05 
H A U  MAGAZYNOWA 528 m2, sklep 70 m2, działka 1479 
m2, rampa zadaszona, siła, woda, kanalizacja, z telefonem,
c.o. węglowo-koksowe, pom. socjalne, atrakcyjna lokalizacja, 
- 240.000 zł. Kluczbork, tel. 077/418-09-78 w godz. 8-16 
HALA MUROWANA pow. 1.200 m2, CO, woda, 2 studnie głę
binowe, siła, transformator, mieszkanie 150 m2,3 pokoje, hol, 
kuchnia, łazienka, sad, działka 0.48 ha, ogrodzona, na każdą 
działalność gosp, - 240.000 zł. Dębowiec, gm. Ziębice, tel. 
074/816-11-86
H A U  MUROWANA w centrum Kluczborka, 350 m2, działka 
10 arów, duży plac manewrowy, -180.000 zł. Kluczbork, tel. 
077/418-32-72,0605/66-56-88 
H A U  MUROWANA 400 m. ogrzewana gazem, wszystkie me
dia, - 380.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-39-11, 0605/
34-66-71
HALE (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 po
średników, - 75.000 zł. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
HOTEL z basenem. Opole, tel. 0601/49-71-89 
KAMIENICA w centrum Legnicy, do remontu, - 85.000 zł. Le
gnica, tel. 0602/10-30-27
KAMIENICA centrum Leszna Wlkp., wolne mieszkania, co 
miedziane, wszystkie media, • 190.000 zł. Leszno, tel. 065/ 
520-91-07
KAMIENICA 300 m2, do remontu, w centrum Strzelina, par
ter, dwa lokale użytkowe, strych do adaptacji, I i II piętro miesz
kania - 500 zVm2. Środa Śląska, tel. 071/317-37-54 
KAWALERKA Gądów Mały, II p., w budynku 10-piętrowym, 
po remoncie, - 67.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-94-89,05021
40-96-27
KIOSK TYPU .RUCH’  bez lokalizacji, okratowany, stan do
bry - 2.500 zl. Osetnica, tel. 076/817-72-31 
KIOSK HANDLOWY metalowy, fabryczny, 6 m2, instalacja 
el. + licznik, przenośny, ocieplony dach, - 2.000 zi. Bolesła
wiec, tel. 075/734-73-25,0502/84-48-47 *
KIOSK HANDLOWY atrakcyjna lokalizacja (na działce o pow. 
1.35 ha), pow. 135 m2, ocieplony, alarm, WC, kanalizacja, 
gratis kasa fiskalna, -16.000 zł. Chocianów, tel. 076/818-41-39 
KIOSK HANDLOWY, - 6.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/
362-34-24
KIOSK HANDLOWY z lokalizacją na placu targowym Gaj, 
pow. 10 m2, z wyposażeniem, obecnie sklep mięsny, • 6.000 
zł. Królikowice, gm. Kobierzyce, tel. 071/311-17-61 
KIOSK HANDLOWY o pow. 20 m2, z lokalizacją, osobne wej

ście, przy ul. Modrzewiowej, - 7.000 zł. Lubin, tel. 076/
846-92-97, 0501/62-35-87
KIOSK HANDLOWY branża: rajstopy, skarpety, bielizna, 
odzież, na terenie Oławy, - 7.000 zł. Oława, tel. 0606/95-63-60 
KIOSK HANDLOWY 3-letni, 24 m2, zaplecze, w.c., woda, 
prąd, regały, lady, wieszak obrot., grzejnik gaz, - 22.000 zł. 
Ścinawa, lei. 076/843-74-74
KIOSK HANDLOWY murowany, woda, siła, 32 m2, nadający 
się na każdą działalność, na targowisku Gaj, ul. Widna 6, -
22.000 zł. Wrocław, tel. 071/336-80-58
KIOSK HANDLOWY 10 m2, bez lokalizacji, od lipca, inst. 
elektr., - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/355-68-10 
KIOSK HANDLOWY 15 m2, z wejściem do środka, - 6.000 
zi. Wrocław, tel. 0601/87-59-49 
KIOSK HANDLOWY 10 m2, okratowany, ocieplony, na placu 
przy ul. Niskie Łąki, - 2.600 zł. Wrocław, tel. 0603/51-41-19 
KIOSK HANDLOWY 21 m2, wym. 6 x 3,5 m, ocieplony, kon
strukcja stalowa, prznośny w całości (dźwig + dłużyca), ener
gia elektryczna, woda, duża szyba wystawowa, wejście do 
środka, na każdą działalność -4.500 zł lub domek letniskowy 
we Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/389-93-98 
KIOSK HANDLOWY 15 m2, na placu przy ulicy Zielińskiego, 
atrakcyjna lokalizacja, - 55.000 zł. Wrodaw, tel. 0602/10-21-38 
KIOSK HANDLOWY 18 m2, na placu przy ulicy Zielińskiego, 
• 58.000 zł. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
KIOSK HANDLOWY nabiałowy, z wyposażeniem, o pow. 14 
m2, przy ul. Widnej, -15.000 zł. Wrocław, tel. 0501/57-54-16 
KIOSK HANDLOWY z wejściem do środka, podpiwniczony, 
przy ul. Borowskiej, działający, - 44.000 zł. Wrocław, tel. 0603/
68-75-78
KIOSK HANDLOWY we Wrocławiu, na placu targowym przy 
ul. Zielińskiego, niski czynsz, - 32.000 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
97-79-09
KIOSK HANDLOWY TYPU .AS’ , pow. 15 m2, z wejściem do 
środka, na targowisku przy ul. Rogowskiej, - 9.900 zł. Wro
cław, tel. 071/339-21-06 po godz. 19 
KIOSK HANDLOWY na placu handlowym we Wrocławiu, przy 
ul. Zielińskiego, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 071/336-06-18 
KONTENER budowlano-usługowy, okna i drzwi zabezpieczo
ne kratą, - 2.000 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/814-74-27 
KONTENER handlowy, na targowisku w Międzyzdrojach, pow. 
15 m2, -12.000 zł. Wrocław, tel. 071/324-25-42 
KUPIĘ DOM mały, może być do częściowego remontu, wol
no stojący, bez pośredników, z działką, w okolicach Opola 
(do 20 km). Czeska Wieś, tel. 077/411-97-04 lub 0606/ 
97-73-02
KUPIĘ DOM okolice Kłodzka, Bystrzycy Kłodzkiej, do 25.000 
zł. Domaszków, woj. wałbrzyskie, tel. 0502/60-89-54 
KUPIĘ DOM w Prochowicach, może być do remontu. Legni
ca, tel. 0609/27-23-54
KUPIĘ DOM w okolicy Świdnicy lub w Świdnicy, ok. 160 m2, 
- 200 zł. Świdnica, tel. 0604/53-25-41 
KUPIĘ DOM z gruntami lub bez, we Wrocławiu lub okolicy, 
do 25 km od Wrocławia, do ok. 40.000 zł. Trzebnica, tel. 0606/
69-48-67
KUPIĘ DOM z widokiem na góry, może być do remontu - do
150.000 zł. Wrocław, tel. 071/344-52-35
KUPIĘ DOM może być do remontu, we Wrocławiu, na Krzy
kach lub Oporowie, najchętniej poniemiecką willę - do 350.000 
zł. Wrocław, tel. 071/342-45-10 
KUPIĘ DOM do remontu, we Wrocławiu lub okolicy. Wrocław, 
tel. 0502/50-86-13,071/352-70-70 
KUPIĘ DOM może być do remontu, we Wrocławiu, na przed
mieściach, w rozliczeniu gotówka, mieszkanie, samochód bus. 
Wrocław, tel. 071/322-68-21

OKULARY
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KUPIĘ DOM w zabudowie szeregowej. Wrodaw, tel. 0606/ 
73-39-15
KUPIĘ DOM we Wrocławiu lub okolicy. Wrocław, tel. 
372-75-58
KUPIĘ DOM w oklicach Wrocławia (do 30 km), może być do 
remontu. Wrodaw, tel. 0604/19-55-92 
KUPIĘ DOM na południu Wrodawia, w cenie do 200.000 zł. 
Wrodaw, tel. 071/341-65-96,0601/65-77-12 
KUPIĘ DOM w Namysłowie lub w Jeleniej Górze - Sobieszo
wie, może być do remontu. Wrocław, tel. 0600/83-72-99,0600/
83-72-97
KUPIĘ DOM we Wrodawiu lub okolicy, tani. Wrocław, tel. 

.0602/80-30-57 
KUPIĘ DOM do remontu, z budynkami gospodarczymi, we 
Wrodawiu lub okolicy. Wrocław, tel. 0605/09-46-30 
KUPIĘ DOM dla firmy, nieduży, w okol. Wrodawia, może być 
do remontu, bez pośredników. Wrocław, tel. 071/344-72-69 w 
godz. 11-13
KUPIĘ DOM poniemiecki, dla firmy, może być do remontu, 
we Wrocławiu, bez pośredników, w cenie do 1.000.000 zł. Wro
daw, tel. 0607/82-72-34
KUPIĘ DOM NA WSI stary, w okolicy Wrocławia, w przystęp
nej cenie. Strzegom, tel. 074/855-26-57 do godz. T7, 06051
76-79-59
KUPIĘ DOM NA WSI w spokojnej okolicy - do 40.000 zł. Wro
daw. tel. 071/337-06-20
KUPIĘ DOM NA WSI mały, z kawałkiem sadu lub pola (wieś 
ze stacją PKP), w cenie do 10.000 zł. Wrocław, tel. 0503/
89-61-80
KUPIĘ DOMEK lub zabudowania magazynowe (warsztato
we) z mieszkanierff, chętnie w rejonie Obornik Śl., Trzebnicy 
lub zamienię na mieszkanie willowe we Wrodawiu. Wrodaw, 
tel. 071/346-26-02
KUPIĘ DZIAŁKĘ lub grunt rolny (łąka) 1 ha przeliczeniowy, 
klasy III lub IV. Wrodaw, tel. 0602/80-30-57 
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ we Wrocławiu lub przy gra
nicy Wrocławia, pow. 700-1500 m2, do 30 zł/m2. Wrodaw, 
tel. 071/785-77-00
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ we Wrodawiu lub okolicy. 
Wrodaw, tel. 341-42-44
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ w ładnej okolicy, najlepiej 
Wrodaw lub blisko pod Wrodawiem, las, woda mile widzia
ne. Wrodaw. tel. 0503/98-12-32 
KUPIĘ DZIAŁKĘ REKREACYJNĄ w Szklarskiej Porębie, 
pow. 5-15 arów. Wrocław, tel. 071/352-70-70 
KUPIĘ DZIAŁKĘ REKREACYJNĄ w Turawie, Mietkowie, Ny
sie. Wrocław, tel. 0601/83-84-36 
KUPIĘ DZIAŁKĘ REKREACYJNO - BUDOWLANĄ w czy
stej okolicy. Strzelce Opolskie, tel. 077/461-41-58, 0602/
82-84-78, 0603/20-19-09
KUPIĘ DZIAŁKĘ ROLNĄ lub grunt omy, łąkę, jako 1 ha prze
liczeniowy, 2 szt. Wrodaw, tel. 071/784-68-46 
KUPIĘ DZIAŁKĘ RZEMIEŚLNICZĄ we Wrodawiu. Wrodaw, 
tel. 071/357-15-21 po godz. 20,071/333-94-57 do godz. 18 
KUPIĘ GARAŻ blaszany, do rozbiórki. Kłodzko, tel. 0602/
65-77-20
KUPIĘ GARAŻ ok. ul. Gajowickiej - Kruczej. Wrocław, tel. 
071/365-32-20
KUPIĘ GARAŻ w Jelczu-Laskowicach, przy ul. Hirszfelda.
Wrocław, tel. 0601/70-76-45 -
KUPIĘ GRUNT o pow. 20-30 a, w centrum osiedli, w Legnicy,
Głogowie, Lubinie. Legnica, tel. 076/850-61-86, 0604/
47-31-57
KUPIĘ GRUNT Trzebnica i okolice. Trzebnica, tel. 0601/
70-43-50
KUPIĘ GRUNT ORNY lub nieużytki w okolicy Kudowy Zdro
ju, Polanicy Zdroju, Dusznik Zdroju, Świeradowa Zdroju, 
Karpacza, Szklarskiej Poręby, dojazd drogą asfaltową. Lubin, 
tels 0502/36-39-18
KUPIĘ GRUNT ORNY, nieużytki, łąki, położone przy drodze, 
w odległości do 20 km od Wrodawia, w rozsądnej cenie. Wro
daw, tel. 071/785-77-00
KUPIĘ GRUNT ROLNY lub nieużytki, ok. 2 ha, najchętniej w 
okolicach Radwanic, Siechnicy, Groblic, Oławy oraz w innych 
okolicach Wrodawia. Radwanice, tel. 071/311-75-54 
KUPIĘ GRUNTY ROLNE w okolicy miejscowości Gądów, Za
brodzie, Cesarzowice, Jaszkotle, Baranowice, Sadków, Pie- 
trzykowice, Sadowice, Małkowice, Kębłowice, Skałka, Bog- 
daszowice, Lisowice itp., w gminie Kąty Wrocławskie, Kostom
łoty, pod uprawę. Wrocław, tel. 0608/52-03-08 
KUPIĘ KIOSK HANDLOWY warzywa-owoce, na dużym osie
dlu mieszkaniowym we Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/
326-23-60, 326-13-22
KUPIĘ KWIACIARNIĘ w centrum. Wrocław, tel. 0604/
94-65-21
KUPIĘ LOKAL o pow. do 20 m2, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
0604/94-65-21
KUPIĘ LOKAL pomieszczenia, w centrum lub blisko centrum 
Ząbkowic śląskich. Ząbkowice śląskie, tel. 0601/91-87-56 
KUPIĘ LOKAL HANDLOWY we Wrodawiu. Wrodaw, tel. 
0606/81-24-52
KUPIĘ LOKAL gŻYTKOWY we Wrocławiu lub okolicy. Wro
daw, tel. 373-80-16
KUPIĘ MIESZKANIE okolice Kłodzka, Bystrzycy Kłodzkiej, 
do 25.000 zł. Domaszków, woj. wałbrzyskie, tel. 0502/60-89-54 
KUPIĘ MIESZKANIE willowe, 2-pokojowe, we Wrocławiu 
(Karłowice). Prusice, tel. 071/312-63-08 
KUPIĘ MIESZKANIE do remontu, we Wrodawiu (nowe bu
downictwo), własnośdowe o pow. 45 m2 - do 70.000 zł. Wro
daw, tel. 071/321-46-23,0608/34-48-38 
KUPIĘ MIESZKANIE własnościowe, w starym budownictwie, 
we Wrocławiu lub okolicy, pow. ok. 25 m2, najchętniej z pie
cami, do małego remontu - do 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/
346-29-45 po godz. 20,0601/05-78-41 
KUPIĘ MIESZKANIE zadłużone, kwaterunkowe lub do remon
tu, powyżej 40 m2, okolice Rynku. Wrocław, tel. 071/789-07-65 
po godz. 20
KUPIĘ MIESZKANIE 1,2,3-pokojowe we Wrocławiu, do re
montu, z co miejskim, może być zadłużone. Wrocław, tel. 0607/
51-92-50
KUPIĘ MIESZKANIE do remontu, we Wrocławiu, dowolny me
traż, z co. Wrodaw, tel. 071/367-52-25 
KUPIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu, niska za
budowa, bez pośredników, w cenie około 50.000 zł. Wrodaw, 
tel. 0603/22-35-25
KUPIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 30 m2, w cenie do
60.000 zł, we Wrocławiu, bez pośredników. Wrocław, tel. 071/
354-38-36
KUPIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE bez pośredników, ok. 
30 m2, kuchnia jasna, okol. ul. Żeromskiego, w plombie. Wro
cław, tel. 322-35-59
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Wałbrzychu, może 
być do remontu,, w cenie do 30.000 zł, w starym budownic
twie, bezczynszowe, z księgą wieczystą lub dam odstępne. 

. Wałbrzych, tel. 074/848-12-26 
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu lub oko
licy. Wrocław, tel. 071/327-78-35 
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE z jasną kuchnią, w ni
skiej zabudowie, 40-45 m2 lub w plombie, chętnie nowe. Wro
cław, tel. 071/783-06-50,0504/90-57-82 
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE do remontu, we Wro
cławiu lub okolicy, do 30.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-41-31 
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrodawiu. maks.
3-letnie, w niskiej zabudowie, spokojnej dzielnicy, płatne .od 
ręki". Wrodaw, tel. 782-81-63
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE lub dużą kawalerkę we 
Wrocławiu, bez pośredników, kamienice wykluczone - do
65.000 zł. Wrodaw, tel. 0603/07-09-32
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE z CO w Karpaczu, 
Szklarskiej Porębie, Cieplicach. Wrocław, tel. 071/318-57-52 
KUPIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE w niskiej zabudowie, na 
Krzykach, Grabiszynie, w cenie do 180.000 zł. Wrodaw, tel. 
071/342-37-05
KUPIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE na Krzykach, pow. do 
80 m2. Wrocław, tel. 071/328-03-01

KUPIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE w niskiej zabudowie lub 
willowe, na Krzykach, Grabiszynie, Biskupinie. Wrocław, tel. 
071/342-37-05
KUPIĘ MŁYN napędzany wodą. Syców, tel. 0602/46-06-64 
KUPIĘ MYJNIĘ SAMOCHODOWĄ lub garaż. Wrocław, tel. 
0501/19-41-43
KUPIĘ STOISKO bar, sklep w centrum Wrocławia lub w cią
gu pieszym, pow. min. 15 m2. Wrocław, tel. 0607/08-82-46 
KUPIĘ STOISKO albo sklep, w centrum Wrocławia, co naj
mniej 15 m2, mała kawiarnia. Wrodaw, tel. 060.7/08-82-46 
KUPIĘ TEREN okazyjnie, w Karpaczu lub okolicy. Legnica, 
tel. 0602/28-65-74
•  KUPIMY DOM poniemiecki, w okolicy Wrodawia, może 

być do remontu, PILNE!. .M&D" Nieruchomości, Wro
daw, tel. 071/342-48-85,0604/62-23-40 99000001

KWIACIARNIA pow. 70 m2, we Wrocławiu, na Krzykach, moż
liwość rozbudowy do 100 m2, atrakcyjna lokalizacja -140.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/40-67-17 
KWIACIARNIA wolno stojąca, WC, prąd, woda, klimatyza: 
cja, dobra lokalizacja, - 18.000 zł. Wrocław, tel. 329-13-78, 
0600/34-23-65
O  LOKAL po remoncie, pow. 54 m2,2 pokoje, aneks 

kuchenny, rozkładowy, możliwość adaptacji jesz
cze jednego pokoju, garai, zagospodarowany 
ogród, • 120.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-48-02, 
0605/35-61-90 80006311

•  LOKAL we Wrocławiu, ul. Bednarska, 62 m2, w kafel
kach, zaplecze socjalne, od zaraz • 1.300 zł/m2. .M&D’ 
Nieruchomości, Wrocław, tel. 071/342-48-85, 0604/ 
62r23-40 99000001

LOKAL handlowo - usługowy, pow. 22 m2, punkt fotograficz
ny, sklep z pamiątkami, w dobrym punkcie, z towarem i wypo
sażeniem, -100.000 zł. Piława Górna, tel. 074/837-18-86 
LOKAL w centrum Dziwnowa, 30 m2 od morza, nadaje się 
na sklep, bar, - 300.000 zł. Wrocław, tel. 071/312-74-39,0603/
63-17-75
LOKAL pow. 70 m2, - 150.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 
372-69-51 po godz. 19
LOKAL ul. Zgodna (róg Traugutta), 120 m2,3 m wysokości, 
telefon, energia elektryczna (zasilanie 3-fazowe), ogrzewa
nie miejskie - 3 000 zł/m2. Wrocław, tel. 0601/73-32-87, . 
368-11-60
LOKAL 350 m2, rampa, parter, pomieszczenia biurowe, obec
nie siedziba hurtowni, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 0503/98-12-32 
LOKAL BIUROWY w centrum handlowo-biurowym, przy ul. 
Armii Krajowej, obwodnica śródmiejskam pow. 58-230 m2,1 
lub II piętro, odbiór w październiku 2001 r. • 1.490 zł/m2, pla
stikowe okna, parking, c.o. miejskie, budynek o'wysokim stan
dardzie. Wrocław, tel. 071/343-84-57 wewn. 50, 0606/
14-35-99 w godz. 10-22
LOKAL GASTRONOMICZNY wolnostojący, funkcjonujący, z 
telefonem oraz z pełnym wyposażeniem, lokalizacja - sypial
nia Wrodawia, mśriy czynsz - odstepne do uzgodnienia. Wro
daw, tel. 071/343-70-81,0601/79-96-75 
LOKAL GASTRONOMICZNY w dobrym punkdę, centrum 
handlowe na Nówym Dworze - 53.000 zl. Wrodaw, tel. 0604/
66-34-47,0602/23-43-28
LOKAL HANDLOWO - BIUROWO • MIESZKALNY nowo wy
budowany, na Krzykach, we Wrocławiu, pow. 200 m2, możli
wość kupna na części po 50 m2 - 1.500 zł/m2. Wrodaw, tel. 
071/783-00-97 po godz. 18,0602/73-96-23 
LOKAL HANDLOWO • USŁUGOWY przy ul. Otwartej, pow. 
30 m2, po remonde kapitalnym, siła, WC, CO, - 75.000 zł. 
Wrodaw. tel. 071/322-70-21 po godz. 20
•  LOKAL HANDLOWY w nowej płombre, 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', Wrodaw, tel. 071/
343-94-74 99000001

LOKAL HANDLOWY pow. 52 m2, księga wieczysta, -110.000 
zł. Kluczbork, teł. 0777418-53-93 po godz. 20 
LOKAL SKLEPOWY z witryną, przy ruchliwej ulicy, nadaje 
się na handel, usługi, hurtownię, pow. 50-210 m2, we Wrocła- 

, wiu, na osiedlu Huby, odstąpię. Wrocław, tel. 071/357-15-21 
po godz. 20,071/333-94-57 do godz. 18 
LOKAL UŻYTKOWY pow. 68 m2, atrakcyjna lokalizacja, cen
trum miasta, alarm, kraty, witryna, - 79.000 zł. Jedlina Zdrój, 
tel. 074/845-50-21.0608/89-44-31 
LOKAL UŻYTKOWY 77 m2. wys. 3.15 m, nowy, na Pilczy- 
cach -190.000 zł. Wrodaw, tel. 0603/91 -72-49 wewn. 13 
LOKAL UŻYTKOWY naprzedwko HIT-u. 70 m2. nadający się 
na gabinet lekarski, prawniczy itp., wysoki standard, witryny, 
parter, parking, - 250.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-16-94, 
0601/41-98-01 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w Inter
necie pod numerem - A00489 www.autogielda.com.pl)
LOKAL UŻYTKOWY 27 m2 w Kudowie Zdrój, - 35.000 zł. 
Wrocław, tel. 07.1/361-52-50,0601/55-20-45,55-20-51 
LOKAL UŻYTKOWY, 118 m2, wysoki standard, Wrocław 
Śródmieście, na każdą działalność, - 240.000 zł. Wrodaw, 
tel. 0608/02-47-61,071/310-76-29 
MAGAZYN w Nowogrodżcu, pow. użytkowa 430 m2, - 70.000 
zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-63-39 
MAGAZYN o pow. 600 m2, działka o pow. 35 arów, w Trze
bieniu k. Bolesławca, przy skrzyżowaniu autostrad, - 50.000 
zł lub wydzierżawię. Wrodaw, tel. 342-63-19 .
MASARNIA w Zebrzydowej, pow. użytkowa 411 m2, -100.000 
zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-63-39
•  MIESZKANIA w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku, we 

Wrodawiu, 1-pok., 30 m2 - 88.000. zł, 1-pok., 39 m2 -
120.000 zł, 2-pok., 49 m2 - 170.000 zł. BN .ANTON", 
Wrodaw, ul. Ostrowskiego 7, tel. 071/339-28-36,0603/
64-04-08 99000001

•  MIESZKANIA: Śródmieście. 1-pok., 32 m2 - 61.000 zl. 
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", Wrodaw, 
tel. 071/339-28-36,0603/64-04-08 99000001

•  MIESZKANIA: 1-pokojowe, ul. Przestrzenna, 20 m2,1/ 
IV p., zadbane, cicho, zielono - 60.000 zł (do neg.), 3-po
kojowe. ul. Orzeszkowej, 65 m2, plomba, lil/IV p. •
155.000 zł, Sępolno, 67 m2, parter, ogródek - 170.000 
zł. BN ,JDD", Wrocław, tel. 071/327-70-66, 071/
327-78-34 99000001

MIESZKANIA w miejscowości Krzywa, os. opuszczone przez 
Armię Radziecką, do remontu, w domu 2-piętrowym, 1-poko- 
jowe - 12.000 zł, 2-pokojowe - 20.000 zł, możliwa realizacja 
książeczek mieszkaniowych. Legnica, tel. 076/862-96̂ 23 
MIESZKANIA 4-POKOJOWE, dwa, pow. 75 m2 i 86 m2, na I 
piętrze, dobry dojazd, we Wrocławiu, przy ul. Bajana, mozai
ka parkietowa, liczniki na wodę i ogrzewanie, drzwi antywła- 
maniowe, cena 180.000 zł i 190.000 zł + kredyt. Wrocław, tel.
352-26-09, 0601/94-09-31
•  MIESZKANIA 3-POKOJOWE: Powstańców Śl.. 48 m2 -

105.000 zł, centrum, 55 m2 - 119.000 zł, okolice 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”, Wrodaw, tel. 071/
339-28-36,0603/64-04-08 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

•  MIESZKANIA: 1-pok., Białowieska, 24 m2, całe w bo
azerii, kafelki, żywica, zostają wszystkie meble • 85.000 
zł, Krzyki, małe ale wygodne, komfort lub zamienię na 
większe, 2-pok., Buska, 58 mź, bardzo ładne, Gajowa, 
plomba, 64 m2, 3-pok., rozkładowe, bardzo ładne. BN 
.KORAL", Wrocław, tel. 071/787-80-42, 0603/85-23-88 
99000001

O MIESZKANIE własnościowe w Trzebieniu, pow. 
47 m2, urządzone, • 49.000 zł., teł. 075/736-55-07, 
0601/87-02-77 01025181

O  MIESZKANIE w Jaworze, 45 m2, do remontu, przy 
ul. Szymanowskiego 10, sprzedam pilnie, • 29.000

Mieszkania do remontu, od 43 do 100 m!, 
za gotówkę i na raty - cena od 900 zł/m2. 
B rze g , tel. 077/444-14-24 , 
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zł lub zamienię na samochód osobowy. Jawor, 
tel. 076/887-83-51, 0601/76-97-19 84014681

O  MIESZKANIE z lokalem usługowym. Strzelin, tel. 
071/392-02-16,0601/79-96-70 01019871

•  MIESZKANIE - środa śląska, w starym budownictwie, 
pow. 70 m2 - 66.600 zł, http://www.parłner.nieruchmo- 
sci.pl. BN .PARTNER", Wrocław, tel. 071/317-24-34 (fax), 
071/317-59-61,0603/46-66-09 99000001

O  MIESZKANIE we Wrocławiu przy ul. Jaracza, pow. 
55 m2, antresola 8 m2, nowe, wysoki standard, 
telefon. Wrocław, tel. 0604/91-02-09 80007561

•  MIESZKANIE 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 willowe, pow. 97 m2, działka 690 m2, ok. 
Sobótki - 140.000 zł, 3-pokojowe, do remontu, 60 m2, 
ok. Sobótki - 35.000 zł. DS Nieruchomośd, Wrocław, tel. 
071/337-11-15,071/782-84-04 99000001

MIESZKANIE własnościowe, o pow. 51 m2, parter, piwnica, 
balkon, boazeria, - 56.000 zł. Bielawa, tel. 074/645-70-74 
MIESZKANIE M-3 własnościowe, z telefonem, - 60.000 zł. 
Brzeg. tel. 0604/82-04-30
MIESZKANIE 47 m2, na 1. piętrze, po remoncie, - 70.000 zł. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-18-83 
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. Dalków, tel. 076/831-62-23 
MIESZKANIE w Dusznikach Zdroju, 67 m2, własnościowe, 
po remoncie, - 60.000 zł. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-94-28, 
0601/54-12-92
MIESZKANIE M-1 kawalerka, w Zgorzelcu (Tylice), garaż i 
działka o pow. 54 ary, - 39.500 zł. Dzierżoniów, tel. 0601/
73-35-51 -
MIESZKANIE pow. 64 m2, własnościowe, - 89.000 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-21-65,071/318-12-55 
MIESZKANIE 80 m2, z możliwością rozbudowy do 160 m2, + 
hala 900 m2, działka 3000 m2, wszyskie media, 6 km od tra
sy Wrocław - Kudowa Zdrój, na terenie gm. Kobierzyce, -
45.000 zł. Kobierzyce, tel. 0603/52-75-98 
MIESZKANIE 53 m2, własnościowe, I piętro, komfortowo wy
kończone, częściowo wyposażone, telefon, balkon, piwnica, 
budynek gospodarczy, działka 5 a, atrakcyjna lokalizacja, -
51.000 zł. Kolsko, tel. 068/352-42-64 wieczorem 
MIESZKANIE 60 m2, - 90.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/
866-25-25,0601/17-87-15
MIESZKANIE nowowybudowane, w Legnicy, niska zabudo
wa, os. willowe, bez czynszowe, miejsca garażowe, termin 
oddania 09.2001 r. Legnica, tel. 0601/50-97-34 
MIESZKANIE 42 m2. w miejscowości Wrzosowo, 17 km od 
Kołobrzegu, komfortowe, płytki, boazeria, terakota, - 50.000 
zł lub zamienię na podobne w Lubinie. Lubin, tel. 076/ 
749-59-40
MIESZKANIE M-4 pow. 61.10 m2, - 95.000 zl. Lubin, tel. 076/ 
842-70-19
MIESZKANIE własnościowe, na parterze, w Lubinie, przy ul. 
Mickiewicza, pow. 45 m2, - 58.000 zł. Lubin, tel. 0607/38-69-83 
MIESZKANIE M-3 własnościowe, przy ul. Grabowej, IV pię
tro, pow. 54.2 m2, - 80.000 zł. Lubin, tel. 0603/39-49-83 
MIESZKANIE lokatorskie, w nowym budownictwie, pow. 65 
m2,1 piętro, loggia, balkon, CO, okna PCV, 50.000 odstępne
go ♦ 25.000 zł, wpłata do spółdzielni. Malczyce, gm. Środa 
Śląska, tel. 0602/76-87-49
MIESZKANIE 61 m2, możliwość adaptacji strychu, pomiesz
czenia gosp., w Nadolicach Wielkich, - 110.000 zł. Nadolice 
Wielkie, tel. 071/318-97-06 po 
MIESZKANIE 47 m2, po remonde, - 62.000 zł. Namysłów, 
Tel. 077/410-19-66 po godz. 18 
MIESZKANIE w willi, parter, garaż, ogród, pow. 76 m2, w Ole
śnicy, -125.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-22-36 

' MIESZKANIE w Brzegu, 95 m2, piwnica, 2-poziomowe, 2. pię
tro, do wykończenia, - 80.000 zl. Prusy, tel. 071/392-63-15 
MIESZKANIE 28 m2, własnościowe, nowe, 1 p., balkon, z te
lefonem, słoneczne, - 28.000 zł. Radbórz, tel. 032/424-85-02 
MIESZKANIE pow. 100,m2, w starym budownictwie, blisko 
dworca PKP i PKS, CO etażowe, wszystkie media, -110.000 
zł. Świdnica, tel. 074/853-46-53.0609/17-89-36 
MIESZKANIE M-4 w bloku, pow. 81 m2, stan b. dobry, wyre
montowane -1.500 zł/m2. Świebodzin, tel. 0601/53-92-16 - 
MIESZKANIE zniszczone, w Strudze k. Wałbrzycha, księga 
wieczysta, bez zadłużeń, - 5.000 zł. Wałbrzych, tel. 0601/
58-20-60
MIESZKANIE umeblowane, komfortowe, w centrum Warsza
wy, pow. 46 m2, na 3. piętrze, w budynku 5-piętrowym, win
da, dużo zieleni, w okolicy ZOO, - 210.000 zł. Warszawa, tel. 
0608/59-16-37
MIESZKANIE 50 m2, w nowej plombie, - 130.000 zł. Wro
cław, tel. 071/341-23-40,0603/69-03-91 
MIESZKANIE o pow. 48 m2, własnościowe, Krzyki-Borek, bez 
pośredników, - 110.000 zł. Wrocław, tel. 071/337-06-66 lub, 
345-32-70
MIESZKANIE pow. 51 m2, przy ul. Wilanowskiej, bez pośred
ników, rozkładowe, parter, - 99.000 zł lub zamienię. Wrocław, 
tel. 324-26-39,344-42-06
MIESZKANIE willowe, komfortowe, 70 m2, we Wrocławiu, ga
raż, - 190.000 zł. Wrodaw, tel. 071072-77-60 
MIESZKANIE w Śródmieściu, 67 m2, telefon, CO, meble, moż
liwość rozbudowy, - 98.000 zł. Wrocław, tel. 071/367-08-62 
MIESZKANIE własnościowe, 60 m2, Wrocław Sępolno, -
150.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-25-33 
MIESZKANIE 39 m2, nowe, komfortowe, Stabłowice, -
104.000 zł. Wrocław, teł. 0603/56-69-14 
MIESZKANIE w świętoszowie, 48 m2, komfortowo wykoń
czone, gotowe do zamieszkania, własnościowe, bezczynszo
we (możliwe raty) - 40.000 zł. Wrocław, tel. 071/364-58-67 
MIESZKANIE oraz lokal użytkowy we Wrodawiu, na Krzy
kach, w trakcie budowy, termin realizacji jesień 2001, blisko 
centrum -1.500 zł/m2. Wrocław, tel. 0501/40-67-17 
MIESZKANIE kawalerka, 23 m2, lip., jasna kuchnia, Stary Za- 
krzów, • 57.000 zł. Wrocław, ul. Okulickiego 19b/20 
MIESZKANIE własnościowe, z księgą wieczystą, w starym 
budownictwie, do remontu, 81 m2, w centrum, - 140.000 zł. 
Wrocław, tel. 0501/59-26-24
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. Wrodaw, tel. 0601/87-26-29 
MIESZKANIE w Wejherowie k- Gdyni, wysoki standard, 46 
m2,3 pokoje, - 85.000 zł lub zamienię na Wrocław, może być 
domek, do remontu. Wrocław, tel. 071/785-68-26, 0608/
26-58-96
MIESZKANIE własnościowe, we Wrocławiu (Leśnica), w willi 
wolno stojącej, I piętro, 40 m2 (1 pokój, jasna kuchnia, łazien
ka),. ogrzewanie gazowe, niskie- opłaty, telefon, garaż przy 
domu, - 110.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-20-79, 071/
349-13-98,0607/07-71-81
MIESZKANIE 40 m2, pokój, nyża, jasna kuchnia, łazienka, 
słoneczne, zadbane, kominek, niskie opłaty, - 76.000 zł. Wro
cław. tel. 321-31-13
MIESZKANIE w willi, dzielnica Zalesie, we Wrocławiu, 70 m2, 
taras, przyziemie, ogródek, - 250.000 zł. Wrocław, tel.
348-57-42

MIESZKANIE własnościowe, 64 m2, 3-pokojowe, III piętro, 
spłacone, księga wieczysta, w budynku 4-piętrowym na osie
dlu Kosmonautów -160.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-09-79, 
0601/73-27-67
MIESZKANIE 58 m2, własnościowe, w Dzierżoniowie, jasna 
kuchnia, WC i łazienka oddzielnie, wysoki standard, -100.000 
zl. Zgorzelec, tel. 075/771-56-45
•  MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 28 m2, IV piętro, kuch

nia, łazienka, Lubin - 48.000 zł. BN .AS", Polkowice, tel. 
076/847-46-20 (fax), 0601/40-13-75 99000001

MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, w Zgorzelcu (Tyli
ce), z garażem, dliałka 54 a, - 39.500 zł. Dzierżoniów, tel. 
0601/73-35-51 J
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka w centrum Kluczbor
ka, po kapitalnym remoncie, bardzo niski czynsz, pow. 30 m2,
- 33.500 zł. Kluczbork, tel. 0604/39-73-17 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnościowe, bezczynszowe, 
do remontu, na os. Kresówka Leśna, na trasie Choj- 
nów-Bolesławiec, pow. 32 m2, parter, realizujemy książeczki 
mieszkaniowe, -12.000 zl. Legnica, tel. 076/862-46-51 ' 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 31 m2, w Krzywej k. Bolesław
ca, do remontu, -12.000 zł lub zamienię na samochód, może 
być uszkodzony. Legnica, tel. 0604/72-40-44 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w miejscowości Szczytnica k. 
Bolesławca, własnościowe, bezczynszowe, pow. 32 m2, do 
remontu, w rozliczeniu książeczki mieszkaniowe, samochód, 
możliwe raty, -12.000 zł. Legnica, tel. 076/722-69-11 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 32 m2 -13.000 zł, 2-pokojowe, 
47 m2 • 17.000 zł, własnościowe, do remontu, w Krzywej, przy 
autostradzie, nowe media, możliwość otwarcia działalności, 
w rozliczeniu książeczki mieszkaniowe, auto, raty. Legnica, 
tel. 0608/59-31-39
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 28 m2, II piętro, osiedle Asny
ka, w Legnicy, - 38.000 zł. Legnica, tel. 076/862-05-10 - 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 27 m2, w Lubinie, I piętro, w 
centrum, - 46.000 zł lub zamienię na większe. Lubin, tel. 0606/
85-27-70
MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnościowe, 27 m2, w Lubi
nie, IV piętro, - 44.000 zł. Lubin, tel. 076/749-70-48 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Lubinie, przy ul. Kościuszki,
- 45.000 zł. Lubin, tel. 076/846-08-91,0502/34-66-83 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 26 m2, we Wróblbwicach,
5 km od Leśnicy, księga wieczysta, z działką 5 arów, rozkła
dowe, - 60.000 zł lub zamienię na Wrocław. Lutynia, tel. 071/
317-76-68, 0605/07-09-41
MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu - Krzyki, ume
blowane, telefon, TV kablowa, • 75.000 zł. Trzebnica, tel. 071/ 
387-17-81 wieczorem
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 31.4 m2, w centrum Trzebnicy, 
nowe budownictwo, • 64.000 zł. Trzebnica, tel. 071/312-17-80 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 27 m2, na 1. piętrze, jasna 
kuchnia, telefon, spokojna dzielnica, - 64.000 zł. Wrocław, tel. 
0606/53-00-45
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 23.5 m2, po remoncie, bal
kon, boczna ul. Strzegomskiej, - 59.000 zł. Wrocław, tel. 071/
325-41-05
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 27 m2, jasna kuchnia, balkon, 
IV piętro, nowe okna, kafle, niski czynsz, księga wieczysta, 
przy ul. Bzowej, - 80.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-16-02 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 33 m2, widna kuchnia, balkon, 
ładnie wykończone, bez pośredników, • 79.000 zł. Wrocław, 
tel. 357-35-16,0605/62-90-09
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 28 m2, w Lodzi (Teofilów), na 
parterze. - 45.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-43-61 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnościowe, księga wieczy
sta, 20 m2, ul. Sopocka, blisko uczelni, bez pośredników, -
63.000 zł. Wrodaw, tel. 071/348-18-96
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 30 m2, balkon, Stare Mia
sto, - 98.000 zł. Wrodaw, tel. 071/372-33-22 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE na Szczepinie, ul. Inowrocław
ska, 26 m2, umeblowane (pokój i kuchnia), w łazience i przed
pokoju kafle, b. jasne i ciepłe, liczniki wody i ciepła, spokojna 
okolica, - 69.000 zł. Wrocław, tel. 071/359-15-59, 0608/
63-24-90
MIESZKANIE 1-POKOJOWE przy ul. Piłsudskiego, pow. 34 
m2, duża kuchnia, balkon, okna od podwórza, - 92.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/322-53-06, 0601/53-48-36 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 19 m2, we Wrocławiu, Krzyki - - 
Borek, I piętro, balkon, po remoncie, do zamieszkania od za
raz, - 57.000 zł. Wrodaw, tel. 0601/41-85-88 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w nowej plombie, jasna kuch
nia, duży przedpokój, łazienka, po remonde, balkon, wysoki 
parter, z telefonem, CO, liczniki na wodę, spółdziel- 
czo-własnościowe przy ul. Prądzyńskiego • 60.000 zł. Wro
daw, tel. 071/341-44-57,071/793-59-74 
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 42 m2, spółdzielczo-własno- 
ściowe, balkon, pokój 22 m2, kuchnia, c.o. i c.w. miejskie, -
110.000 zł. Wrocław, tel. 071/336-65-75,353-26-56 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE o pow. 23 m2, spółdzielczo-wła- 
snościowe, kuchnia, łazienka, WC, CO, liczniki, telefon, na 5. 
piętrze, 2 windy, Psie Pole, - 58.000 zł. Wrocław, tel. 071/
324-38-96 praca, 328-96-92
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 35.5 m2, po remoncie, par
kiet, kafle w kuchni, łazience i w przedpokoju, bardzo ładne, 
słoneczne, nowa inst. elektryczna, wodna i gazowa, przy pl. 
Staszica, -71.000 zł. Wrocław, tel. 329-22-51,0503/65-83-48 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnośdowe, we Wrodawiu, 
dzielnica Psie Pole, cicha dzielnica, w nowym budownictwie,
X p., bez pośredników, - 68.000 zl- Wrocław, tel. 781-36-92 
po godz.16
MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu, pow. 43 m2, 
nowe budownictwo, duży, słoneczny balkon, rozkładowe, gla
zura, telefon, na Krzykach, blisko terenów rekreacyjnych, -
90.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-51-19
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 24 m2, na Gądowie, ja
sna kuchnia, duży balkon, bez pośredników, - 77.000 zł lub 
zamienię na mieszkanie 2-, 3-pokojowe. Wrocław, tel.
351-47-44
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 31 m2, okolice pl. Pereca, c.o., 
ciepła i zimna-woda, na 1. piętrze, okna od podwórka, sło
neczne, jasna kuchnia, przytulne, kafelki, kabina prysznico
wa, zabudowa wnękowa, duża piwnica, - 79.000 zł. Wrocław, 
tel. 357-74-21,0601/73-55-91
MIESZKANIE 1-POKOJOWE do remontu, poradzieckie, w 
świętoszowie, własnośdowe, księga wieczysta - 230 zł/m2. 
Wrocław, tel. 367-60-20
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kuchnia, łazienka kafle, własno
ściowe, 2 p., okna PCV, 29 m2, - 75.000 zł. Wrocław-Krzyki, 
tel. 071/333-90-84
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 39 m2, w Zielonej Górze. 2. pię
tro, przy ul. Wyspiańskiego, - 55.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/
320-28-55
O  MIESZKANIE 2-POKOJOWE w dzielnicy Huby, 

własnościowe (księga wieczysta), pow. 57 m2, po 
remoncie, ogrzewanie gazowe, II piętro, bez po
średników, - 115.000 zł., tel. 0606/21-49-41, 071/
336-30-18 02021711

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

•  MIESZKANIE 2-POKOJOWE : Komandorska, 38 m2 -
86.000 zl, Kazimierza Wielkiego, na biuro, 53 m2 •
147.000 zł, Kolista, 47 m2, po remoncie, ładne • 99.000 
zł, pl. Grunwaldzki, 40 m2 - 95.000 zł, Zielińskiego, 39 
m2 - 87.000 zł. DS Nieruchomośd, Wrocław, tel. 071/
337-11-15 99000001

•  MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50 m2, po remoncie, ul. 
Macedońska -100.000 zł, 3-pokojowe, 80 m2, garaż, ul. 
św. Antoniego - 300.000 zł. DS Nieruchomości, Wrodaw, 
tel. 071/337-11-15,071/782-84-04 99000001

MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50.8 m2, własnościowe, roz-
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kładowe, jasna kuchnia, duże pokoje, z telefonem, panele, 
kafle - 90.000 zł + kredyt., tel. 071/345-81-28 do godz. 17,
345-41-84 po godz. 19
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w Malczycach,
34 m2, 30 km od Wrocławia, wysoki standard, po kapit. re
moncie w 2000 r., kafęlki, panele, okna PCW, w pełni ume
blowane i wyposażone w sprzęt AGD na gwarancji, telefon, 
niskie koszty utrzymania, • 69.000 zł., tel. 0603/21-78-96 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE na wsi, na 4-rodzinnej posesji, 
łazienka, w.c., grunt o pow, 20 a, ogródek, przydomowy, - •
50.000 zł., tel. 071/393-33-68
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 47 m2, spółdzielcze, własno
ściowe, kuchnia, łazienka, balkon, b. duża piwnica, c.o., 
wszystkie media, III p., budynek ocieplony, do zamieszkania 
od zaraz, w Trzebieniu, • 38.000 zł. .Bolesławiec, tel. 075/
734-17-21, 0606/88-27-31
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 własnościowe, w Bystrzycy 
Kłodzkiej, pow. 37 m2, kuchnia, łazienka, na parterze, bez 
balkonu, na Osiedlu Szkolnym, - 43.000 zł. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 074/811-11-69 po godz. 20 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Dzierżoniowie, pow. 46 m2,
• 58.000 zł lub zamienię na kawalerkę w Wałbrzychu, Świdni
cy. Dzierżoniów, tel. 0605/38-05-84 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w starym bu
downictwie, w Bielawie (centrum), pow. 36.38 m2, kuchnia, 
łazienka, WC, przedpokój, ogrzewanie elektr., duża piwnica^ 
komórka, - 40.000 z{. Dzierżoniów, tel. 074/645-82-77 ^
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 53 m2, kuchnia, 
balkon, III piętro, księga wieczysta, z telefonem, • 63.000 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/645-85-74 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 42 m2, w bloku, - 30.000 zł. Go- 
ściejowice, gm. Bojanowo, tel. 065/545-67-53 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE spółdzielczo-własnośdowe, 54 
m2, po remoncie kapitalnym, w Jaworze, przy. ul. Witosa, -
75.000 zł. Jawor, tel. 0606/19-00-83
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazienka,przedpokój, 
działka, osobne wejście, stan dobry, - 34.000 zł. Jedlina Zdr., 
tel. 0501/28-42-31
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Jelczu-Laskowicach, 43.6 
m2, II p., pokój + salon z aneksem kuchennym, własnościo
we, księga wieczysta, udział w gruncie, po remoncie kapital
nym, nowa instal. elektr., wodna i kanalizacyjna, kafelki, pa
nele podłogowe, gładź gipsowa, słoneczne, z telefon, - 73.000 
zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0603/07-66-69 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 47.4 m2, II pię
tro, centrum, kafelki, duży balkon, piwnica, w Jel
czu-Laskowicach, • 67.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/
318-67-74
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 in
stalacja wodno-el, - 67.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/
318-42-56
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazienka, pow. 60 m2, 
ogród 15 arów, działka 17 arów, • 120.000 zł. Kamieniec 
Wrocł., tel. 071/318-57-82
MIESZKANIE 2-POKOJOWE z garażem, w Kiełczowie, -
79.000 zł. Kiełczów, tel. 071/398-81-09 wieczorem 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Kluczborku, 64 m2, kuchnia, 
przedpokój, łazienka, komórka, piwnica, ogrzewanie pieco
we, ciepła woda z bojlera - 55.000 zł. Konfrantów, tel. 077/ 
431-96-76
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Legnicy, os. Piekary C jg ;  
m2, 5. piętro, wysoki standard, meble kuchenne na wyi*T  ̂
zmywarka, lodówka, - 65.000 zł. Legnica, tel. 076/866-11-72, 
0605/04-59-16,076/855-33-01 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnośdowe, bezczynszowe, 
do remontu, na os./Kresówka Leśna, na trasie Choj- 
nów-Bolestawiec, pow. 47 m2, II p., realizujemy książeczki 
mieszkaniowe, • 16.000 zł. Legnica, tel. 076/862-46-51 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 48.7 m2, własnościowe, księ
ga wieczysta, wysoki parter 1-piętrowego domu z cegły, piw
nice, do remontu, udział w działce, Krzywa k. Bolesławca, 
osiedle przy drodze A4, - 17.000 zł. Legnica, tel. 076/
852-23-65
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w miejscowośd Szczytnica k. 
Bolesławca, własnościowe, bezczynszowe, pow. 46 m2. do 
remontu, w rozliczeniu książeczki mieszkaniowe, samochód, 
możliwe raty, • 16.000 zł. Legnica, tel. 076/722-69-11 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazienka. CO, z tele
fonem, pow. 51 m2, w centrum, - 45.000 zł. Legnica, tel. 076/ 
721-56-31
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 45.7 m2, własnościowe, 
księga wieczysta, na II piętrze, w bloku 4-piętrowym, do re
montu, w Krzywej (osiedle), przy autostradzie A4,10 km od 
Bolesławca, • 16.500 zł (w rozliczeniu może być książeczka 
mieszkaniowa). Legnica, tel. 076/852-23-65 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, bezczynszowe, 
w Legnicy, blisko centrum, wysoki parter, słoneczne, pow. 54 
m2, kuchni?* spiżarka, przedpokój, łazienka, c.o. miejskie, -
60.000 zł. Legnica, tel. 076/854-93-48
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Legnicy, pow. 50 m2, b. ład
ny układ, duży balkon, b. duża kuchnia, na IV piętrze w 4-pię
trowym bloku, b. ładna okolica, na os. Piekary A, - 49.000 zł. 
Legnica, tel. 076/851-22-48
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w bloku, pow. 75 m2, kuchnia, 
przedpokój, łazienka, jasne, przestronne, w centrum Wam
bierzyc (Kotlina Kłodzka), możliwość dokupienia garaż&*
40.000 zł: Legnica, tel. 0605/85-63-76
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, na os. Koperni
ka, ocieplony blok, nowe okna, parapety, TV kablowa, łazien
ka i WC osobno, duża kuchnia, pow. 41.3 m2, • 52.000 zł. 
Legnica, tel. 076/854-38-41
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, piwnica, + budynki go
spodarcze, do remontu, - 17.000 zł. Leszno Górne, tel. 068/ 
376-63-46
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 63.1 m2, c.o. gazowe, -
65.000 zł (możliwe raty). Lubań, tel. 0602/30-79-53 
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 II piętro, pow. 35 m2, - 55.000 
zł. Lubin, tel. 076/841-11-85 po godz. 18 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 37 m2, w Lubinie, z balkonem,
III piętro, własnościowe, księga wieczysta, nie wymaga re
montu, - 58.000 zł. Lubin, tel. 076/847-37-00,0601/75-75-34 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Staszica, po częścio
wym remoncie, pow. 35 m2,1 piętro, - 52.000 zł.'Lubin, tel. 
076/846-76-74
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 41.3 m2. na X piętrze, w 
Lubinie, - 62.000 zł. Lubin, tel. 076/844-55-59 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Lubinie, 47 5 m2, po remon
cie kapitalnym,, blisko centrum, obok szkoła, przedszkole i 
ośrodek zdrowia, - 80.000 zł. Lubin, tel. 076/842-63-65,076/ 
749-39-20
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Lubinie, 48 m2, przy ulicy Ki
lińskiego (naprzeciw urzędu miasta), po kapitalnym remon
cie kuchni, łazienki, przedpokoju, parkiety, nowy junkersJjs > 
stalacja elektryczna, spokojna dzielnica, niski czynsz. - 69.0w 
zł. Lubin, tel. 0603/17-85-67 lub 076/858-42-49

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 116 spis treści -,patrz strona 61 (rozkładowa) 15.05.2001

http://www.autogielda.com.pl
http://www.par%c5%82ner.nieruchmo-


MIESZKANIE 2-POKOJOWE 42 m2, w Lubinie, z telefonem, 
V§f#asna kuchnia, na parterze, junkers, • 63.000 zł. Lubin, tel. 

0606/85-37-19
MIESZKANIE 2-POKOJOyyE w Lubinie, pow. 50 m2, os. 
Ustronie l^ 1! piętro, • 8(3.000 zł. Lubin, tel. 0601/86-19-33 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 503 m2, w Lubinie, na osiedlu 
Ustronie IV, przy ul. Norwida, III piętro, przestronne, glazura, 
panele, telefon, duża jasna kuchnia, b. ładne, • 87.000 zł. Lu
bin, tel. 076/847-27-61 po godz. 15,0603/51-23-83 . 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 49.2 m2.1 pię
tro, w budynku 4-piętrowym, w Zielonej Górze, - 75.000 zł lub 
zamienię na mieszkanie większe w Lubinie, z dopłatą. Lubin, 
tel. 076/842-41-41, 0606/93-95-75 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 35 m2, własnościowe, w Lubi
nie, kuchnia, w bloku IV-piętrowym, na IV piętrze, spokojna i 
.czysta klatka, budynek ocieplony, • 54.000 zł. Lubin, tel. 076/
841-10-05
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w centrum Lu
bina, kafelki, boazeria, na 4. piętrze, 37 m2, w nowym bu
downictwie. - 60.000 zł. Lubin, tel. 076/846-45-92 
-MIESZKANIE 2-POKOJOWE M-3 54 m2, w Trzebiechowie 
k. Krosna Odrzańskiego, po remoncie kapitalnym, drewniane 
podłogi, okna PCV, ogrzewanie elektryczne, garaż, • 30.000 
zł. Lubsko, tel. 068/372-12̂ 29 do godz. 15.068/372-13-71 po 
godz. 15
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 56 m2, w 
Miliczu, 100 m od rynku, kuchnia, łazienka, przedpokój, ga
nek, 2 piwnice, komórka, ogródek, z telefonem, - 48.000 zł. 
Milicz, tel. 071/383-02-86,0608/32-75-71 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum Namysłowa, sło
neczne, z balkonem, III p., pow. 40 m2, • 60.000 zł. Namy
słów. tel. 077/410-02-19
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Oławie, rozkładowe, pow.
47.4 m2. loggia. - 70.000 zł. Oława, tel. 071/340.-70-67,
313-88-40 po godz. 16
MIESZKANIE 2>-PQKOJOWE nowe, z ulgą budowlaną, w cen
trum Oławy, pow. 50 m2, cena -1.850 zł/m2. Oława, tel. 071/ 
303-43-55, 0608/23-20-92
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Polanicy Zdroju, pow. 38 mź, 
na I piętrze, telefon, blisko centrum, • 80.000 zl. Polanica Zdrój, 
tel. 0602/15-83-03
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w Polkowicach, 
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 pow. 55.5 m2. spółdzielczo - 
własnościowe, słoneczne, balkon, telefon, - 82.000 zł. Siech
nice. tel. 071/311-54-15,0502/90-27-23 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w miejscowo
ści Stepnica k. Zalewu Szczecińskiego, plaże, lasy, wszyst
kie media, 54 m2 + ogród, - 85.000 zł. Stepnica, woj. zachod
nio-pomorskie, tel. 091/418-86-44 
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 własnościowe, 40 m2, ciepłe, 
kuchnią, łazienka, przedpokój, 1 p., w Świdnicy, nowe budow
nictwo, wszystkie media, niski czynsz, • 59.000 zł. Świdnica, 
tel. 074/853-08-32
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, bezczynszowe, 
do remontu, w Świętoszowie, k. Żagania, w lasach, koło gra
nicy, - 20.000 zł. Świętoszów, tel. 075/731-^2-27, 0600/
60-20-02
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazienka, garderoba.
c.o. (II taryfa), 50 m2, własnościowe, parter nadaje się na dzia
łalność gospodarczą, ul. 11 Listopada (w Wałbrzychu), •
37.000 zł. Wałbrzych, tel. 0603/38-58-56 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 47 m2, wysoki parter, 
łazienka, WC, balkon, w Wierzbnie k. Oławy, • 60.000 zł. 
Wierzbno, tel. 071/313-12-55
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 62 m2. rozkładowe, jasna kuch
nia, ogrzew. el. II taryfa, ul. Kraszewskiego, bez pośredników 
- 98.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-17-54 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Prusa, w nowym bu
downictwie, c.o. miejskie, 37 m2, ciemna kuchnia, ciche, zie
leń, bez pośredników • 80.000 zł. Wrocław, tel. 0501/77-87-40 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 44 m2, - 77.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/321-39-79,071/329-24-85 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 48 m2, plomba, • 125.000 zł. 
■Wrocław, tel. 0601/71-88-01
<%SZKANIE 2-POKOJOWE 45 m2, w budynku 4-piętrowym, 
wykończone, jasna kuchnia, umeblowane, kafelki w łazien
ce, przedpokoju i kuchni, c.o., telefon, liczniki, duży ogrodzo
ny parking przed blokiem, dobry dojazd, - 105.000 zł. Wro
cław, tel. 071/784-50-67,0607/48-88-46 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Biskupinie, pow. 47 m2, ja
sna kuchnia, balkon, -120.000 zł. Wrocław, tel. 0601/74-19-49 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, na Psim Polu, 
pow. 49 m2, komfortowe, III piętro w nowym budownictwie, -
120.000 zł. Wrocław, tel. 0502/50-86-13 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Lubinie, pow. 37 m2, balkon, 
telefon, w okolicach sklepu "Real*, spółdzielcze własnościo
we, - 57.000 zł. Wrocław, tel. 071/322-20-38 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 54 m2, plomba, V piętro, 
winda, wysoki standard, • 117.000 zł. Wrocław, tel. 07-1/ 
341-31-26
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 50 m2, w centrum Wro
cławia, kafelki, parkiet, w nowym budownictwie (plomba), -
135.000 zł. Wrocław, tel. 071/325-30-92 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 45 m2, rozkładowe, me
dia miejskie, niski czynsz, balkon zabudowany, w podgórskiej 
cichej miejscowości Nowa Ruda-Słupiec, - 50.000 zł. Wro
cław, tel. 071/325-30-92
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 56 m2, w centrum Wro
cławia, -145.000 zł lub zamienię na domek w okolicach Wro
cławia. Wrocław, tel. 341-17-61 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE słoneczne, pow. 47 m2, na I 
piętrze, kuchnia, łazienka, WC, balkon, os. blisko Bolesław
ca, -16.000 zł. Wrocław, tel. 361-26-92 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 51 m2, wysoki standard, duże 
pokoje, ładna, jasna kuchnia, w bud. 4-piętrowym, z telefo
nem, mierniki c.o., liczniki wody, ładna, spokojna okolica, 
możliwy zakup z kredytem, -119.000 zł lub zamienię na mniej
sze z dopłatą. Wrocław, tel. 071/345-81-28 do godz. 17,071/
&5-41-84 po godz. 17,0608/36-88-09 

^SfezKANIE 2-POKOJOWE na Oporowie, ul. Balzaka. 47 
m2,3. piętro, własnościowe, 120.000 ♦ kredyt. Wrocław, tel. 
071/364-31-66
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Środzie Wlkp., pow. 41.5 m2, 
z telefonem, balkon, I p., 2-stronne, - 54.000 zł. Wrocław, tel. 
071/367-09-02
MIESZKANIE 2-POKOJOWE komfortowe, pow. 40.5 m2, w 
Pęgowie, 19 km od Wrocławia, jasna kuchnia, księga wieczy
sta, z telefonem, garaż, blisko PKP, ośrodek zdrowia, szkoła, 
niski czynsz, - 82.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-26-70,0502/
30-12-07
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Oławie, bez pośredników. -
70.000 zł. Wrocław, tel. 071/340-70-67
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 40 m2,1 p., z telefonem, domo
fon, c.o. gazowe, w Śródmieściu. - 78.000 zł. Wrocław, tel. 
071/329-12-79
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 47 m2, w 
Nysie, telefon, jasna kuchnia, 2 piwnice, • 55.000 zł. Wrocław, 
tel. 326-20-49,0604/99-51-47 po godz. 19 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum Wrocławia, pow. 35 
m2. na I piętrze, rozkładowe, z balkonem, komfortowe, -
130.000 zł. Wrocław, tel. 071/781-82-56,0502/58-49-33 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE rozkładowe, jasna kuchnia, po 
kapitalnym remoncie, deski na podłodze, telefon, I piętro, no
woczesny system grzewczy, bez pośredników, • 93.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/328-74-39 wieczorem, 0606/80-42-55 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 51 m2,/ul. Stalowa, rozkłado
we, balkon, z telefonem, umeblowane. -115.000 zl. Wrocław, 
1^57-45-15,0608/18-05-62
iSSSŚZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 34 m2, na 
os. Gądów, - 78.000 zł. Wrocław, tel. 352-14-71, 0503/
89-97-78
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 38 m2. przy ul. Komandorskiej,

4. piętro, k. Akademii Ekonomicznej, kuchnia, łazienka, -
85.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-93-02,071/310-73-22 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Sępólnie, 51 m2, nowe ♦ 
garaż, pełne wyposażenie, - 4.000 zł /m2. Wrocław, tel. 071/
348-78-88, 0609/27-55-89
MIESZKANIE 2-POKOJOWE Książe Małe, po remoncie, II 
p:, własnościowe, telefon, 46 m2, - 97.000 zł. Wrocław, tel. 
071/342-74-43 po godz. 18,0601/15-65-92 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 38 m2, trzecie piętro, przy ul. 
Komandorskiej, niedaleko .Areny’ , telefon, domofon, tv ka
blowa, • 110.000 zl. Wrocław, tel. 0601/70-89-73 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 38 m2, przy ul. Grabiszyńskiej, 
jasna kuchnia, łazienka, przedpokój, balkon, telefon, na 4. pię
trze w budynku 9-piętrowym, bez pośredników, - 88.000 i .  
Wrocław, tel. 0503/33-24-25
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 28 m2, balkon, na V piętrze, 
winda, we Wrocławiu, - 100.000 zł w rozliczeniu może być 
samochód. Wrocław, tel. 0603/29-17-46 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Długosza, pow. 65.6 
fli2, kuchnia, łazienka, przedpokój, 2 balkony, - 119.000 zl. 
Wrocław, tel 071/340-07-38
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 41.5 m2, X piętro, we Wrocła
wiu, na Popowicach, rozkładowe, z balkonem, ocieplone, licz
niki, komórka na półpiętrze, piwnica, atrakcyjna lokalizacja, 
szkoła podstawowa z basenem, park z halą sportową, - 97.000 
zł lub zamienię na mieszkanie 4-, 5-pokojowe. Wrocław, tel. 
071/350-14-46
MIESZKANIE 2->POKOJOWE pow. 32.4 m, jasna kuchnia, 
otwarta na pokój mieszkalny, sypialnia, balkon, wymienione 
instalacje, zielona i spokojna okolica, • 83.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/345-63-22
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 53.9 m2, glazura w kuchni, ła
zience, w.c., garderoba, we WroGławiu przy ul. Bulwar Ikara, 
IV piętro, -125.000 zł. Wrocław, teL 071/789-31-48 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, rozkładowe, 
pow. 41.5 m2, umeblowana kuchnia, łazienka i WC osobno, z 
telefonem, kafle, mozaika, liczniki, piwnica, nowa inst. wod- 
no-elektr, - 97.000 zł. Wrocław, tel. 071/324-90-35 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Jesionowej, pow. 52 m2, 
rozkładowe, loggia 4 m2, piwnica, księga wieczysta, -135.000 
zł. Wrocław, tel. 071/786-87-35 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE słoneczne, wysoki parter 50,8 
m2, rozkładowe, atrakcyjna lokalizacja, Oporów ul. Balzaka -
130.000 zł. Wrocław, tel. 071/364-50-42
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 43 m2, rozkładowe, z balkonem, 
kafelki, parkiet, zadbane, cicha okolica ul. Inżynierska -
100.000 zł, bez pośredników. Wrocław, tel. 071/363-17-54 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Powstańców Śl., obok 
Poltegoru, 42 m2, -110.000 zł. 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 pow. 56 lub 52 m2, w nowo po
wstającym budynku, we Wrocławiu, na Krzykach, odbiór
10.2001 r. - 1.490 zł/m2, istnieje możliwość skorzystania z 
premii gwarancyjnej, ulgi budowlanej, kredytu, plastikowe 
okna, c.o. miejskie, parking. Wrocław, tel. 071/343-98-49 
wewn. 50 (10-19), 0606/14-35-98
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50.2 m2, spółdzielcze, własno
ściowe, nowe, salon z kuchnią, monitoring, I piętro, w 4-pię
trowym bloku, balkon, wysoki standard, we Wrocławiu (Krzy
ki), przy ul. Porannej, -170.000 zl. Wrocław, tel. 785-68-05 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 34 m2, na Po
powicach, - 85.000 zł. Wrocław, tel. 0608/23-64-40 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 41.5 m2, 
na 8. piętrze, na osiedlu Kopernika w Legnicy, jasna kuchnia, 
korzystne położenie, - 52.000 zł. Wrocław, tel. 361-49-91 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia jasna, + garderoba, 
bezczynszowe, zadbane, 41 m2, bez pośredników, dzielnica 
Krzyki, -102.000 zł.Wrocław, tel. 361-70-48,0601/75-37-71 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 36 m2, przy ul. Inżynier
skiej, po remoncie, pokój oddzielony od kuchni barkiem, pod
wieszane halogeny, na 5. piętrze, winda, telefon, balkon, -
90.000 zł. Wrocław, tel. 071/360-13-79 / 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE ładne, pow. 41 m2, na Popowi
cach, - 98.000 zł. Wrocław, tel. 071/35-01-77 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 36 m2, przy 
ul. Sycowskiej, z telefonem, na IV p. w bloku 4-piętrowym, 
rozkładowe, jasna kuchnia, słoneczne, - 87.000 zł. Wrodaw, 
tel. 071/328-77-20 w godz. 20-21
MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, przy ul. Chro
brego 27,700 pi od Rynku, nowe, rozkładowe, bez obciążeń 
finansowych, -130.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-3949 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 40 m2, spółdzielcze, wła
snościowe, rozkładowe, słoneczne, blisko centrum, wszyst
kie media, TV kablowa, liczniki, glazura, panele, szafy wnę
kowe, nowe okna drewniane, -100.000 zł. Wrocław, tel. 071/
355-01-59
MIESZKANIE 2-POKOJOWE willowe, na parterze, z gara
żem, weranda, pow. 70 m2, własnościowe, działka o pow. 370 
m2, na Grabiszynku, - 250.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-34-84 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 48 m2, łazienka, WC, przed
pokój, kuchnia, c.o., z telefonem, pomieszczenia gosp., miej
sce na samochód, ogródek, 1/4 kamienicy w centrum Wam
bierzyc (Kotlina Kłodzka), - 49.000 zł. Wrocław, tel. 329-27-72 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE blisko centrum, pow. 38 m2, 
księga wieczysta, niski czynsz, rozkładowe, jasna kuchnia, 
wysoki standard, I p„ - 100.000 zł. Wrocław, tel. 071/
355-90-79, 0604/18-28-61
MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, okolice pl. Grun
waldzkiego, pow. 70 m2, wysoki parter, WC, łazienka, glazu
ra, media, księga wieczysta, CO miejskie, niski czynsz, atrak
cyjne, w kamienicy, • 127.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-72-30 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum, własnościowe, pow. 
56 m2, rozkładowe, duża kuchnia, antresola, w starym bu
downictwie, I p., zadbane, niski czynsz, możliwość dokupie
nia garażu, -115.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-53-57 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 36 m2, Różanka, balkon, kuch
nia z oknem, z telefonem, tv kablową, podzielniki ciepła, licz
niki wody, nowe, - 79.000 zł. Wrocław, tel. 0502/83-94-94 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 40 m2, ul. Kiełczowska, 4/4 p., 
rozkładowe, nowe budownictwo, nowa elewacja, nowe insta
lacje, ładne, telefon, spokojne sąsiedztwo, - 90.000 zł. Wro
cław, tel. 071/354-58-94, 0604/59-95-18 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE spółdzielczo-własnościowe, 
pow. 52 m2, przy ul. Kamieńskiego, we Wrocławiu, -115.000 
zł. Wrocław, tel. 071/352-71-95 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 57 m2, po remoncie kapi
talnym, na 2. piętrze, kuchnia, łazienka, w starym budownic
twie, ogrzewanie gazowe, na Hubach, we Wrocławiu, bez po
średników, - 115.000 zł. Wrocław, tel. 071/336-30-18, 0606/
21-49-41
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 45 m2, 2. pię
tro, kuchnia, łazienka, WC, mały przedpokój, jasne, zadbane, 
po remoncie, grzejniki panelowe, meble kuchenne na zamó
wienie, -100.000 zł. Wrocław, tel. 372-44-46 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE po remoncie, umeblowane, na 
Krzykach, -120.000 zł. Wrocław, tel. 0501/40-70-15 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 34 m2, w 
nowym budownictwie, nowe parkiety, glazura, gładzie, ume
blowane, zabudowany balkon, jasna kuchnia, przy ul. Krzy
woustego, bez pośredników,.- 89.000 zł. Wrocław, tel.
345-45-51,0603/29-53-50
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50.8 m2, atrakcyjne, własno
ściowe, rozkładowe, jasna kuchnia, duże pokoje, telefon, pa
nele, kafle, ładna i spokojna okolica, - 119.000 zł. Wrocław, 
tel. 345-41-84 po godz. 17,345-81-28 do godz. 17 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum Wrocławia, 38 m2, 
ul. Kilińskiego, ciche, rozkładowe, komfortowe, pokoje 14 i 11 
m2, -110.000 zł. Wrocław, tel. 071/327-89-10,0603/22-33-41 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 52 m2, na Kozanowie, rozkła
dowe, jasna kuchnia, duży balkon, • 95.000 zł. Wrocław, tel. 
071/336-18-17,0600/42-35-09 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 42 m2, rozkładowe, na Popo
wicach, parter, - 95.000 zł. Wrocław, tel. 364-32-08
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MIESZKANIE 2-POKOJOWE 39 m2, ul. Przestrzenna, I pię
tro, balkon, garderoba, rozkładowe, gładzie tynkowe, nowa 
łazienka, - 88.000 zł. Wrocław, tel. 071/332-32-26, 0605/
24-22-49
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 62 m2, ul. Krynicka, IX/XI p., 
księga wieczysta, balkon • 2.200 zł/m2. Wrocław, tel. 071/
363-94-96
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, na Kozanowie, 
na 1. piętrze, • 105.000 zł lub zamienię na mieszkanie 3-po- 
kojowe. Wrocław, tel. 353-50-14 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, Kużniki, rozkł., 
niska zabudowa, - 85.000 zł. Wrocław, tel. 357-83-72
•  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

O  MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 60 m2, jasne, 
rozkładowe, balkon, telefon, kafle, moie 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

•  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 we Wrocławiu, 54 m2. ul. 
Jelenia -108.000 zl, rozkładowe, balkon, telefon, Śród
mieście, plomba, cegła, 78 m2 - 123.000 zł ♦  kredyt
40-letni, salon 26 m2. .M&D’ Nieruchomości. Wrocław, 
tel. 071/342-48-85,0604/62-23-40 99000001

MIESZKANIE 3-POKOJOWE 62 m2 - 20.000 zł. 2-pokojowe, 
47 m2 - 16.000 zł, 1-pokojowe, 30 m2 - 12.000 zl, 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 ♦ kredyt 10-letni (rata 400 zł)., tel. 071/311-20-91 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2, ul. Spiżowa • 108.000 
zł,., teł. 0601/36-95-15
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 własnościowe, 50 m2, parter, 
łazienka, WC, liczniki na wodę, w Nową Soli ul. Staszica, -
65.000 zł. Chojnów, teł. 076/818-69-18
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, Starachowice, 
pow. 57 m2, atrakcyjna lokalizacja • 1.050 zł/m2. Głogów, tel. 
076/834-53-28
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na wsi, 63 m2, po remoncie, 
nowe okna, ogrzewanie kominkowe na drewno (ekonomicz
ne), ciepła woda, bojler, telefon, ładne, zadbane, ogródek 4 
a, garaż, 10 km od Brzegu, - 59.000 zł. Janów, tel. 077/
412-50-15
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 2. piętro, 64 m2, po remoncie, 
z telefonem, liczniki, os. Skarbimierz, w Brzegu Opolskim, -
75.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-15-91 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 62 m2, balkon, mozaika 
bukowo-dębowa w całym mieszkaniu, na III piętrze, 10-letnie 
-1.350 zł/m2. Jelcz-Laskowice, teł. 071/318-20-54 po godz. 20 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 63 m2, przy ul. Kiepury w Jele
niej Górze, • 110.000 zł. Jelenia Góra, tel! 075/753-53-59, 
0604/40-85-90
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na os. Zabobrze w Jeleniej Gó
rze, 63 m2, dobra lokalizacja, panorama gór, - 105.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/641-33-60,0604/11-79-52 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 61 m2, w Koby
lej Górze, balkon, piwnica, słoneczne, - 80.000 zł. Kobyla 
Góra,'(el. 062/731 -62-31 po godz. 20,0501/56-66-65 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Kudowie Zdroju, 62 m2, na
1. piętrze, opomiarowane, osobno łazienka i w.c., jasne, cie
płe, - 98.000 zł. Elżbieta Borowiak, 57-350 Kudowa Zdrój, ul. 
Norwida 5/III/6
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w centrum Legnicy, stare bu
downictwo, po remoncie kapitalnym, CO gazowe, okna PCV, 
II piętro, • 80.000 zł. Legnica, tel. 0604/50-29-45 po godz. 19 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, bezczynszowe, 
na II piętrze, w centrum Legnicy, balkon, wc i łazienka osob
no, -12.500 zł. Legnica, tel. 076/852-48-44,0604/08-60-27 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pow. 64,5 m2,1 
piętro w budynku IV-piętrowym, na Osiedlu Kopernika w Le
gnicy, łazienka z kabiną, gładzie, panele, glazura, telefon, -
83.000 zł. Legnica, tel. 076/722-40-62,0603/95-44-57 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 64 m2.3 p., w 
wieżowcu, os. Piekary, duża kuchnia, osobno WC, łazienka. 
Legnica, tel. 076/855-06-17.0605/45-18-28 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE nowe, bezczynszowe, prywat
na kamienica, 120 m2,4 p., (nietypowe: belki, skośne sufity), 
co gaz -1.050 zł/m2 lub zamiana. Legnica, tel. 076/722-70-31. 
0600/82-49-06
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 78 m2, księga wieczysta, bal
kon, telefon, c.o. na gaz, umeblowane, na osiedlu Taminów, 
w Legnicy, -120.000 zł. Legnica, tel. 0607/22-36-55 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2,1 piętro, komfortowe, so
snowe podłogi, okna, łazienka z kabiną, WC osobno, balkon, 
wodomierze, z telefonem, księga wieczysta, garaż, - 85.000 
zł. Leszno, tel. 0601/75-29-61
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 66 m2, parter, księga wieczy
sta, CO gazowe, parkiety, kafelki, z telefonem, 2 piwnice, -
82.000 zł. Leśna, tel. 075/721-18-05,0608/17-00-69 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 76 m2, w Lewinie Kłodz
kim, kuchnia, łazienka, przedpokój, własne CO gazowe, w ka
mienicy, - 70.000 zł. Lewin Kłodzki, tel. 0605/92-79-87 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Lubaniu, 61.7 m2, własno
ściowe, I piętro - 90.000 zł. Lubań, tel. 075/722-50-50 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pow. 64 m2, w 
Lubinie, na os. Przylesie III (zabudowany korytarz), po re
moncie, parkiet, po wymianie okien, - 80.000 zł. Lubin, tel. 
076/842-44-00,841-09-77
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w starym budownictwie, c.o. ga
zowe, pow. 72 m2, w Legnicy • 1.200 zł/m2. Lubin, tel. 076/ 
749-51-99,0607/17-63-49
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 69 m2, słoneczne, balkon, tv 
kablowa, glazura, - 80.000 zl. Lubin, tel. 076/844-68-47,0501/
71-81-03
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Lubinie, na os. Ustronie, pow.

58.65 m2, IV piętro, atrakcyjna lokalizacja, - 100.000 zł. Lu
bin, tel. 076/846-93-90
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na III piętrze, własnościowe w 
Lubinie, 51 m2, - 72.000 zł. Lubin, tel. 0608/48-01-97' 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, bezczynszowe, 
60 m2, kuchnia, łazienka, CO, w Rakowicach Wielkich, 15 
km od Lwówka Śl., - 800 zł/m2. Lwówek śląski, teł. 075/
782-54-05
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na parterze, z telefonem, ga
rażem, blok 2-piętrowy, dużo zieleni, za miastem, w Niemo
dlinie, - 80.000 zł. Niemodlin, tel. 077/460-78-05, 0503/
62-67-74
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Oławie, 64.2 m2, nowe, kom
fortowo wykończone, niska zabudowa, księga wieczysta, -
110.000 zł. Oława, tel. 071/313-66-00,0604/85-63-20 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe 50 m2, w cen
trum Oławy, koło stacji PKS, kuchnia, łazienka, przedpokój, 
rozkładowe, kafelki, boazeria, parkiet - 1.950 zl/m2. Oława, 
tel. 071/313-48-87
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Oławie, 54 m2, ul. Paderew
skiego, atrakcyjne • 1.700 zł/m2. Oława, tel. 071/313-86-58 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 64 m2, VI piętro, 2 wiaty, 
domofon, balkon, WC, łazienka, suszarnia, rozkładowe, ja
sne, telefon, TV kablowa, internet (stałe łącze), wymienione 
okna, liczniki, budynek ocieplony, garaż, -105.000 zł. Opole, 
tel. 077/455-52-73,0602/15-22-22 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, w bloku, * bu
dynek gosp., na wsi, • 35.000 zł. Radwanice, tel. 076/ 
831-17-05
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Siechnicy, 10 km od centrum 
Wrocławia -1.700 zł/m2. Siechnica, tel. 071/302-93-57 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Sycowie, na 4. piętrze, z te
lefonem, TV kablowa, częściowo umeblowane, nowe okna, 
liczniki, wysoki standard, duży balkon, 2 piwnice, - 79.000 zl 
(możliwe raty). Syców, tel. 062/785-29-14,0601/79-75-12 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 63 m2, jasne, rozkłado
we, niski czynsz, CO, woda, balkon, z telefonem, II p., ładna 
okolica, 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 własnościowe, pow. 77 m2 * 
garaż, kuchnia, łazienka, w.c., c.o., piwnica, duży balkon, I 
piętro w bloku 5-rodzinnvm, nowe osiedle w Szczepanowie 
k. Środy Śląskiej, 30 knrod Wrocławia, na miejscu szkoła, 
poczta, kościół, ośrodek zdrowia, PKP, PKS, - 74.000 zł. Śro
da Śląska, teł. 071/317-24-43
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 68.70 m2, własnościowe, 
CO, I piętro, garaż, działka rolna 5 arów, - 70.000 zł. środa 
Śląska, tel. 071/31745-67
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 71 m2, własnościowe, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, po remoncie, w centrum Śro
dy śląskiej, - 95.000 zł. Środa śląska, teł. 0601/55-99-40 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 62 m2, własnościowe, na 
osiedlu Zawiszów, wysoki parter, po remoncie, duży balkon, 
niski czynsz, telefon, • 90.000 zl. Świdnica, tel. 074/853-95-87 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Świdnicy, własnościowe, 
udział w gruncie 64 m2, na parterze, duży przedpokój, łazienka 
i w.c. osobno, z telefonem, możliwość podłącz, do sied Dia
log, duży balkon, 2 piwnice, - 75.000 zł. Świdnica, tel. 074/
853-37-36
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Świeradowie Zdroju, przy wy
ciągach narciarskich, 68.8 m2, kuchnia, łazienka, c.o. gazo
we, WC, działka uwłaszczona, - 80.000 zł. Świeradów Zdrój, 
tel. 075/781-70-16 po godz. 19,0601/33-91-26 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, w Trzebnicy, 
kuchnia, łazienka, CO (na gaz i węgiel) + ogród 2 a (własno
ściowy), przy domu - 1.400 zł/m2. Trzebnica, tel. 071/ 
387-08-38 po godz. 16,0602/87-02-14

rozkładowe, balkon, meble, dsza, zieleń, - 150.000 zł. Wro
daw, tel. 78549-00
MIESZKANIE 3-POKOJOWE Wrodaw Nowy Dwór, 83 m2, 
III piętro (ostatnie), -165.000 zł łub zamienię na 2 mniejsze, 
również własnośdowe. Wrodaw, tel. 071/785-76-94, 0604/
71-66-24
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Legnicy, 66 m2,1 piętro, w 
nowym budownictwie, - 75.000 zł lub wynajmę - 550 zł * opłaty 
licznikowe. Wrodaw, tel. 0600/21-0142,071/329-06-09 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 60 m2, z balkonem, komforto
we, rozkładowe, księga wieczysta, TV kablowa, liczniki, niski 
czynsz, atrakcyjna i cicha okolica - os. Borek we Wrodawiu, •
148.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-36-37 poniedziełek-sobo- 
ta, 071/361-61-70 w niedzielę (zdjęda do tej oferty można 
zobaczyć w internede pod numerem - A00495 www.autogiel- 
da.com.pl)
MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 58,2 m2. na Karłowicach, 
na 10. piętrze, rozkładowe, jasna kuchnia, loggia, mozaika 
parkietowa, miejsce parkingowe, bez pośredników, -120.000 
zł. Wrocław, tel. 071/352-54-09 lub, 0607/08-81-73 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 68 m2, w Śródmieściu 
Wrocławia, blisko rynku, osobno WC, garderoba, balkon, spół
dzielcze, z 1994 r., winda, -140.000 zł + kredyt. Wrocław, tel. 
071/321-22-66,0501/84-81-79 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 61 m2, spółdz. - własnośdo
we, 6/10 p., ul. Strzegomska, pokoje w panelach i tapety, bal
kon, kuchnia, przedpokój - kafle, łazienka i WC osobno, -
139.000 zł. Wrocław, tel. 071/390-2047 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 65 m2, magazynowo-produk- 
cyjna, na Gądowie, niska zabudowa, wysoki parter, taras, 
ogródek, słoneczne, okna plastikowe, rolety zewnętrzne, licz
niki na wodę i c.o, -140.000 zł. Wrodaw, tel. 0502/30-29-13 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnośdowe, antresola, 2 piw
nice, pomieszczenie gospodarcze, glazura, panele, spokoj
na zielona okolica, we Wrodawió, Huby, - 140.000 zł. Wro
cław, tel. 333-95-09,0609/634148
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 104 m2, księga wieczy
sta, spiżarka, kuchnia, łazienka, adaptacja strychu, oryg. wy
kończenie, ul. Wyszyńskiego, -187.000 zł. Wrodaw, tel. 071/
330-16-12
MIESZKANIE 3-POKOJOWE atrakcyjne, komfortowe, na No
wym Dworze, pow. 71 m2, w tym salon 32 m2, duża jasna 
kuchnia, balkon, TV kablowa, z telefonem, rozkładowe, IV pię
tro, do zamieszkania od zaraz, bez pośredników, - 155.000 
zł. Wrocław, tel. 354-12-83.0502/33-90-19 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnośdowe, na Krzykach, na 
I piętrze, słoneczne, rozkładowe, dobry punkt komunikacyj
ny, wolne, -115.000 zł. Wrodaw, tel. 788-73-20 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 48 m2, własnościowe, 
Krzyki,, ul. Kamienna, przy AE, rozkładowe, II piętro, jasna 
kuchnia, -115.000 zł. Wrodaw, tel. 071/351-72-56 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pow. 60 m2, 
ocieplony budynek, V piętro, balkon, rozkładowe, osobno WC, 
łazienka, liczniki wody i c.o., TV kablowa, z telefonem, -
150.000 zł. Wrodaw, teł. 363-93-03 ,
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2, na Nowym Dworze, lip., 
z telefonem, wygody, blok III p., 1 -klatkowy, -125.000 zł. Wro
cław, tel. 311-89-06
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrodawiu, przy ul. Modrej, 
spółdzielczo-własnośdowy, 63 m2, na 4. piętrze, duży bal
kon, z telefonem, TV kablowa, -135.000 zł. Wrocław, tel. 0603/
99-01-54
MIESZKANIE 3-POKOJOWE willowe, na piętrze domu, pow. 
76 m2, taras, ogród o pow. 504 m2, kuchnia, łazienka, ogrze
wanie gazowe, niski koszt utrzymania, na Różance, -190.000 
zł. Wrodaw. tel. 071/352-65-12.0605/95-77-90 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pow. 67 m2. na 
Karłowicach, na I piętrze, balkon, rozkładowe, kuchnia z anek
sem jadalnym ♦ ewent. garaż, -170.000 zł. Wrocław, tel. 071/
325-51-68, 329-01-53
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MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 60 m2, w Trzebnicy, w no
wym budownictwie, piwnica, TV kablowa, boazeria,'deski, 
duży balkon, cicha okolica, własnośdowe, na I piętrze, -
120.000 zł. Trzebnica, tel. 071/312-02-23 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE Wałbrzych-Stary Zdrój, 94 m2, 
parter, duże pokoje, łazienka, przedpokój, ogródek, CO + Fiat 
Seicento 900,1999 r., przebieg 20.000 km, czamy, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, dzielona kanapa, uchylne szy
by, - 85.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/854-53-68 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnośdowe, 95 m2, parter, 
łazienka, przedpokój, weranda, duża jasna kuchnia, 2 spiżarki, 
ogródek, cicha i spokojna część Wałbrzycha, • 70.000 zł. Wał
brzych. tel. 074/854-72-48
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Wałbrzychu, własnośdowe. 
księga wieczysta, pow. 70 m2, w budynku 4-rodzinnym, wśród 
ogrodów, * pokoik na poddaszu, piwnica, przydomowy ogró
dek i nowy murowany garaż, - 89.000 zł. Wałbrzych, Wro
daw, teł. 074/842-33-60,071/315-15-65 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 63 m2, 2 p., rozkładowe, co, 
niski czynsz. zieleń, • 50.000 zl. Wiechlice, gm. Szprotawa, 
tel. 068/376-71-61
MIESZKANIE 3-POKOJOWE M-3 o pow. 38 m2, II piętro, w 
bloku. • 45.000 zł. Wieruszów, tel. 062/784-14-54 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Wołowie, własnośdowe, 92 
m2, atrakcyjne położenie, centrum miasta, duże możliwości, 
korzystna cena - 870 zł/m2. Wołów, tel. 0502/30-28-52 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, antresola, 2 piw
nice, pom. gosp., glazura, panele, Wrodaw-Huby - 140.000 
zł. Wrodaw, tel. 071/333-95-09, 0609/634148 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE Własnośdowe przy ul. Hallera, 
w budynku plombowym z cegły, pow. 64 m2, rozkładowe, 2 
balkony, jasna kuchnia, osobno WC, wszystkie media, możli
wość dokupienia garażu, • 167.000 zł. Wrocław, tel. 071/
361-88-52 po godz. 16
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 68 m2, -130.000 zł. Wrodaw, 
tel, 0603/56-94-16
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnośdowe, 62.5 m2, VI pię
tro, balkon, pom. gospodarcze na półpiętrze oraz piwnica, -
156.000 zł lub zamienię na 2-pokojoe. Wrocław, tel. 071/
781-92-91,0606/8849-10
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 50 m2, w centrum Wrocławia, 
w nowym budownictwie, niska zabudowa, bez pośredników, -
125.000 zł. Wrocław, tel. 0501/27-95-69 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Popowicach, pow. 65.5 m2,
I piętro, niska zabudowa, - 169.000 zł. Wrocław, tel. 0601/
70-36-66, 071/350-76-92
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrodawiu, okolice Astry, od 
strony parku, 64 m2, III p., blisko szkoły, winda, balkon, roz
kładowe, z telefonem, - 135.000 zł. Wrocław, tel. 071/
353-80-33,0605/54-23-63
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 63 m2, Wrocław-Karłowice, II 
p. w budynku IV p., garaż oraz domek letniskowy w Jelczu, w 
lesie, -150.000 zł. Wrodaw, tel. 0502/15-9542 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE willowe, o pow. 96 m2, na 1. 
piętrze, bezczynszowe, rozkładowe, jasne, balkon, garaż, 
ogródek, zieleń, budynek ceglany, -190.000 zł. Wrocław, tel. 
071/367-83-84
MIESZKANIE 3-POKOJOWE przy ul. Pretficza, pow. 62 m2, 
IV piętro, balkon, księga wieczysta, - 150.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/361-08-83
MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 63 m2, słoneczne, kuch
nia, łazienka, WC, wysoki parter, 30 km od Legnicy, na os. 
Kresówka, obok las - 350 zł/m2. Wrodaw, tel. 071/361-26-92 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE ul. Bobrza, z telefonem, -
135.000 zł. Wrodaw. tel. 071/352-15-60.35140-74 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE przy ul. Zielińskiego, pow. 47 
m2, po remoncie, -110.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-76-18 
po godz. 16
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Krzykach, pow. 64,3 m2, na
II piętrze, w budynku IV piętrowym, komfortowe, 2-stronne,

OPOH933
MIESZKANIE 3-POKÓJOWE własnościowe, pow. 54 m2, w 
bloku 4-piętrowym, na Różance, - 120.000 zł. Wrocław, tel. 
071/372-63-62
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnośdowe, we Wrocławiu, 
z balkonem, na I piętrze, po remoncie, nowa inst. c.o., 
wod.Jkan., okna PCV, rolety, kuchnia, zabudowane WC, ła
zienka, kafelki, pawlacze, z telefonem, -158.000 zł. Wrodaw, 
tel. 071/372-12-36 po godz. 19,0503/07-22-76 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE jasna kuchnia, 10 p., księga 
wieczysta, drzwi przeciwwłamaniowe, z telefonem, tv kablo
wa, łazienka, • 110.000 zł. Wrocław, tel. 071/78543-69 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnośdowe, 57 m2,1 piętro, 
dzielnica Krzyki, -130.000 zł. Wrocław, tel. 0601/74-77-12 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu, przy ul. Szybow
cowej, własnośdowe, pow. 60 m2, z telefonem, TV kablowa, 
boazeria, parkiet, V p, - 140.000 zł. Wrodaw, tel. 071/ 
35145-60,0607/30-62-40
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu, przy ul. Pereca 
48/13, pow. 64 m2, IV p., bez windy, bez pośredników, -
140.000 zł. Wrocław, tel. 071/333-72-99 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE Nowy Dwór, własnościowe, 
pow. 65 m2,1 p., w budynku 4-piętrowym, z telefonem, bal
kon. TV kablowa, glazura, umeblowane, odnowione, bez po
średników, • 150.000 zł. Wrodaw, tel. 071/387-87-53,0601/
76-09-24
MIESZKANIE 3-POKOJOWE Śródmieśde, własnośdowe, 
pow. 90 m2, osobne wejśde, wysoki parter, w plombie, na 
biuro, gabinet, z 40-letnim kredytem, - 215.000 zł lub zamie
nię na inne, do 65 m2, plomba, nowe budownictwo. Wrocław, 
tel. 0601/74-13-09
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 55 m2, Krzyki-Gaj. komforto
we, po remoncie, nowe kafle, sanitariaty, gładzie, panele pod
łogowe, jasna kuchnia z oknem, rozkładowe, w.c. i łazienka 
osobno, 3 p., winda, z telefonem, tv kablową, - 119.000 zł. 
Wrodaw, tel. 0503/56-57-57
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2,2 p., niska zabudowa, 
Gądów. - 125.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-64-44, 0503/
30-83-10
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w centrum, 48 m2, ul. Zieliń
skiego, balkon, miejskie media, z telefonem, tv sat, bez po
średników, -118.000 zł. Wrodaw, tel. 071/325-83-58 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 55 m2, w plombie z cegły, cen
trum, 4 p. winda, własnośdowe, - 129.000 zł. Wrocław, tel. 
071/341-32-89,0606/49-14-84 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, w centrum Wro
cławia, 200 od rynku, atrakcyjna lokalizacja, glazura, parkie
ty, IV piętro, wszystkie media, -145.000 zł. Wrodaw, tel. 0606/
81-0348
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 55 m2, ul. Wieczysta, 7 p, •
110.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-2147 wieczorem, 071/
387-86-83
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2, własnościowe, w rejo
nie ul. Grabiszyńskiej, Spiżowej, w nowym budownictwie, 
balkon, telefon, licznik, bez pośredników, -165.000 zł. Wro
daw. 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 własnościowe, 63,5 m2, nowe
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Wrocław, #1. 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 le n ia  G ó ra , ul. Powstańców Wlkp. 17 A. tel. 075/767-88-54, tel. kom. 0-601 780 946
B ie la w a , Plskorzów 41 A. tel. 074/836-67-17  o p o i i 574
L u b in , przy szybie ‘Bolesław’, tel. 076/842-19-38 
Nysa, ul. Piłsudskiego 62 A, tel. 077/448-70-62 
W a łb rzych , ul. Teligi 29, tel. 074/841-60-59 
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budownictwo, atrakcyjna lokalizacja, balkon, duża piwnica, 
na II piętrze, -125.000 zł. Wrocław, tel. 387-07-73 po godz.21 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 79 m2, w cen
trum Wrocławia, ul. Ruska, wszystkie media, - 240.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/342-99-29,0501/79-43-50 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 55 m2, i  garaż, - 180.000 zł. 
Wrocław, tel. 355-33-7t
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 66 m2, plomba, balkon, antre
sola 4 m2, łazienka, WC, komfortowe, wyposażenie kuchni, - 
230.000 zł. Wrocław, tel. 359-57-26,0608/41-58-14 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 72.5 m2, * garderoba, ul. Krzyc
ka, 2 balkony, 2 przedpokoje, łazienka, WC, III piętro, -159.000 
zł. Wrocław, tel. 785-79-07,0601/70-84-92 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2, - 135.000 zł. Wrocław,
tel.350-83-50 ____ ______
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 67 m2, z cegły, w plombie, kom
fortowe, balkon, telefon, TV kablowa, mozaika, wodomierze, 
blisko Rynku, na 1. piętrze, winda, • 300.000 zł. Wrocław, tel. 
343-24-00 po godz. 17
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, we Wrocławiu, 
na Krzykach, 51. m2, II piętro, telefon, TV kablowa, okna pla
stikowe, drzwi antywłamaniowe, garaż z kanałem, budynek z 
cegły, ładna lokalizacja, bez pośredników, - 155.000 zł. Wro
cław, tel. 071/789-96-26
MIESZKANIE 3-POKOJOWE-62 m2, ul. Krynicka, IX/XI p., 
księga wieczysta - 2.200 zł/m2. Wrocław, tel. 071/363-94-% 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 66 m2, V piętro, winda, plom
ba, TV kablowa, telefon, liczniki wody i ciepła, kuchnia ume
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 do remontu, poradzieckie, w 
Świętoszowie, własnościowe, księga wieczysta - 230 zł/m2. 
Wrocław, tel. 367-60-20
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 58 m2, kuchnia, łazienka, Wró
blowice, ładna okolica, dobry dojazd do Wrocławia, - 89.000 
zł. Wróblowice, tel. 071/317-76-57 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE M-4 własnościowe, 62 m2, w 
Żaganiu, przy ul. Klonowej, komfortowo wykończone, szafy z 
drzwiami przesuwnymi, okna PCV, płytki, panele, z wyposa
żeniem, widok na las, • 99.000 zł. Żagań, tel. 068/377-64-99, 
0602/34-85-57
•  MIESZKANIE 4-POKOJOWE 70 m2, willowe, działka 360 

m2, Kowale - 116.000 zł, Hallera, komfortowe, dwupo
ziomowe, 100 m2 - 300.000 zł, 3-pokojowe, ok. Astry, 62 
m2, nowe, komfortowe. DS Nieruchomości, Wrocław, tel. 
071/782-84-04 99000001
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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 w Legnicy, na os. Kopernika, 
64 m2, 3 p., balkon, po częściowym remoncie, - 76.000 zł. 
Legnica, tel. 076/854-71-74 po godz. 16 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, w centrum Lu
bina, pow. 63 m2, po remoncie, cena -1.500 zł/m2. Lubin, tel. 
076/844-48-23 po godz. 20
MIESZKANIE 4-POKOJOWE pow. 65 m2, wysoki parter, w 
Miliczu, wc, łazienka, balkon, TV kablowa, - 77.000 zł. Milicz, 
tel. 071/384-14-24, 0600/33-45-40 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE w nowym budownictwie, -
60.000 zł lub zamienię na mniejsze, w Paczkowie. Paczków, 
tel. 0608/81-66-74
MIESZKANIE 4-POKOJOWE w Skarszynie, 80 m2, kuchnia, 
w.c., c.o., 2 przedpokoje, z telefonem, balkon, piwnica, pom. 
gospodarcze, działka 5 a, 15 km od Wrocławia, • 85.000 zł. 
Skarszyn, gm. Trzebnica, tel. 071/312-85-56 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 105 m2, na Krzykach, na 2. pię
trze, ogrzewanie gazowe, po remoncie kapitalnym - 2.300 zł/ 
m2 * garaż na posesji - 20.000 zł. Wrocław, tel. 339-85-96 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE blisko Rynku, pow. 98 m2, 2 
łazienki, balkon, okna PCV, - 195.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
359-33-58
MIESZKANIE 4-POKOJOWE ul. Kasprowicza, własnościo
we, 72 m2, Vp., 2 balkony (duży i mały), nowe okna plastiko
we, atrakcyjna lokalizacja, z telefonem, -145.000 zł. Wrocław, 
tel. 0603/61-25-95
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 72 m2, IV piętro. Wrocław - Psie 
Pole, -140.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-63-35,0607/71-34-95 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE przy ul. Grunwaldzkiej, w ni
skiej zabudowie, rozkładowe, łazienka i w.c. osobno, 73 m2, -
130.000 zł + kredyt, bez pośredników. Wrocław, tel. 071/ 
328-05-14, 0502/62-41-83
MIESZKANIE 4-POKOJOWE we Wrocławiu na Gądowie, wła
snościowe, pow. 63 m2, parter, duży balkon, spiżarka, •
130.000 zł. Wrocław, tel. 351-95-01
MIESZKANIE 4-POKOJOWE willowe, we Wrocławiu, z po
dwójnym garażem, 150 m2, ogródek, atrakcyjna lokalizacja, 
wszystkie media, księga wieczysta, - 290.000 zł. Wrocław, 
tel. 325-13-98,0503/03-01-41
MIESZKANIE 4-POKOJOWE w Żórawinie, pow. 110 m2, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, balkon, 3 piwnice, - 200.000 
zł lub wynajmę 1.000 zł/mies.. Żórawina, tel. 071/316-51-30 
MIESZKANIE 5-POKOJOWE na Gądowie, pow. 83 m2, par
ter, - 170.000 zł. Wrocław, tel. 351-29-12,311-72-04 
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, stan dobr - 140 000 
zł. Mikstat, tel. 062/731-00-01
MOTEL okazja, w Skoroszowie, pow. 1.200 m2, działka bu
dowlana 46 a, trasa Wrocław -Bydgoszcz -Gdańsk, tanio, -
150.000 zł. Trzebnica, tel. 071/312-33-89, 0601/74-66-30, 
0601/74-66-40
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NAMIOT HANDLOWY sam stelaż 2,5x3,Om, -150 zł. Wał
brzych. tel. 074/665-17-41
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, tel. 062/782-32-08,062/782-45-45 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - 
A00492 www.autogielda.com.pl)
NIERUCHOMOŚĆ w Wałbrzychu, pow. 269 m2,2-piętrowa, 
2 korytarze, WC, natryski, 2 pomieszczenia biurowe, kotłow
nia, c.o. miedziane, 5 pomieszczeń magazynowych, 1 duże 
pom. produkcyjne, po częściowym remoncie, teren wokół 
budynku, bez pośredników, • 69.000 zł. Wałbrzych, tel. 0603/
34*74'19, 0609/25-19-90 ----------- -
NIERUCHOMOŚĆ w Wałbrzychu, 269 m2, parter i 1. piętro 
budynku, 2 korytarze, WC, natryski, 2 pomieszczenia biuro
we, kotłownia, 5 dużych pomieszczeń magazynowych, jedno 
b. duże pomieszczenie produkcyjne, teren wokół budynku, •
65.000 zł. Wałbrzych, tel. 0603/34-74-19 
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA pow. 12 arów. możliwość 
adaptacji na mieszkanie (400 m2), Wilkszyn k. Wrocławia, •
75.000 zł. Wilkszyn, tel. 071/396-35-45
OBIEKT nowo wybudowany, nad morzem, stan surowy za
mknięty, pow. użytkowa 5.500 m2, działka 1.3 ha, 100 miesz
kań 30-70 m2, z zapleczem kuchennym, kawiarnia • 500 zł/ 
m2. Sarbinowo, tel. 091/381-30-27,0608/19-01-49 
OBIEKT HANDLOWO - USŁUGOWY sklepy, hurtownie, za
kłady usługowe, 2200 m2, na działce 1 ha, teren ogrodzony, 
wszystkie media, piękna zieleń, w Strzelinie - 1.500.000 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-10-69,0602/44-78-77 
OBIEKT HANDLOWY z mieszkaniem, dobrze prosperujący, 
atrakcyjna lokalizacja, własnościowy, w Zagórzu Śl, - 250.000 
zł. Zagórze Śl., tel. 074/845-38-55 
OBIEKT PRZEMYSŁOWY były dom 4-rodzinny, pusty, w cen
trum Głogowa ul. Słowackiego 13/15, - 51.000 zł. 67-200 Gło
gów, ul. Słowackiego 13/15
OBIEKT PRZEMYSŁOWY hala 250 m2, działka 17 arów. -
90.000 zł. Środa Śląska, tel. 0604/39-30-22
OBIEKT ZABYTKOWY w Lądku Zdroju, położony w parku, w 
centrum, pozwolenie na prowadzenie kawiarni, pasaż han
dlowy 381 m2 oraz mieszkanie 76 m2, działka własnościowa 
643 m2, wszystkie media, - 6Ó0.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
363-16-35,0502/03-83-42
ODSTĄPIĘ SKLEP z parkietem + wykonawstwo, za symbo
liczną kwotę, osobie zaineresowanej tą branżą, - 1.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/351-87-13, 0607/24-37-66 
OGRÓDEK 300 m2, we Wrocławiu, Poświętne, - 700 zł. Wro
cław, tel. 071/341-27-90

OŚRODEK w Dziwnowie, 200 m od morza, 24 pokoje, w tym 
14 łazienek, działka 7 a, - 510 000 zł. Wrocław, tel. 0603/ 
63-17-75
O  OŚRODEK KEMPINGOWY 10 domków, w Wilk- 

szynie Leśnym k. Obornik Śląskich, cena do 
uzgodnien ia. Wrocław, teł. 0601/73*18*43 
02020981

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY w Dziwnowie, 200 m od mo
rza, 23 pokoje, w tym 11 z łazienkami, na działce 7 arów, -
510.000 zł. Wrocław, tel. 0603/63-17-75
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 pow. 86 m2, dwa niezależne wejścia, c.o. 
gazowe, garaż 36 m2, działka ogrodzona 600 m2, księga wie
czysta, Psie-Pole, bez pośredników, - 220.000 zł. Wrocław, 
tel. 322-94-75
PAWILON HANDLOWY Metalplast 30 m2, z lokalizacjąw Bo
lesławcu przy ul. Zgorzeleckiej, fukcjonuje jako sklep mięsny, 
możliwość przestawienia, -12.000 z ł.., tel. 076/818-98-24 
PAWILON HANDLOWY 10 m2, wolno stojący, konstrukcja 
drewniana, ocieplony, panele, boazeria, - 6.200 zł. Domasła- 
wice, gm. Twardogóra, tef. 0603/08-04-76 
PAWILON HANDLOWY typ .obornicki’ , 9 m2, z lokalizacją, 
plac Zabobrze, - 7.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-31-44 
PAWILON HANDLOWY o pow. 54 m2, bez lokalizacji, z płyty 
obornickiej, osobne wejście, inst. elektryczna i wodna, żalu
zje, -19.000 zł. Lubin. tel. 076/842-17-45 
PAWILON HANDLOWY pow. 25 m2, w Lubinie k. „Mercusa*, oś. 
Przylesie, wc, zaplecze, - 35J500 zł. Lubin, tel. 0608/81 -63-36 
PAWILON HANDLOWO • USŁUGOWY w Lubinie, atrakcyjna 
lokalizacja, pow 60 m2, wszystkie media, - 45.000 zł lub zamie
nię na samochód osobowy albo wynajmę. Lubin, tel. 076/ 
844-21-41
PAWILON HANDLOWY w centrum Nowogrodżca, pow. 221 
m2 • 110.000 zł oraz pawilon handlowy, pow. 130 m2 -130.000 
zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-63-39 
PAWILON HANDLOWY pow. użytkowa 233 m2, -130.000 zł. 
Nowogrodziec, tel. 075/731-63-39 
PAWILON handlowo-usługowy, w Obornikach Śląskich, pow. 
195 m2, działka własnościowa 871 m2, prąd, siła, woda, ka
nalizacja, telefon, własny, parking, dobra lokalizacja na han
del lub usługi • 150.000 zł, możliwe raty. Oborniki Śląskie, tel. 
0605/08-56-45
PAWILON HANDLOWY Wieruszów, wejście do środka, 17 
m2, -10.500 zł. Oleśnica, tel. 071/314-85-51 
PAWILON HANDLOWY pow. 31 m2, ocieplony, podwójne szy
by, 2 wejścia, WC, z telefonem, wyposażenie el, - 43.500 zł. 
Oława, tel. 071/313-24-41
PAWILON HANDLOWY z pełnym wyposażeniem sklepu spo
żywczego, w Mietkowie, lady, chłodnie, lodówki, regały, wagi, 
kasa fiskalna, - 45.000 zł. Sobótka, tel. 071/391-03-94 
PAWILON HANDLOWY „Metalplast", pow. 30 m2 z kanalizacją, 
wolno stojący, może być przenośny, energia elektryczna, siła, -
18.000 zł. Świebodzice, tel. 074/854-24-88,0605/85-03-07 
PAWILON metalplast, pow. 25 m2, działający, lokalizacja z 
wyposażeniem, lady, regały, WC, woda, 2-taryfy energetycz

ne, podłoga w kaflach, miejsce parkingowe • 36.000 żł> Wro
cław, tel. 071/786-84-60
PAWILON HANDLOWY pow. 31 m2, w dobrym punkcie, lo-“-. 
kalizacja, przyłącze wodno-kanalizacyjne, energia, alarm, WC
- 18.000 zł. Wrocław, tel. 0604/09-47-01
PAWILON HANDLOWY pow. 41 m2, branża spożywczo-cu- 
kiernicza, - 31.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-16-20 
PAWILON wolno stojący, pow. 65 m2, na każdą działalność, 
osiedle Popowice, wszystkie media, kafle, panele, wc, z tele
fonem, - 80.000 zł. Wrocław, M  071/329-60-27 
PAWILON HANDLOWY pod .Astrą’ , -1.200 zł. Wrocław, tel. 
0601/96-09-38,071/789-07-88 
PAWILON HANDLOWY METALPLAST 28 m2, mała gastro
nomia z lokalizacją, 13 lat, na giełdzie hurtowej - od 20.000 
zł. Wrocław, tel. 071/788-20-31,0606/55-50-80 
PAWILON HANDLOWY po remoncie, pow. 31 m2, z lokaliza
cją na Krzykach, z wyposażeniem, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/16-68-22
PAWILON HANDLOWY 20 m2, po modernizacji, wszystkie 
media, we Wrocławiu, pl. Hermes, przy ul. Orzechowej,'-
30.000 zł. Wrocław, tel. 071/322-73-88
PAWILON HANDLOWY 35 m2, ciepła i zimna woda, kanali
zacja, w ciągu handlowym przy ul. Hynka (os. Kosmonautów),
- 35.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-17-63,0601/41-70-63 
PAWILON HANDLOWO • USŁUGOWY w Kudowie Zdroju (woj. 
dolnośląskie), pow. całk. 700 m2, w tym 150 m2 mieszkania, 
wysoki standard wykończenia (miedź, szyby antywłamaniowe, 
telefon), cena do uzgodnienia. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-35-69, 
0603/92-04-19 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inteme
cie pod numerem - A00487 www.autogielda.com.pl)
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 30 miejsc, pokoje z łazienkami, atrakcyjna lo
kalizacja, - 300.000 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-75-62,077/ 
439-75-64
PIEKARNIA kompletnie wyposażona, 220 m2, w centrum mia
sta, - 230.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-62-69 
POŁOWA DOMKU LETNISKOWEGO typu Brda, dół muro
wany, góra drewniana, kuchnia, duża łazienka, salon Ip. sy
pialnia lip., działka 270 m2, w lesie nad J. Turawskim k. Opo
la, własność, księga wieczysta. Wrocław, tel. 346-26-75, 
346-26-84

. POŁOWA DOMU w Łagiewnikach, działka 5 a, pow. użytk. 60 
m2,3 pokoje, kuchnia, łazienka, strych (z możl. adaptacji), - 
55-000 zł. Dzierżoniów, tel. 0601/96-77-82 
POŁOWA DOMU w Gaju Oławskim, do remontu, zabudowa
nia gospodarcze, działka ogrodowa, • 38.000 zł. Gaj Oławski, 
tel. 0601/4,1-85-88
POŁOWA DOMU stan surowy, 180 m2,2 garaże, działka 500’ 
a - 150.000 zł. Głuszyca, tel. 074/845-65-10 
POŁOWA DOMU własnościowa, księga wieczysta, piętro, 
pokoje, kuchnia, łazienka, budynek gosp., garaż, 106 m2, po 
remoncie, 'do zamieszkania od zaraz, okolice Góry, • 30.000 
zł. Góra, tel. 0607/70-93-46
POŁOWA DOMU parter, pow. 96 m2, po remoncie, garaż, bu
dynki gosp., działka 7 arów, umeblowany, w Kędzierzy- 
nie-Koźlu, -170.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/482-27-69 
POŁOWA DOMU wolno stojącego,^osobnym wejściem, pow. 
180 m2, blisko rzeka i las, 5 minut do centrum, księga wie
czysta, projekty i odbiory inst. elektrycznej 2001 r., okolice 
Starych Piekar, -130.000 zł. Legnica, tel. 0603/84-49-56 
POŁOWA DOMU dwurodzinnego, w nowym budownictwie, 
pow. 60 m2, 2 pokoje, kuchnia, WC, spiżarka, ganek, c.o. 
gazowe, nowy garaż (pow. ok. 28 m2), działka o pow. 5 a, w 
dzielnicy willowej, - 100.000 zł. Milicz, tel. 071/384-26-51, 
0607/24-02-94
POŁOWA DOMU wolno stojący, pow. 140 m2 + piwnica, dział
ka o pw. 7 arów, w Głogówku ul. Kolejowa 22. Niemcy, tel. 
0049/30 3̂0-10-97-10, 0049/917-94-57-45-80 
POŁOWA DOMU bliźniak, pow. 240 m2, działka 381 m2, 
ogrzewanie węglowo-gazowe, 5 pokoi, garaż, - 195.000 zł. 
Oława, tel. 071/313-31-12
POŁOWA DOMU poniemieckiego, duże zabudowania gospo
darcze, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, 
dwa garaże, duży sad, • 150.000 zł. Opole, tel. 077/453-78-22 
po godz. 19
POŁOWA DOMU 60 m2, budynek gospodarczy, działka 9 a, 
osobne wejście, 7 km od Obornik SI, • 35.000 zł. Przecławi- 
ce, gm. Oborniki Śląskie, teł. 071/387-24-70 
POŁOWA DOMU poniemiecki, trasa Świdnica • Strzegom, 100 
m2,3 pokoje, kuchnia, łazienka, wszystkie media, działka 6.80 
ara, - 64.000 zł. Stary Jaworów, tel. 074/851-63-18 
POŁOWA DOMU do remontu, 322 m2, ok. 10 km od Wrocła
wia, na zadrzewionym terenie, • 90.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
361-26-92
POŁOWA DOMU przy ul. Koreańskiej, piętro, pow. mieszkalna 
70 m2, pow. całkowita 120 m2, ogród 400 m2, bezczynszowe, 
księga wieczysta - 210.000 zł. Wrocław, tel. 0501/93-24-18 
POŁOWA DOMU parter o pow. 66 m2, z garażem, działka 
1300 m2, we Wrocławiu, - 175.000 zł. Wrocław, tel. 0607/ 
43-99-29
POŁOWA DOMU w Kamieńcu Ząbkowickim, działka 36,5 ara,
- 70.000 zł. Wrocław, tel. 363-75-68
POŁOWA DOMU 5 pokoi, w Krzelowie, do zamieszkania, -
35.000 zł. 56-150 Wyszęcice 48, gm. Wińsko
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POŁOWA DOMU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ 4 pokoje, 
garaż 80 m2, warsztat, działka budowlana, - 95.000 zł. Kęp
no, tel. 0600/35-23-78
POŁOWA DOMU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ spokojna 
okolica, 2 km od centrum, 2 piętra,.4 pokoje, kuchnia, łazien
ka, 2 spiżarnir, pow. 94 m2, garaż, ogródek przydomowy 4 
ary, bezczynszowe, z telefonem, po remoncie kapitalnym ele
wacja, - 75.000 zl lub zamienię. Nysa, tel. 077/433-45-83, 
0602/74-42-55
POŁOWA WILLI parter 100 m2, działka 11 arów, 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka, weranda, telefon, CO gazowe nowe, mie
dziane rury, kominek z Wkładem, dom ocieplony, nowy dach, 
po remoncie kapitalnym całości, osobne wejście, malowni
cze położenie w części uzdrowiskowej, - 225.000 zł. Lądek 
Zdrój, tel. 074/814-74-03 po godz. 16 
POMIESZCZENIA, dwa, pow. 28 m2, korytarz, WC, - 8.000 
zł. Wrocław, tel. 071/321-09-22,0501/25-06-33 
POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE 10 km od Jeleniej Góry, • 
155 zł/m2. Łomnica, gm. Mysłakowice, tel. 075/713-00-23 
POMIESZCZENIE o pow. 50 m2, w centrum Wrocławia, sa
lon fryzjerski, b. dobrze prosperujący, - 300.000 zł. Wrocław, 
tel. 0602/46-58-04
•  POSZUKUJEMY DO WYNAJĘCIA mieszkań i pokoi, na 

terenie Wrocławia, bezpłatne przyjmowanie ofert. BU 
J<AMEX’ , Wrocław, tel. 071/322-85-07 99000001 

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA komfortowe, 
pow. 64 m2, 3 pokoje, w Legnicy, os. Piekary. Legnica, tel. 
0601/58-52-73
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU o pow. 80 m2, w 
Lubinie. Lubin, tel. 0604/08-39-98 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA mieszkania w okolicach Lu
bina. Lubin, tel. 0609/43-89-53 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA POKOJU lub mieszkania, we 
Wrocławiu lub okolicy, kulturalne małżeństwo z rocznym dziec
kiem, oferujemy pomoc i opiekę. Międzylesie, tel. 074/ 
812-69-72
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA DOMU w okolicach Opola (do 
10 km). Opole, tel. 0602/46-53-57 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA GARAŻU magazynu, 20 - 30 
m2, w rejonie Psiego Pola i okolic. Wrocław, tel. 0605/20-85-98 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA GARAŻU we Wrocławiu. Wro
cław, tel. 071/343-61-13
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA DOMU, 4 pokoje - do 2.000 
zł. Wrocław, tel. 336-04-03 wieczorem 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU o pow. ok. 13 m2, w 
rejonie Psiego Pola, Zakrzowa. Wrocław, tel. 0605/26-12-70 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU na sklep monopo
lowy. Wrocław, tel. 071/346-46-49,0502/37-74-75 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 2-pokojowego, 
40-70 m2, w sąsiedztwie Rynku, na dłużej, bez mebli, w roz
sądnej cenie. Wrocław, tel. 0602/43-60-53 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA POKOJU za prace domowe, 
młody mężczyzna. Wrocław, tel. 0600/12-29-78 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU na zakład wulkani
zacyjny, w dobrym punkcie Wrocławia. Wrocław, tel. 
373-51-36 po godz. 18
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA we Wrocławiu, 
także lokalu na biuro (do 25 m2). Wrocław, tel. 071/782-74-29 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA DOMU 4-pokojowy, we Wro
cławiu, do 2.000 zł/m-c. Wrocław, tel. 336-04-03 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU handlowego o pow.

ok. 200 m2 w Świdnicy lub Dzierżoniowie. Ząbkowice, tel. 074/ * 
815-50-53

..PUB nowy lokal z wyposażeniem, zezwoleniem na alkohól, 
b̂ilard, flippery, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 071/781-74-25  ̂

'PUNKT GASTRONOMICZNY + przyczepa, zaplecze^kom
pletne wyposażenie, dobra lokalizacja na geidzie samocho
dowej, - 12.000 zł. Lubiń, tel. 076/842-34-71 
PUNKT GASTRONOMICZNY z lokalizacją, prosperujący, ro
żen gazowy na 32 kurczaki, frytki, hot-dog, hamburgery, -
29.000 zł. Wrocław, tel. 0602/69-74-.84
SAD 1 ha, 700 sztuk drzewek owocowych, studnia, ogrodzo
ny, na podmurówce, przy trasie Brzeg - Namysłów, • 25.000 
zł. Mąkoszyce, woj. opolskie, tel. 0604/83-17-98 
O  SKLEP własnościowy w Malczycach na nowym 

? osiedlu, pow. 63 m2, możliwość adaptacji na.
mieszkanie, • 49.000 zł (do uzgodnienia). Malczy- 
ce, tel. 071/317-93-43, 071/317-91-40, 0601/ 
71-98-99 01026321

SKLEP atrakcyjny; w Dzierżoniowskim rynku, odnowiony po., 
remoncie, doskonała lokalizacja, duża rotacja ludności, n0.\ 
każdą działalność -"185.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/ 
832-38-88, 0602/62-00-93 .
SKLEP z odzieżą młodzieżową oraz dżinsem, pow. 22 m2, z 
możliwością rozszerzenia do 60 m2Jokalizacja w domu han
dlowym w centrum Wrocławia, na rynku od 9 lat, b. dobra re
noma, przydstawicielstwo firm odzieżowych, 9800 kart stałe
go klienta, cena wraz z towarem, • 30.000 zł. Wrocław, tel. 
0606/14-35-98, 0606/14-35-99 
SKLEP 12 m2, zaplecze 6 m2. woda, WC, w dobrym punkcie, 
całkowite wyposażenie i towar, • 10.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
344-48-79 po godz. 18
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 OGÓLNOSPOŻYWCZY wraz z wyposażeniem, pow.
45 m2, we wsi Wierzbno, gm. Oława, - 25.000 zł. Oława, tel. 
071/313-97-73,0603/40-97-76 
SKLEP SPOŻYWCZY dobrze prosperujący, w centrum Le
gnicy, + wyposażenie, pow. 70 m2, - 360.000 zł lub wynajmę 
- 5.000 zł/mies.. Legnica, tel. 076/850-66-66 
SKLEP SPOŻYWCZY kompletnie wyposażony, regały, lodów
ki, wagi, z towarem, aktualnie czynny, we Wrocławiu- 35.000 
zł. Wrocław, tel. 071/347-89-66 
SKŁAD OPAŁOWO-BUDOWLANY z wagą samochodową, 
magazynem 450 m2, placem manewrowym 0,65 ha, całość 
ogrodzona, - 72.000 zł. Opole, tel. 0501/35-91-25 
STACJA PALIW na trasie Wrocław • Zielona Góra, parking 
TIR LPG, restauracja, cena - 4.000.000 zł lub zamienię albo 
inne propozycje. Lubin, tel. 076/849-11-14 po godz. 20 
STAWY HODOWLANE nowe, 5 ha oraz grunty pod stawy, 
hodowlę koni i strusi, grunty pod zabudowę mieszkal- 
no-rekreacyjną, 20 km od Wrocławia (Czeszów), włączone 
do światowej sieci ochrony jezior „Living-Lakes”, • 300.000 
zł. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
STAWY RYBNE 5 ha, 9 km od Świeradowa, 200 m od drogi 
asfaltowej, prawo wodne - 2 zł/m2. Świeradów Zdrój, tel. OJfri 
781-65-02
STODOŁA MUROWANA stan idealny, do adaptacji na różne 
cele, - 12.000 zł. Radwanice, gm. Namysłów, tel. 077/ 
419-16-34
STOISKO w centrum handlowym Gaj, - 24.000 zł lub zamie
nię na samochód. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
STOISKO HANDLOWE 24 m2, w centrum Wrocławia. - 50.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/42-95-25 
STOISKO na placu handlowym, przy ul. Zielińskiego, we Wro
cławiu, - 39.000 zł. Wrocław, tel. 0607/32-66-13 
STOISKO HANDLOWE przemysłowe, o pow. 12 m2, - 25.000 
zł. Wrocław, tel. 071/342-80-38 
STOISKO MIĘSNE z pełnym wyposażeniem, - 20.000 zł lub 
wydzierżawię. Lubin, tel. 076/846-88-30 po godz. 18 
TEREN pow. 3 ha, pod ośrodek rekreacyjny, 7 km od Wrocła
wia, w tym 0,5 ha działka budowlana, uzbrojona, rzeczka, sta
rodrzew, dojazd asfaltem - 7,50 zł/m2. Wrocław, tel. 387-84-88 
WARSZTAT z zapleczem, na dużej działce, na każdą działal
ność, własność hipoteczna, Turawa, k. Opola, - 250.000 zł. 
Opole, tel. 077/442-15-56
WARSZTAT STOLARSKI 7 podstawowych maszyn, pow. 90 
m2, działka o pow. 3.25 ara, przy trasie Kalisz-Zielona Góra -
60.000 zł, w rozliczeniu może być samochód osobowy o poj. 
do 1300 ccm, rok prod. 1995/1996 lub inne propozycje. Szlich
tyngowa, tel. 065/549-27-24
WIATY 5 szt., w tym 3 zabudowane, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 
071/343-98-86

Informacja dotycząca
PUNKTÓW PRZYJMOWANIA 4  

REKLAM PŁATNYCH
znajduje się na str. 61

SPIS TREŚCI
oraz informacja dotycząca punktów

pizyjmowania reklam płatnych, znajdują się na str. 6^
tel. 359-20-40, 359-20-41, 0-609 46 11 37. 0-602 86 65 46 

IIIWYJAZDY DO KLIENTA. RABAT DO 10%. POGOTOWIE!!!
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NAKŁAD K O N T R O L O WA N Y
'WIĄZEK KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY

DOLNOŚLĄSKA
reg iona lna  gaze ta  ogłoszeniow a 

w ydaw ana we w to rk i i p ią tk i . -

http:Ww w w .autogielda.com .pl 
e-m ail: stym ar@ au tog ie lda .com .p l 
A dres redakcji:
50-440 Wrocław, ul. Kościuszki 135 
R ed ak to r N aczelny:
Janusz Stym a 
tel./fax 342-58-29 
Dział R eklam y
kierownik działu: Dorota Ambrożewicz 
tel. 342-67-27
R eklam a - d ru k  pogrubiony
Agnieszka Samek, pon.-pt w godz. 8-16
tel./fax 341-34-98
Dział Ogłoszeń Bezpłatnych
kierownik działu: Józefina Koczenasz
tel. 342-70-70
Skład  i łam anie  tekstu :
Iwona Komendant, Jerzy Bogobowicz, 
Jan Stobierski, M ateusz S try b e l.

^ D r u k :  Norpol-Press sp. z o. o. Wrocław

DRUKUJEMY BEZPŁATNIE
ogłoszenia osób piywatnych typu "sprzedam 
- kupię", pod W arunkiem podan ia  ceny. 
O głoszen ia  te przy jm ujem y lis tow nie  
i telefonicznie (faxem), pod numerami: 
te ł; 071 /342-18-14, fax  0 71 /372-56-54, 
w godzinach: pon.-pt. od 730d o i8 łH 
soboty od 8"" do 14"", a także poprzez naszych 
akwizytorów na giełdach samochodowych. 
Również bezpłatnie drukujem y ogłoszenia 
w sprawie pracy.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. 
Zastrzegam y sobie praw o do ostatecznej 
redakcji ogłoszeń bezpłatnych, w tym rów
nież do skracania tekstu w przypadkach 
przekroczenia pojemności informacyjnej 
przyjętej dla ogłoszenia drobnego.

REKLAMY PŁATNE 
PRZYJM UJE:

Dział R eklam y:
Wrocław, ul. Kościuszki 135, pokój 221, 
tel. 342-57-90 
pon., czw., w  godz. 800- 1600 
wt., śr., pt., w godz. 8°°-17,)0 
Realizujemy również zlecenia przysłane 
jgdeztą lub faxem (nr 071/342-57-90) pod wa- 
wmkiem załączenia dowodu wpłaty na nasze 
konto. Reklamy te będą drukowane po wpły
nięciu pieniędzy na nasze konto bankowe. 
Podatnicy VAT proszeni są o upoważnienie 
nas do wystawienia faktury VAT bez swoje
go podpisu.
W razie jakichkolwiek wątpliwości co do wy
miarów ogłoszenia reklamowego i jego ceny, 
prosimy przesłać treść ogłoszenia faxem, 
określimy jego wielkość, ustalimy cenę, 
udzielimy potrzebnych wyjaśnień pod poda
nym numerem telefonu.

C en y  rek lam :
pierwsza strona - 12,00 zł/cm2+VAT
ostatnia s trona...............  - 8,00 zł/cm2+VAT
strona druga, przedostatnia
i strony rozkładowe - 4,00 zł/cm2+VAT
pozostałe  ......................... - 2,40 zł/cm^YAT
autokomisy....................... - 1,50 zł/cm2+VAT
reklamy autokomisów muszą zawierać wy
kaz oferowanych do sprzedaży samochodów, 
rok produkcji i cenę. Inform acja 
o samochodach ma zajmować nie mniej niż 
50% powierzchni reklamy.

najmniejsza wielkość ogłoszenia - 10 cm2.

#  Moduł reklamowy drukiem pogrubionym: 
tekst do 240 znaków maszynowych, bez ry
sunków i elementów grafiki, linie z góry 

^K folu  lub inny wyróżnik, wielkość c zc io ^  
ki od 5.3 do 6 pkt. - 12 zł (z VAT) -
#  M oduł reklam ow y bazow y: tekst 
do 240 znaków maszynowych', bez rysunków 
i elementów grafiki, jinie z góry i z dołu lub 
inny wyróżnik, wielkość czcionki od 5.3 
do 6 pkt. oferty nieruchomości, turystyczne

5 zł (z VAT) - tylko biura.nieruchomości 
i-agencje turystyczne
#  Zdjęcia w internecie do ogłoszenia bez
płatnego - 14 zł za 28 dni emisji (z VAT)
9  Zdjęcia w internecie do ogłoszenia bez
płatnego - druk w ośmiu wydaniach gazety 
(pakiet internetowy) 37,20 zł
U W A G A : ^  /
r^ ie -d fu k u je m y  o g ło s z e ń , k tó r e  n ie  
są  o p ła c o n e .

R e k l a m a c je  r o z p a t r y w a n e  s ą  d o  
p ię c iu  d n i od  d a ty  u k a z a n ia  s ię  r e 
k la m y .

N um er naszego kb n ta :

"STYMAR" s.c. M Majski, J. Styma 
JB ank  PKO S A  BP IV O/Wrocław 

10205255-410418-270-11 -111

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 KRAJf^FM □  kupię □  sprzedam □  zam ienię .
Część wytłuszczona ogłoszenia

WŁAŚCIWĄ KRATKĘ ZAZNACZYĆ SYMBOLEM X

(pierwsze słowo)
] [

(drugie Blowo) (trzecie słowo)

Rocznik / Przebieg Pojemność) Silnik Kolor

Wypełniać tylko dla ogłoszeń dotyczących pojazdów

treść ogłoszenia (wypełniaćjwjęZytu polskim)..

Cena Zam ienię na

> łfnię I nazw isko M iejscowość Kod

Powiat U licaGmina
Dane oznaczone kolorem wyłącznie do wiadomości redakcji

Kierunkowy

Kierunkowy

Kierunkowy

Tel.

Tel.

Tel.

Uwagi

Uwagi

Uwagi

język konwersacji
PL GB
CZ F
D RUS

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

Adres redakcji: Euroregion - Redakcja polska, ul. Kościuszki 135,50-440 Wrocław

l £ _DRODZY CZYTELNICY !
Informujemy, że ukazał się pierwszy numer międzynarodowej gazety ogłoszeniowej pod nazwą Euroregion. Będzie to miesięcznik wychodzący równocześnie w 3 krajach : Polsce, 
Czechach, Niemczech i w trzech wersjach językowych : polskiej, czeskiej i niemieckiej. Ogłoszenia drobne w gazecie drukować będziemy bezpłatnie. Wszystkich Państwa, którzy mają 
do zaoferowania produkty i oferty współpracy interesujące czytelników z Czech i Niemiec, prosimy o wypełnienie zamieszczonego powyżej kuponu.

W  gazecie będą następujące działy :
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 
.710 TOWARZYSKIE 
800 ZWIERZĘTA 
900 RÓŻNE 
910 ZA DARMO

Dwie pierwsze cyfry oznaczają numer rubryki. 
Trzecia cyfra oznacza:
0 - sprzedam, np. 300
1 - kupię, np. 301
2 - zamienię, np. 302

UWAGA! Nie zamieszczamy ogłoszeń dotyczących sprzedaży, kupna i zamiany samochodów, z wyjątkiem aut z pozycji 300 i 340.
in fo rm a cja  d o ty cz ą c a  og łoszeń  d robnych : te l.  071/342-70-70 zg ło sze n ia  te le fo n ic z n e : 342-

18-14 , fax  372-56-54
Zapraszam y do reklam ow ania s ię  w Euroregionie

Tych z Państwa, którzy są zainteresowani zamieszczeniem reklam w Euroregionie, prosimy o kontakt z Działem Reklamy tel. 342-67-27, fax 342-57-90
 2 EUR za 1 cm21 Ceny reklam: 1. strona.........................  2,50 EUR za 1 cm2, pozostałe strony

BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DL.A OSÓB PRYWATNYCH
Prosim y wypełnić D RU KO W AN YM I L ITERAM I UW AGA: nie zamieszczamy ogłoszeń bez ceny,
z wyjątkiem ogłoszeń w rubrykach: kupię, zamiana i ogłoszeń dotyczących sprzedaży drobnych części

10
(0

sprzedam zamienię kupię
niepotrzebne skreślić rodzaj pojazdu (osobowy, ciężarowy, motocykl, 

ciągnik rolniczy, inne pojazdy, części)
marka model

N(D 
^ ■

on 
\ Y  x

^ -|?
m

£  
i Q _ :  
15  B  
T *  o  
w

rok produkcji przebieg w tys. km poj. i rodz. silnika kolor opis

Inne przedmioty (podać nazwę, ewentualne przeznaczenie)

opis

opis cena zł.

Adres:
imię i nazwisko kod pocztowy miejscowość

gmina ulica nr domu telefon

P0TW W W KEIH I PRZYJĘCIA KUPONU I

KUPON DODATKOWY NA 3 KOLOROWE ZDJĘCIA W INTERNECIE

http://www.autogielda.com.pl/katalog.htm stronę WWW Auto Giełdy przegl'da 
co m iesi’c 10.000 czytelników!!!

Informacji telefonicznych dotyczących umieszczania zdjęć w internecie oraz ich wykonywania udziela: SAT TECH COMPUTERS, 50-950 Wrocław, 
ul. Tęczowa 57, tel./fax 071/781-71-22,781-71-23. Adresy firm wykonujących zdjęcia do katalogu w internecie znajdują się na str. 61 
Zdjęcia wykonujemy bezpłatnie. Emisja w internecie 14 zł za 28 dni.

Numer katalogowy ogłoszenia w internecie (www.ogioszenia.pop.pl)
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Szyby Samochodowe

WROCŁAW, ul. Krakowska 29 
tel. 071/372-55-31, 343-29-38 

KŁODZKO, ul. Zajęcza 4 
tel. 074/865-35-00, 0-501 466 396

Świdnica, ul. Westerplatte 102a 
tel. 074/851-21-40, 0-601 71 91 03 

Wałbrzych, ul. Chrobrego 57
tel. 074/842-96-86 npn1 AUTOMOTIYE

AUTO SZYBY
sprzedaż montaż naprawa przyciemnianie

WYDZIERŻAWIĘ 3 pomieszczenia biurowe w Świdnicy, po 
30 m2 każde - 5 zł/m2, osobne wejście do biur, liczniki, płatne 
osobno - 5 zł/m2. Świdnica, tel. 074/852-27-05 wieczorem, 
074/833-65-24
WYDZIERŻAWIĘ CZĘŚĆ DOMU wczasowego, restaurację 
oraz pokoje, blisko jeziora, - 5.000 zł. Widminy k. Giżycka, 
tel. 0503/01-69-65
WYPOŻYCZALNIA KASET VIDEO 200 pozycji, z klientami, 
we Wrocławiu ul. Inflancka 4, -19.000 zł. Wrocław, tel. 0605/
67-67-07
ZAJAZD z restauracją, funkcjonujący, pokoje gościnne kom
pletnie wyposażone, duże mieszkanie dla właściciela, duży 
parking, atrakcyjnie położony, 6 km od dużego miasta, -
500.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/388-33-64 
ZAKŁAD KAMIENIARSKI z maszynami, działka 98 arów, 
dom, budynki gosp, -150.000 zł. Przerzeczyn Zdrój, tel. 074/
837-53-03
ZAKŁAD PRODUKCYJNY CYNKOWNIA budynek pow. 280 
m2, działka 7j50 m2, wszystkie media, ocieplony, kompletnie 
wyposażony, Źamówienia, - 510.000 zł. Wrocław, tel. 071/
387-83-06, 0601/72-93-00
•  ZAMIANY - KOMPLEKSOWA OBSŁUGA TRANSAKCJI 

przez licencjonowanego pośrednika w obrocie nierucho
mościami. BN .ANTON", Wrodaw, tel. 071/339-28-36, 
0603/64-04-08 99000001 

ZAMIENIĘ DOM wolno stojący + duże pomiesczenia gosp., 
wolno stojące, na gruncie 0.5 ha + działka orna 6.5 ha, wła
snościowe, 60 km od Wrocławia, na małe mieszkanie we Wro
cławiu. tel; 0605/07-02-36
ZAMIENIĘ DOM WOLNO STOJĄCY w Bolesławcu, pow. całk... 
300 m2, z dachem, 6-pokojówy, 2 kuchnie, 2 łazienki, strych 
70 m2, piwnica, garaż, 3 tarasy, działka 5 arów, na 2 miesz
kania nie w samym centrum, do III piętra, 2-pokojowe i 3-po- 
kojowe, jedno może być z garażem i ogródkiem w Bolesław
cu. Bolesławiec, tel. 0602/15-06-90

AUTOSZYBY NAJLEPIEJ 
Wrocław, ul. Szybow cow a 13 

!t>005115 tel. 071/35-111-28

ZAMIENIĘ DOM PONIEMIECKI po remoncie, do małego 
wykończenia, 15 km od Jeleniej Góry: 50.000 zł, na miesz
kanie w Jeleniej GórzeL, Wrocławiu lub w okolicy tych miast. 
Jelenia Góra, tel. 0603/41 -16-60 
ZAMIENIĘ DOM 5 km od Złotoryi, woda bieżąca, energia, gaz, 
telefon, sad, działka 29 arów - 45.000 zł, na samochód bus, 
podwyższony, przedłużony, lveco lub Mercedes, minimum 
1993 r. Legnica, tel. 076/721 -84-77 po godz. 20 
ZAMIENIĘ DOM PONIEMIECKI pow. 106 m2,5 pokoi, kuch
nia, budynek gospodarczy 54 m2, przy trasie Prudnik - Głu
chołazy, woda z wodociągu, siła - na podobny w woj. lubu
skim,̂ - 120.000 żł. Łąka Prudnicka, tel. 077/436-54-93 wie
czorem
ZAMIENIĘ DOM NA WSI w miejscowości Sośnie Ostrowskie, 
70 km od Wrocławia, pow. domu 140 m2,2 kuchnie, 2 łazien
ki, 4 pokoje, działka o pow. 10 arów, cena 105.000 zł - na 
małe mieszkanie w blokach. Ostrzeszów, tel. 062/732-01-59 
ZAMIENIĘ DOM poniemiecki, o pow. 200 m2, CO, telefon, 2 
kuchnie, 2 łazienki, garaż - na dwa mieszkania 1 i 2-pokojo
we w Jaworze. Legnicy lub okolicach. Snowidza, tel. 076/
871-83-95
ZAMIENIĘ DOM pow: 170 m2, działka 15 a, 2 km od Sycowa, 
5 pokoi, 2 łazienki, okna i docieplenie z PCV, tarasy 50 m2, 
instal. miedziana, grzejniki Purmo, podłogi drewniane, budy
nek garażowo-gospodarczy o pow. 120 m2 - 210.000 zł, na 
mieszkanie we Wrocławiu łub inne. Syców, tel. 062/785-16-31 
ZAMIENIĘ DOM 180 m2, okolice Polanicy Zdroju, do zamiesz
kania, stan idealny, na Bydgoszcz. Szczytna, tel. 074/868-44-77 
ZAMIENIĘ DOM jednorodzinny, wolno stojący - na ciągnik 
siodłowy z naczepą, + dopłata lub sprzedam, - 120.000 zł. 
Ścinawa, tel. 0608/26-81-07 v 
ZAMIENIĘ DOM w Trzebnicy, nowy wta 2 mieszkania we Wro
cławiu. Trzebnica, tel. 0604/26-0|-70 
ZAMIENIĘ DOM nowy (z 2000 r.)̂ 30 km od Wrocławia, pow. 
80 m2, działka 47 a * 190.000 zł, na mieszkanie we Wrocła
wiu, 3-, 4-pokojowe, z dopłatą do,20.000 zł. Trzebnica, tel. 
0̂607/25-58-20

ZAMIENIĘ DOM o pow. 240 m2, we Wrocławiu - na dom, w 
Opolu. Wrocław, tel. 0603/07-07-99 
ZAMIENIĘ DOM w Sułowie, w trakcie budowy, stan surowy 
otwarty, działka 17 a, wszystkie media - na mieszkanie we 
Wrodawiu. Wrocław, tel. 071/347-77-03,0602/24-94-64 
ZAMIENIĘ DOM pod Kępnem, z ogrodem, pod lasem, wszyst
kie media, na mieszkanie własnośdowe we Wrocławiu. Wro
daw, tel. 321-24-38
ZAMIENIĘ DOM duży, 2-rodzinny, 300 it)2, komfortowy •
450.000 zł, zamienię na mieszkanie 2-, 3-pokojowe, do 2. pię
tra. Wrocław, tel. 78540-61,0501/41-14-01 
ZAMIENIĘ DOM wolno stojący, 230 m2, na działce 915 m2, 
prąd, woda, stan surowy zamknięty - 230.000 zł, na mieszka
nie w zachodniej częśd Wrodawia, 3-pokojowe, z możliwo
ścią dopłaty. Wrocław, tel. 071/396-35-09 
ZAMIENIĘ DOM PONIEMIECK110 km od Wrocławia + miesz
kanie, 70 m2, we Wrocławiu - na dom we Wrodawiu lub w 
bliskiej okolicy. Wrodaw, tel. 071/326-20-97 
ZAMIENIĘ DWA MIESZKANIA 1-pokojowe, po remoncie, z
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wygodami, na jedno 2-pokojowe, z wygodami, do 45 m2, z 
dopłatą. Wrocław, tel. 327-80-30,329-08-26 
ZAMIENIĘ DWA MIESZKANIA 2-pokojowe, w atrakcyjnych 
dzielnicach Wrodawia, oląćznej wartości 265 000 Zł - na dom 
lub połowę domu. Wrocław, tel. 0605/40-34-41 
ZAMIENIĘ DWA MIESZKANIA 2-pokojowe w Lubinie, pow. 
37 m2, spółdzielczo-własnościowe + kawalerka we Wrocła
wiu, pow. 34 m2, kwaterunkowa - na dom lub mieszkanie o ‘ 
większym metrażu. Wrocław, tel. 071/322-20-38 
ZAMIENIĘ DWA MIESZKANIA 2-POKOJOWE na Krzykach, 
kwaterunkowe, na jedno duże. Wrodaw,tel. 0604/85-03-39 
ZAMIENIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 8.5 a, uzbrojoną, w Choj
nowie • 25 000 zł, ną samochód dostawczy Fiat Ducato, Bok
ser, maxi lub VW Transporter t4. Chojnów, tel. 076/818-18-50 
po 19 lub 0604/27-40-71
ZAMIENIĘ GARAŻ w zabudowie szeregowej, murowany, przy 
ul. Reja - na garaż w okolicy ul. Wyszyńskiego. Wrodaw, tel. 
071/788-87-01
ZAMIENIĘ KAWALERKĘ 27 m2,2-pokojową, aneks kuchen
ny, w bloku, wys. parter, parkiet, wszystkie media, niski czynsz, 
na podobne w miejscowości nad wodą..Lubin, tel. 076/
847-23-54,076/749-61-75
•  ZAMIENIĘ MIESZKANIE centrum, 36 m2, spółdz.-własn,, 

na 3-, 4-pokojowe; Szprotawa, 24 m2, własn., na Wro
daw; Racibórz, 2-pok., spółdz.-lokat., na Wrocław; Wro
cław - Szczepin, 2-Dok., 32 m2, spółdz.-własn., na War
szawę. BN .ANTON’ , Wrocław, tel. 071/339-28-36,0603/
64-04-08 99000001 -

ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 103 m2, piece, 4 po
koje, w starym budownictwie, II piętro, na dwa mieszkania,

’■-*ngirt. 2-pokojowe., tel. 071/7884944 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Warszawie, M-3.

. kuchnia, łazienka, balkon, lokatorskie, na mieszkanie we Wro
dawiu, może być po remoncie, mniejsze, 1-pokojowe, rów
nież parter., tel. 0503/0344-51

ZAMIENIĘ MIESZKANIE M-3 o pow. 48 m2, w Będzinie • na 
mieszkanie, we Wrocławiu. Będzin, tel. 032/762-3\-22 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, 25 m2, z telefonem, 
wygody - na większe, w Wałbrzychu lub we Wrocławiu.,Bo- 

. guszów-Gorce, tel. 0600/81 -08-86 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, własnościowe, w no
wym budownictwie - 65.000 zł, na Lubin, Legnicę lub okolice 
albo inne propozycje. Bolesławiec, tel. 075/735-14-55 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE 58 m2, na 2. piętrze, 
wszystkie media, w Bolesławcu, cena 75.000 zł, na mniejsze 
we Wrocławiu. Bolesławiec, tel. 075/732-64-72 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE komunalne, 59 m2. 
w Braniewie, 10 km od Zalewu Wiślanego - na podobne w 
Brzegu Opolskim lub w okolicy. Braniewo, woj. warmiń- 
sko-pomorskie, tel. 055/644-20-60 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE 100 m2, kuchnia, ła
zienka, balkon, c.o., na 2 mniejsze. Kłodzko, tel. 074/
867-75-94, 0608/13-61-63
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, w Lądku Zdroju, spół
dzielcze, własnościowe, księga wieczysta, 73 m2, lip., niska 
zabudowa, słoneczne, niski czynsz, na mieszkanie we Wro
cławiu lub sprzedam. Lądek Zdrój, tel. 0602/29-93-50 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE w Legnicy (centrum miasta), w sta
rym budownictwie, 84 m2,4 pokoje, na 2 mieszkania 2-poko
jowe (ewent. 1 mieszkanie 1-pokojowe). Legnica, tel. 076/
723-05-20, 0607/05-05-99
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 
60 m2, po remoncie kapitalnym, w Legnicy, na dom do małe: . 
go remontu w ok. Legnicy. Legnica, tel. 076/721-80-39 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE bezczynszowe, o pow. 55 m2, w sta
rym budownictwie, wysoki parter, 2 pokoje, duża kuchnia, ła
zienka, garderoba, po remonde, wartość 65.000 zł - na mniej-*, 
sze, do 35 m2, może być kawąler&a t  dopłata. Legnica, tel. 
076/862-33-89 po godz. 20
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzielczo-loka  ̂
torskie, pow. 50 m2, w centrum Lubina, liczniki na c.o., wodo
mierze. TV kablowa, z telefonem, balkon, parkiet, na mniej- • 
sze, we Wrocławiu. Legnica, tel. 076/854-91-59 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, 48 m2, w Lubinie, przy 
ul. Kilińskiego w bloku 4-piętrowym, balkon obudowany, po 
remonde kapitalnym łazienki i kuchni, niski czynsz, parkiety, 
nowa instal. elektryczna, • 69.000 zł. Lubin, tel. 0603/17-85-67 
po godz. 20,076/8584 2 49
ZAMIENIĘ MIESZKANIE lokatorskie, 3-pokojowe, z telefo
nem, tv kablowa, 2 p., działka ogrodowa 5.4 • na domek, w 
okolicy Lubina. Lubin, tel. 076/846-25-15 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE M4, pow. 65 m3, w nowym budow
nictwie, I piętfa, loggia, balkon, okna PCV, cena - 70.000 zł, 
zamienię na samochód lub mały domek. Malczyce, gm. śro
da Śląska, tel. 6602/76-87-49
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, 62 m2, w nowym b u 
downictwie, II piętro, 2 balkony, z telefonem, arieks kuchen
ny, w Malczycach, na mieszkanie 3-pokojowe o pow. około 
55 m2, w Kątach Wr. Malczyce, tel. 071/317-96-42 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 32 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, po remonde, ogródek - na większe, może
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być zadłużone lub z dopłatą. Oborniki Śląskie, tel. 071/ 
310-34-38
ZAMIENIĘ MIESZKANIE spółdz. • własnościowe, 54 m2, 
wszystkie media, parkiet, balkon, WC osobno, wDarłowie, 2 • 
km od morza, na mieszkanie lub lokal we W-wiu lub Oleśnicy. 
Oleśnica, tel. 071/314-21-39,0502/0845-59- 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 52 m2, własno
ściowe, komfortowe, na III piętrze, z garażem, na 2- i 1-poko- . 
jowe lub dwa' mieszkania 2-pokojowe, w Oleśnicy. Oleśnica, 
teł. 071/314-29-19, 0608/55-87-84 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, o pow. 45.05 m2, w 
centrum - na większe lub na domek. Strzelce Opolskie, tel. 
077/46141-58,0602/82-8748 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-pokojowe, spółdzielczo-lokator- 
skie, w Trzebnicy - na lokatorskie, do 40 m2, w Trzebnicy. 
Trzebnica, tel. 071/387-28-03
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, komfortowe, w nowym 
budownictwie, 27 m2, jasna kuchnia, duży balkon, VI p., win
da, łazienka, ciepła woda, c.o. mięjskip, z telefonem, zamie
nię na domek na wsi lub inną nieruchomość, okolice Wałbrzy
cha, Świdnicy.-Wałbrzych, tel. 074/852-49-82, 64041-41, 
0607/72-53-70
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, w Wałbrzychu, 105 
m2, trzy pokoje, duża kuchnia i łazienka, c.o. • na mniejsze, w 
Wałbrzychu lub we Wrodawiu. Wałbrzych, tel. 0602/68-18-96 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 54.3 m2, spół
dzielcze, w Wałbrzychu, na nowym osiedlu, 2 balkony, wszyst
kie media, słoneczne, ładna okolica, widok na zamek Książ, 
na podobne lub większe w Lubinie lub Polkowicach. Wał
brzych, tel. 074/665-34-95
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 57 m2, w Lubinie na os. Przylesie, 
przebudowane, 2-pokojowe, parter, słoneczne, na kawalerkę 
w Lubimie lub Polkowicach. Wałbrzych, tel. 074/871-17-16, 
0605/65-36-39.
ZAMIENIĘ MIESZKANIE pow. 78 m2, na dom, jednorodzinny 
okolice Oławy. Wierzbno, tel. 071/303-03-26 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 5-pokojowe, spółdzielczo-własno
ściowe, na Muchoborze Małym, I piętro, niska zabudowa, ocie
plony budynek • na domek wolno stojący, nie starszy niż 20 
lat, na peryferiach Wrocławia, lub bliźniak albo zabudowa 

\  szeregowa. Wrocław, tel. 071/357-98-18 po godz. 19 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 1 pokojowe, z wnę
ką,̂ 35 m2, przy ul.Gajowickiej, wszelkie media, kafelki - na

- w pierwszej kolejności drukujemy ogłoszenia bezpłatne, złożone na kuppnacn 
wyciętych z dwóch ostatnich numerów gazet,

- ogłoszenia bezpłatne o tej samej treści drukujemy dwa razy w tygodniu wyłącz
nie wtedy, jeżeli oba ogłoszenia złożone s ą  na kuponach wyciętych z dwóch 
ostatnich numerów gazet

- nie zam ieszczam y ogłoszeń*bez ceny, a w przypadku samochodów, bez ceny 
i roku produkcji,

- nie zam ieszczam y bezpłatnie ogłoszeń, których'treść wskazuje, że s ą  one re
klamą firm, osób prowadzących działalność gospodarczą,

- nie zam ieszczam y bezpłatnie drobnych ogłoszeń autokomisów, firm zajmują
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chomości itp.

U W A  G Ą
Informujemy; że spośród kuponów ogłoszeniowycłrzbieranych na giełdach samocho
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pokątnie i nie mające nic wspólnego z Aiito Giełdą. Takich ogłoszeń publikować nie
będziemy, powędrują one do kosza. —-
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ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE 53 m2, na VII pię
trze, osiedle Muchobór Mały, własnościowe - na mieszkanie 
blisko centrum. Wrocław, tel. 0601/83-59-23 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE komunalne, na I pię
trze, kuchnia, natrysk, w.c., piece • na większe 3- lub.4-poko- 
jowe, może być do remontu. Wrocław, tel. 788-68-33 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE kwaterunkowe, pow. 
30 m2 - na mieszkanie 3,4-pokojowe, w rozliczeniu dom, stan 
surowy zamknięty. Wrodaw, tel. 071/373-80-11 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, w Sobótce, na II. pię
trze, 35 m2, w nowym budownictwie, na Wrocław. Wrocław, 
tel. 32148-51
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 31 m2, kwaterunkowe, Śródmieście, 
2 pokoje, 4 p., piec, bez wygód, b. ciepłe, niski czynsz, na 
większe 45-65 m2, za dopłatą lub spłatą zadłużenia. Wrocław,, 
tel. 071/321-88-55 po godz.19,0601/78-23-34 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 76 m2 - na 2 mniejsze, 2 pokoje, 
wysoki sufit, możliwość przeróbki, południe W-wia, ładne. Wro
cław, tel. 071/366-13-07 po godz.20, 071/358-34-44 do 
godz.14 /
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, komfortowe, we Wro
cławiu, przy ul. Świdnickiej, 26 m2, na I. piętrze, c.o., na stary 
domek w okolicy Wrocławia, lub odstąpię, - 45.000 zł. Wro
cław, tel. 071/344-69-31
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 90 m2, 3 pokoje, III piętro, ogrze
wanie el., własnościowe - na dwa mieszkania. Wrocław, tel. 
071/342-69-26 I
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Krzykach, pow. 
41 m2 - na 4-pokojowe, pow. 70-80 m2, na Krzykach. Wro
cław, tel. 071/328-03-01
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnośdowe, pow. 
51 m2, I p. - na mieszkanie 3-pokojowe lub sprzedam •
105.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-50̂ 14 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, na 
dwa mniejsze, dzielnica Pilczyce. Wrocław, tel. 071/373-94-24'
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większe 2-3 pokojowe z dopłatą lub spłacę zadłużenie. Wro
cław, tel. 361-73-32 \ v ‘ •
ZAMIENIĘ MIESZKANIE Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, 
55 m2, 2-pokojowe, kuchnia, łazienka, przedpokój, II piętro, 
Stare Miasto, media miejskie, na mniejsze, około 30 - 40 m2, 
chętnie na Krzykach. Wrodaw, tel. 342-‘29-00 po godz. 20 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, 34 m2. spółdzielcz-wła- 
snośdowe, na Popowicach - na małe mieszkąnie, kwaterun
kowe, z dopłatą. Wrocław, tel. 071/354-27-25 \  . 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE pow. 24 m2, jasna kuchnią, balkon, 
z telefonem, na VI piętrze (winda), własnościowe, dzielnica 
Gądów, na mieszkanie 2-pokojowe, jasna kuchnia, balkon, 
własnościowe, w tej samej okolicy. Wrocław, tel. 071/ 
351*51-44 ■ .
ZAMIENIĘ MIESZKANIE M-4, W centrum) kwaterunkowe, peł
ny komfort - na 2 oddzielne, weWrc&ławiu. Wrocław, tel. 071/
788-15-92
ZAMIENĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, kwaterunkowe, kuch
nia, łazienka, 28 m2, V piętro, po remoncie, możliwość ada
ptacji strychu, ok. 45 m2, we Wrodawiu, w Śródmieściu • na 
mieszkanie 2-, 3-pokojowe, we Wrocławiu, z dopłatą. Wro
cław, tel. 071/781*86-69, 0607/70-60-08 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, pow. 68 m2, kuchnia, 
łazienka, wspólny przedpokój - na równorzędne, częściowo 
zadłużone. Wrocław, tel. 071/321-86-54 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe na Popowicach, pow. 
34 m2 - na większe, ok. 50 m2. Wrocław, tel. 071/352-34-66 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE we Wrocławiu • na dom lub miesz
kanie, w Opolu. Wrocław, tel. 071/783-66-03 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE zakładowe, pow. 68 m2, II piętro, 
na dwa mniejsze. Wróęław, tel. 071/363-70-16 w godz. 8 -11” 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, 2-pokojowe, 36 m2, 
ha Kozanowie - na większe, do 50 m2. Wrodaw, tel. 0601/ 
8347-50
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 70 m2,2 duże po
koje, kuchnia, III piętro, w centrum, wszyskie media, okna 
PCW. na mniejsze 2-pokojowe, do 50 m2, na parterze lub z 
windą. Wrodaw, tel. 071/344-55-00 po godz. 18 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, o pow. 50 m2,2-po
kojowe, na 2. piętrze - na większe. Wrocław, tel. 071/
785-14-13
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 40 m2, na Pilczy- 
cach, 2-pokojowe, kuchnia, łazienka, ogrzewanie piecowe, II 
p., na większe, 3-pokojowe, może być zadłużone, w rejonie 
Fabrycznej. Wrocław, tel. 353-75-01 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 21 m2, wszystkie media, centrum - 
na większe. Wrodaw, tel. 071/359-1342 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, 50 m2, w atrakcyjnej 

^dzielnicy Wrodawia - na rozpoczętą budowę, we Wrodawiu. 
Wrodaw, tel. 0605/40-3441

ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe. 45 m2, w Śródmie
ściu, niski czynsz, toaleta z brodzikiem, jasna kuchnia, ogrze
wanie elektr. II taryfa, II piętro - na mieszkanie na parterze lub 
z windą, chętnie z pow. ok. 30 m2 lub małym zadłużeniem. 
Wrocław, tel. 32141-33
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE kwaterunkowe, 60 
m2, po remoncie, IV piętro, kafelki, CO miejskie • na miesz
kanie 3-pokojowe, do III piętra lub winda, ok. 60-65 m2, spła
cę zadłużenie. Wrodaw, tel. 321-01-37 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 38 m2 - na domek z 
działką, wolno stojący, na wsi, miejscowość bez znaczenia. 
Wrocław, tel. 342-63-80 w godz. 5-9,16-21 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, spół
dzielcze, 47 m2, z telefonem, balkon, kuchnia ciemna, kafel
ki, boazeria, parkiety, TV kablowa, liczniki, nowe okna - na 
.4-pokojowe, na Szczepinie lub w okolicy. Wrocław, tel.
355-35-68
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 3-pokojowe, na 4. 
piętrze, CO gazowe, pow. 63 m2, na 2 mniejsze.. Wrocław, 
tel. 07 /̂787-38-35
ZAMIENIĘ MIESZKANIE spółdzielcze-własnośdowe, 1-po
kojowe, 19 m2, parter, Borek - na małe 2-pokojowe, Huby, 
Gaj, z dopłatą: Wrocław, tel. 071/793-58-17 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe. 42 m2, komunalne, przy 
ul. Szewskiej, we Wrocławiu, III piętro - na mieszkanie 3-po- 
kojowelub większe, we Wrocławiu, może być zadłużone. Wro
cław, tel. 071/368-84-80,071/343-01-89 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-pokojowe, II piętro, w centrum,.roz
kładowe, 94 m2, balkon, wszystkie media, duży plac zabaw 
dla dzied - na mniejsze mieszkąnie, pow. 50-60 m2. we Wro-. 
dawiu, + dopłata. Wrocław, tel. 0607/24-18-79 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, miejskie media, jasna 
kuchnia, pokój 16 m2, na Szczepinie lub Popowicach, z do
płatą lub sprzedam - 75.000 zł. Wrodaw, tel. 071/355-91-67, 
0607/55-39-79
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 73 m2, we Wro
dawiu, kuchnia Jgzienka, wc, liczniki, duży balkon, na dom w 
okolicy Wrocławia, może być dó małego remontu. Wrocław, 
tel. 071/789-91-85
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE kwaterunkowe, pow. 
58 m2, w nowym budownictwie, komfortowe - na mniejsze 
lub równorzędne, może być zadłużone, spłacę zadłużenie. 
Wrocław, tel. 0600/66-20-61
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE kwaterunkowe, pow. 
49 m2, atrakcyjne, nowe - na 3-pokojowe, do 70 m2, kwate
runkowe lub spółdzielcze, możliwa spłata zadłużenia, Krzyki, 
Borek, Popowice. Wroda\j^el. 071/789-55-38 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE spółdzielcze, 2-pokójowe, 40 m2, 
rozkładowe - na mniejsze lub 1-pokojowe. Wrodaw, tel. 0503/
74-25-29
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ZAMIENIĘ MIESZKANIE 5-pokojowe, spółdzielcze, w nuyym 
budownictwie, c.o.? we Wrodawiu, na dwa mieszkania, 2-po-. 
kojowe i 3-pokojowe we Wrocławiu. Wrocław, tel. 0503/
31-65-32
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 81 m2, kuchnia, i, 
przedpokój, 2-pokojowe, nyża, łazięnka - na mniejsze, do 50 
m2. Wrocław, tel. 786-80-54
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, 48 m2, kuchnia, łazien
ka, w.c., w Miliczu - na mieszkanie we Wrocławiu. Wrocław,, 
tel. 071/355-10-62 po godz. 21,0605/37-97-87V  
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE kwaterunkowe, kom
fortowe, przy pl. Grunwaldzkim, 60 m2,1 p., CO, łazienka, 
WC, telefon, okna plastikowe, na domek poniemiecki lub ńa 
wsi, do 20 km, możliwość wykupienia. Wrocław, tel. 071/
321-99-26
ZAMIENIĘ MIESZKANIE komunalne, w Miliczu, po kapit. re
moncie, CO gazowe, kuchnia, łazienka, 2 pokoje, niski czynsz, ę 
na mieszkanie we W-wiu. Wrocław, tel. 071/783-76-53 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, komunalne, o pow. 48 
m2, kuchnia, łazienka, WC, c.o., na 2. piętrze - na większe, .
3-pokojowe'. Wrocław, tel. 0603/8041-81 po godz. 18 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE w Rynku, 34 m2, na większe w oko- i: 
licy Kozanowa, Popowic lub Gądowa. Wrodaw, tel. 0503/ -
73-60-74
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 68 m2, na 2 małe 
pokoiki, 2 duże pokoje, 20 m2 każdy, możliwość wykopania 
antresoli, kuchnia duża, łazienka, przedpokój, garderoba, c.o.,
II piętro. Wrocław, tel. 071/355-51-72 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE lokatorskie, 40 m2, 
komfortowe, okna PCV, ogrzewanie c.o., I piętro, na 3-poko
jowe, w dzielnicy Krzyki. Wrocław, tel. 071/332-74-90 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, 21 m2, na większe. 
Wrocław, tel. 071/338-17-28
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE czynszowe, kwate
runkowe, w centrum, po remoncie kapitalnym, kuchnia, la - ' 
zienka, 49 m2, centralne ogrzewanie, ciepła woda, na 1-po
kojowe, z dopłatą. Wrocław, tel. 071/341-62-85,0502/20-60-03 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, w centrur^ow. 34 
m2, komfortowe, z telefonem, na mieszkanie 4-pokoj$we lub 
mały domek do 90 m2, do 20 km od Wrocławia. Wrocław, tel. 
071/359-37-77 po godz. 16
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, 10 lat, 66 m2, w ni
skiej zabudowie, na II piętrze, na Nowym Dworze, na domek 
do 20 km od Wrocławia, może być stan surowy zamknięty, na 
obrzeżach Wrocławia, - 150.000 zł. Wrocław, teł. 071/ ,
357-25-29
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE kwaterunkowe, 33* 
m2, II piętro, winda, balkon, jasna kuchnia, na większe. Wro
cław, tel. 071/783-54-81
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 42 m2, II piętro, ja
sna kuchnia, pokój, nyża, łazienka (natrysk), WC na koryta
rzu, ogrzewanie gazowe, na większe lub do remontu, spłacę 
zadłużenie. Wrocław, tel. 071/330-10-37 wieczorem 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 50 m2, łazien- . 
ka, z telefonem, wysoki parter, na podobne. Wrocław, tel. 071//
346-22-82,0605/8249-25
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE spółdzielcze, pow 
50 m2, duża kuchnia, przy ul. Bajana, na mniejsze, do 35 m2, • 
z dopłatą. Wrodaw, tel. 071/351 -02-65 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE kwaterunkowe, pow. 
70 m2, na II piętrze, w centrom, c.o. gazowe, zadbane, na 
podobne lub większe. Wrodaw, tel. 071/346-01-83 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE komunalne, atrak
cyjne, pow. 63 m2, ogrzewanie gazowe, z telefonem, słonecz
ne, na dwa małe mieszkania, pilne. Wrocław, tel. 0711
346-2640
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE kwaterunkowe, 103; 
m2, piece, w starym budownictwie, II piętro, na dwa mieszka
nia min. 2-pokojowe. Wrodaw, tel. 78849-44 
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 -
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 7 km od Złotoryi, 92 m ię s n o -  
ściowe, bezczynszowe, 4-pokojowe, kuchnia, łazienka, CO 
etażowe, z osobnym wejśdem i ogródkiem przy domu - na 
mieszkanie Wmieście. Złotoryja, tel. 076/87840-56 
ZAMIENIĘ POŁOWĘ DOMU WZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ, 
poniemiecki, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, 1 ha ziemi, 22 km 
od Wrodawia, na mieszkanie 2-, 3-pokojowe, we Wrodawiu. 
Wrodaw. tel. 333-50-50
ZAMIENIĘ POŁOWĘ DOMU 60 m2, k. Bolesławca - na mały 
domek, może być do remontu, w rejonie Jel. Góry, bez dopła
ty. Raciborowice, gm. Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-01-30 
•  ZAMIENIMY MIESZKANIA spółdzielcze, we Wrocławiu, 

zadłużone, 2-, 3-pokojowe, na inne mniejsze we Wro
dawiu lub dom i inne mieszkania bezczynszowe w oko
licy Wrocławia. „M&D” Nierudtomośd, Wrodaw, tel. 071/ £ 
34248-85,0604/62-234 0 990(50001 

O  ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - „EURO- 
TEK" tp. z  o.o., tel. 071/322-46-12 02020671
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